
alhaug
  Pressrister 

   

      Den fleksible industririst! 
 
 

 
 Ill.: alhaug  pressrist PR 3030 
 
 Produksjonsmåte / teknisk system 
 

alhaug  pressrister produseres av krysslagte 
 båndstål på høykant. Støttestavene er presset 
 ned i utstansede slisser i bærestålet under 
 høyt trykk, slik at det oppstår en tilsvarende 
 effekt som ved kaldsveising. Ved denne 
 produksjonsmetode oppnår man en praktisk  
 talt fastlåst forbindelse mellom bærestav og 
 støttestav. Forbindelsen er imidlertid fleksibel, 
 slik at problemer som ved en helt stiv 
 forbindelse, f.eks i form av spaltekorrosjon, 
 ikke kan oppstå.  
 

 
  

alhaug  Pressrister produseres også med 
 produksjonsutstyr som tillater en svært stor 
 grad av fleksibilitet når det gjelder maske- 
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 vidder og kvantiteter som kan leveres. I 
 prinsippet kan selv én rist i en spesiell maske-
 vidde produseres ved verk på en forholds- 
 messig økonomisk måte, forutsatt at det kan 
 benyttes en  vanlig forekommende bære-
 stavsdimensjon. Andre typer rister, hvor 
 produksjonsutstyret fordrer større innbygging 
 av verktøy eller tidkrevende tilpassning av 
 utstyret kan ikke produseres på tilsvarende 
 betingelser. 
 

 Dette gir oss mulighet til å levere alhaug  
 pressrister i de fleste tenkelige maskevidder 
 og utførelser, for å imøtekomme de fleste 
 behov innen industri og bygningsvirksomhet. 
 

 Stålkvaliteter 
 

alhaug  pressrister produseres vanligvis i stål-
 kvalitet RSt 37.2. På forespørsel leveres rister 
 også i høyere stålkvaliteter som RSt 52.3. 
 
 Rustfritt og syrefast stål. 
    

alhaug  pressrister kan leveres i rustfritt og 
 syrefast stål. Standard stålkvaliteter er 
 W.St.Nr. 1.4301 ( V2A ) for rustfritt stål, hhv. 
 W.St.Nr. 1.4571 ( V4A ) for syrefast stål. 
 Rustfrie og syrefaste rister leveres vanligvis 
 beiset, men kan også leveres slipepolert eller 
 elektrolytisk høyglanspolert. 
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 Bære- og støttestavsdimensjoner.  
 

alhaug  pressrister leveres standardmessig i 
 følgende bærestavshøyder: 
 

 20 - 25 - 30 - 35 - 40  mm i tykkelse 2 - 3 mm 
 

 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70 - 80 - 
 90 - 100 - 110 og 120 mm i tykkelse 4 - 5 mm. 
 

 Støttestavsdimensjoner er for 2 - 3 mm 
 bærestavstykkelse 10 x 2 mm, og for  4 - 5 
 mm bærestavstykkelse 12 x 4 mm.   
 

 Støttestavsdimensjonene er verktøyavhengig, 
 og kan vanskelig fravikes. 
 

 Bærestavsdimensjonene betegnes f.eks. 
 25/2, 30/3, 50/4, 90/5 osv. 
 

 Kantstaver 
 

 Pressrister leveres, når de er innbygnings-
 ferdige alltid med kantstaver, som påsveises 
 risten på alle sider. Da ristene er fleksible i 
 krysspunktene mellom bærestav og støttestav 
 er kantstaven nødvendig for å sikre ristens 
 stabilitet.  
 

alhaug  pressrister leveres med kantstaver 
 enten av påsveiset T profil, som er sveiset inn 
 i slisser i bære- og støttestavenes sider, eller 
 det påsveises flattstål som kantstål i 
 dimensjon avhengig av ristens bærestavs-
 dimensjon.     
 

  
 

alhaug  pressrister kan også leveres som matter 
 for tilkapping uten kantstaver. En må ved kjøp 
 av matter være klar over at kryssforbindelsen
 mellom bære- og støttestav i dette tilfelle er 
 løs, og at ristene må behandles med 
 forsiktighet. 
 
 Produksjonsformater 
 

alhaug  pressrister leveres i maksimale bredder, 
 d.v.s. støttestavslenge på opptil 2900 mm for   
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 rister med bærestavstykkelse 2 - 3 mm, 
 2300mm for riste med bærestavstykkelse 4 - 
 5 mm. Dette står i motsetning til andre gitter-
 risttyper, hvor produksjonsbredde er fastlagt 
 til 1000 mm eller mindre, og oppnås på grunn 
 av den fleksibilitet som pressristers produk-
 sjonsmåte legger opp til. 
 

 Maksimal ristlengde, d.v.s. bærestavslengde 
 er produksjonsteknisk opptil 3000 mm, men vil 
 måtte begrenses av hensyn til statiske krav, 
 hhv. praktiske faktorer som stykkvekt og 
 lasthåndteringsmuligheter ved transport. 
 

 Vanlig format for matter til tilskjæring er 3000 
 x 1000 mm eller 3000 x 1500 mm. 
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 Ill.: Vanlige matteformater 
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= BÆRESTAVSRETNING

 
 Ill.: Vanlige praktiske max. produksjonsformat 
 

 Bæreevne - statisk system 
 

alhaug  pressrister type PR utgjør et statisk 
 system, som bestemmes av bærestavenes 
 høyde og tykkelse, samt av avstanden mellom 
 disse. Alle punktlaster, d.v.s. laster som ikke 
 er fordelt over hele ristflaten, -  i praksis  alle 
 typer laster som vanligvis risten utsettes for -, 
 fordeles over et visst antall bærestaver.  
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 Da pressristens støttestav har høyde, varier-
 ende med bærestavsdimensjonen som nevnt 
 ovenfor, har de også en viss bæreevne, og 
 bærestavene kan ansees som underkonstruk-
 sjon for støttestavenes bærende kapasitet. 
 Bærestavsavstanden kan således betraktes 
 som støttestavenes spennvidde. Denne 
 konstruksjonsbetingede effekt mer enn 
 oppveier svakheten i bærestavenes styrke 
 som følge av at bærestavene blir slisset i 
 overgurt. En vertikalt innledet last på risten vil 
 også presse materialet fast rundt støtte-
 stavens tverrsnitt, og det er derfor begrenset 
 hvilken svakhetsfaktor som slissene betinger.  
    

 

Undergurt

Overgurt

Overgurt

Undergurt

Nøytralakse

Nøytralakse

Last

= Krefteforløp

 
 

 Gjennom denne konstruksjonen oppnås en 
 spesielt gunstig fordeling av belastninger på 
 bærestavene i risten. Dette gjelder spesielt 
 punktlaster med begrenset angrepsareal. 
 Dette medfører at pressrister en svært godt 
 egnet til bruk i områder med kjørende trafikk. 
 Pressrister er også bedre egnet enn andre 
 typer gitterrister til bruk der hvor gaffeltrucker 
 kjører på ristene, på grunn av denne fordel-
 ingseffekten over støttestavene.   
 
 Pressrister er noe fleksible i horisontalplanet 
 og er derved i stand til å oppta krefter som 
 måtte virke horisontalt uten utmatnings-
 effekter eller spaltekorrosjon i krysspunktet 
 mellom bære- og støttestav. For vanlig stål vil 
 ristene vanligvis varmforsinkes, og sinksjiktet 
 kitter derfor kryssforbindelsen. Når små riss 
 oppstår i sinkbelegget som følge av horison-
 tale belastninger vil sinksjiktet tette seg igjen 
 på grunn av sinkens galvaniske egenskaper.  
 
 For rust- og syrefast stål vil kryssforbindelsen 
 mellom bære og støttestav derfor være noe 
 løsere enn for varmforsinket stål, uten at dette 
 representerer noe spesiellt problem, da  
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 bære- og støttestavene er sveiset til kant-
 stavene, og således ikke løsne.  
  

 Sklisikkerhet 
 

 For bruk i områder med høyere sklifare 
 anbefales at  alhaug  pressrister type PR
 forsees med sagtagget overflate, enten på 
 støttestavene, eller dersom spesiell sklifare er 
 tilstade, på både bærestaver og støttestaver. 
 

 Typebetegnelsene for dette er som følger: 
 
 PR = standardutførelse  
 PRS = sagtaggede støttestaver 
 PRSS = sagtaggede støtte- og bærestaver  
  ( ikke alltid tilgjengelig avhengig av  
  maskestørrelse ) 
 

   
 Ill.: alhaug  pressrister type PRS 3014 
 

 Maskevidder 
 

 Avstand mellom bærestaver og støttestaver i 
 en gitterrist betegnes som maskedeling eller 
 maskevidde. Maskedeling er avstand mellom 
 stavene center - center, mens lysmål mellom 

stavene betegnes som maskevidde.  
   

 

Maskedeling

 
 

 

Maskevidde

 
 
 Den produserbare maskedeling er avhengig   
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 av den enkelte produsents investering i 
 verktøy, og den maskinkonfigurasjon den 
 enkelte produsent arbeider med. 
 

alhaug  pressrister kan leveres i et stort antall 
 maskevidder. 
 
 Vårt verk har kammer, som tillater produksjon 
 av rister med maskevidder i ca 11 mm 
 avstand c-c både for bærestavsavstand og 
 støttestavsavstand. Videre har vårt verk 
 enkelte spesialverktøy, som bl.a. tillater 
 produksjon av den i Norge svært alminnelige 
 maskevidde 30 x 14 mm, for derved å 
 imøtekomme arbeidstilsynets krav til at en 
 kule på 15 mm ikke skal kunne falle igjennom 
 ristverket. Skjematisk kan de leverbare 
 maskevidder sammenfattes som følger: 
 

 Bærestav 2 - 3 mm 
 

 11,5 x 12,5 - 22,5 - 32,5 - 45 mm 
 21,0 x 21,0 mm 
 23,0 x 12,5 - 22,5 - 32,5 - 45 mm 
 34,5 x 12,5 - 22,5 - 32,5 - 45 mm 
 30,0 x 16,0 mm 
 46,0 x 12,5 - 22,5 - 32,5 - 45 mm 
 

 Bærestav 4 - 5 mm 
 

 26,0 x 18,0 - 36,0 mm 
 33,0 x 18,0 - 36,0 - 72,0 mm 
 52,0 x 18,0 - 36,0 - 72,0 mm 
 

 Ytterligere maskevidder kan leveres på 
 forespørsel. 
 

 De vanligst forekommende maskevidder og 
 deres typebetegnelser og vanlige bruks-
 områder vises nedenfor i tabellarisk form: 

 
 PR 3010 
 Maskevidde 34,5 x 12,5 
 Klassisk fotskraperist. 
 
 PR 3020 
 Maskevidde 34,5 x 22,5 
 Åpen fotskraperist 
 
  
 PR ( S )  3014  
 Kulesikker industririst, fotskraperist 
 Kan leveres sagtannet for sklifarlige 
 områder 
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 PR ( S ) 3030 
 Åpen industririst, kvaderatisk 
 maskebilde. 
 Lagerføres ved tysk verk. 

 

 PR ( S )  3045 
 Åpen industririst, rektangulært 
 maskebilde, behagelig ved gange, 
 rimelig. 
 
 PR ( S )1345 
 Kjøresterk rist for høye belastninger 
 På spesialbestilling 
 

 

 Alle risttyper merket med ( S ) kan leveres 
 med sagtagget støttestavsoverflate. For rister 
 med sagtagget støtte- og bærestavsoverflate 
 ( PRSS ) vennligst kontakt oss. 
 

 Som kjøresterke rister benyttes vanligvis PR 
 3030 og PR 1345, alt etter hvilke hjultrykk 
 som skal opptas. 
 

 PRS 3014 benyttes vanligvis som svært 
 sklisikker industririst, med stor grad av 
 gangkomfort. 
 

 Betegnelser / beskrivelser 
 

alhaug  pressrister betegnes fullstendig som 
 f.eks.  
  

 PR     3010 25/2 1000 x 1000 mm, eller  
 PRS   3014 30/3 1200 x 1200 mm, eller 
 PR     3030 40/3 1500 x 1000 mm, eller 
 PRSS 3030 30/2 1200 x   850 mm. 
 
 Det første målet i ristdimensjonen angir 
 alltid bærestavsretning. 
 
 Tilskjæring. 
 

 Den største forskjell i praktisk bruk mellom 
alhaug  pressrister og alhaug  helsveisede 

 gitterrister ligger i muligheten for tilskjæring på 
 innbygningsstedet. alhaug  pressrister må, 
 på grunn av den fleksible kryssforbindelse 
 mellom bærestav og støttestav forsynes med 
 kantstaver, som utgjør en integrert del av 
 risten. Uten kantstaver vil pressrister ikke ha 
 den sikkerhet mot at støttestaver skal kunne 
 løsne som kreves av gitterrister idag. Dersom 
 det kan forutsees at tilpasninger på bygge-
 plass vil bli nødvendig, bør andre risttyper 
 foretrekkes brukt. 
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 Når tilskjæring på byggeplass ikke er spesielt 
 utbredt eller synes som nødvendig, hhv. når 
 ristene vesentlig kun skal legges, og utspar-
 inger m.v. kan forutsettes utført på verksted 
 eller direkte fra verket, vil imidlertid alhaug  
 pressrister være en ofte rimelig og funksjons-
 dyktig ristløsning.  
 

 Innfesting. 
 

alhaug  pressrister festes til underkonstruksjonen 
 på en rekke forskjellige måter. Ofte benyttest  
 festeklammer som innfestingsmetode, som 
 vist nedenfor. 
 

  
 Basert på klammerets overdel, såkalte "måke-
 vinger", kan en rekke innfestingsmetoder 
 benyttes, som f.eks. borring av selvgjengende 
 skrue gjennom flens i underkonstruksjonen, 
 påsveising av sveisebolt / sveisebolthylse, e.l.  
 

 
 Ill.: "Måkevinge" 
 

 
 

 For enkel montering, når man kan komme til 
 under konstruksjonen som risten hviler på, 
 kan det benyttes "P-kroker", hvor kroken  
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 strammes til med en mutter fra undersiden.   
 P-kroken er en rimelig festeløsning. 
 

 Vi kan levere andre variasjoner av kroker, 
 også hvor montasje ovenfra er mulig. 
 

 Anvendelse 
 

alhaug  pressrister er en enkelt og god løsning i 
 bruk som fotskraperist, arearist, industririst og 
 kjøresterk rist. Når det er behov for tildekking 
 som skal slippe igjennom lys, luft, fuktighet, 
 regn, snø og smuss til gangbaner og dekker i 
 kontor og industribygg er alhaug  pressrister 
 en god og relativt rimelig ristløsning. 
 

  
 Ill.: Fotskraperist 
  

 Sklisikker, "kulesikker" industririst 
 

 Spesielt til bruk som industririst i sklifarlige 
 områder, hvor en ønsker "kulesikre" rister 
 fremhever alhaug  pressrister type PRS 
 3014 seg som et særdeles funksjonsdyktig 
 alternativ, med god gangkomfort også ved 
 relativt variert trafikk i forhold til f.eks. risttyper 
 som hovedsaklig er utviklet til offshoreformål. 
 

 Kjøresterk rist også for tung trafikk. 
 

alhaug  pressrister er, på grunn av den bærende 
 funksjon støttestaven har, som følge av den 
 innbygde høyden i staven, et særdeles godt 
 alternativ når det gjelder rister til overdek-
 ninger eller dekker som skal trafikkeres med 
 kjørende trafikk. Dette gjelder spesielt også 
 tyngre trafikk som lastebiler, maskiner og 
 gaffeltrucker.  
 

 På grunn av den lille påstandsflaten fra 
 hjulene representerer gaffeltrucker et problem 
 i forhold til holdbarhet og belastbarhet av 
 gitterrister.  Når påstandsflaten blir liten nok, 
 vil selv den mest omsorgsfullt dimensjonerte 
 rist kunne overbelastes. alhaug  pressrister 
 fordeler lasten maksimalt, og er den type rist 
 som best kan benyttes i slike tilfelle.  
 

 Benytt vår erfaring, gi oss din ordre! 
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Belastningstabell  for alhaug  pressrister type PR 3030 / PR 3014 
 
Bærestavsavstand = 34,3 mm c-c 
 
Bære 
stav i 
mm 

Netto 
vekt i 
kg/m2 

Netto 
vekt i 
kg/m2 

 Spennvidde i mm - 500 - 2000 mm 

 3030 3014  500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000
   Q 1822 1270 936 719 570    

20/2 16 21 F 1,8 2,6 3,5 4,6 5,8    
   P 195 156 130 112 98    
   f 2,0 2,8 3,6 4,7 5,8    
   Q 2847 1984 1462 1123 891 724 600 506    

25/2 19 23 F 1,4 2,1 2,8 3,7 4,6 5,7 6,9 8,2    
   P 303 242 202 173 151 135 121 110    
   f 1,6 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6 6,8 8,0    
   Q 4270 2975 2193 1685 1336 1086 900 759 640 561    

25/3 26 29 F 1,4 2,1 2,8 3,7 4,6 5,7 6,9 8,2 9,7 11,2    
   P 454 363 303 259 227 202 182 165 151 140    
   f 1,6 2,2 2,9 3,7 4,6 5,6 6,8 8,0 9,3 10,7    
   Q 4099 2856 2106 1618 1282 1042 864 729 623 539    

30/2 22 25 F 1,2 1,7 2,3 3,0 3,9 4,8 5,8 6,9 8,0 9,3    
   P 432 346 288 247 216 192 173 157 144 133    
   f 1,3 1,8 2,4 3,1 3,9 4,7 5,6 6,7 7,8 8,9    
   Q 6149 4285 3158 2426 1923 1563 1296 1093 934 808 706 623 553 

30/3 30 33 F 1,2 1,7 2,3 3,0 3,9 4,8 5,8 6,9 8,0 9,3 10,7 12,2 13,8 
   P 648 518 432 370 324 288 259 236 216 199 185 173 162 
   f 1,3 1,8 2,4 3,1 3,9 4,7 5,6 6,7 7,8 8,9 10,2 11,6 13,0 
   Q 7288 5078 3743 2876 2280 1853 1536 1296 1107 958 837 738 656 587 529

40/2 27 30 F 0,9 1,3 1,8 2,3 2,9 3,6 4,3 5,1 6,0 7,0 8,0 9,1 10,3 11,6 12,9
   P 754 603 502 431 377 335 301 274 251 232 215 201 188 177 167
   f 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 5,0 5,8 6,7 7,7 8,7 9,7 10,9 12,1
   Q 10932 7617 5615 4313 3420 2779 2304 1943 1661 1437 1256 1107 984 880 793 718

40/3 38 41 F 0,9 1,3 1,8 2,3 2,9 3,6 4,3 5,1 6,0 7,0 8,0 9,1 10,3 11,6 12,9 14,3
   P 1130 904 754 646 565 502 452 411 377 348 323 301 283 266 251 238
   f 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,2 5,0 5,8 6,7 7,7 8,7 9,7 10,9 12,1 13,4
   Q 17081 11902 8774 6740 5343 4342 3601 3035 2595 2245 1962 1730 1537 1376 1239 1122

50/3 47 46 F 0,7 1,0 1,4 1,8 2,3 2,9 3,5 4,1 4,8 5,6 6,4 7,3 8,3 9,3 10,3 11,4
   P 1732 1386 1155 990 866 770 693 630 577 533 495 462 433 408 385 365
   f 0,8 1,1 1,5 1,9 2,3 2,8 3,4 4,0 4,7 5,4 6,1 6,9 7,8 8,7 9,7 10,7
 
Q =  anbefalt max. jevnt fordelt belastning i dN/m2  
P  =  anbefalt max. punktlast ( midtpunkt ) 
 angrepsflate 200 x 200 mm 
F  =  nedbøyning ved angitt jevnt fordelt belastn. 
f   =  nedbøyning ved angitt punktlast. 
  
Beregnet tillatt spenning 1600 kp/cm2 
Beregnet flytegrense ( St 37.2 ) 2400 kp(cm2 
Sikkerhetsfaktor = 1,50 
 

Tabellen viser mulige kombinasjoner av spennvidder og 
bærestavsdimensjoner vurdert i h.h.t kravene til 
nedbøyning og belastning i DIN 24537.  
  

I tabellen er angitt med dobbeltstrek - || -begrensning av 
spennvidden for punktlast 150 kg ved angrepsflate 200 
x 200 mm med nedbøyning 1/200 av spenn-vidde, max. 
4 mm. 
 

Med enkeltstrek - | - er angitt begrensning av 
spennvidden for jevnt fordelt belastning 500 dN/m2 
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Tabellen er som angitt beregnet med sikkerhetsfaktor 
1,50 mot stålets flytegrense. Med dette gir tabellen sikre 
verdier for maksimal belastning før varig derformasjon 
inntrer. Dersom en benytter stålets strekkgrense, ca 
3400 kp/cm2, som utgangspunkt for beregningen, får 
man med samme sikkerhetsfaktor høyere tall i tabellen, 
men disse angir dermed maksimal belastning før brudd 
inntrer.  
 

Da en vanligvis ikke ønsker å tillate belastning hverken 
til varig derformasjon, eller til brudd, vil imidlertid 
nedbøyningsbegrensningene som tabellen angir være 
det  dimensjonerende kriterium. Stålets 
elastisitetsmodul er i tabellen beregnet til 2.100.000 
dPa, en verdi som er lik for alle stålmaterialer. Maksimal 
anbefalt spennvidde i forhold til 
nedbøyningsbegrensningen er derfor uavhengig av 
stålkvalitet. 
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