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ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZAPOZNANIU SIĘ Z WSZELKIMI INFORMACJAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO MONTAŻU, KONSERWACJI I WSPARCIA 
TECHNICZNEGO DLA PRODUKTU, ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA KOŃCU NINIEJSZEGO DOKUMENTU.

Legenda: 

= typ 150/155/155P/E155/ 
W155/355/355P

Wszystkie rysunki i zdjęcia 
znajdujące się w niniejszej 
publikacji mają zmienione 
proporcje w celu poprawy 
czytelności.

X = Kotew

— — = Prowadnik

Złącza kompensacyjne Victaulic® Mover® typu 150 
i typu 155/155P/E155/W155/355/355P przeznaczone są 
do kompensowania liniowego rozszerzania i kurczenia się rur 
spowodowanego zmianami termicznymi w obrębie ograniczonej 
przestrzeni. Po dokonaniu instalacji, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w niniejszym dokumencie, połączenia te będą 
zapewniały  doskonałą kompensację w zakresie rozszerzania 
i kurczenia się rurociągu.

X

Y

Min. Z
Maks. Z

ROZWIĄZANIE MOVER, TYP 150

Przekrój rury 
rowkowanej

Złączka końcowa

Łącznik

POŁĄCZENIE KOMPENSACYJNE, 
TYP 155/155P/E155/W155/355/355P

Firma Victaulic oferuje dwa różne rodzaje produktów 
przeznaczonych do kompensacji liniowej ruchów termicznych 
w obrębie rurociągu. Oferowane przez nas rozwiązanie Mover 
typu 150, dostępne w rozmiarach 2"/DN50, 3"/DN80, 4"/DN100 
i 6"/DN150, jest urządzeniem typu ślizgowego przeznaczonym 
do kompensacji rozszerzalności rur, w którym suwak w tulei 
rozkłada się teleskopowo, zapewniając kompensację na odcinku 
do 3"/76 mm (w celu uzyskania dodatkowych informacji 
zachęcamy do zapoznania się z publikacją 09.04). Oferowane 
przez nas połączenia kompensacyjne typu 155, dostępne 
w rozmiarach ¾ – 12"/DN20 – DN300, połączenia kompensacyjne 
typu 155P, dostępne w rozmiarach 2 – 12"/DN50 – DN300, 
połączenia kompensacyjne typu E155, dostępne w rozmiarach 
2 – 12"/DN50 – DN300, połączenia kompensacyjne typu W155, 
dostępne w rozmiarach 14 – 24"/DN350 – DN600, oraz połączenia 
kompensacyjne typu 355, dostępne w rozmiarach 2 – 12"/DN50 
– DN300, składają się z serii elastycznych łączników rowkowanych 
firmy Victaulic i specjalnie rowkowanych wkrętnych złączek 
rurowych (w celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy 
do zapoznania się z publikacjami 09. 05, 09.25, 31.07, 20.12 
i 33.05). Jeśli wymagana kompensacja w zakresie przemieszczeń 
przekracza o ponad 50% możliwości standardowego połączenia 
typu 155/155P/E155/W155/355/355P, w takim przypadku zaleca się 
zastosowanie szeregu mniejszych rozwiązań, w miejsce jednego 

większego, dostosowanego do potrzeb. Mniejsze rozwiązania 
zapewniają łatwiejszą obsługę i instalację.

Podobnie jak wszystkie rozwiązania kompensacyjne typu 
liniowego, nasze rozwiązanie Mover typu 150 oraz połączenia 
kompensacyjne typu 155/155P/E155/W155/355/355P należy 
instalować na prostych odcinkach rur, pomiędzy przeciwległymi 
kotwami. Zadaniem kotew jest kierowanie ruchów termicznych 
w stronę połączenia kompensacyjnego. Kotwy zapobiegają 
również otwieraniu się połączeń kompensacyjnych na 
maksymalną długość na skutek wzrostu ciśnienia w instalacji. 

Ruch kontrolowany – kotwy 

Po zainstalowaniu

Pod ciśnieniem (brak ruchu)

Pod ciśnieniem i działaniem 
wysokiej temperatury (rura wydłuża 
się, urządzenie kompensacyjne 
kurczy się w takim samym stopniu)

W instalacji niezapewniającej kontroli (bez kotew) ruch termiczny 
będzie następował po linii najmniejszego oporu. Jest to zjawisko 
nieprzewidywalne, w związku z czym może występować 
zarówno na połączeniach kompensacyjnych, jak i na końcowych 
odcinkach biegu rur. Zarówno nasze rozwiązania Mover 
typu 150, jak i połączenia kompensacyjne typu 155/155P/E155/
W155/355/355P do aktywacji wymagają siły odpowiadającej 
w przybliżeniu obciążeniu końcowemu generowanemu przez 
ciśnienie wewnętrzne o wartości 15 psi/1 bara. W przypadku 
kotew ruch wywołany ciśnieniem spowoduje wydłużenie 
urządzenia kompensacyjnego do maksymalnej długości, w związku 
z zczym wszelkie zmiany termiczne będą przebiegać po linii 
najmniejszego oporu.

Z kotwami – ruch niekontrolowany 

  Po zainstalowaniu

  Pod ciśnieniem (urządzenie 
kompensacyjne zwiększa długość w 
wyniku braku ograniczeń w instalacji)

  Pod ciśnieniem i działaniem 
wysokiej temperatury (rura wydłuża się 
poza urządzeniem kompensacyjnym)

Niektóre systemy mogą wymagać zainstalowania kotew 
pośrednich. Kotwa pośrednia to kotwa, instalowana pomiędzy 
dwoma kotwami na prostym odcinku rury. Kotwy pośrednie 
zapobiegają ruchom termicznym w miejscu ich montażu, lecz 
nie podlegają obciążeniom ciśnieniowym, które wywierane 
są na kotwy główne (w celu uzyskania dodatkowych 
informacji, zachęcamy do zapoznania się z publikacją 26.01). 
Celem stosowania kotew pośrednich jest ograniczenie 
(lub wyeliminowanie) ruchów termicznych na połączeniach 
odejściowych lub „podzielenie” długich prostych odcinków 
rur na mniejsze, co pozwala ograniczyć kompensację 
ruchów termicznych wymaganą dla każdego połączenia 
kompensacyjnego.

Instalacja liniowych połączeń kompensacyjnych 09.06-POL
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Główna
kotew

Główna
kotew

Średnia
kotew

Rozwiązania Mover typu 155/155P/E155/W155/355/355P należy 
instalować pomiędzy dowolnymi kotwami (głównymi lub 
pośrednimi) na prostych odcinkach rur. Dobra praktyka 
instalacyjna nakazuje, aby rury proste pomiędzy kotwami 
posiadały wystarczającą możliwość rozszerzania „w linii” 
celem uwzględnienia rozszerzania lub kurczenia się pod 
wpływem temperatury.
Poza kotwami, rury wymagają poprowadzenia po obu stronach 
rozwiązania Mover typu 150 oraz połączeń kompensacyjnych 
typu 155/155P/E155/W155/355/355P, co pozwoli zapewnić ich 
prawidłowe działanie. Wygięcie kątowe rozwiązania Mover typu 
150 doprowadzi do uszkodzenia urządzenia spowodowanego 
przemieszczeniem się suwaka w tulei. Na pojedynczym odcinku 
rury połączonym bezpośrednio z każdą stroną urządzenia 
powinny zostać zainstalowane dwa prowadniki. Prowadniki 
powinny zostać rozmieszczone w taki sposób, aby zapobiegać 
odchyleniom rury od linii środkowej. Jeśli pozwalają na to 
warunki instalacyjne, istnieje możliwość zrezygnowania 
z prowadnic po jednej stronie rozwiązania kompensacyjnego, 
poprzez umieszczenie go w sąsiedztwie kotwy (w promieniu 4 
średnic rury).

XX ==

4D

X - Kotwy

- Łącznik sztywny

- Prowadniki=
- Połączenie kompensacyjne

LUB

XX = = = =

X - Kotwy

- Łącznik sztywny

- Prowadniki=
- Połączenie kompensacyjne

Niektóre z długich prostych odcinków rur mogą wymagać 
zastosowania dodatkowych prowadników w celu zachowania 
osiowości rur oraz zapobieżenia „wygięciom” i ugięciom 
połączeń rurowych w miejscach oddalonych od rozwiązania 
kompensacyjnego. Zastosowanie łączników sztywnych 
firmy Victaulic wraz z odpowiednim rozstawem wsporników 
rurowych (w celu uzyskania dodatkowych informacji, zachęcamy 
do zapoznania się z publikacją 26.01) może wyeliminować 
potrzebę stosowania dodatkowych prowadników.

W zainstalowanym systemie odległość pomiędzy kotwami 
pozostaje taka sama w obrębie całego gradientu temperatury. 
Rozwiązania Mover typu 150 i połączenia kompensacyjne typu 
155/155P/E155/W155/355/355P kompensują ruchy termiczne 
rurociągu, zwiększając lub zmniejszając swoją długość o wartość 
równą i przeciwną do rozszerzania lub kurczenia się rurociągu.

L przy 70°F

L przy 210°F

L przy 70°F

L przy 40°F

Dla prawidłowego działania decydujące znaczenie ma długość, 
na jakiej urządzenia zostały zainstalowane. Pod uwagę należy 
wziąć kilka czynników. W celu określenia odpowiedniej długości 
instalacji, należy posiadać wiedzę na temat skrajnych wartości 
temperatur oraz temperatury instalacji (w momencie zakotwienia 
rury). W systemach, w których temperatura instalacji jest 
również jednym z ekstremów temperaturowych, obowiązuje 
poniższa zasada. Pełne rozciągnięcie urządzeń pozwoli im na 
zmniejszanie długości w miarę wzrostu temperatury i wydłużania 
się rur. Analogicznie, pełne ściśnięcie urządzeń pozwoli im na 
zwiększenie długości wraz ze spadkiem temperatury i kurczeniem 
się rur. W systemach, w których temperatura instalacji nie 
przekracza wartości skrajnych, długość na której instalowane 
są urządzenia musi mieścić się w zakresie maksymalnej 
i minimalnej długości przewidzianej dla tych urządzeń, odwrotnie 
proporcjonalnie do sytuacji, w której temperatura instalacji mieści 
się w zakresie maksymalnej i minimalnej temperatury systemu 
(zachęcamy do zapoznania się z poniższym przykładem instalacji).

W celu uzyskania prawidłowej długości instalacji, rozwiązania 
Mover typu 150 można regulować na miejscu. Długość 
instalacyjna połączeń kompensacyjnych typu 155/155P/E155/
W155/355/355P jest konfigurowana fabrycznie w oparciu 
o informacje dostarczone przez klienta dotyczące instalacji oraz 
skrajnych temperatur. Połączenia kompensacyjne typu 155/155P/
E155/W155/355/355P mocowane są za pomocą cięgien, które 
należy usunąć po zamontowaniu urządzeń i kotew w systemie. 
Oba rozwiązania kompensacyjne należy montować w systemie 
rurociągów z wykorzystaniem łączników sztywnych firmy 
Victaulic.

Zaleca się, aby zarówno w zastosowaniach poziomych, jak 
i pionowych, rozwiązania typu 155/155P/E155/W155/355/355P 
były podpierane w taki sposób, aby możliwość ruchu liniowego 
urządzeń nie została ograniczona przez osiadanie lub 
ugięcie po dokonaniu instalacji. Sugerowane rodzaje podpór 
przedstawiono poniżej, na stronach 4 i 5.
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Przykład instalacji 
System przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od 
0°F do 100°F/–18°C do –38°C. Ruch termiczny obliczany jest 
na podstawie zakresu temperatur i materiałów użytych do 
wykonania rurociągów. Wybierane jest urządzenie kompensujące 
będące w stanie poradzić sobie z obliczonym przemieszczeniem. 
Jeżeli w instalacji będą występowały wyszczególnione poniżej 
temperatury, w takim przypadku, ustawienia urządzenia 
kompensacyjnego w zakresie jego minimalnej i maksymalnej 
długości będą wyglądały następująco:

Temperatura 
montażu Długość montażowa

0°F/–18°C Maksimum (całkowicie rozciągnięte)

+25°F/–4°C Rozciągnięcie 75%

+50°F/+10°C 50% (w połowie drogi między pełnym rozciągnięciem 
a pełnym ściśnięciem)

+75°F/+24°C Rozciągnięcie 25%

+100°F/+38°C Minimum (całkowicie ściśnięte)

Podstawiając do tego przykładu konkretne liczby, załóżmy, że 
rurociąg wykonany ze stali węglowej 4"/DN100 biegnie w linii 
prostej, a odległość pomiędzy kotwami wynosi 400 stóp/122 m. 
Odległość ta będzie stała, ponieważ temperatura rurociągu 
nie ma na nią wpływu. Stosując metodologię omówioną w 
rozdziale 1 publikacji 26.02, obliczone przemieszczenie termiczne 
na długości 400 ft/122 m wyniesie 3"/76 mm (przy zmianie 
temperatury o +100°F/+38°C). Rozwiązanie Mover 4"/DN100 
typu 150 firmy Victaulic będzie uwzględniało rozszerzanie się 
rurociągu o maksymalnie 3"/76 mm. Długość od końca do końca 
rury rozwiązania ściśniętego wynosi 14.13"/359 mm, natomiast 
długość po rozciągnięciu będzie wynosiła 17.13"/435 mm. Aby 
uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania Mover typu 150, 
zachęcamy do zapoznania się z publikacją 09.04.

14.13"
17.13"

 
MOVER 4" TYPU 150

Zgodnie z powyższą metodologią, jeżeli temperatura rurociągu 
w momencie instalacji lub kotwiczenia wynosi 0°F/–18°C, 
wówczas urządzenie Mover w postaci w pełni rozciągniętej 
powinno posiadać długość wynoszącą 17.13"/435 mm.

17.13"

400'

Jeśli temperatura rurociągu w momencie instalacji lub 
kotwiczenia wynosi +25°F/–4°C, wówczas długość urządzenia 
Mover powinna wynosić 16.38"/416 mm, {([17.13" – 14.13"] x 0,75) 
+ 14.13"}.

16.38"

400'

Jeżeli temperatura rurociągu w momencie instalacji lub 
kotwiczenia wynosi +50°F/+10°C, wówczas długość rozwiązania 
Mover powinna wynosić 15.63"/397 mm, {([17.13" – 14.13"] x 0,5) 
+ 14.13"}.

15.63"

400'

Jeśli temperatura rurociągu w czasie instalacji lub kotwiczenia 
wynosi +75°F/+24°C, wówczas długość rozwiązania Mover 
powinna wynosić 14.88"/378 mm,{([17.13" – 14.13"] x 0,25) + 14.13"}.

14.88"

400'

Jeśli temperatura rurociągu w czasie instalacji lub kotwiczenia 
wynosi +100°F/+38°C, wówczas długość w pełni ściśniętego 
rozwiązania Mover powinna wynosić 14.13"/359 mm.

14.13"

400'
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Sugerowane wsporniki dla połączeń kompensacyjnych firmy Victaulic 
Rurociąg poziomy

Prowadniki

Korytko
Prowadniki

Zestaw wieszaka

Łączniki sztywne

Łączniki sztywne
Odstępy 

pomiędzy 
prowadnikami 

Wsporniki 
wieszaków 
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Sugerowane wsporniki dla połączeń kompensacyjnych firmy Victaulic 
Rurociąg pionowy

Prowadniki

Prowadniki

Odstępy 
pomiędzy 

parami 
prowadników

Odstępy 
pomiędzy 

parami 
prowadników

UWAGA: Przednie 
prowadniki rury należy 
instalować w odległości 

równej czterem 
średnicom rury łącznika 

przymocowanego 
do połączenia 

kompensacyjnego.

Wymogi dot. odstępów pomiędzy 
parami prowadników:

Minimalnie = 12 średnic rury
Maksymalnie = 14 średnic rury
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Odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu spoczywa na użytkowniku
Każdy użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego produktu Victaulic do 
danego zastosowania zgodnie z normami branżowymi i specyfikacją projektową, a także zgodnie 
z instrukcjami wydajności, konserwacji i bezpieczeństwa firmy Victaulic. Żadne informacje zawarte 
w tym lub w innych dokumentach, żadne rekomendacje ustne, porady lub opinie pracowników 
Victaulic nie zmieniają, nie zastępują ani nie uchylają żadnego zapisu standardowych warunków 
sprzedaży, instrukcji montażu lub niniejszego zastrzeżenia firmy Victaulic.

Prawa do własności intelektualnej
Żadne stwierdzenie znajdujące się w niniejszym dokumencie dotyczące możliwości zastosowania 
dowolnego materiału, produktu, usługi lub projektu nie stanowi przyznania jakiejkolwiek gwarancji 
podlegającej przepisom prawa patentowego lub innych praw własności intelektualnej firmy 
Victaulic lub jej podmiotów zależnych dotyczących zastosowania lub projektu; nie stanowi też 
rekomendacji zastosowania takich materiałów, produktów, usług lub projektu naruszających 
jakikolwiek patent lub inne prawo własności intelektualnej. Terminy „opatentowany” lub „złożony 
wniosek patentowy” odnoszą się do patentów wzorów przemysłowych lub użytkowych lub 
wniosków patentowych dla wyrobów i/lub sposobów użytkowania w USA i/lub innych krajach.

Uwaga
Niniejszy produkt zostanie wyprodukowany przez firmę Victaulic lub zgodnie ze specyfikacjami 
firmy Victaulic. Wszystkie produkty należy montować zgodnie z aktualnymi instrukcjami instalacji/
montażu firmy Victaulic. Firma Victaulic zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, 
konstrukcji standardowego wyposażenia bez powiadomienia oraz bez żadnych zobowiązań.

Montaż
W przypadku instalacji produktu zawsze najpierw należy zapoznać się z podręcznikiem montażu 
firmy Victaulic lub z instrukcją instalacji produktu. Podręczniki dołączane są do każdej dostawy 
produktów Victaulic i zawierają kompletne dane dotyczące montażu i instalacji. Dostępne 
są również w formacie PDF na stronie internetowej www.victaulic.com.

Gwarancja
Aktualny cennik można znaleźć w części dotyczącej gwarancji lub skontaktować się z firmą 
Victaulic.

Znaki towarowe
Victaulic i inne oznaczenia Victaulic są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami 
towarowymi firmy Victaulic Company i/lub jej spółek zależnych w USA i/lub innych krajach.

Wspornik pionowy łoża

Zacisk łoża

Łoże połączenia 
kompensacyjnego

Maks. /" Odstęp 
(typ) pomiędzy 

łożem a połączeniem 
kompensacyjnym
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