
alhaug  Offshore Punch hole Plank 
 Hullrister type STOP PhP 
 

 Sklisikker, lett, universellt anvendbar! 
 

 Aluminium / stål / rustfritt stål  
 

 
 Ill.: Offshore ristelement STOP Stabil

 

Teknisk system - produksjonsmåte 
 

alhaug   hullrister er laget ved at metallbånd  
stanses og presses i gangoverflaten under høyt 
trykk. Deretter formes metallbåndet til en G -  profil 
ved presisjonskanting eller  rollforming. Ved 
produksjon av hullrister er presisjon i alle 
produksjonsledd svært viktig, da unøyaktigheter vil 
kunne innvirke betydelig på ristens bruks-
egenskaper.  
 

 
        Ill.:  Ristpanel STOP Stabil 
 

Produsenten har betydelig kompetanse i denne 
produksjon, og har i en årrekke vært den teknisk 
ledende produsent av denne type rister. 
    

alhaug   hullrister type STOP PhP til bruk i 
offshorerelatert virksomhet produseres etter mål 
angitt enten i form av konstruksjonstegninger for 
underkonstruksjon eller andre typer spesifika-sjoner. 
Risteelementene tegnes ut av teknikere ved verket, 
og leggeplaner sendes til kunde for godkjennelse. 
Uttegninger av leggeplaner tar vanligvis ca. 14 
dager. 
 

alhaug  hullrister type STOP PhP består av  
ristpaneler/plank som er produsert til ønsket lengde 

og hovedsaklig standard bredde, og som sveises 
sammen med flere sveisesømmer, ca 250 mm 
lengde, til ristelementer av ulik bredde, som vist på 
illustrasjonen ovenfor. Sveisene har kun funksjon 
ved å holde plankene sammen, og har ikke 
belastningsopptagende betydning. 
 

Ristelementene kan deretter påsveises 
sparkekanter, det kan foretas utsparinger i 
ristelementene, påsveises hylser rundt 
rørutsparinger, påsveises anordninger for 
befestigelse o.l.   
 

Av utseendemessige grunner, samt for å oppnå 
større integritet i hvert enkelt ristelement, påsveises 
vanligvis flattmateriale på tvers av ristenes 
lengderetning. For å oppnå bedre sveiseflate, samt 
av utseendemessige grunner produseres ristplanken 
med uperforert rand på kortendene. Derved unngår 
man å måtte skjære gjennom den perforerte 
overflaten for riktig lengdemål og ved utsparinger. 
 

 
 
    Ill.: Uperforert rand Rund S 



           - 2 - 
 

Profilering / avkantning 
 

6o

 
     Ill.: Rist panelavkantning 
 

For å unngå korrosjon, ved at metallflater ligger mot 
hverandre, er ristplanken i midtstykkende avkantet 
87 grader. Derved unngås at fuktighet blir stående 
mellom flatene. Dette har stor betydning både når 
risteneelementene leveres i varmforsinket stål og 
aluminium. 
 

Overflateutførelse / typer 
 

Dersom kompromissløst sklisikrende gang-overflate 
er nødvendig anbefales hullrister med gangoverflate 
STOP Stabil. Denne type har en noe sterkere 
forming av overflaten, og opptar større punktlaster i 
overflateplanet. 
 

  
       Ill.: Overflate STOP Stabil 
 

alhaug   hullrister type STOP PhP er tidligere 
hovedsaklig levert i utførelse STOP Rund S. Denne 
overflateutførelse kombinerer sklisikkerhet med god 
arbeids- og gangkomfort. 
 

 
     Ill.: Overflate STOP Rund S 
 

For bruk i fluktveier, hvor det stilles krav til liten 
flammegjennomgang gjennom ristoverflaten, leveres 
hullrister type STOP Rund K, som har 8 mm runde 
hull oppad og nedadpresset i rektangulær avstand 
40 x 60 mm c-c. Denne type rister er testet for 
flammegjennomgang ved Total Walters laboratorier i 
Köln, Tyskland.  
 

 
    Ill.: Overflate STOP Rund K 
 

Alle overflater / typer tilfredstiller krav om at en 
kule med diameter 15 mm ikke skal falle 
igjennom ristene. 
 
 

 
alhaugalhaug

 

 
 

 
 
Befestigelsese. 
 

alhaug  hullrister type STOP PhP leveres 
vanligvis med spesielt utformede befestigelses-
punkter i hvert hjørne av ristelementet, for tilbolting til 
underlag med selvgjengende sekskantbolter i h.h.t. 
DIN 7976 8 mm Ø, eller lignende bolter.   
 

 
 

     Ill.: Befestigelsespunkt 
 
Denne befestigelsesmetode forenkler montasje 
under installasjon, samt tillater enkel utskifting av 
ristelement ved behov for dette. 
 
Materialer / dimensjoner 
 

alhaug  hullrister type STOP PhP leveres 
vanligvis i spesialdimensjoner på forespørsel. 
Ristpanelene som et ferdig ristelement består av kan 
leveres i standarddimensjoner som fremgår av 
verkets hovedkatalog,   
 

 Material- Rist   
 tykkelse høyde  

Alu. 2,5 -3 mm 40 / 50 / 75  mm  
Stål 2 - 2,5 mm 40 / 50 / 75  mm 
  

Til bruk i offshorerelatert virksomhet har vi imidlertid 
av designmessige grunner hovedsaklig levert 
aluminium hullrister type STOP PhP : 
 

Materialtykkelse : 2,5 og 3 mm 
Risthøyde: 35 og 55 mm 
Panelbredder: 125 og 250 mm  
 

alhaug  hullrister type STOP PhP leveres 
standardmessig i: 
 

 Aluminium AlMg3, ( sjøvannsbestandig )  
 Stål, StW 22, sort eller vamforsinket 
 Rustfritt  Stål, W.St. 1.4301 
 

 Andre materialer, så som Titan,  Incoloy /  
 Inconel o.l. kan leveres på forespørsel.  
 
Vi ber om Deres forespørsel !    
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