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Szerelési útmutatók, modell FSF

Szerelési útmutatók

Mielőtt a csatlakozót felszereli, 
győződjön meg arról, hogy minden 
felület tiszta és nincsen semmiféle 
éles sorja az acélperemeken. Nincs 
szükség tömítésre. Ellenőrizze a 
nyomásokat hogy lássa, nincs-e szükség 
vezérlőrudakra. A gumi kompenzátor 
gyorsan alkalmazkodik a tengelyirányban 
elmozduló karimákhoz adott mozgáste-
rületen belül, azonban a beszerelés nem 
ajánlott amennyiben több mint 3mm a 
tengelyiránytól való eltérés vagy elhajlás. 
Csúsztassa a kompenzátort a helyére és 
helyezzen be minden peremcsavart. A 
gumi felületet pontosan központosítsa 
a nyílásra. Ha a központosítás rossz, a 
gumi kihúzódhat. Győződjön meg arról, 
hogy a csavarokat úgy helyezte be, hogy 
a csavarfejek a gumi oldalon vannak és 
az anyák a csatlakozóperemen kívül. 
Ha akadályoztatás miatt lehetetlen 
behelyezni a csavart ebben az irányban, 
legyen teljesen biztos abban, hogy a 
csavar meghúzott fele nem nyúlik túl 3 
mm-nél hosszabban a belső anyán. Ha a 
túlnyúlás hosszabb, a csavar belevághat 
a gumiborításba.

Minden gumianyag hajlamos a lazulásra 
az idő során, ezért jó gyakorlat ha az 
összeszerelés után két héttel az előírt 
nyomaték 80%-ával ellenőrzi a csavarok 
szorosságát és extrém esetekben, 
különösen, ha a vezetéket ismételten 
felmelegíti és hagyja lehűlni, célszerű 
az ellenőrzést havonta megismételni 
egészen addig, amíg az utolsó ellenőr-
zésnél már nem kell a csavart meghúzni.

Ha hagyja, hogy a csavarok kilazuljanak, 
az szivárgást okozhat és komoly meghi-
básodás léphet fel, ahol a gumiperem 
kiszabadul az acélperem réséből. Ha egy 
kompenzátort kell beszerelni egy olyan 
rendszerbe, ahol az üzemi nyomás nem 
követeli meg a vezérlőrudak használatát, 
de a kompenzátort előzetesen ki kell 
tágítani, hogy növekedhessen nyomás 
alatt, legyen elég nagy a csővezeték 

peremek közötti rés, hogy megengedje 
az üzemi nyomás görbén jelzett 
növekedését.

Ha a kompenzátort tágulással és össze-
nyomással járó alkalmazáshoz szereli, 
normál hosszal történjen a szerelés. 
Ellenőrizze a megengedett mozgásokat a 
tervezési követelményekkel összevetve.

Figyelem:
Az útmutatóban szereplő elemeket ne 
szerelje magasabb hőmérsékletű és 
nagyobb nyomású rendszerekbe, mint 
az itt megadott értékek. Nagyon fontos, 
hogy a kompenzátor gumi felülete olyan 
felület ellen tartson, amely nem  rendel-
kezik nagyobb átmérővel, mint a vezeték 
külső átmérője. Ez azt jelenti, hogy a 
kompenzátor csatlakozni tud szabványos 
laza karimához, vagy hegeszthető 
nyakas karimához, vagy bármilyen sima 
felületű karimához, ahol a karima belső 
átmérője nem haladja meg az azonos 
méretű szabványos cső külső átmérőjét. 
Különösen +gyeljünk arra, hogy soha ne 

csatlakoztassuk a kompenzátort Grinnell 
modell 71
horony-karima adapterhez, vagy 
bármilyen visszacsapó- vagy egyéb 
szelephez, ahol az idom belső
átmérője meghaladja a fenti méreteket. 
Szintén nagyon fontos, hogy ne 
csatlakoztassuk a kompenzátort 
olyan felülethez, amelyen bármilyen 
kiemelkedés található (vállas karimát 
kivéve), hogy meggyőződjünk róla, 
hogy puha felület nem találkozik a 
gumival. Ellenőrizze, hogy a szállított 
közeg összefér-e a rendelt anyaggal. Ne 
hegesszen a táguló összekötés közelében 
vagy ne hegesszen acélperemeket egy 
olyan csőre, amelyre már kompenzátort 
szerelt. Ez vagy megégeti vagy súlyosan 
károsítja a kompenzátort.

A gondos szerelés - a megfelelő csavar-
hosszak - meghosszabbítják a rendszer 
élettartamát.


