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REI-LUX 3D- teknologi sätter världsstandard

Belysningsstolpar, ljussignalstolpar, vägskyltar, -stående jordförankrade 

stolpsystem användes överallt i vår omgivning. De står centralt i städer, i 

korsningar, längs vägar, i järnvägsområden, på industriområden och parkeringar 

och varje enskild stolpe kan teoretiskt falla omkull om man inte bytt ut den i tid. 

Men hur vet man när och vilken stolpe som måste bytas ut? Genom att knacka 

på den? Böja eller dra i den? 

REI-LUX stabilitets- och hållfasthetsprovning. En metod som undersöker, 

dokumenterar och utvärderar, på ett sätt så att man till när mätning visar inget fel 

på objekten, erhåller automatiskt en 5-årig garanti på mastens stabilitet. 

REI-LUX har 19 Tyska- och Europa-patent  med ensamrätt att med sin  3D-

Stabilitets & hållfasthetsprovning testmetod jordförankrade stående system. REI-

LUX är genom DIN EN ISO/IEC 17025:2005 ackrediterade och genom DIN EN 

ISO 9001:2008 ett certifierat. 

Stabilitets och hållfasthetsprovning med REI-LUX  - metoden uppfyller alla de 

krav på vedertagna provningsmetoder och principer som dagligen används av 

provningsanstalter runt om i världen.

Faran lurar i det fördolda

Aggressiv omgivning som t.ex markfuktighet, vagabonderande strömmar, 

hundurin och vägsalt. Svängningar genom byig vind och tunga fordons påverkan 

utmattar och begränsar stolparnas och fundamentens livslängd. 

Stolpar kan korrodera och få sprickbildningar, fundament kan brista eller bli 

underspolade . Det stora antalet av påverkande orsaker och flertalet 

kombinationer av olyckliga omständigheter gör att man omöjligt kan veta när den 

tekniska livslängden uppnåtts och en stolpe ska tas bort. Ibland faller den av sig 

själv. 

Testmetoder med ultraljud, ett enkelt belastningsprov eller slag med hammare 

uppfyller inga av de krav man ställer på stabilitets och hållfasthetsprovning och 

erbjuder därför ingen säkerhet. 

Först när alla för säkerhet relevanta data fastställts, kan man entydigt uttala sig 

om en stolpes stabilitets och hållfasthet med avseende på grundsättning och 

materialtillstånd. Detta gäller för alla typer av jordförankrade stolpar eller master 

oavsett typ.
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REI-LUX 3D-Stabilitets & 

hållfasthetsprovning
Dagens situation

Trygghets- och säkerhetsfrågor

Den ansvariga kan inte med säkerhet avgöra vilka belysningsstolpar som

tekniskt sätt är säkra nog att stå kvar och vilka som utgör en fara för

allmänheten vid en okulär besiktning.

Mätning av godstjocklek med ultraljud eller andra enkla tester räcker inte till för

att uppfylla de person och trafiksäkerhetskrav och de eventuella skadeanspråk

som kan komma att ställas enligt och kan definitivt uteslutas.

Ett radikalt regelmässigt utbyte av alla stolpar som fallit för åldersstrecket

förorsakar onödigt höga kostnader och belastar den kommunala budgeten

enormt. Ett ekonomisk grundtänkande existerar inte längre när intakta stolpar

kasseras utan att åtskiljas från potentiella riskstolpar.

Ur detta dilemma som nästan alla kommuner befinner sig i finns det en säker,

okomplicerad ekonomisk utväg.

Provning med REI-LUX-metoden
Test utan hinder och miljörisker

Vårt testfordon kan användas överallt. 

Med våra kompakta testinstrument kommer vi även åt master på

svårtillgängliga platser utan att behöva hindra trafiken, som t.ex. lek- och

idrottsplatser, gågator och parkvägar.

Provningen kräver inget förarbete. 

För att normalt erhålla relevant data för stabilitets och hållfasthets beräkning

för en jordförankrad stolpe, måste stolpen antingen först grävas upp och

snedbelastas eller t.om. förstöras genom belastning i provbänk. Den

hydrauliska precisionsreglerade cylindern på vårt testfordon belastar stolpen

med en statiskt stigande kraft.

Kraften ger ett kontinuerligt växande böjmoment, motsvarande naturen som

med vinden belastar en stolpe med alla ingående delar, ovan och under jord.
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Periodisk stabilitets och hållfasthetsprovning 

Redan på plats erhålls en utvärdering. Våra 3D-stabilitetsmätningar levererar

tydligt protokollförda ja-/nej-utsagor om stabiliteten, som är godkända som

juridiskt och tekniskt relevanta stabilitetsintyg.

Vi kan ge exakt information om de enskilda masternas stabilitet (från marken

upp till utliggaren) baserat på Rei-Lux-mätteknikens resultat. Master med

potentiella problem identifieras omedelbart och bör tas bort. REI-LUX 3D-

mättekniken står för säkerhet, effektivitet och erbjuder finansiella besparingar

som avlastar den årliga budgeten.

Alla insamlade data presenteras därefter i ett slutgiltigt provningsprotokoll för

våra uppdragsgivare.

För ytterligare information står vi gärna till Ert förfogande. Boka ett personligt

möte för information och offert utan kostnader eller förpliktelser från Er.

Vår Lösning
REI-LUX-metoden är en provningsteknik för stolpar och master och medger en

störningsfri provning med ett snabbt, enkelt, effektivt och ekonomiskt utförande.

Den används framgångsrikt av våra licenspartners i Benelux, Storbritannien,

Frankrike, Österrike, Ungern, Nya Zeeland och Australien.

REI-LUX 3D-STABILITETSMÄTNINGAR

Man kan testa materialhållfasthet, materialutmattning, svängningsbeteende och

stabilitet för alla mastmaterial och mastformer upp till 40 meters höjd, inklusive

skyltportaler, fackverksmaster, bärande konstruktioner, murfästen och

fundament!

Ekonomiskt och effektivt.

Stabilitets och hållfasthetsprovning av en stolpe är en sammansättning av drag-

och lägessäkerhets test. Mastens alla rörelser registreras grafiskt på 2

mätställen av vår 3D-mätkamera för att kunna ge meningsfulla analyser om

dess beskaffenhet, från grunden, via mastfoten, upp till lampan.
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Med REI-LUX-metoden provas både dragsäkerhet (töjning) och lägessäkerhet

(förankring). Denna typ av provning är flexibel, snabbt genomförbar med största

säkerhet och minsta möjlighet till feltolkning. Metoden ger klara definierbara

begripliga mätresultat.

Detta ger REI-LUX möjlighet att ekonomiskt och budgetavlastande, upprätta

kompletta provprotokoll för person och trafiksäkerhetsarbeten i full skala. En

provning kan genomföras närsomhelst varsomhelst av REI-LUX

specialutbildade personal.

Resultat:

Upptäck fel och skador i tid!

Mer säkerhet för invånarna.

Säkerhet för mastanläggningens operatör.

Mindre kostnader för mastanläggningens operatör.
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REI-LUX - DUALE  3D-STABILITETSMÄTNINGAR

Man kan testa materialhållfasthet, materialutmattning, svängningsbeteende och 

stabilitet för alla mastmaterial och mastformer upp till 16 meters höjd, inklusive 

skyltportaler, fackverksmaster, bärande konstruktioner, murfästen och fundament!

Målinriktat och skonsamt 

införande av 

provbelastningen med 

hjälp av partiellt tryck i 

kombination med 

beröringsfri lasermätteknik 

skyddar mot brott och 

lutning. 

Avböjningen registreras 

med hjälp av mast- och 

marklaser och överförs 

svängnings- och 

lägesneutralt till en dual 

3D-mätkamera. 

Prov-

belastning

Mastlaser

3D-mätkamera

Marklaser

= mätsystemet att fånga kritisk mast punkter

Spännband

En hydraulkolv 

trycker mot masten 

ovanför luckan.

Det mobila testinstrumentet fästs på 

masten med ett spännband för att 

skona fundamentet. 

Vi lokaliserar mätteknisk 

korrosion, material-

utmattning och 

materialkvalitet från 

mastfot till masttopp. 

Masten och dess 

fundament testas och 

utvärderas var för sig. 
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Prov-

belastning

Mastlaser

3D-mätkamera

Marklaser

= mätsystemet att fånga kritisk mast punkter

Frekvens-

generator

Resonansfrekvensmätning med rotationsdynamisk kraftinledning

Provbelastningsmetod som inte orsakar någon skada: Med hjälp av ett 

ständigt stigande varvtal genereras en kontinuerligt stigande frekvens, 

där alla egenfrekvenser och dynamiska stabilitetsrisker fastställs med 

hjälp av finstrukturanalys (Fast Fourier-analys - FFT) i mastsystemet. 

Automatisk identifiering av alla 

svaga punkter i fundamentet och 

masten upp till utliggaren 

inklusive lösa eller svaga 

påbyggnadsdelar. 
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Mast reparation

Patenterad metod för förlängning av livslängd och resursskydd 

för stål- och aluminiumstolpar. Reparation av lyktstolpar enligt 

DIN 31051. Kan användas även för mycket försvagade och 

korroderade stolpar.

Problematik:

Livslängden för en stålstolpe kan inte definieras exakt i förväg, eftersom för 

många faktorer (markens beskaffenhet, hundurin, regnvatten, elektr. kem. 

reaktioner osv.) påverkar korrosionen. Man kontrollerar stolparnas stabilitet 

med de vanliga testmetoderna, tidigare hammarslag- eller ultraljudsmetoder, 

och i dag med böjmomenttest enligt den senaste tekniken. Stolpar som 

identifieras som osäkra måste bytas ut eller repareras.

Problemlösning:

REI-LUX NOVA-STATISK-metoden gör korroderade, t.o.m håliga stolpar stabila 

igen. Den uppfyller därmed kraven i DIN 31051 – Åtgärder för återställande 

av det nominella tillståndet.

Statiken för en stolpe behandlad med REI-LUX NOVA-STATISK-metoden 

är högre än för en ny stolpe.

Ett annat viktigt arbetsområde är förstärkning av stolpar för ytterligare laster 

som trafikskyltar, reklamskyltar eller uppspända reklambanderoller.

NOVA-STATISK-metoden

En 80-120 cm lång pelare, beroende på stolptyp, av specialfyllmassa med 

förstärkning av rostfritt stål, som förs in genom revisionsöppningen, tar över 

hela statiken, dvs. all statisk och dynamisk vindkraft eller horisontell dragkraft. 

Trafikskyltar, reklamskyltar, uppspända reklambanderoller.

För utliggare och spännstolpar förstärks öppningsområdet ytterligare med 

ingjutet och förskruvat rostfritt plattstål eller så svetsas öppningen igen.

Stolpens korroderade område är inte med och påverkar vår statik. Det används 

bara som gjutform. Med REI-LUX NOVA-STATISK-metoden gjuts kablarna och 

dessutom ett dräneringsrör in. Det används för ventilation och luftning och 

säkrar avledningen av kondensvattnet.
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Ekonomi:

1. Ingen nyanskaffning - stolpen kan räddas

2. Anläggnings- och spärrarbeten är överflödiga

3. Den förlängda livslängden minskar avskrivningen för slitage 

4. Väsentlig kostnadsbesparing och budgetlättnad

5. Vidare användning av de gamla svarta och de förzinkade masterna

6. Inbesparing av ekologiska tillgångar

7. Förlängning av testintervall (faktor 2-3)

Ytterligare egenskaper:

 Förlängd stolplivslängd med ca. 18 år

 Kan användas även för kraftigt korroderade eller ruttna stolpar

 Det yttre höljet används endast som gjutform för förstärkningspelaren som förs in

 Förstärkningen av rostfritt stål skruvas delvis fast på stolpen. Sedan fylls allt med ett 

fyllnadsmaterial som bärande pelare

 Avfallshantering som byggavfall möjlig, eftersom det inte är något riskavfall. 

Fyllnadsmaterialet är kompatibelt med PVC

 Fyllnadsmaterialet har 5 % utvidgning vid den hydrauliska bindningen

 Ingen kapillärkorrosion – utpräglat väderbeständigt

 Hög flytbarhet. Inget vatten tränger in vid fyllningen.

 Dräneringsrör för kondensvattenavlopp garanterar även god stolpventilation och -

luftning

 Stolpens nedre område kan förstärkas till 3 gånger DIN.

Din fördel:

Den som reparerar stolpar med oss köper kostnadseffektiv och hög säkerhet!

60-90 % kostnadsfördel jämfört med byte av stolpsystem

Materialförstärkning

Den traditionella stolpförstärkningssvetsningen som appliceras i efterhand med dess 

nackdelar:

- Dragsprickor, 

- Kälverkan 

- Strukturförändringar 

förekommer inte i vår metod.

Mer information finns på www.rei-lux.se


