
TRELLEBORG FLUID HANDLING SOLUTIONS

Installation
Full-Faced Expansion Joints

 Nyckelfaktorer för installation

Trelleborgs kompensatorer levereras färdiga för installation. Följande råd måste emellertid beaktas för att 
uppnå en bra prestanda och förlängd livslängd hos kompensatorn. 

 Fasta punkter

En kompensator verkar som en kolv av krafterna som uppstår från det inre trycket. För att förhindra att rören 
skadas måste de vara ordentligt förankrade för att ta hand om dessa reaktionskrafter (Fr).
Reaktionskraften hos en kompensator beräknas med följande formel:

Fr = Q x P x 0.01

Fr = reaktionskraft i kN.
Q = effektiv tvärsnittsarea i cm2.
P = verkligt tryck i bar eller kp/ cm2

 Kontroll

För optimal livslängd på kompensatorer, se till att installationslängden och rörelserna är kompatibla med dess 
kapacitet. (Se våra tekniska specifikationer för installationslängd och tekniska data). Kontrollera att arbetstryck 
och kvaliteter för kompensatorn är kompatibel med driftsförhållandena.

 Försiktighetsåtgärder före installationen

För att undvika skador bör kompensatorerna hanteras med stor försiktighet med hjälp av en 
flänsupphängningsring. Det är viktigt att kompensatorerna är monterade på  flänsar med platt yta som har 
avfettats och är rena och torra.
Ingen packning behöver monteras mellan flänsarna på kompensatorn och flänsarna i kopplingsröret.

 Placering kompensator

Vid placering av kompensatorn se till att hålen på rörflänsarna och flänsarna på kompensatorn är i linje.
När kompensatorn är på plats, kontrollera bultens längd så att kompensatorn inte skadas under drift.
Använd ett koniskt drivstift om det behövs.
Sätt bultarna på plats och dra åt muttrarna något på båda flänsarna.
Skär och ta bort bandet, var försiktig så att du inte skadar höljet.
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 Installation kompensator

Spänn bultarna på varje fläns måttligt enligt nedan:
Bultarna ska spännas i diametralt tvärriktning.
Upprepa sekvensen nedan flera gånger.
1: Dra åt ca 10% av det maximalt tillåtna vridmomentet för bultningen. Baserat på klass 6,8.
2: Dra åt till ca 30% av maxvärdet.
3: Efter minst 2 timmar, efterspänn till 30% av maxvärdet.
Alla bultar måste spännas till samma vridmoment.
Vid behov, dra åt tills det inte finns några tecken på läckage, kolla efter deformation på sidan och toppen av 
gummidetaljen vid igångkörning eller under hydrauliskt tryckprov.

 Försiktighetsåtgärder

Måla eller smörja inte gummidelar på kompensatorerna.

Montering av längdbegränsare
Placering av de olika delarna av en längdbegränsare visas i kontraktsritningarna. Delarna måste monteras i rätt 
ordning.
Sfäriska lager, brickor eller sfäriska bärmuttrar (om sådana finns) måste smörjas för att inte skada 
kompensatorn.

 Bultspänning

Skruvarna ska dras åt vid montering av kompensatorn.
Skruva åt alla bultar, inklusive de i längdbegränsarna, i diametral tvärriktning i flera omgångar.

 Justering längdbegränsare

Längdbegränsarna bör justeras så att de överensstämmer med kompensatorns installerade längd. Det enda 
spel som tillåts (om någon) efter åtdragning visas i avtalsmässiga ritningar.

 Åtdragning av låsmuttrar på gängade stavar

När längdbegränsarna har justerats och spänts något genom att muttrarna monteras på vardera sidan av 
fixeringsplattorna, dra åt låsmuttern.
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 Kontrollera

Efter åtdragningen ska du kontrollera att alla längdbegränsarnas värden är identiska så att reaktionen fördelas 
jämnt mellan varje längdbegränsare.

UNDERHÅLL EFTER INSTALLATION
 Före uppstart

Ta bort eventuellt damm och partiklar från ut och insida på kompensatorerna. Se till att det inte finns någon risk 
för oavsiktlig skada eller sabotage. Det är lämpligt att skydda kompensatorerna under installation. Kontrollera 
att inga smörjmedel kan droppa på kompensatorerna. 

 Vid uppstart

Kontrollera läckage.
Vid behov kontrollera effektiviteten hos längdbegränsarna.

 Vid körning

Kompensatorerna måste vara lättillgängliga och aldrig täckta med isolerande material eller färg.
De får endast skyddas med våra brandsäkra skydd, enligt specifikation.
Så fort kompensatorerna är i bruk, se till att de inte utsätts för rörelser som överstiger deras tillåtna gränser.

 Underhåll

Det är lämpligt att kontrollera kompensatorerna var  12:e månad.
• Eventuella yttre förändringar är en indikation på allvarlig försämring.
• Se till att bultarna är ordentligt åtspända.
• Kontrollera omfattningen av kompensatorrörelserna, så att de håller sig inom tillåtna gränser. Det är lämpligt 
att göra en djupgående inspektion av kompensatorn minst vart femte år.
Kontrollera varje kompensator försiktigt. 


