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WĘŻE PRZEMYSŁOWE - kompensatory

Kompensatory elastomerowe

Elastomery to polimerowe tworzywa sztuczne lub naturalne, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji 
pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Elastomery to szersza grupa 
materiałów niż gumy, które stanowią tylko jedną z klas elastomerów. Elastomer posiada zdolność zmiany w sze-
rokim zakresie swoich wymiarów w momencie gdy jest poddawany naprężeniom rozciągającym, ścinającym lub 
ściskającym oraz następnie powrót do poprzednich wymiarów.
Kompensatory elastomerowe przeznaczone są do pracy w warunkach stałej temperatury roboczej sięgającej ponad 
+200°C (w zależności od materiału mieszka). Każdy kompensator wytwarzany jest z elastomerowego materiału 
z jedną lub więcej warstw oplotu wzmacniającego zwulkanizowanych w jednorodny mocny i wytrzymały materiał.
Wytwarzane są w dowolnych kształtach i rozmiarach, dla tego typu nie istnieją wymiary standardowe. Mogą być 
oferowane jako okrągłe, prostokątne lub owalne o różnych długościach zabudowy. Długość zabudowy jest zmienna 
i uzależniona od odkształceń, które ma absorbować kompensator. Kompensatory tego typu zapewniają prawidłowe 
rozwiązanie w zakresie transportu mokrych gazów i spalin w przewodach z gorącym powietrzem oraz instalacjach 
kominowych. Potrafią one w skuteczny sposób absorbować wielokierunkowe przemieszczenia i wibracje przewo-
dów oraz występujące zjawiska niewspółosiowości.

W kompensatorach elastomerowych stosowane są cztery podstawowe rodzaje materiałów:

EPDM - Materiał odporny jest na działanie gorącego powietrza, niezaolejonych gazów spalinowych oraz na działanie 
warunków atmosferycznych. Nie są przeznaczone do kontaktu z tłuszczami, olejami oraz związkami ropopochodny-
mi. Odpowiedni do instalacji z ciągłą temperaturą pracy sięgającą +120°C oraz z ciśnieniem roboczym do 50 kPa.
FKM (Viton B) - Posiada wysoka odporność chemiczną I temperaturową. Odporne na działanie chemiczne zawar-
tych w spalinach cząstek olejów mineralnych oraz kwasów oraz związków siarki (SO2 i H2S) zawartych w spalinach 
z węgla oraz oleju mineralnego. Odpowiedni do instalacji suchych i mokrych z ciągłą temperaturą pracy sięgającą 
+200°C oraz z ciśnieniem roboczym do 50 kPa.
PTFE - Łączy w sobie dużą odporność chemiczną na większość związków chemicznych, dużą wytrzymałość me-
chaniczną oraz niewielki ciężar. Często stosowany w instalacjach odsiarczania, gdzie toksyczne związki niszczą 
inne materiały. Może być stosowany do instalacji z ciągłą temperaturą pracy sięgającą +250°C oraz z ciśnieniem 
roboczym do 50 kPa.
SI (Silikon) - Posiada odporność temperaturową zbliżoną do Vitonu oraz wykazuje niezmienne mechaniczne 
właściwości w bardzo szerokim zakresie temperatur. Stosowany np. w przemyśle spożywczym, ponieważ nie 
posiada smaku ani zapachu. Odporny na wpływy nawet ekstremalnych warunków atmosferycznych, natomiast 
nieodporny na działanie kwasów, olejów i ścieranie mechaniczne. Odpowiedni do instalacji suchych i mokrych 
z ciągłą temperaturą pracy sięgającą +200°C (chwilowo nawet więcej) oraz z ciśnieniem roboczym do 20 kPa. 


