
Aluminium-
stolper for
el-nettet

Et alternativ til
kreosot- og

saltimpregnerte
stolper!



Stolpene leveres i lengder
à 4, 5 eller 6 meter som forenkler 
transporten både på landevei og i
terrenget. Montering gjøres enkelt
på plass før oppsetting.

Enkel oppsetting med
stropp eller grabion.



Testing av aluminiumstolpe
1 Innledning
Som et alternativ til kreosot og salt-impregerte trestolper for  strøm-
distribusjon er det utviklet en aluminiumstople. Den ekstruderte
aluminiumprofilen er sirkulær med langsgående spor som kan brukes
til både klatring og innfetsting av linjeoppheng etc.. Stolpene lages i
4, 5 eller 6 meters lengde og skjøtes sammen til lengre stolper.

2 Beskrivelse
Testen utføres med 12 meters stolpe innspent horisontalt i en presse 
mellom to halve stålrør på de nederste 2 meterene. Kraften påføres
0.2 meter fra toppen av stolpen med en gaffeltruck.

3 Instrumentering
For å registrere utbøyingskrefter ble det benyttet en AEP TCE 5 tonns 
lastcelle sammen med en HBM Spider8 og software programmet
Catman Easy ver 3.4.2. For å måle utbøyning ble det anvendt et tråd-
potmeter.

Før oppstart ble lastcellen og forsterkeren (HBM Spider8) internt 
kalibrert i SRMs 100kN Zwick strekkmaskin. For å gjennomføre kraft- 
registreringen så ble lastcellen montert mellom løftepunktet og røret. 
Overføringen fra stolpen til lastcellen ble utført ved løftbånd, sjakler og 
øyebolter. Trådpotmetere ble klipset på i sjakelen som ble festet
0.2 meter fra stolpens ende og nullstilt før løftet ble initiert.

HBM Spider8 ble koblet sammen med en Pc for lagring og visualisering 
av data. Når forsøket var ferdig så ble dataene synkroniser ved video av 
skjøten.

4 Gjennomførelse
Testen gjennomføres i 2 trinn:
1 Stolpen belates med 5.0 kN med måling av utbøying, deretter avlastes 
stolpen helt igjen
2 Stolpen belastes helt til brudd hvor profilen klapper sammen ved 
innspenning og kraften avtar.



5 Resultater

Synkroniserte resultater fra test 1.
Resultatene er hentet fra video, og viser skjøten ved last: F= 5,16 kN
Påført moment: Md = 5.16 x 9.8 m = 50.568 kNm
Utbøyningen av stolpens ende ved denne lasten er: u = 734mm.

5 Resultater

Synkroniserte resultater fra test 2.
Resultatene er hentet fra video, og viser skjøten ved maksimal last.
Kreftene som får stolpen til å kollapse i denne testen er målt til: F= 10,21kN.
Utbøyningen av stolpens ende er da: u= 1875mm.



6 Konklusjon

Aluminiumsprofilen med skjøt er testet med en typisk brukslast uten at det ble varige deformasjoner.
Bruddlasten er 2 ganger brukslast. Nedenfor er det utført en styrkeberegning som viser at profilen bærer 
brukslasten uten fare for flyt.
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Til sammenlikning er det også utført styrkebergning av en trestolpe som viser at alu-profilen tilsvarer en 
trestolpe med jordbånd-diameter Dj = 270 mm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkeberegning for Alu.profil           
Avstand fra nøytralakse: 

 
y= 120 

 
  

Alu-profilens treghetsmoment: 
 

I = 34472437 mm4   
Elastisk motstandsmoment: 

 
W = I/y 287270.31 mm3   

  
     

  
Dimensjonerende moment ved jordbånd, Md: Phtot*Hj 50568000 Nmm 
  

     
  

Dimensjonerende spenning i Alu-profil: 
 

Sd=Md/W 176.02933 MPa 
  

    
fd>Sd OK   

Tillatt spenning i Alu-profil (6082-T6) : fd=fy/gm 250/1.25 200 MPa 

Beregningseksempel for bæremast 
    

Fra RENblad 5000 - LS Luftnett 
 

  
  

   
  

Mastehøyde, Hj 
 

9800 mm   
Tillat spenning, fmkd 25 Mpa   
  

   
  

Total horisontallast, Phtot: 5160 N   

  
Md 
= 50568000 Nmm   

Nødvendig elastisk motstandsmoment i jordbånd:   
  

   
  

W=(Phtot*Hj)/fmkd= 2022720 mm3   
  

   
  

Nødvendig jordbånd-diameter: 
 

  
  

   
  

Dj = (W*32/Pi)^0.33= 273.9901 mm   
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Aluminiumstolpene gir ingen
miljøpåvirkning og er 100%
resirkulerbare.

Ved utskifting oppnås
restverdi på ca. 20% av
innkjøpskostnaden

Økt levetid og reduserte
levetidskostnader. 

Lav vekt

Sikker klatring

Ingen råte eller
hakkespettkostnader 


