TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY
KVALITNÉ VYHOTOVENIE

Tkaninové kompenzátory majú
mnohoraké využitie. Na obrázku
kompletovanie kompenzátora na
spalinovod: typ R250-IV.

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY
KUSOVÁ A SÉRIOVÁ VÝROBA
TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY
Tkaninové kompenzátory je možné použiť na
potrubiach kotlov, spaľovní, elektrární a v inom
priemysle, kde je potrebné regulovať a
prepravovať spaliny a iné plynové médiá.
Tkaninové kompenzátory dokážu odolať aj
najtvrdším podmienkam – vysokým aj nízkym
teplotám.
Je preto dôležité neustále vyvíjať a aktualizovať
portfólio produktov, aby sme zákazníkovi vedeli
ponúknuť optimálne riešenie.
Spoločnosť rokmi získala množstvo skúseností
s použitím kompenzátorov a pri riešení
konkrétnych problémov. Všetky aspekty návrhu,
výroby a montáže riešime v rámci našej firmy a
preto vieme ponúknuť malé aj veľké objemy za
rozumnú cenu a zároveň udržať flexibilné
dodacie termíny v čas.
Kvôli snahám redukovať emisie CO2 v ovzduší
sa tkaninové kompenzátory inštalujú do potrubí
s rôznou teplotou média.
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Na základe týchto požiadaviek bol tiež vyvinutý
tkaninový kompenzátor typu LTF. Tento rad je
špeciálne určený pre spaliny nízkych teplôt a
výpary agresívnych chemických látok. Teplotný
rozsah je uvedený na nasledovných stranách.
VÝBER
Pri výbere tkaninového kompenzátora je
potrebné zvážiť nasledovné faktory ako
napríklad jeho umiestnenie, teplotu, tlak a
požadované pohyby.
Potrubia s obdĺžnikovým a štvorcovým
priemerom sú štandardom, je možné na zákazku
vyrobiť aj špecifické konfigurácie. Jednovrstvová
tkanina sa bežne využíva pri odvetrávaní a
nízkych teplotách. Pre spalinovody a vysoké
teploty nad 250°C sú potrebné viacvrstvové
kompenzátory zo špeciálnej tkaniny s PTFE
vrstvou, odolnou voči kyseline.
Výber správneho kompenzátora závisí od
viacerých faktorov vrátane okolia a konkrétneho
miesta montáže v systéme. Z tohto dôvodu je
dôležité, aby boli k dispozícii všetky relevantné
údaje.
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Tkaninové kompenzátory nemajú
štandardné rozmery. Všetky položky sú
vyrábané na zákazku v spolupráci so
zákazníkom.

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY
NA ZÁKAZKU

TRI ZÁKLADNÉ TYPY KOMPENZÁTOROV
L=vzduch, R=spaliny, LTF=mokré spaliny
je

Celkový rozsah teploty štandardnej konštrukcie
od -50°C do 1100°C.

Tabuľka nižšie uvádza konkrétne produkty a
zodpovedajúci rozsah teplôt.
Rozsah tlaku je od -30kPa až +30kPa. Je možné
dodať aj kompenzátor dimenzovaný na vyšší tlak.
Typ L - Čistý vzduch pozostáva z viacerých
vrstiev tkaniny podľa tlaku a teploty.
Typ R - Spaliny
Typ R obsahuje tiež vrstvu z PTFE odolnú voči
chemikáliám.
Typ LTF - Mokré spaliny
Typ LTF je určený na použitie pri spalinách
nízkych teplôt a výparoch agresívnych chemikálií
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Typ LTF 140: Spevnená
Odolný voči poveternostným vplyvom a výparom
chemických látok.
Odolný voči spalinám bez obsahu olejovitých
látok. Nevhodný na použitie pre minerálne oleje a
koncentrované kyseliny.
•
•
•

Max. teplota 120°C
Min. teplota -50°C
Max. tlak 30kPa

Typ LTF 260: povrstvený PTFE a sklolaminátom
Optimálna odolnosť voči chemickým látkam.
Odolný voči poveternostným vplyvom, pevný,
odolný voči mechanickým vplyvom vrátane
torzných pohybov.
•
•
•

Max. teplota 260°C
Min. teplota -60°C
Max. tlak 15kPa
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PRÍKLAD : TYP R700-IV
Drôtená mriežka AISI 316
Sklená tkanina odolná voči vysokým teplotám
Superwool
Sklené vlákno
PTFE – fólia
sklená tkanina so silikónovou vrstvou
Spevnené príruby
Sklená tkanina s vrstvou PU

MATERIÁLY
Systémy na kondenzáciu spalín a odsírenie
spalín kladú zvýšené nároky na výber
materiálov používaných na výrobu tkaninových
kompenzátorov. Preto si výrobcov tkanín
vyberáme podľa ich odskúšanej odbornosti v
špecifickej oblasti.
Tkaninové kompenzátory pre teploty do 200°C
obsahujú špeciálnu vrstvu na vzduch a spaliny.
Pri vyšších teplotách spalín a iných médií
obsahujú vrstvy tkaniny tiež izoláciu.
Materiály v ponuke obsahujú izoláciu až do
1300°C, špeciálnu tkaninu do 1000°C a
plynotesnú tkaninu odolnú voči najbežnejším
chemikáliám.
Všetky používané materiály vyberáme s
ohľadom na pracovné podmienky. Nebezpečné
materiály, napríklad azbest nevyužívame vôbec.
Výber materiálov sa zakladá na prevádzkových
podmienkach, medzi ktoré patrí teplota,
médium, tlak, predpokladané pohyby a
podmienky okolia.

MONTÁŽ
Tkaninové kompenzátory je možné založiť do
potrubia alebo spalinovodov pomocou
rôznych uchytení podľa teploty a tlaku.
Rozsah teplôt je uvedený.
Konfigurácia I.: Uchytenie

pomocou oceľových pások a
kohútikov. Maximálna
odporúčaná teplota je 450°C.
Konfigurácia II.: Uchytenie
pomocou L profilov a líšt.
Maximálna odporúčaná
teplota je 450°C.
Konfigurácia III.: Uchytenie
paralelnými prírubami.
Vhodné pre všetky teploty.

Vo väčšine prípadov je výhodné využiť
dodávku kompenzátorov aj s oceľovými
časťami pre jednoduchú montáž priamo na
potrubie.

KLAPKY - REGULÁCIA A IZOLÁCIA PRE
VZDUCHOVODY A SPALINOVODY
KOMPLETNÉ KLAPKY
V ponuke jedinečná séria kompletných klapiek
na použitie vo vzduchovodoch a spalinovodoch.
Klapky sa navrhujú na izoláciu, reguláciu alebo
presmerovanie pretekajúceho média. Okrem
použitia pre plynové médium je možné použiť
klapky aj pri preprave pevných látok napr.
popola, granulátu, drevotriesky a iného.

VÝROBA
Všetky klapky sa vyrábajú na zákazku podľa
typu, rozmerov, požiadaviek na tesnosť a akosť
ocele. Klapky je možné dodať s pohonom,
ovládaním atď. podľa požiadaviek zákazníka.
Klapky je možné dodať kompletne s prírubami,
skrutkami a tesneniami.

KONŠTRUKCIA A FUNKCIE
Štandardný program pozostáva z piatich typov
klapiek:
Typ NDV
Štvrť otáčková
klapka s
kruhovou alebo
obdĺžnikovou
čepeľou. Určená
na izoláciu alebo
reguláciu.
Typ NDJ
Viacčepeľová
klapka, kruhová
alebo
obdĺžniková.
Určená na
izoláciu alebo
reguláciu. Na
reguláciu je
vhodnejšia ako
typ NDV.
Typ NDS
Posuvná klapka,
kruhová alebo
obdĺžniková.
Určená na
použitie hlavne
pri pevných
látkach
(časticiach).

Typ NDV
Dvojitá klapka s
čistiacou komorou
určená na izoláciu.
Prívodom čistého
vzduchu pri vyššom
tlaku sa dosahuje
kompletná 100%-ná
izolácia
pretekajúceho
média.

Typ NDF
Presmerovacia
klapka, kruhová
alebo obdĺžniková s
jedným prívodom a
dvomi odtokmi.
Používa sa na
presmerovanie
prietoku medzi
dvomi vývodmi
alebo izoláciu
jedného z odtokov.

FIREMNÁ VÝROBA
PRESNÉ A RÝCHLE DODANIE
P

VÝROBA
Oddelenie vlastnej výroby a skúsení
kvalifikovaní zamestnanci umožňujú udržať
kvalitu výrobkov a tiež presné a včasné
dodávky. Zároveň je dôležité zabezpečovať
vývoj a dizajn produktov spolu s
individuálnymi požiadavkami zákazníkov.

Výrobné oddelenie spoločnosti s
kvalifikovaným personálom ponúka
vyššiu flexibilitu výroby a dodacích
termínov.

Príklady výroby zostáv a/alebo oceľových častí:
• Oceľové príslušenstvo napríklad:
príruby, prítlačné lišty a oceľové
chráničky
• Kompletné zostavy
Kompenzátory upevnené na
prírubách a dodávané s
transportnými úchytmi prichystané
na priamu montáž na potrubie.
• Klapky

DODÁVAME
MALÝM AJ VEĽKÝM
ELEKTRÁRNE AŽ LODENICE A VŠETCI MEDZI NIMI
Spoločnosti malé aj veľké, národné aj nadnárodné si vyberajú
dodávky kompenzátorov a služieb pre mnohoraké využitie:
•
•
•
•
•
•
•

Elektrárne
Kogeneračné elektrárne
Spaľovne
Spracovateľské závody
Lodný priemysel
Cementárne
Výroba sadrokartónu
...a mnohé iné.

Kompenzátory sa používajú v
rôznych konfiguráciách ako tlmiče
chvenia, mechanických a teplotných
pohybov.

KOMPENZÁTORY NA VZDUCH A SPALINY
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RÔZNE KLAPKY

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY
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