PULTTIHUULI

ASENNUSOHJE

®

Peruslevy kiinnitetään kauhaan hitsaamalla ja kulutuspalat kiinnitetään peruslevyyn pulttiliitoksin.
Liitoksiin liittyvissä asioissa on noudatettava huolellisuutta ja valmistajan ohjeita.

KULUTUSPALOJEN ASENNUS

Puhdista ja voitele ruuvit
ennen asennusta.

Ruuvin kantaan sopii 17 mm
kuusiokoloavain.

Mutterin kantaan sopii
46 mm hylsy.

PULTTIHUULI ASENNUSOHJE
-

Puhdista kiinnitystarvikkeet ja tarkista kierteiden toimivuus
Voitele kiinnitystarvikkeet ennen asennusta.
Nosta kulutuspala paikalleen.
Asenna ruuvit alapuolelta ja aluslevyt ja mutterit yläpuolelta paikalleen.

Aluslevyssä on 2 puoliskoa
joiden vinohammastetut
pinnat tulevat vastakkain
ja karhennus ulospäin.
Aluslevyt kannattaa uusia
aina vaihdon yhteydessä.

Kiristys tulee tehdä aina peruslevyn yläpuolelta mutteria Asenna suojakumit paikalleen helpottamaan seuraavaa
irrotusta ja asennusta.
kiristämällä. Kiristysmomentti on 2000Nm +/- 50Nm.
Jälkikiristys tehdään 8-16 käyttötunnin jälkeen.

KULUTUSPALOJEN SEURANTA

Seuraa kulutuspalojen kulumista ja
tilaa uudet osat hyvissä ajoin.
Varmista käyttöpaksuudet toimittajalta.

PERUSLEVYN ASENNUS
Noudata kulutusteräksille annettuja käsittely- ja hitsausohjeita.

Lisäaineet

Vähävetyinen, emäksinen puikko OK 48.00 tai MIG/MAG -menetelmä OK Autrod 12.51.
Hitsiaineet HD<10ml/100g.

Esilämmitys
100 – 150 °C

Työlämpötila

150 – 200 °C valmiiksi asti hitsaten, huulilevyt tulee hitsata valmiiksi samoilla lämmöillä.

Hitsaustyö

Railomuoto V tai K, railokulma alle 45°, ilmarako 2 – 4 mm, juuripinta 3 – 5 mm. Valmis railo viimeistellään hiomalla.
Silloitus tehdään symmetrisesti ja keskeltä levyä vahvaksi. Hitsausenergia 1,5 – 3,0 kJ/mm.
Hitsausjärjestys keskeltä reunoille päin, tällä saadaan huulilevystä oikean muotoinen eli keskeltä alaspäin kaareva
1cm/m. Ota huomioon, että huulilevy vetelee hitsattaessa. Vetelyn pitäisi antaa tapahtua mahdollisimman
vapaasti, joten ennakoi vetelyt ensiasetuksin. Täytä sauma kauhan sisältä valmiiksi, käännä kauha ja avaa
juuri. Aloitus- ja lopetuspalojen käyttö on suositeltavaa. Juuri avataan, hiilikaaritalttausta on vältettävä tai sen jälki
on hiottava kokonaan pois. Jäähtymistä voidaan hidastaa ja kontrolloida esim. mineraalivillalla kattaen, tämä on
tärkeää varsinkin jos halli on viileä. Hio lopuksi reunat ja kulmat.

PULTTIHUULI ASENNUSOHJE
Noudata kulutusteräksille annettuja käsittely- ja hitsausohjeita.

Esilämmitys
100 – 150 °C

Työlämpötila

150 – 200 °C valmiiksi asti hitsaten, huulilevyt tulee hitsata valmiiksi samoilla lämmöillä.

Polttoleikkaus

Esilämmitystarve ja työlämpötilat ovat samat kuin hitsauksessa. Jäähtymistä voi hidastaa mineraalivillallakattaen.
Jäähtymistä ei saa tehostaa. Muista, että olet tekemisissä karkenevan, kovan ja lujan materiaalin kanssa, jonka
hitsaus ja polttoleikkaus onnistuvat noudattamalla edellä mainittuja ohjeita. Käsittelyssä ja hitsauksessa on huomioitava peruslevylle suunniteltu erittäin pitkä käyttöikä.
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