
 alhaug  PHP plank type STOP Rund K 

 i Incoloy® 800 HT for flammebommer  
 
 

   
 Ill.: Ristpanel STOP Rund K 
 

 Konstruksjon, statisk system, kvalitet. 
 

alhaug  hullrister er laget ved at metallbånd stanses 
 og presses i gangoverflaten under høyt trykk. 
 Deretter formes metallbåndet til en G - eller en C -
 profil ved presisjonskanting eller rollforming. Ved 
 produksjon av hullrister er presisjon i alle  produk-
 sjonsledd svært viktig, da unøyaktigheter vil kunne 
 innvirke betydelig på ristens bruksegenskaper.  
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 Produsenten har betydelig kompetanse i denne 
 produksjon, og har i en årrekke vært en teknisk 
 ledende produsent av denne type rister. Verket 
 har implementert et kvalitetssikringssystem som er 
 sertifisert i h.h.t. DIN EN ISO 9002 
    

 Sklihemmende gangoverflate, minimal åpning 
 

 Plattformer på flammebommer tjener to hoved-
 formål, å gi sikkert gang- og ståunderlag for 
 personale som skal utføre service og vedlikehold 
 på flammedysene, samt å virke som skjold for 
 underliggende konstruksjoner av karbonstål mot 
 varmevirkningen av brennende gass.  
  

alhaug  hullrister type STOP Rund K har åpnings- 

 koeffesient  ( fri overflate ) på ca 5 % og er dermed  
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 egnet som varmeskjold. Med de begrensninger 
 som den lave frie overflaten setter, er den stansede 
 og pregede gangoverflaten er formet slik at de   

 nødvendige sklisikringskrav og krav til drenering av 
 flytende medier gjennom ristoverflaten ivaretas.  
 

  
 
 Ristpanelene dimensjoneres i h.h.t  kundes 
 spesifikasjoner, vanligvis med maksimal bredde 
 250 mm, høyde 50 mm, i 3 mm godstykkelse   
 

 Kvalitetsarbeid i alle ledd !  
 

 For bruk i flammebommer må plattformene 
 fremstilles av høytverdige varme- og korrosjons-
 bestandige materialer, som Incoloy® 800 HT / 
 W.St.Nr. 1.4959  . Dette materialet setter spesiellt 
 høye krav til kvalitetsbevisst produksjon i alle ledd, 
 samt kjennskap til de materialbetingede prose-
 dyrene i forbindelse med  produksjon av enkelt-
 plank, og ved sveising når  enkeltplank settes 
 sammen til større rister.  
 

 Produsenten har spesielle sveiseprosedyrer  i 
 forbindelse med denne produksjonen, som er 
 godkjent av Schweißtechnische Lehr und 
 Versuchsanstalt Halle GmbH, i h.h.t. EN 288-3  
 Produktet leveres prinsipiellt syrebeiset for å 
 garantere rene overflater, slik at sveisearbeidene 
 lett kan inspiseres. For å unngå at syre fra beise-
 prosessen  skal kunne sitte igjen på metallflater 
 som ligger inntil hverandre i ristavkantningen er 
 enkeltplankenes avkantning bukket over 90 grader. 
 

 Ristpaneler leveres vanligvis med festebeslag for 
 tilbolting til underkonstruksjonen. 
   

 Vi ber om Deres forespørsel! 
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