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KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS  
 

NEMESACÉL-KOMPENZÁTOROK  
 
 

 
 
1. Általános utasítások 
 
A nemesacél-kompenzátorok a modern csıvezeték-technológia nélkülözhetetlen elemei. 
Feladatuk a vezetékekben a hıkülönbségek révén keletkezı hosszváltozások kiegyenlítése  
Ezen kívül alkalmasak a szivattyúk, motorok, kompresszorok vagy turbinák keltette rezgések 
felvételére.  
 
Az elmozdulásokat axiális, laterális vagy anguláris irányban lehet kompenzálni a helyi 
adottságoknak megfelelıen. A legkedvezıbb kompenzálási mód eldöntéséhez szívesen 
állunk vevıink rendelkezésére.  
 
A nemesacél-kompenzátorokat egy- vagy többfalú harm onikatesttel gyártjuk.  
 
A táblázatokban felsorolt standard méretek betekintést engednek a ROTH cég szállítási 
lehetıségeibe, így hasznos tervezési segédletként szolgálhatnak.  
 
Feltétlenül ajánljuk, hogy az egyes alkalmazásokról minél részletesebben tájékoztassanak 
bennünket, mert minél többet tudunk a technikai részletekrıl,  (elmozdulás, nyomás, 
hıviszonyok, stb.) annál testre szabottabb és költségkímélıbb megoldásokat tudunk 
javasolni.  
 
A kompenzátorok tulajdonságai a harmonika rugalmasságán alapszanak. Ez viszont a 
hullámok formájától és számától, az egyes falak vastagságától illetve a falak számától és 
anyagától függ.  
 

 
1.1  Anyagok  
 
A leggyakrabban használt harmonikaanyagokat, illetve a csatlakozó részek anyagát az l. 
táblázat tartalmazza.  
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1.2 Nyomáscsökkent ı tényezık magas üzemi h ımérséklet esetén  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kompenzátorok és flexibilis tömlık esetében a megengedett maximális üzemi túlnyomás 
pzul  a névleges nyomás PN és az ft faktor összefüggése:  
 

pzul  = PN · ft 
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2. Szerelési utasítások  
 
A kompenzátorok megfelelı mőködéséhez valamint a hosszú élettartam érdekében néhány 
szabályt szem elıtt kell tartani. Amennyiben ezeket betartják,  a kompenzátorok gyakorlatilag 
nem igényelnek karbantartást.  
A beépítés és üzemeltetés során a következık a legfontosabb pontok:  
 
2.1  Beépítés  
 
A harmonikatestet az ütıdés, ütés, hegesztési szikra  okozta károsodásoktól védeni kell. A 
szállítás és beépítés során kerülni kell az olyan mozgási igénybevételt, amely nagyobb 
axiális, laterális és anguláris tágulással jár, mint amely a kompenzátor burkolatának 
megfelel.  
Az elıfeszítést a tágulások megállapított nagyságával és irányával összhangban kell 
elvégezni. A belsı védıcsıvel ellátott kompenzátoroknál szíveskedjenek az áramlásirányt 
figyelembe venni. A kompenzátor megfelelı beépítése után az esetleges szállítási 
rögzítéseket el kell távolítani.  
 
2.2 Üzembe helyezés el ıtti ellen ırzés vagy nyomáspróba 
 
Gyızıdjön meg róla, hogy a kompenzátor a megfelelı helyre került. Ellenırizze, hogy a 
kompenzátor helyesen van-e beépítve, az áramlásirányt is figyelembe véve. Ellenırizze, 
hogy az esetleges szállítási rögzítéseket eltávolították-e. Vizsgálja meg, hogy minden 
fixpont, csúszóágyazat, alátámasztás, stb. elıírásszerő-e. Ellenırizze, hogy a 
kompenzátorok nem rossz helyre vagy elfordulva építették-e be.  
 
2.3.Ellenırzés a nyomáspróba alatt és rögtön azt követ ıen   
 
Szivárgási veszteség vagy nyomásveszteség ellenırzése.  
A harmonikát meg kell vizsgálni az esetleges instabilitás, a megfogatások, megvezetések és 
egyéb vezetékelemek szilárdsága tekintetében.  
 
2.4. Rendszeres ellen ırzés  
 
Annak vizuális ellenırzése, hogy a kompenzátorok felveszik-e azokat a tágulásokat, 
amelyekre készültek.  
Ellenırizze, hogy nem lép-e fel váratlan vibráció; hogy korrózió nyoma kívülrıl nem 
állapítható-e meg;  hogy a megfogatások  vagy a kötıelemek nem lazultak-e meg, vagy a 
vezetékrendszer más változása nem állapítható-e meg. Gyızıdjön meg róla, hogy a 
harmonika és a megvezetések nem szennyezettek-e, és ezáltal nem blokkolják-e a 
mozgásfelvételt.  
 
A kompenzátorok a merev csıvezetékekkel ellentétben elhasználódó részeknek tekintendık.  
 
 
 
 
Amennyiben egy kompenzátor-meghibásodásnál személyi  sérülés veszélye is 
felmerül, megfelel ı óvintézkedéseket kell tenni.  



 
 
Kezelési és szerelési utasítás   
ROTH nemesacél-kompenzátorok  

4/6 

 
 
 
 
2.5. A fixpontok és a csúszóágyazat elhelyezése  
 
A kompenzátorok helyes kiválasztása illetve a fixpontok és csúszópontok meghatározása 
végett az elsı teendı a vezetékrendszer felosztása lehetıleg egyszerő vezetéső (egyenes, 
L- vagy Z-alakú, stb.) szakaszokra, valamint a fellépı tágulások meghatározása.  
A fixpontok száma és elrendezése döntı a kompenzátorok méretezése szempontjából.  
 
A fixpontok kijelölése után el kell dönteni, hogy melyek lesznek a fıfixpontok (HFP) és 
melyek a köztes fixpontok (ZFP).  
A fıfixpontok a csıvezetéket önállónak tekintendı szakaszokra bontják, és az a feladatuk, 
hogy fölvegyék a vezeték belsı nyomásából eredı erıket. (lásd: Terhelés)  
 
Feltétlenül szükség van fıfixpontokra  

• A csıvezeték irányának megváltoztatásánál,  
• Két különbözı szekció egyes szakaszainak találkozásánál,  
• Szelepeknél vagy egyéb nyomásra érzékeny beépített elemeknél – egyenes 

szakaszokban is,  
• Vakvégek esetében.  

 
A köztes fixpontok a fıfixpontokkal ellentétben nem vesznek fel belsı nyomásból eredı 
erıket, mivel ezeket csuklós kompenzátorok esetében alkalmazzuk, és így csak a csukló 
elmozdulásából és a súrlódásból eredı erıket hivatottak kiegyenlíteni.  
 
3. Axiál-kompenzátorok  
 
A leggyakrabban használt és legegyszerőbb kompenzátorok az axiális kompenzátorok. Az 
axiális kompenzátorok a csıvezetékek tengelyirányban fellépı méretváltozásait egyenlítik ki, 
de alkalmasak bizonyos laterális vagy anguláris elmozdulások kompenzálására valamint 
rezgések csillapítására is.  
 
3.1. A fixpontok terhelése  
 
Az axiális kompenzátorok esetében a fixpontok terhelését a kompenzátor nyomóerejének és 
saját ellenállásának valamint a vezeték súrlódási erejének összetevıje adja. A nyomóerıt a 
hatásos keresztmetszet és az üzemi nyomás szorzata adja. A saját ellenállás az az erı, 
amellyel a harmonika a tágulásnak ellenszegül (rugóerı), míg a vezeték súrlódási ereje a 
csúszóágyazat, a vezeték súlya és a súrlódási együttható függvénye.  
 
3.2. Szerelési utasítások  
 

• Két fixpont közé csak egy kompenzátort szabad tenni.  
• A fixpontot és a csúszóágyazatot minél közelebb kell építeni a kompenzátorhoz.  
• A vezetékeknek egyeneseknek kell lenniük.  
• A kompenzátort nem érthetik torziós erık.  
• Csak alacsony frekvenciás rezgések esetén alkalmazhatunk kompenzátorokat.  
• A harmonikarészt hegesztési szikrától óvjuk.  
• A harmonikát, megfogatásokat és vezetéseket piszoktól és sérüléstıl védeni kell.  
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Az axiális kompenzátorok nem alkalmasak a belsı nyomásból és a hatékony 
keresztmetszetbıl eredı erık felvételére, ezért mindig két fıfixpont (HFP) közé kell beépíteni 
ıket.  
 
4. Laterális kompenzátorok  
 
A laterális kompenzátorok esetében olyan, oldalirányban elmozduló csuklós rögzítésekrıl 
van szó, amelyek rugalmassága meghaladja a kompenzátortest kiegyenlítı képességét. 
Ezen elemeket a vezetékrendszer elmozdulásához képest merılegesen kell beépíteni. 
Axiális tágulások felvételére nem alkalmas. Legelınyösebb fajtája a gömbcsuklós kivitel, 
amely az oldalirányú elmozdulásokat körkörösen képes kiegyenlíteni.  
 
A szokásos csuklószerkezet csak egy síkban enged meg mozgásokat. A tágulás nagyságát 
a harmonika rugalmasságán túl a két harmonika középpontjának egymástól való távolsága is 
befolyásolja, azaz minél hosszabb a köztes csı, annál nagyobb a tágulásfelvétel.  
 
A laterális kompenzátor egy 2-csuklós szerkezet. A belsı nyomásból eredı axiális 
reakcióerıket a csuklós szerkezet egyenlíti ki úgy, hogy csak csekély fixpontterhelések 
lépnek föl. Ekképp nagy tágulásokat viszonylag egyszerő vezeték-nyomvonalakkal tudunk 
megoldani.  
 
Figyelembe kell vennünk a harmonika rugalmassági állandóját és a csuklók súrlódási 
veszteségét. A gömbcsuklós laterális kompenzátorok alkalmasak továbbá szivattyúk és  
 
kompresszorok rezgéseinek fölvételére is. Ez esetben közvetlenül a kompenzátorok után 
föltétlenül fixpontokat kell elhelyeznünk.  
 
A gömbcsuklós kompenzátorok a fı elmozdulási irány mellett bármely oldalú körkörös 
elmozdulásokat is ki tudnak egyenlíteni, amely tulajdonságuk miatt meglehetısen 
közkedveltek.  
 
5. Univerzális kompenzátorok  
 
Különös figyelmet érdemelnek univerzális kompenzátoraink. Ezek olyan, gömbcsukló nélküli 
kompenzátorok, amelyek mind laterális, mind pedig axiális mozgásokat képesek felvenni. 
Általában kis belsı nyomású vezetékeknél alkalmazzuk, ahol valamennyi reakcióerıt 
magának a vezetékrendszernek kell kompenzálnia.  
 
 
6. Anguláris kompenzátorok  
 
Az anguláris kompenzátorok kizárólag szögmozgásokat végeznek, ezért sohasem 
egyesével, hanem 2- vagy 3-darabos csuklórendszerekben alkalmazzuk ıket. Itt is a csuklók 
egymástól mért távolsága az irányadó a tágulásfelvétel mértékét illetıen.  
 
A szokásos anguláris kompenzátorok egy adott síkban végeznek szögmozgásokat. Szokás 
kardánkompenzátoroknak is nevezni ıket.  
Ha a kompenzációs rendszer körkörös szögmozgásokat végez, kardáncsuklós 
kompenzátorokat kell alkalmaznunk.  
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Az anguláris kompenzátorok esetében is a csuklók egyenlítik ki az axiális reakcióerıket, ami 
által a fixpontokat és a vezetékágyazatokat nem éri különösebb terhelés. Figyelembe kell 
viszont vennünk a szög-rugóállandót és a csuklók súrlódási tényezıjét.  
 
 
 
 
Az anguláris rendszerek tervezése az üzemi viszonyokon vagy a megrendelı elıírásain 
alapszik. Az egyes megoldásokat érdemes szakembereinkkel elızetesen egyeztetni.  
 
Az anguláris kompenzátorokat általában nem önmagukban alkalmazzák, mivel csak 
szögirányú  mozgásokat tudnak kiegyenlíteni. Legalább két darabra van belılük szükség, 
(laterális  üzemmód), vagy 3 darabos csuklórendszerekre.  
 
A csuklós rögzítés révén az anguláris és a laterális kompenzátorok kiegyenlítik a belsı 
nyomásból származó reakcióerıket, így a vezetékrendszerbe elegendı köztes fixpontokat 
építeni.  
 
 
 7. Nyomáskiegyenlít ı kompenzátorok  
                                
A nyomáskiegyenlítı kompenzátorok elınye az axiális és laterális kompenzátorokkal 
szemben az, hogy nem adja át a belsı nyomásból eredı reakcióerıket a rendszernek.  
 
Ezért fıleg turbinák és a reakcióerıket felvenni nem képes gépcsoportok esetében 
alkalmazzuk ıket. A nyomáskiegyenlítı kompenzátorokat a rendszerek azon pontjain 
helyezzük el, ahol a csıvezetékek iránya változik, illetve két köztes fixpont közé építjük.  
Nem feltétlenül szükséges két fıfixpont közé elhelyeznünk.  

 


