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HALFEN SKJUVANKARE HDB
System och användning

Skjuvankare HDB är en produkt som 
används som skjuv- och genomstans-
ningsarmering. Systemet består av skenor 
med 2 eller 3 dubbelhuvade ankare. 
Dessa moduler kan kombineras för att få 
önskat antal ankare (4, 5, 6 etc.). 

Ankarna är symmetriskt placerade på 
 skenor för att garantera en korrekt 
 utplacering. HDB-modulerna placeras 
med fördel ut ovanifrån efter att arme-
ringsnäten har lagts ut. Övergången från 
platta till pelare förstärks traditionellt 
med voter, plattor eller balkar. Alternativt 
används skjuvarmering av typ sling-, 
bygel- eller nerbockad böjarmering. 
Genom att i dessa fall använda HDB 
 skjuvankare får man en lösning med 
 fördelar både dimensioneringsmässigt 
och vid montage.

Fördelar

1.  Förhindrar genomstansning av pelare 
i tungt belastade pelardäck eller i 
 fundament.

2.  Standardkomponenter förenklar för-
varing och logistik vilket minimerar 
risk för fel.

3. Ankarhuvuden med tre gånger så stor 
diameter som stången ger en säker 
förankring.

4. Anpassad dimensioneringsmetod som 
bygger på Betonghandbokens metod. 

5. Enkel beräkning med hjälp av 
HALFEN-DEHA:s beräkningsprogram.

6. Kan användas vid såväl platsgjutning 
som med prefabricerade plattbärlag. 

7. Ger enkel och rationell formsättning.

8. Enkel montering ovanifrån. Gör att 
armeringsarbetet går 3-10 gångar 
snabbare.

9. Montering är det sista momentet 
efter under- och överkantsarmering.

10. Kan även monteras direkt mot form-
bord med hjälp av distanshållare.

2

Skjuvankare HDB monteras i Kvarteret Skotet i 
Göteborg.



HALFEN SKJUVANKARE HDB
System och användning

Lastkoncentrationen som uppstår vid en 
pelare under ett bjälklag ger upphov till 
skjuvkrafter som gör att pelaren riskerar 
att genomstansa.

Traditionell lösning är ofta att förstärka 
plattan vid pelaren för att öka bärförmå-
gan.

Med HALFEN Skjuvankare HDB kan man 
behålla plattans tjocklek och ändå få 
erforderlig bärförmåga.

Skjuvankarna kan på ett effektivare sätt ta 
hand om skjuvspänningarna jämfört med 
traditionell bygelarmerning.

Dimensioneringsmetoden, som är en 
anpassning av Betonghandbokens metod, 
tillåter en spänning på 300 MPa i ankarna 
jämfört med 200 MPa i traditionella 
byglar. Vid dimensioneringen är det 
även möjligt att öka kapaciteten genom 
att öka mängden skjuvankare, medan 
 metoden enligt Betonghandboken inte 
tar hänsyn till nyttan av ökad mängd 
skjuv armering. 

För att beräkna skjuvankarets dimen-
sioner, antal, placering samt kapacitet 
utifrån aktuella laster, rekommenderar vi 
att HALFEN-DEHA:s beräkningsprogram 
används. Programmet kan laddas ner 
 gratis från www.halfen-deha.se.

Med HALFEN Skjuvankare HDB kan man 
alltså behålla den tunnare plattjockleken 
och få en enkel och lönsam armerings-
lösning. 

Funktion

Schematisk bild av skjuvankarnas funktion.
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Genomstansning av pelare.

Förstärkningsplatta vid pelare.

HALFEN Skjuvankare HDB vid pelare.
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HALFEN SKJUVANKARE HDB
System och användning

Traditionellt utformas övergången mellan pelare och platta i pelar-
däck med hjälp av voter eller andra förstärkningar av plattan. Detta 
medför en högre konstruktionshöjd och försvårar formarbetet.

Genom att använda HALFEN Skjuvankare HDB kommer man ifrån 
dessa problem.

-  Dubbelhuvade ankare med diameter Ø10-Ø25 mm.
-  Längden på ankarna är anpassade efter plattans tjocklek 

 (standardlängder 125-455 mm).
-  Moduler med 2 eller 3 ankare.
-  Modulerna placeras i ett solfjädersmönster runt pelarna.

HDB-modulerna monteras vanligtvis ovanifrån när under- och 
överkantsarmeringen är på plats.

-  Modulerna placeras i ett  solfjädersmönster runt pelaren.
-  Moduler med 2 och 3 ankare kombineras för att få det antal 

ankare som behövs. 
-  Använd klämbläcket om det är nödvändigt.
-  Modulerna kan najas fast i armeringsnätet för att säkerställa 

 placeringen.

Montering

HALFEN Skjuvankare HDB

DEHA Bitekankare 6300

Pelardäck

Traditionellt utförande av pelardäck.      Användning av Skjuvankare HDB.
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Skjuvankare HDB vid platsgjutning.

Skjuvankare HDB i plattbärlag.
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HALFEN Skjuvankare HDB kan användas i olika typer av konstruktioner där det uppstår koncentrerade skjuvkrafter.

Användningsområde

Pelardäck Grundsulor

Väggupplag Balkupplag

HALFEN SKJUVANKARE HDB
System och användning
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VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ

MELLANBJÄLKLAG, VOLVO IT-CENTER, GÖTEBORG BOTTENPLATTA, KVARTERET ANKARSPELET, MALMÖ

PL
AT

TB
Ä

R
LA

G
, K

V
A

RT
ER

ET
 B

O
R
E,

 V
Ä

X
JÖ


