
1. Návod na používanie

Kompenzátory HYDRA sú bezúdržbové. Sú 
koncipované výlučne na podmienky dohodnuté 
v zákazke. Ich trvalá bezpečná funkcia sa dá 
zaručiť len v prípade, ak sú vhodným spôsobom 
umiestnené a namontované v systémoch a ak 
môžu fungovať bez poškodenia a obmedzení. Viď 
aj „Montáž kompenzátorov“ v našej príručke.
Upozornenie: Aj ukotvené kompenzátory sa 
môžu vplyvom pôsobenia tlakovej sily minimálne 
elasticky roztiahnuť alebo zmrštiť. Funkcia tým nie 
je obmedzená, pretože zmenu dĺžky vo viackĺbo-
vom systéme kompenzuje ohyb vedenia alebo 
iné kompenzátory. V prípade potreby vám môže 
spoločnosť Witzenmann dodať ďalšie informácie.

2. Návod na montáž 
2.1 Všeobecné montážne pokyny

 p Kompenzátor pred montážou skontrolujte, či nie 
je poškodený

 p S kompenzátorom manipulujte opatrne – ne-
vystavujte ho hrubým nárazom alebo úderom 
– neháďžte ho 

 p Reťaze alebo laná neupínajte  
za vlnovcovú časť

 p Chráňte vlnovec pred oderom a rozstrekujúcim 
zváracím materiálom – zakryte ho nevodivým 
materiálom 

 p Zabráňte skratu spôsobenému zváracou elek-
tródou, uzemňovacím káblom atď – môže dôjsť 
k zničeniu vlnovca

 p Jednotlivé vlny kompenzátora zvnútra a zvonka 
chráňte pred cudzími telesami (nečistoty, ce-
ment, izolačný materiál) – skontrolujte ho pred 
montážou a po nej.

 p Pred izolovaním minerálnou vlnou ho dookola 
prekryte plechom, tak aby nebol obmedzený 
pohyb vlnovca.

 p Nepoužívajte izolačný materiál obsahujúci  
korozívne súčasti.

 p Počas montáže a prevádzky bezpodmienečne 
zabráňte zbytočným pohybom a torzii (skrúte-
niu) (obr. 1) 
 
 

 p Po montáži — nie pred ňou — odstráňte ozna-
čené napínacie strmene a prepravné poistky

 p Pred uvedením do prevádzky odstráňte všetky 
ochranné a baliace materiály, napr. kartónové 
obaly, lepiacu pásku alebo fóliu, ktoré nie sú 
výslovne menované ako súčasť kompenzátora

 p Dbajte na dostatočné dimenzovanie pevných 
bodov na koncoch kompenzovaných úsekov 
rozvodov. Musia absorbovať tlakovú silu pôso-
biacu axiálnym smerom (v prípade neukotve-
ných kompenzátorov) ako aj silu pri prestavení 
kompenzátora a trecie sily uloženia potrubí — 
najmä tlaková sila pôsobiaca axiálnym smerom 
môže byť veľmi veľká (obr. 2)
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Obrázok 2

Axiálna tlaková sila pri axiálne kompenzovanom vedení
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 p Kompenzátory a kĺbové systémy po montáži 
predopnite (pokiaľ je to potrebné a schválené zo 
strany spoločnosti Witzenmann), zvyčajne na 
50 % absorbcie pohybu, pričom dbajte na smer 
pohybu a teplotu pri montáži.

 p Pred natlakovaním vedenia je nutné skontrolo-
vať odbornú montáž a funkčnosť 
prírubových spojov, vedení, pevných a  voľných 
uložení.

 p Tlaková skúška mimo zariadenia alebo tlaková 
skúška kompenzátorov uzatvorených zaslepený-
mi prírubami je prípustná iba na základe pred-
chádzajúceho súhlasu spoločnosti Witzenmann.

 p V žiadnom prípade sa nesmie prekročiť prípust-
ný skúšobný tlak a prípustná odchýlka.

 p V prípade kompenzátorov s vodiacimi rúrkami 
dbajte na správny smer prúdenia

 p Po vykonaní tlakovej skúšky odstráňte z vĺn 
prípadné zvyšky kvapaliny - v opačnom prípade 
môže pri rýchlejšom zvýšení teploty dôjsť ku 
korózii alebo explózii pary

2.2 Pokyny pre montáž axiálnych 
a univerzálnych kompenzátorov

 p Medzi dva pevné body namontujte iba 
jeden axiálny kompenzátor

 p Pri viacerých axiálnych kompenzátoroch na 
priamom úseku potrubia ich rozdeľte (ľahkými) 
pevnými medzibodmi

 p Potrubia s axiálnymi kompenzátormi musia byť 
vedené. Na oboch stranách axiálnych kom-
penzátorov sú potrebné vedenia; pevné body 
spĺňajú funkciu vedenia. (maximálne odstupy 
viď obrázok 3 a 4 ako aj príslušné aplikovateľné 
predpisy) 
 

 p Na mieste montáže kompenzátora musia 
pripojovacie konce potrubia lícovať. Vyrovnanie 
montážnych tolerancií vychýlením kompenzáto-
rov je prípustné iba na základe predchádzajúce-
ho súhlasu spoločnosti Witzenmann.

 p Pri pripojení ku kmitajúcim agregátom ukotvite 
potrubie hneď za kompenzátorom 
 

 
 
 
 
2.3 Montážne pokyny pre angulárne a laterálne 
kompenzátory

 p V blízkosti kompenzačného systému namon-
tujte vhodné vedenia alebo zavesenia potrubia 
- zohľadnite priečny pohyb potrubia

 p Pri montáži angulárnych kompenzátorov dbajte 
na správnu polohu osí otáčania, kolmo na smer 
pohybu kompenzátora.

 p Pri montáži laterálnych kompenzátorov dbajte 
na polohu kotiev v súlade s funkciou (viď “Mon-
táž kompenzátorov” v našej príručke!)

 p Nastavenie kotiev s maticami, ktoré vykonal 
výrobca, sa nesmie meniť.

 p Kompenzátory nesmú niesť hmotnosť vede-
nia, ani žiadne ďalšie zaťaženia, pôsobiace na 
ukotvenie.

Odstupy vedení potrubí s axiálnymi kompenzátormi

Obrázok 3L1 = < 4 DN

L2 = < 14 DN

Odporúčané odstupy potrubí v prípade axiálne kompenzovaných vedení

Obrázok 4
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