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MANUAL MARINE 

 
 

1. Uppgiftslämnare / firmanamn / tillverkare 
 

WOPAS AS  
Kleivi Naeringspark 4 
N-3570 ÅL 
NORGE 

 
Organisationsnummer:  917 935 505 
Tel:     +47 32091244 
Email:    wopas@wopas.net 
www:    wopas.net 
Kontaktperson:     Thomas Lindblad 

 
2. Bruksområde 

WOPAS påle är lämplig för marina konstruktioner konstruktioner såsom kajer, bryggor, vågbrytare, båthus och 
liknande. WOPAS påle är giftfri och korrosionsfri och kan användas i vattentäckter, badplatser, marinor och där det 
finns risk för ofta förekommande hudkontakt.  
 

 
 

3. Materialinnehåll och kapacitet 
 

Råmaterial   Vikt / %  Specifikation 
Trä    80-85  Svensk eller norsk gran eller furu 
Polyeten, nyproducerad  5-10 
Polyeten, återvunnen  5-10 
Kulöradditiv för polyeten  0,1-1.0   
UV-stabilisator för polyeten 0,1-1,0 
 
Träråvaran svarvas till förbestämda mått och torkas till en målfuktkvot om 14%. Ingående plastråvaror blandas i ett 
slutet system och transporteras därefter i ett slutet rörsystem fram till produktionsmaskinerna. Materialet värms upp 
och bearbetas i maskinerna, går via ett verktyg och formas runt träråvaran för att därefter kylas i ett slutet cirkulerande 
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kylvattensystem. Hela produktionen följer dagens miljökrav utan några dispenser. Övervägande förnybar elektricitet 
används för denna process. 
 
Produktens kapacitet sammanfattas genom konklusion från fullskalatest hos Elektroutvikling AS, daterad 10 feb 2018: 
 
Konklusjon 
Elektroutvikling AS utførte fullskala bøyetest av 29 stolper av gran (picea abies), med ekstrudert WPC. Testingen ble 
gjennomført hos Elektroutviklings testrigg på Flå. Følgende verdier ble bestemt* 
 
Seriens midlere E-modul, E  10363 N/mm²  
Seriens midlere bøyefasthet, fm  76 N/mm² 
Materialfaktor fra produsent, 𝛾m   1,35 
Karakteristisk bøyefasthet, fm,05    54 N/mm² 
Tillatt karakteristisk bøyefasthet, fm,05  40 N/mm² 
 
*Beregninger er beregnet utfra diameter på trevirke. 
 
Livslängd 60-80 år. Accelererade tester av polyetenmanteln för att att bestämma materialets livslängd har utförts i 400 
timmar under 2018 i laboratorium i Tyskland enligt standard PV 3930, med resultat 5 av 5, där 5 är högsta möjliga 
beständighet. Länk till test.   
 

4. Dimensioner 
 
WOPAS Handy   ø 13 cm  Cylindrisk, max längd 6 m 
WOPAS Robust   ø 19 cm   Cylindrisk 
Alternativ diameter:  Max 50 cm Cylindrisk eller konisk.  
 
Alternativ längd:   Max 27 m Längre pålar baserat på limträ möjligt på förfrågan 
Vikt/densitet:   550-650 kg / m3 Varierar beroende på träets struktur och om gran eller furu används 
Godstjocklek polyetenmantel: 6-9 mm +- 1 mm  Beroende på dimension.  

 
5. Förpackning  

 
Förpackningsmaterial av värmebehandlat trä, svensk eller norsk gran eller furu, plastband och i förekommande fall 
stålband.    
 

6. Hantering och installation 
 

Förvaring: WOPAS giftfria påle kan transporteras och förvaras utan särskilda krav. Samlastning 
kan ske med annat gods. Produkten medför ej risk för förorening av mark, vatten 
eller besvärande lukt.  

 
Förbesiktning: Okulärbesiktiga pålen före påbörjan av installation. Vid uppdagande av skador, till 

exempel betydande revor från entreprenadmaskin, som kan ha funktionell påverkan, 
säkerställ bildmaterial och ta kontakt med WOPAS för samråd.    

 
Lyft/resning: Pålen kan hanteras på motsvarande sätt som en traditionell träpåle, till exempel 

bruk av Grab John. Användning av spetsar såsom timmerkrokar och timmarsaxar 
skall dock ej användas, då det innebär risk för skador på polytenmanteln.  
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http://wopas.net/media/1050/a-schulman-floridatest-pv3930.pdf


Datum:    2020-08-17 
Utgåva:   3 
Ersätter:  2020-04-02 
 

3 av 7 
WOPAS AS -  www.wopas.net  

   
 
Neddrivning: Pålen drivs ned på samma vis som en traditionell träspåle, genom frifallande hejare, 

vibration eller hydraulisk tryck kran eller grävmaskin. WOPAS systempåle ø 13 cm är 
kompatibel med Atlas Copcos hydrauldrivna stolpedrivna LPD-HD. Denna maskin kan 
eventuellt hyras av WOPAS. Metoden är lämplig för mindre installationer där man 
inte kan eller, av ekonomiska skäl, önskar mobilisera större anläggningsmaskiner. 

       

   
 

  
 

Pålen är vid leverans försedd med spegelsvetsat lock av svart polyeten i botten och 
toppen, alltså tvära ändar. Pålen kan fås med med träspets (där träet i spetsen är 
separat från träet i pålen).  

 
Kapning:  Samma som för träpåle, kedjesåg eller tigersåg. Den senare ger mindre spån. För 

WOPAS systempåle upp till 20 cm, använd WOPAS röravskärare 110-200 mm för att 
göra snitt i mantel, och därvid undvika plastspån vid efterföljande kapning med såg.  
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Om plastspån inte kan undvikas, vidta åtgärd för uppsamling, t ex underliggande duk 
och/eller kastvinkel till underlag som medger uppsamling.   
 
WOPAS krympändhätta appliceras med värme för att återskapa tät topp, 
motsvarande metod som för kablar. Se prinicper  

 

    
 

 
 

 
 

Infästning: Pålens polyetenmantel kan liknas vid ett träskydd som skyddar trävirket från fukt, 
oxygen/syre och UV-strålning. Trävirket i sin tur står för huvuddelen av pålens 
hållfasthet. Vid infästning i pålen skall åtgärder vidtas för att undvika inträngning av 
fukt och luft. Följande principiella metoder rekommenderas: 
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 Omslutande beslag: I den utsträckning omslutande beslag, till exempel bygel/klave 
eller stålband, kan användas så är detta att rekommendera då penetrering av 
manteln då ofta kan undvikas helt. Det finns ofta alternativa infästningsmetoder som 
kan analyseras vid beredning. Som exempel, WOPAS systembeslag, topphylsa, 
rothylsa, friktionsring med mera, kan ersätta många håltagningar och underlätta 
installationen. WOPAS topphylsa är konstruera för att kunna bära dubbla bjälkar, 
som därvid kan skarvas på olika påltoppar. Vid skarvning används alla fyra hål, 
annars två hål.  

 
   

   
 

                
 

Pinnbult / gängad stångstål: Tight borrning av borrhål. Linda butylgummitejpen så att 
minst 5-10 cm av pinnbulten som hamnar vid respektive hål i pålen är täckt av 
butylgummitejpen. Använd kupad metallbricka, på båda sidor av pålen, för bästa 
packningsverkan mellan infästning och påle. 
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Vulkband – butylgummitejp – isolermassa: Detta material är vanligt förekommande 
för tätning av kabel. Butylgummitejpen lindas runt pinnbult som skall fästas in i 
WOPAS-pålen så att det förborrade hålet fylls ut och överskjutande del trycks ut från 
hålet och bildar packningsverkan mellan infästning och påle. Vid bruk av franskskruv, 
linda butylgummitejp från huvudet på skruven längs minst halva skruvens längd, eller 
minst motsvarande borrhålets längd. Använd viss kraft så att butylgummitejpen 
greppar om gängorna. Vid bruk av pinnbult i kombination med butylgummitejp 
istället för packning, linda butylgummitejp så att minst 5-10 cm av pinnbulten som 
hamnar vid respektive hål i pålen är täckt av butylgummitejpen. 
 
Exempel på lämplig butylgummitejp: HellermannTyton HelaTape Power 650 (E-nr 
0752023, El.nr. 1800481) eller 3M Scotchfil, 3M ID 7000006089 (E-nr 0754501, El.nr 
1832120). 
 

  
 

 
 Borr: Samma typ av borr som används för traditionella trästolpar kan användas. För 

pinnbult används träspiralborr. WOPAS noterar att det finns olika träspiralborr, 

bland annat de med spets och de med matarskruv/gänga längst fram. Den senare 
greppar mycket fortare och mindre kraft behövs för att komma igenom PE-manteln. 

 
 
Friktion: WOPAS pålar har lägre friktion än traditionella träpålar. Till WOPAS systempåle finns 

friktionsplatta (markerad med röd pil) som antingen kan extrudersvetsas i WOPAS 
fabrik, eller i fält, till önskad plats, där pålen förväntas möta sjöbotten. Arean ökar då 
med 4-5 gånger.   

 

 

http://www.wopas.net/
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Krysstag: WOPAS rostfri klammer tillsammans med rostfri vantskruv och rostfri vajer utgör ett 

bra system för att få pålarna att jobba tillsammans mot de krafter de utsätts för.  
 

  
 
 

7. Arbetsmiljö 
 
WOPAS påle innehåller obehandlat trä och polyeten och utgör en mycket god, damm/stöv- och giftfri arbetsmiljö. 
Brukare görs uppmärksamma på att pålen har lägre friktion än traditionell träpåle. Pålen erbjuder förhöjd säkerhet vid 
eventuellt brott då polyetenmanteln har en egen kapacitet separat från träets kapacitet.  

 
8. Miljöpåverkan i drift 
 

Emissioner i bruksskedet:   NEJ 
 

9. Återvinning 
 
Miljöfarligt avfall   NEJ   
Återanvändning i konstruktioner JA 
Återvinning som bränsle  JA 
 
Kommentar: Produkten har analyserats av Stena Recycling inom ramen för deras program ”Design för Återvinning”. 
Stena Recycling, återvinningsutlåtande daterat 2017-06-09 bekräftar följande: WOPAS plasttäckta träkonstruktion har 
analyserats av Stena Recycling AB inom tjänsten Design för Återvinning. Återvinningsbarheten för WOPAS konstruktion 
anses vara hög. I Norden kommer konstruktionen att återvinnas inom det existerande återvinningssystemet och kan 
återvinnas som returträ. Konstruktionen energiåtervinns till 100 %. Den uppkomna energin används i fjärrvärmenätet 
och ersätter användning av fossilt bränsle för uppvärmning av hushåll. Energiåtervinning av WOPAS konstruktioner kan 
ses som ett biobaserat bränsle till stor del. Plasten runt träkonstruktionen består av Polyeten-plast blandat med träflis 
och sågspån. Polyeten och trä lämpar sig båda för energiåtervinning och skapar koldioxid och vatten vid förbränning.  
 

http://www.wopas.net/
http://wopas.net/media/1020/wopas-design-for-recycling-statement.pdf

