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Thor Helical spouwanker trekkrachtmeter 

De TH Trekmeter (Fig.1) is specifiek ontworpen voor het testen van het TH Air-
Twist 9mm renovatie spouwanker systemen voor spouwmuren. De 
eenheid omvat een geïntegreerd eenheid waarin een mechanisch 

treksysteem huist welke is uitgerust met een hydraulische 
krachtsensor. De meter heeft een 800 lbf. (3.6 kN) 

spanningsmeter die de spanning op de verankering adequaat 
meet. 
Een gepatenteerde sleutel (Fig.2) draait zich op de TH Air-Twist  

renovatie spouwanker en zet zich vast op de spoednaad van het  
anker. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een trekproef op te  

starten. Tijdens het opdraaien van de trekmeter zal de            
(fig.1)                krachtsensor oplopen. Het komt bij de TH Air-Twist renovatie 

spouwankers regelmatig voor dat het einde van de trekmeter behaald wordt. 
           (fig. 2)        
         
  

Doel TH Trekmeter 

Het testen van een spouwanker biedt de inventariserende 
inspecteur de comptabiliteit van een verankering of een 
bevestigingsmethode voor het specifieke 

constructiemateriaal van de betreffende objecten vast te stellen. 
Het testen van een verankering aan zowel de binnenblad als aan 

de buitenblad informeert de inspecteur of de behaalde krachten 
voldoen aan de gecalculeerde waardes. Dit vormt de voornaamste 
factor in het vaststellen van een verankering systeem en de 

applicatie hiervan.  
 

(Fig. 3) 

Voor het gebruiken van een Project Kwaliteit Beheersing en Planning/Registratie 

dient er tijdens uitvoering van een werk per gevel meerdere trekproeven 
uitgevoerd te worden welke vastleggen welke resultaten hierin behaald worden.  

 
Methodisch opzet trekproef TH trekmeter: 

Buitenblad  

1.) Draai het renovatie spouwanker in en door het buitenblad. Laat minimaal 90mm van de  

 verankering uitsteken om in een later stadium in te draaien.  

2.) Plaats de testmeter op het resterende anker dat nog uitsteekt. Draai de testsleutel door 

de  bovenkant van de tester vast aan de verankering.  

3.) Plaats de testsleutel vast aan de bovenkant van de meter om roterend vast te klemmen. 

Binnenblad  

1.) Boor een gat van 12mm door het buitenblad.  

2.) Draai het renovatie spouwanker door het buitenblad via een voorgeboord gat naar het  

binnenblad.  

3.) Begeleid de testsleutel door het voorgeboorde gat naar het binnenblad en draai hem aan 

op de  

 verankering.  

4.) Zet het onderste aangrijpingspunt van de meter aan op de kop van de testsleutel om 

roterend vast te klemmen 

 


