METAL KOMPANSATÖR MONTAJ TALİMATI
1- Boru hattındaki nominal basınç ve genleşme değerinin, seçilen
kompansatör limitleri dahilinde olmasına dikkat edilmelidir.
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2-İki sabit nokta arasına yalnız bir adet Eksenel kompansatör montajı
yapılmalıdır.

ØD

3- Boru hattındaki kayar mesnet ve sabit noktalar aşağıdaki şekilde
düzenlenmelidir.
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SN= Sabit Nokta

G= Kayar Mesnet

4- Karşıt flanşlar boru eksenine dik olmalıdır.

Yanlış

Doğru

y

5-Kompansatör ve boru hattı aynı eksende olmalıdır.

Doğru
Yanlış

1

Yanlış

6- Kompansatöre” öngerme” verilmelidir. Öngerme hesabı aşağıda verilmiştir.
Pratik olarak toplam genleşme miktarın yarısı alınabilir. Boru hattındaki
kompansatör boşluğu L+PS kadardır. Kompansatörün bir flanşı karşıt flanşa
bağlanmalıdır. Diğer flanş ise uzun saplamalar kullanılarak , çevrede Eşit
miktarda sıkılarak, diğer karşıt flanşa öngerme verilerek bağlanmalıdır.
PS

L
L + PS

PS =
(Öngerme)

L 2

L Ti - Tmin
T(max) - Tmin

∆L=Genleşme miktarı
Ti=Ortam sıcaklığı
Tmin=Minimum sıcaklık
Tmax=Maksimum sıcaklık

7- Kaynak esnasında cürufların, ark kıvılcımlarının körüklere zarar vermesi
engellenmelidir. Körük üzerinden ark alınmamalıdır. Kaynak sırasında körükler
koruyucu bir örtü ile örtülmelidir.

Yanlış

Doğru

8- Laynerli kompansatörlerin montajında akışkan yönüne dikkat edilmelidir.

Akış Yönü

Layner

Akış Yönü

Yanlış

Doğru

9- Dıştan basınçlı kompansatörlerde öngerme işlemi üretimde yapıldığı için,
ayrıca öngerme işlemine ihtiyaç yoktur. Montaj sonrası; puntalanmış olan
öngerme çubukları çekiç ile vurularak kırılmalıdır.
Çubuk (Ön Gerilme İçin)
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10- Kompansatörler sıfır yük elemanlarıdır, ilave yük taşıyamazlar. Özellikle
sabit flanşlı kompansatörlerin montajında; karşıt flanş deliklerinin , kompansatör
flanş cıvata deliklerine denk gelmesi sağlanmalıdır. Kompansatörün kesinlikle
burulmaması gerekmektedir.

Yanlış

11- Körükler ince paslanmaz çelikten imal edildiğinden, anahtar, çekiç vs.
ekipmanların darbelerine maruz kalmamalıdır.

KAUÇUK KOMPANSATÖR MONTAJ TALİMATI
1- KAYSE kauçuk kompansatörlerinin montajında ek bir contaya
ihtiyaç duyulmaz.
2- Karşıt flanşın standarttan büyük ve köşeli olması durumunda lastiğin
kesilmesi durumu ortaya çıkar. Bunun için karşıt flanşların sivri köşe
yaratmamaları çok önemlidir.

Doğru

Yanlış

3- Flanş civatalarının aşırı sıkılmaması için şu sıra takip edilmelidir:
• Önce somunların boşluğu elle alınır,
• Civatalar karşılıklı olarak 50 Nm kadar ön sıkılmaya tabi tutulur,
• Civatalar son olarak karşılıklı 100 Nm değerine kadar sıkılır.
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4- Montaj esnasında sivri uçlu aletler kullanılmamalıdır. Kaynak
yapılması halinde kaynak sıçramalarından ve ısısından korunmalıdır.
5- Montaj civataları kompansatör iç yüzeyinden çıkıntı yapmayacak
şekilde seçilmelidir. Uzun cıvata çıkıntıları çalışma esnasında lastiğe
sürterek tahribat yaratabilir.

6- Kayar mesnetler kompansatöre ilave yük getirmeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
7- Basınç alma kuvvetleri için tedbir alınması şarttır. Aksi taktirde
kompansatör aşağıda şekilde belirtildiği gibi açılarak tahrip olur.

8-Pompa çıkışlarındaki açma kuvvetlerinin kompansatörü açmaması
için önlem alınması gerekir.

SN: Sabit Nokta

G: Limitrot
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LİMİTROTLU METAL KOMPANSATÖR MONTAJ TALİMATI
1- MONTAJ EKİPMANLARI

2- MONTAJ ŞEKLİ
ÇEVREDE "N" ADET

TAKOZ

L+

L SOMUN

KULAK
KARŞIT FLANŞ

∆L 1 =
∆L 2 =

. (T montaj – T min. ) . L
. (T max. – T montaj ) . L

Tmontaj = Montaj Sıcaklığı
T min. = Minimum Sıcaklık
Tmax. = Maksimum Sıcaklık

L = Boru Boyu
= Isıl Genleşme Katsayısı

3- Kompansatör çaplarına göre, çevrede kullanılması önerilen tie-rod
miktarı aşağıda belirtilmiştir.

M16 ÇEVREDE 3 ADET

M16 ÇEVREDE
4 ADET

Örnek 1: Nominal çapı 100 olan bir kompansatör için; çevrede 2 adet
(180° fark ile)
Örnek 2: Nominal çapı 200 olan bir kompansatör için; çevrede 4 adet
(90° fark ile)
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BORU(DEKORATİF TİP) KOMPANSATÖRÜ MONTAJ TALİMATI
ÖLÇÜLER
Dış Çap

D

Boy

L

1/2”

3/4”

1”

2”

2 1/2”

3”

4”

35

42

52

1 1/4” 1 1/2”
60

63

70

99

114

139

260

260

260

260

260

260

260

260

260

Kayar Nokta

Boru
Kompansatörü

En Fazla 30 Metre

Sabit Nokta

Sabit Nokta

Dekoratif kompansatörler, 7 katta bir (Yaklaşık 25-30 metre) iki sabit
nokta arasına gelen kata, tavana yakın bir noktaya montaj edilmelidir.
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KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖR MONTAJ TALİMATI

Dilatasyon Boşluğu
(Dilatation Cavity)

BİNA (BUILDING)

Kardan Mafsallı
Dilatasyon Kompansatörü
(Joints Earthquake
Exp. Joint)
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BİNA (BUILDING)

Sabit Mesnet
(Fixed Point)

LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ MONTAJ TALİMATI

Dilatasyon Boşluğu
(Dilatation Cavity)

BİNA (BUILDING)

Limit Rotlu
Dilatasyon Kompansatörü

BİNA (BUILDING)

Sabit Mesnet
(Fixed Point)

(Limit Rod Exp. Joint)
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KOMPANSATÖR MONTAJ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Dilatasyon kompansatörlerinin montajında standart bir uygulama
bulunmamaktadır. Her şantiyenin mevcut durumuna göre değişik
çözümlemeler yapılır. Genel kural dilatasyon kompansatörünün her iki
tarafı kaynaklı bağlantı ile sabitlenmeli ve bu sabit noktalar dilatasyonun
iki tarafında olmalıdır. Aşağıda farklı şantiyelerde yapılan bazı uygulama
örnekleri bulunmaktadır.
ÖNEMLİ NOT: Kompansatör montajında sabit noktada kullanılacak ana
taşıyıcı profilin kalınlığı, tavana asılan kare plakanın saç kalınlığı , dübelin
çapı gibi değişkenler sabit noktaya gelen yükler hesaplanarak uzman bir
mühendislik firması tarafından seçilmelidir.

Yarım Ay Kaynaklı
Bağlantı Parçası

Ara Bağlantı
Parçası
Taşıyıcı Profil

Yangın
hattında
kullanılan
kardan
mafsallı deprem kompansatöründe yarım
ay kaynak ile yapılmış sabit nokta
uygulama örneği.
Boru çapından bir çap büyük kesilmiş
yarım
ay
şeklindeki
20-30
cm
uzunluğundaki
bağlantı
parçası,
çepeçevre kaynak ile ana hattaki
boruya sabitlenir. Yarım ay ile ana taşıyıcı
profil arasına 5 cm izolasyon boşluğu
bırakılarak ,profil malzemesinden veya
2-3 çap küçük boru malzemesinden
kaynak ile bağlantı yapılır.

Şekil 1

Kare
Plaka

Destek
Elemanı

Şekil 2
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Ana taşıyıcıyı tavana sabitlerken ,hattan
geçen boru sayısına, boru çapına,
borunun tavan ile arasındaki mesafeye
göre değişik çözümlemeler yapılır.
Boru ile tavan arasındaki mesafe 30 cm
den fazla ise destek elemanları ile
kuvvetlendirme
yapılmalıdır.
Destek
elemanlarının dışa doğru olması daha
fazla yük taşımasını sağlayacaktır.
Kare plaka 8-10 mm kalınlığında 4 delikli
olmalıdır. Deliklerin tamamı dübel ile
tavana sabitlenir.

1. Dirsekten Önce
S.N.

2. Dirsekten Sonra
S.N.

Dirsek dönüşlerinde hem dirsekten önce
hemde dirsekten sonra sabit nokta
yapılmalıdır. Borunun ana taşıyıcı profile
sabitlendiği ara parça izolasyon boşluğu
kadar uzun olmalıdır. Ara parça taşıyıcı
profil malzemesinden tercih edilmelidir.

Şekil 3

Örnek bir sabit nokta uygulaması. Boru 3
ayrı noktadan ana taşıyıcı profil üzerine
sabitlenir. önerilen Ana taşıyıcı profili kutu
şeklinde yapmaktır. iki adet NPU profil
birleşitirilmek sureti ile KUTU PROFİL haline
getirilebilir.
NPU
demirin
kalınlığı
taşıyacağı yük hesaplanarak seçilmelidir.

Şekil 4

İki farklı noktadan sabit yapılmış bir
uygulama örneği.

Şekil 5
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Boru hattının tavana yakın olması
durumunda
destek
elemanları
koyulmadan da sabitleme yapılır.
Tek hat halinde devam eden sistemlerde
yine kaynaklı bağlantı ile dilatasyonun
her iki tarafından sabitlemek suretiyle
montaj yapılır.

Şekil 6

Çoklu boru demetlerinde kompansatör
sabit noktası yapılırken kompansatör
adetine göre bir veya birden fazla destek
elemanı kullanılmalıdır. Kullanılmadığında
kompansatörün oluşturacağı yük alttaki
profilin
dışa
bükey
olarak
sehim
yapmasına ve kaynakların kırılmasına
sebebiyet verecektir.
Şekil 7

1. Sabit
Nokta

Şekil 8
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2. Sabit
Nokta

Dönüş noktasına gelen hatlarda dirseğin
her
iki
tarafınıda
sabitlemek
gerekmektedir.
Aksi durumda dirseklerin sabit noktaya
uyguladığı
basınç
sebebiyle
kompansatörde burulma, sabit noktanın
ana taşıyıcıları üzerinde sehim meydana
gelecektir.

13 cm

14.6 cm

Kauçuk kompansatörleri hatta bağlarken
dikkat
edilmesi
gereken
hususlar
aşağıdaki gibidir.
Karşı flanşın standarttan büyük ve köşeli
olması durumunda lastiğin kesilmesi
durumu ortaya çıkar. Bunun için karşıt
flanşların sivri köşe yaratmamaları çok
önemlidir.
Montaj
civataları
kompansatör
iç
yüzeyinden çıkıntı yapmayacak şekilde
seçilmelidir. Uzun civata çıkıntıları çalışma
esnasında lastiğe sürterek tahribat
yaratabilir.
Kayar mesnetler kompansatöre ilave yük
getirmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.
Pompa çıkışlarındaki açma kuvvetlerinin
kompansatörü açmaması için önlem
alınması gerekir.
Kompansatör etiket üstünde yazan L
boyuna
uygun
olarak
montaj
yapılmalıdır. Boyu uzatılarak montaj
yapılması halinde lastikler, sızdırmazlık
görevi görmeyip basınç sonrası flanş
kanallarından çıkacaktır.

Şekil 9

Doğalgaz hatlarında dilatasyon noktalarına DN50 altı çapları için dilatasyon
hortumu DN50 ve üstü hatlarda 2 adet
standart filanşlı eksenel kompansatör
kullanılır. Her iki tarafı sabit nokta yapılır.

Şekil 10
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Serbest
yüzer
sistem
tesisatlarda
kompansatörün eksenden kaçmaması
için sabit nokta ve kompansatörden
sonra kayar kızaklı ( kanal uzunluğu
kompansatörün genleşme değerinden
küçük olmamak şartıyla)
sistem
yapılmalıdır.

Şekil 11

ŞAFT HATLARI İÇİN SABİT NOKTA ÖRNEKLERİ
Kolon hatları için en uygun kompansatör dıştan basınçlı modellerdir. Kompansatörler
yaklaşık 10 katta bir hattın ortasına yakın ve müdahale edilebilir bir yere konulmalıdır.
Flanşlı olması daha sonra olası bir sorunda tamir için montaj kolaylığı sağlayacaktır.
Kompansatörler akış yönü ok doğrultusunda yerleştirilmeli etiket üzerindeki genleşme ve
basınç değerlerine uyulmalıdır..Montaj sonrası üzerindeki gergi çubukları sökülmelidir.

Şekil 12
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Şaft hatlarında duvara montaj yapmak
üzere dizayn edilmiş sabit nokta detayı,
Dikey hatta kullanılan kompansatörler
mutlaka kaynaklı bağlantı ile sabitlenmeli, sonrasında kayar mesnetlerle
desteklenmelidir.
Kompansatör üzerine gelen yükler
hesaplanarak kaynak alanı, plaka
kalınlığı, dubel adeti, dubel çapı
belirlenir. Yandaki resimde boru hattı
duvara asılmış plakaya kaynak ile
sabitlendiği görülmekte( önerilen montaj
şekli)

Şaft hattı için özel dizayn edilmiş bir sabit
nokta örneği.
İki adet Yarımay çevre kaynağı ile boruya
sabitlenir, boru çevresine koyulan (çapa
göre 3 veya 4 adet ) destek plakası
konsola kaynak ile sabitlenir.

Şekil 13

Omega flex uygulamalarında da diğer
dilatasyon kompanatörleri gibi iki sabit
nokta arasına montaj yapılmalıdır.
(resmin görünmeyen sağ tarafında da
sabit nokta mevcut)

Şekil 14

V FLEX uygulamalarında da her iki tarafa
sabit nokta yapılmalıdır. Aynı çap v flexler
iç içe sokularak montaj yapılır. Dirsek
üzerindeki sabitleme pimi ile v flex tavana
rod ile asılmalı montaj sonrasında L profil
sökülmelidir.

Şekil 15

14

MONTAJ HATALARI
Montaj sonrası limitrotların somunları her
iki taraftan etiket üzerinde yazan ∆x
genleşme değerinin yarısı kadar gevşetilmelidir.
Gevşetilmeyen somunlar test esnasında
körüklerin hareketini kısıtlayacak ve
eksenden kaçmasına sebep olacaktır.
Kompansatör montajının ana ilkesi olan
iki
sabit
nokta
arasına
montaj
yapılmadığında körükler önce uzayacak
sonra eksenden kaçacaktır.
Şekil 16

U BOLT ile yapılan sabit nokta
uygulamalarında
test
esnasında
körüklerde deformasyonlar olur.

Şekil 17

Kompansatör montajı sırasında körüklerin
üzerine ARK sıçramamasına dikkat
edilmedir.
Körükler esnek olması için çift kat ve ince
saçtan yapılır yüksek sıcaklıktaki ark
körüğün delinmesine sebep olacaktır.

Şekil 18

15

Galvaniz borulara kompansatör montajı
yapılırken sabit noktalar kompansatör
boyunun L/2 kadar bir mesafeye ekstra
önlemler alınarak koyulmalı.
Bağlantısı dişli veya yivli tercih edilmelidir.
Galvaniz hatlarda da sabit mesnet
uygulaması yapılmalıdır.

Şekil 19

Galvaniz hatlarda sabit nokta yapılırken
önce siyah boruya yarım ay kaynatılır,
akabinde galvaniz kaplanmak suretiyle
sabit nokta yapılır.
Ara
Boru

Şekil 20

Tüm kompansatörler iki boru arasına
EKSENİNDE montaj yapılmalıdır.
Kompansatörü
çekerek,
ekseninden
kaydırarak montaj yapılmamalıdır.

Şekil 21
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4 lü boru hattında sabit nokta
yapılmayan tek kompansatörün test
esnasında aldığı pozisyon.

Şekil 20

Zayıf
Kaynak
Alanı

Kompansatör montajında kaynak kalitesine
dikkat edilmelidir. Kompansatör
zayıf
yapılmış bir kaynağı yerinden sökebilir.
Bu durumda sabit nokta ve sonrasındaki hat
eksenden kayacak, kompansatör körükleri
üzerinde deformasyon olacaktır.

Şekil 21

Plastik esaslı PP_R boruların ısıl genleşme
katsayıları çelik borulara göre daha yüksek
olmasından dolayı kompansatör seçimi ve
genleşme değeri hesabı yapılırken dikkat
edilmelidir. Bu tür hatlarda öncelikle doğal
omega yapılmalıdır.

Şekil 22

Dirsekten
sonra
montaj
yapılan
kompansatörlerde hem dirsekten önce hemde
dirsekten sonra sabit nokta uygulaması
yapılmalıdır. Kullanılan plaka kalınlığı ,kaynak
alanı ve dübel çapı gibi değişkenler sabit
noktaya gelen yükler düşünülerek uzman bir
mühendislik firması tarafından
hesaplanmalıdır.

Şekil 23
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KOMPANSATÖR
MODELLERİ
KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖR
KARDAN MAFSALLI ORTASI DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR
LİMİTROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRÜ
OMEGA TİP U&V FLEX
OMEGA TİP U&V FLEX (KOMPLE PASLANMAZ)
GALVENİZ KAPLI LİMİTROTLU KOMPANSATÖR ( DİŞLİ&YİVLİ)
GALVENİZ KAPLI KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖR (DİŞLİ&YİVLİ)
DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR
EKSENEL STANDART KOMPANSATÖR
KAUÇUK KOMPANSATÖR
ÇİFT KAT KÖRÜKLÜ METAL TİTREŞİM YUTUCU

YANGIN
HATTI

GALVANİZ HATLAR
(DİLATASYON)

PİK BORU
(DİLATASYON)

KOMPANSATÖR KULLANILACAK HAT
SICAK - SOĞUK
SU
(DİLATASYON)

KOMPANSATÖR
KULLANILMAZ

SICAK TEMİZ
SOĞUK SU
SU SICAK SU
SİRKÜLASYON (YATAY HAT)
(YATAY)
GALVENİZ
HATLAR
(YATAY)

UZUN
DÜZ BORU
HATLARDA
GENLEŞME
HESABI
SONUCUNA
GÖRE
KULLANILMAKTADIR.

SOĞUK SU
(DİKEY
ŞAFT)

UZUN
DÜZ UZUN
HATLARDA
GENLEŞME
HESABI
SONUCUNA
GÖRE
KULLANILMAKTADIR.

SOĞUTMA

POMPA
BAĞLANTILARINDA

ISITMA

CİHAZ
BAĞLANTI
LARINDA

PN10
BAR
ÜSTÜ
POMPA
VE
CİHAZ
BAĞLA
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KOMPANSATÖR KULLANIM KLAVUZU
Aşağıdaki maddelerde kompansatörün, depolanması, bağlanması,
test ve çalıştırma sıralarında ve aynı zamanda bakım onarım süreçlerinde dikkat edilecek hususlar belirtilmiştir. Yapılacak her uygulamada
dikkatlice okumanız, ürünün uzun ömürlü olmasında, çalıştığı hattın ve
içerisinden geçen akışkanların korunmasında kullanıcı sağlığı, çevre
sağlığı ve güvenliği açısından önemlidir.
1. Kullanma kılavuzunun tüm maddelerini dikkatli okuyunuz, gerekli
önlem ve kurallara dikkat ediniz.
2. Ürün üzerinde takılı olan etiket bilgilerini inceleyiniz.
3. Ürün ile birlikte olan montaj talimatını inceleyiniz, talimat
kurallarına uyunuz, talimat yoksa firmamızdan talep ediniz.
4. Ürün darbelerden, düşürülmesinden, devrilmesinden ve dış
etkenlerden korunmalıdır.
5. Depolama sırasında ürün ambalajından çıkarılmamalıdır.
6. Çevre şartlarından doğabilecek tüm tehlikelerden ürünü
koruyunuz.
7. Uygun olmayan araç ve yöntemlerle indirme kaldırma taşıma
vb. durumlarda malzemenin zarar görmesini engelleyiniz.
8. Depolama, taşıma, çalışma ve test sıralarında gerekli tehlike
kombinasyonunu engelleyecek İSG önlemlerini alınız.
9. Ürünlerin üzerine her hangi bir yük veya ağırlık koymayınız.
10. Etiket üzerinde ki basınç miktarından yüksek basınçla
çalıştırmayınız.
11. Bağlantı yaparken akış yönüne dikkat ediniz.
12. Ürün montaj sırasında, bakım yapılırken ve sökülürken yetkisiz
kişilerin ürüne müdahale etmesine izin vermeyiniz.
13. Temin edilen ürünün içinden geçecek olan akışkanın ürünle
uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
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14. Ürünü bağlantıları yapıldıktan sonra, bağlı olan hattı devreye
almadan uzman ekip eşliğinde test yapınız.
15. Ürünün kullanılacağı hattan geçen akışkanın temiz olmasına
içerisinde katı maddeler olmamasına dikkat ediniz.
16. Hatta takılı olan ve içerisinde basınç olan ürünün dış etkenlerden
darbe vb. gibi durumlardan koruyunuz.
17. Deprem vb. doğal afetler sonunda ürünlerin bağlantı yerlerini,
sabit noktalarını, basınç durumunu kontrol ediniz.
18. Hatta takılı olan ve içerisinde basınç olan ürünü yağmur, nem, kar,
kimyasal vb. maddelerden korozyona uğramaması için koruyunuz.
19. Ürünün bakım ve kontrollerini yapan kişiler için ürün yüksekliğinde
gürültü, rüzgar ve titreşimden kaynaklanacak tehlikelere karşı önlem
alınmalıdır.
20. Bağlantı sırasında kaynak ve ark yoluyla ürünlere zarar verilmemesine ürünün delinmemesine dikkat ediniz.
21. Ürünün takıldığı hattın test sırasında ve hattın içi doldurulurken tüm
önlemlerin alınmış olduğuna emin olunuz.
22. Ürünün hareket edip bağımsız davranmasının önüne geçmek için
montaj talimatındaki tüm uyarıları dikkate alınız.
23. Ürünü körüğünün üzerine düşürmeyiniz, körüğe zarar verecek tüm
etkenlerden (çizme,delme,darbe gibi) koruyunuz.
24. Ürünün bakım ve kontrolleri yapılmadan önce hattın içindeki
basıncın boşaltılmış olmasına dikkat ediniz.
25. Hattın bağlı olduğu bölgenin durumuna göre yasal mercilerden
gereken izinleri almadan hiçbir uygulama yapmayınız.
26. Ürüne bakım yapılmadan önce ve sonrasında kullanıcılar
bilgilendirilmelidir.
27. Bakım veya muayene yapıldıktan sonra gerekli test ve kontrollerin
yapıldığına emin olmadan çalıştırmayınız.
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Not:
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Not:
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