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SUPERBOLT
Asennus - ja käyttöohje
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Kiristämällä puristusruuveja, syntyy voimakas (aksiaalinen) 
puristusvoima. Tämä puristusvoima suuntautuu karkaistua 
aluslevyä vasten. Puristusruuveilla kitka/halkaisija on pieni. 
Näin se aikaansaa suuren puristusvoiman suhteellisen 
pienellä kiristysmomentilla.

     
Voima siirtyy mutterin rungon kautta liitokseen.

Karkaistu aluslevy siirtää voiman perusaineeseen suojaten 
samalla kosketuspintaa.

Puristusruuvien (aksiaalinen) puristusvoima ja siitä syntyvä 
vastavoima luovat liitokseen tarkasti hallitun ruuvivoiman.

Tämä (aksiaalinen) ruuvivoima luo yhtä voimakkaan 
reaktiovoiman koko liitokseen.

Miten Superbolt MJT kiristimet toimivat:
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SuperboltTM ratkaisu on teknisesti ylivoimainen tuote. Se on puhtaasti mekaaninen ja siksi erittäin 
turvallinen. Seuraavat yksinkertaiset ohjeet auttavat sinua liitoksen kasaamisessa.

Näin teet asiat turvallisemmin ja nopeammin niin että  liitoksen huoltaminen on myös helppoa. 
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Nämä ohjeet pätevät seuraaville Nord-Lock AG:n Superbolt vakiotuotteille :

Tuotteet (Mutterimalliset):   – MT / MTT / MTL / MTA
    – MR / MRA
    – CY
    – SJ / SJL / SJX
    – GR2
    – SM
    – H650 / H650T
    – H850 / H850T
    – SH / SHT
    – PV350C / PV450C    
       

Ruuvimalliset:  – SB8
    – SB12
    – SBU
    – SSJ

Asennusohjeet
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1.1 Tarkista:
Mikä on oikea puristusruuvien kiristysmomentti?
Suositusmomentit löydät: 
–  Yhtiönne Sisäisistä ohjeista
–  Nord-Lock AG:n Sertifikaatista
–  Nord-Lock AG:n teknisistä tiedoista

HUOM: Kiristimen runkoon kaiverrettu arvo on 
kiristimen maksimi esijännitys.
Tämä arvo voi olla LIIAN suuri sinun sovellukseesi. 
Nämä arvot ovat teoreettisia maksimiarvoja. 
Toteutunut puristinruuvien muodostama 
puristusvoima on määräävä raja-arvo.

1.2 Oikeat välineet? 
– Sopiva momenttiavain (tarkista momenttialue ja 

fyysinen koko)
– Sopiva hylsy (voimahylsy) ja tarkista myös että 

hylsy mahtuu paikalleen.
– Tarvittava voiteluaine.

1.3 Valmistelu:
–  Puhdista pääkierre ja kosketuspinnat ja voitele 

sopivalla  anti-seize voiteluaineella. (A), asenna 
aluslevy (B). 

– Varmista että puristinruuvit ovat kokonaan 
alapinnan sisällä ja että kosketuspinnat on hyvin 
voideltu Superbolt :ille sopivalla voiteluaineella. 

 Tarpeen mukaan uudelleen voitele osat 
erityisesti kaikki kierteet. Tarkista sopiva 
voiteluaine mukana seuraavasta todistuksesta.

– Kiristä Superbolt KÄSIN paikalleen, jos on 
tarpeellista, voi käyttää apuna työkalua asen-
nettuna puristusruuvin väliin (D). 

– Tämän jälkeen löysää liitosta n 1/4 kierrosta.
(Tämä varmistaa turvallisen avaamisen 
myöhemmin) Kierteen noususta riippuen 
rungon ja aluslevyn väliin  tulee rakoa noin 

  1 - 3 mm  (E).
– Varsinainen kiristys tapahtuu vaiheittain 

seuraavasti:

1. Liitoksen kiristäminen
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1.4 Kiristäminen:

Vaihe 1: 
Kiristä 4 kpl vastakkaisia puristusruuvia käsin 
tai pienellä avaimella. Näin runko keskittyy 
pääkierteeseen ja välys poistuu. Kiristä ruuvit 
vuorotellen ristikkäisessä järjestyksessä.

Vaihe  2: 
Kiristä nämä samat 4 kpl 
puristusruuveja ristikkäisessä 
järjestyksessä niin että 
kiristysmomentti on noin 50% 
ohjeistetusta momentista. 

Vaihe 3: 
Kiristä edelleen samoja 
puristusruuveja nyt niin että 
kiristysmomentti on 100% annetusta 
arvosta. Älä vielä koske muihin 
puristusruuveihin.

Vaihe 4: 
Nyt kiristä järjestyksessä KAIKKI 
puristusruuvit täyteen 100%  
loppumomenttiin. Kiristä 
myötäpäivään järjestyksessä läpi 
kaikki yksikön puristusruuvit kunnes 
kaikki on kertaalleen kiristetty. 

Vaihe  5: 
toista vaihe 4 kunnes kaikki puristusruuvit on 
tasaisesti kiristetty (Ruuvit kiertyy alle 20° kunnes 
momentti on saavutettu). Yleensä tämä pitää 
toistaa 2 tai 3 kertaa, mutta jos ruuvi on pitkä tai 
välissä on tiiviste tms. voi toistoja tulla enemmän. 

Sähkö /Tai paineilmakoneilla voidaan työaikaa 
säästää ja työvaihetta nopeuttaa kts. kohta 3.3. 
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HUOM!: Irrottaminen vaatii huolellista järjestystä 
ja tarkkaavaisuutta. Puristusruuvit on löysättävä 
vähän kerrallaan tarkassa järjestyksessä. Missään 
tapauksessa EI SAA löysätä mitään puristusruuvia 
yksittäin kokonaan irti! (Yksikön ollessa kiristettynä) 
Tämä aiheuttaa sen että loput ruuvit kantavat koko 
kuorman. Näin ruuvit on erittäin vaikeita ja hankalia 
irrottaa. Pahimmassa tapauksessa puristusruuvien 
päät voivat tyssääntyä ja levittyä. Silloin niitä on 
mahdotonta irrottaa!

2.1 Käyttö normaali lämpötiloissa (< 100 °C) 

Valmistelu: Ennen avaamista voitele kaikki osat 
perusteellisesti (ruosteen-) irrotusöljyllä. (WD-40/ CRC 
tms.) erityisesti jos ruostetta on yhtään näkyvillä. 

Irrottaminen vaihe  1: 
Aloittaen N:ro  1 Ruuvista avaa kutakin ruuvia 
enintään n 1/4 kierrosta. Avaa ruuvit järjestyksessä 
myötäpäivään kulkien (katsoen yksikön päältä).
(Riittää että ruuvi liikahtaa). Kun kaikkia on löysätty, 
tuntuu n:r 1 ruuvi jälleen olevan kireällä. 
Tosin puristusvoima on nyt hieman pienempi. 

HUOM!: Jos sinulla on samassa laitteessa useita 
Superbolt yksiköitä jotka on tarkoitus avata, Esim. 
laipassa tms. Niin suorita vaihe 1 kaikkiin avattaviin 
yksiköihin, ennen kuin siirryt  Vaiheeseen  2. 

Vaihe 2: 
Toista vaihe 1 kaikkiin puristiruuveihin ja kaikissa 
avattavissa yksiköissä. 

Vaihe 3:  
Toista jälleen vaihe 1 kolmatta kertaa. 

Vaihe 4:  
Nyt voit avata puristinruuvit kokonaan ja kiertää 
runkoyksikön käsin irti pääkierteestä. 

Huom: Pitkissä liitoksissa venymää voi olla paljonkin!  
Joten voi olla tarvittavaa toistaa vaihetta 1 useampaan 
kertaan. 

HUOM: Ennen uudelleen käyttöä seuraa huolto 
ohjeita! Näin puristusvoima säilyy parhaiten annetulla 
tasolla. 

2. Liitoksen avaaminen
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2.2 Käyttö korkeissa lämpötiloissa (> 100 °C) 

Valmistelut: Korkeammassa lämpötilassa 
voiteluaineen liuottimet haihtuvat. Tämä 
lisää irrottamiseen tarvittavaa voiman määrää. 

Vaihe 1:  
Mikäli mahdollista voitele kierteitä jo liitoksen
jäähdytys vaiheessa.  (lämpötiloissa n 150 °C). 
Korkeammissa lämpötiloissa käytä synteettisiä 
voiteluaineita.

Vaihe 2:  
Aloittaen ruuvista N° 1. Avaa liitosta vain niin että 
näet ruuvin liikahtavan. Jatka heti myötäpäivään 
seuraavaan ruuviin.

Huom: Älä avaa liitosta enempää. Se että ruuvi 
nitkahtaa liikkeelle on riittävä. Näin käy läpi kaikki 
ruuvit. Älä löysää liikaa!

Vaihe 3:  
Täydelliset liitoksen avaamis toimenpiteet 
on kuvattu kohdassa 2.1 (normaali 
tilanne), Aloita kohdasta 1. 

Huom: Ruuveissa joita käytetään korkeissa 
lämpötiloissa on usein sisällä kevennys poraus. 
Näissä voit käyttää lämmitys elementtiä Superbolt
yksikön avaamisen helpottamiseen. Lämmitys 
ruuvin sisällä auttaa jo muutamassa minuutissa 
nopeuttamaan avaamista.
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3.1 Voitelu
Puristusruuvit: Uudet yksiköt toimitetaan voideltuina 
ja puristusruuvit ovat valmiina käyttöön. Tarkista 
Sertifikaatista valmistajan käyttämä voiteluaine. 
Puristus ruuveissa käytä VAIN Superbolt voiteluainetta 
tai Nord-Lock AG:N kirjallisesti hyväksymää 
voiteluainetta (Voitelu vaikutta suoraan kitkaan ja 
siten saavutettuun puristusvoimaan). 

Karkaistut aluslevyt: Voitele yläpuoli (johon puristin 
ruuvit vastaavat) käyttämällä kys yksikölle sopivaa 
Superbolt voiteluainetta. Alapinnalle voit käyttää 
vapaasti haluamaasi voiteluainetta. 

Pääkierre: Mikä tahansa voiteluaine käy mukaan 
lukien kaikki Superbolt voiteluaineet. Ruiskuta tai 
sivele pintaan. 

3.2  Hylsyt/avaimet 
Puristusruuvien kiristämiseen käytä vain laadukkaita 
hyvässä kunnossa olevia työvälineitä. Parhaiksi ovat 
osoittautuneet ns voimahylsyt joissa on 6 kulmainen 
sisä muoto.12 kulmaisissa tai muissa muodoissa 
kosketuspinta voi jäädä liian pieneksi. Kuluneet 
hylsyt ovat vaarallisia eikä niitä tule käyttää. Avaimen 
lipeäminen voi johtaa esine- tai henkilövahinkoihin.
 Huomioi myös mahdolliset rajoitukset ulkomitoissa.
Tarvittaessa sopivat hylsyt voit tilata yksikön mukana.

3.3  Paineilmatyökalut
Iskevät mutterinvääntimet soveltuvat Superboltin 
asennukseen varsin hyvin.Iskevät vääntimet  
saavuttavat Superbolt n puristusruuvien kiristämisessä  
yleensä vain n. 30…50% ilmoitetusta suositusarvosta 
joten koneen ilmansaantiin tulee kiinnittää erityistä 
huomiota.  Iskeviä vääntimiä voidaan käyttää 
max. 200 – 250 Nm. Ilmanpaineella säädettäviä 
sitkeävetoisia vääntimiä suositellaan käytettäväksi 
suuremmilla momenttiarvoilla. 

3. Voitelu ja työvälineet 
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3.3 Paineilmatyökalut (jatkoa)

Oikean kiristystiukkuuden säätö: Kiristä yksi puristusruuvi 
oikeaan kiristystiukkuuteen momenttiavaimella.Senjälkeen 
ota iskevä väännin ja kiristä SAMAA puristusruuvia hyvin 
alhaisella käyttöpaineella.Nosta käyttöpainetta kunnes 
puristusruuvi alkaa taas kiristyä.Tämänjälkeen oikean 
kiristystiukkuuden hallinta on helppoa: kiristät vain 
työkalulla kunnes puristusruuvi lakkaa pyörimästä.Varmista 
kiristykset vielä lopuksi momenttiavaimella.

Iskevät mutterinvääntimet soveltuvat erityisen hyvin 
vaiheiden 2-5 kiristämiseen, jolloin säätöalue olisi n.90-
100% ilmoitetusta suositusarvosta.

Tärkeää: Paineilmatyökalujen momentin 
toistotarkkuuden eroista johtuen on viimeinen 
kiristyskierros tehtävä aina käsin kunnollisella 
momenttiavaimella.
 
Huomio: Käytä iskeviä mutterinvääntimiä aina vain 
kiristämiseen,älä koskaan aukaisuun!

 
 Huomioitavaa käytettäessä paineilmatyökaluja: 

  Verkostopaine väh. 6,5 bar 

 –   70 Nm saakka 3/8” työkalu tai räikkäavain (paineilma) 
 –   70–130 Nm 1/2” Iskevä mutterinväännin, paine rajoitettu (Huom: Älä kiristä liikaa!) 
 – 130–200 Nm 1/2” Iskevä mutterinväännin
 – 200–270 Nm 1/2” Iskevä mutterinväännin tai 3/4”
 –    Yli 270 Nm 3/4” Iskevä mutterinväännin tai 1” 
 –    Yli 400 Nm 3/4” Iskevä mutterinväännin reaktio varrella.
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4.1 Normaalit tarkistukset
Superbolt tuotteet eivät menetä puristusvoimaansa edes vuosien käytön jälkeen. Edellyttäen 
tietenkin että ne on asennettu asianmukaisesti ja ohjeita huolellisesti noudattaen. 
Tästä huolimatta on syytä tarkistaa puristusvoima revisioiden ja seisokkien yhteydessä 
momenttiavaimella. Käytä annettua 100% kiristysmomenttia joko sertifikaatista tai omasta 
asennusohjeestanne.

Tarkkaile että liikkuuko puristusruuvit  tällä momentilla. (Tarkasta oikea arvo ennen huollon 
aloittamista).  Jos jokin puristusruuvi on yllättäen löystynyt niin toimi seuraavasti:   
Muista olla huolellinen ja varovainen!
– Löysää ja irrota kyseinen puristusruuvi. ÄLÄ koske muihin ruuveihin. Puhdista ja voitele kys. 

ruuvi alkuperäisellä voiteluaineella (tarkista sopivuus sertifikaatista). Sitten asenna kys. ruuvi 
takaisin paikalleen, annettuun momenttiin kiristettynä. Toista tämä kaikille puristusruuveille. 
Näin toimien liitos/yksikkö pysyy jatkuvasti kireällä. 

–  Kun kaikki ruuvit on käyty läpi jatka kohdasta 5:  
 Kiristä kaikki puristusruuvit täyteen   

kiristysmomenttiin, myötäpäivään edeten, 
kunnes kaikki ruuvit on kiristetty. 

4.2 Ennakoiva huolto
Irrottaminen huoltoa varten: 
–  Poista Superbolt ohjeen mukaan. 
–  Puhdista puristusruuvien kierteet ja voitele 

kierteet ja kosketuspinnat valmistaja 
suosittelemalla voiteluaineella (tiedot 
sertifikaatissa) Älä käytä muita voiteluaineita 
puristusruuveihin!. ÄLÄ käytä molybdeeni 
sulfidia (MoS 2) paitsi jos se on nimenomaan 
sallittu ja hyväksytty tuotteen sertifikaatissa. 

– Superbolt karkaistu aluslevy voidaan uudelleen 
käyttää kääntämällä se ympäri. Painumajäljet syvyydeltään 0,01 mm tms. ovat normaaleja 
eivätkä haittaa uudelleen käyttöä. 

– Kiristä tuote uudelleen ohjeen mukaisesti. 

4.3 Ohjeita ongelman ratkaisuun.
  Ongelma: Puristusruuveja ei saada avattua

– Yritä löysyttää ainakin yksi ruuvi. 
–  Irrota ruuvi,voitele ja kiristä kys. ruuvi 110% suositusmomentista. 
–  Nyt viereiset 2 puristusruuvia pitäisi olla helpompi löysyttää. 
–  Poista viereinen ruuvi, voitele ja kiristä se 110%. 
–  Etene aina viereiseen ruuviin jonka pitäisi olla nyt helpommin avattavissa. 
– Jatka kunnes kaikki ruuvi on käyty läpi. 
–  Sitten irrota ruuvit normaali ohjeen mukaan. 
  Ongelma: Karkaistu aluslevy on vahingoittunut/vaurioitunut/ruostunut: 
–  Korvaa uudella Superbolt aluslevyllä.

  Ongelma: Puristusruuvit ovat kadonneet tai vahingoittuneet: 
 –  Korvaa alkuperäisillä Superbolt puristusruuveilla. ÄLÄ korvaa puristusruuveja millään muilla  
  ruuveilla sillä niitä EI ole suunniteltu koville pintapaineille. 
 Ongelma: Muu, ota yhteys suoraan Nord-Lock Finland Oy, tai lähitoimittajaasi. 
        Autamme mielellämme! 

4. Huolto
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5.1 Tuotteet joissa on vain  4 tai 6 ruuvia 
Vaihe 1: Kiristä kaikki puristusruuvit käsin (ristikkäisessä järjestyksessä). 
Vaihe 2: Kiristä 2 kpl vastakkaisia ruuveja 50% annetusta kiristysmomentista. 
Vaihe 3: Kiristä vastakkaiset ruuvit nyt käyttäen täyttä kiristysmomenttia 100%. 
Vaihe 4: Kiristä kaikki ruuvit (järjestyksessä myötäpäivään kiertäen) kunnes kaikki ruuvit on  
kiristetty. 

5.2 Kiristäminen: pitkät  raidetangot tms.
Nopeuttaaksesi raidetankojen tms.kiristämistä, voit käyttää vaiheessa 4 korotettua kiristys-
momenttia (noin. 110–125%). HUOM: Viimeisessä vaiheessa tarkista kiristysmomenttia AINA 
momenttiavaimella 100% kiristysmomenttiin ettet ylikuormita ruuveja! 

5.3 Tiivisteet tai voimakas asettuminen 
EI ole vaarallista jos jotkut ruuvit (tai koko yksiköt esim. laipassa) löystyvät kiristyksen edetessä.  
Tämä on täysin normaalia koska alkuun vain osa ruuveista kantaa kuormaa. Älä kuitenkaan ki-
errä ruuveja /tai koko yksiköitä kireämmälle kiristyksen ollessa vaiheessa, sillä tämä voi aiheuttaa 
merkittäviä ongelmia myöhemmässä vaiheessa (erityisesti irrotettaessa). 

5.4 Useiden yksiköiden kiristäminen (laipat/suuret kappaleet)
Jos kiristätte samanaikaisesti useita yksiköitä, suosittelemme käyttämään 2 miestä 180° erolla 
tai 4 miestä 90° erolla.(laipat/paineastiat yms) Näin kappaleiden kiristys etenee tasaisesti ja kap-
paleiden muoto säilyy oikeana. 

5.5 Holkkien käyttö
Superbolt yksiköt tulisi sijoittaa kierteen päähän. Tämä suojaa kierteen päätä. Myös yksiköiden 
kanssa työskenteleminen on helpompaa (ei tarvetta jatkeille tms) ja venymäpituus on paras 
mahdollinen. Käytä sopivaa pidennysholkkia tai useita aluslevyjä säätääksesi korkeutta. Jos kierre 
on joltain kohtaa vaurioitunut niin näin voit myös siirtää pääkierteen kuormituskohtaa kierteen 
ehjälle osalle. 

5.6 Asennus työkalut
Vakio työkalujen lisäksi valikoimassamme on työkaluja, jotka tekevät Superbolt tuotteiden  
asentamisesta helpompaa, erityisesti kun käsitellään suuria yksiköitä. 

5.7 Erilaisia suojahatut 
 Ohjelmassa on myös erilaisia PVC; teräs tai ruostu mattomia suojia yksiköiden suojaamiseksi.  
 Tällainen suoja oikein käytettynä (täytettynä suojaavalla rasvalla tms.) tarjoaa erinomaisen suojan  
 korroosiota vasten. Suoja varjelee liitosta tuhkalta, hiekalta, kipinöiltä tms aineilta jotka voivat  
 vaikeuttaa liitoksen myöhempää avaamista.  

5. Huomioitavaa
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© Copyright 2017 Nord-Lock Group. NORD-LOCK, SUPERBOLT, 
BOLTIGHT and EXPANDER SYSTEM are trademarks owned by 
different companies within the Nord-Lock Group. All other logos, 
trademarks, registered trademarks or service marks used herein are 
the property of the Nord-Lock Group. All rights reserved.

Lisätietoja mahdollisista käyttökohteista ja Superbolt 
tuotteiden huollosta ja varaosista saat  
lähitoimittajaltasi tai suoraan Nord-Lock Finland Oy:lta 

Vastuuvapauslauseke: 

Nord-Lock Group ei ota vastuuta siitä että tuote on väärin 
valittu, Sitä on käytetty tai asennettu väärin tai tuote on 
asennettu tai käytetty ohjeittemme ja suositustemme 
vastaisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin ilman  ennakkoilmoitusta.

6. Lisätietoja
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