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KOMPENSATORY TKANINOWE 
 

1. Budowa 

Kompensatory są to elastyczne łączniki kanałów i rurociągów w instalacjach przemysłowych. Zapewniają one 

prawidłową pracę instalacji oraz szczelność przy przemieszczeniach cieplnych i mechanicznych kanałów i rurociągów. 

2. Charakterystyka 

Kompensatory tkaninowe przejmują i tłumią drgania kanałów, jak również 

redukują generowany w instalacji hałas. Mogą pracować przy temperaturze 

przesyłanego medium do 1000C i w zależności od budowy przy 

maksymalnym nadciśnieniu do 3 bar. Kompensatory te znajdują 

zastosowanie w wielu sektorach gospodarki i przemysłu, począwszy od 

energetyki przez praktycznie wszystkie dziedziny, gdzie występują procesy 

cieplne oraz przesyłane są media kanałami i rurociągami. Dzięki 

dynamicznemu rozwojowi nowych technologii w zakresie tkanin 

przemysłowych, kompozytów do ich powlekania, oraz materiałów 

izolacyjnych nowych generacji powstały nowe możliwość kombinacji 

w zakresie budowy i stosowania kompensatorów tkaninowych. 

Kompensatory te skutecznie konkurują z kompensatorami stalowymi 

w szerokim zakresie ciśnień i temperatur. W zależności od budowy 

kompensatora najpopularniejszy jest podział ze względu na liczbę warstw (rozróżniamy kompensatory jedno 

i wielowarstwowe) oraz ze względu na sposób ich zamocowania (rozróżniamy kompensatory kołnierzowe 

i rękawowe). 

 
 

Kompensator kołnierzowy mocowany do kołnierzy. 
Kompensator rękawowy mocowany bezpośrednio na 

kanale. 
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3. Podstawowe zalety kompensatorów tkaninowych 

 

 produkowane są na bazie tkanin bezazbestowych: glinokrzemianowych, szklanych, silikatowych, aramidowych 

oraz kompozytów, koniecznych do prawidłowej pracy w warunkach panujących na instalacji, 

 wytrzymałe na rozerwanie ze względu na swoją wielowarstwową konstrukcję części tkaninowej, 

 montowane w kanałach o dowolnej geometrii, 

 wyposażone w poduszkę termoizolacyjną montowaną pomiędzy kanałem a tkaniną,  

 kompensatory mogą pracować nawet do temperatury 1200 °C, 

 przejmują przemieszczenia w różnych kierunkach, 

 redukują hałas, 

 przejmują drgania oraz tłumią siły pochodzące od wydłużeń termicznych, 

 projektowane są i wykonywane indywidualnie na podstawie założeń i ustaleń podawanych przez 

Zleceniodawcę, 

 są łatwe w montażu i eksploatacji. 

 

4. Potencjalne możliwości, oraz zakres stosowania kompensatorów tkaninowych 

Ogromny postęp w technologii produkcji tkanin przemysłowych stosowanych do produkcji kompensatorów 

tkaninowych umożliwił ich stosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i gospodarki. Materiały o wysokich 

dopuszczalnych temperaturach pracy wraz z kombinacją wysokotemperaturowych mat glinokrzemianowych 

i silikatowych umożliwia ich stosowanie do temperatury przepływającego medium 1200C. Celem zwiększenia zakresu 

zastosowania tkanin do budowy kompensatorów powlekane są one jednostronnie lub obustronnie materiałami 

zwiększającymi wytrzymałość chemiczną i powodującymi szczelność materiału. Szeroka gama używanych powłok 

umożliwia stosowanie kompensatorów dla mediów agresywnych o odczynie silnie kwaśnym, lub zasadowym. 

W zależności od potrzeb stosuje się powłoki silikonowe, poliuretanowe, fluorokauczukowe, teflonowe i inne (tkaniny 

powlekane fluorokauczukami stosowane są przede wszystkim w instalacjach odsiarczania mokrego w energetyce).  

Dzięki elastyczności tkanin, powłok, oraz membran uszczelniających takich jak: folia teflonowa, aluminiowa, folia ze 

stali chromoniklowej istnieje praktycznie nieograniczona możliwość przy łączeniu kanałów o dużych 

przemieszczeniach poosiowych i poprzecznych. 

Przyjmując stan na dzień dzisiejszy, kompensatory tkaninowe znalazły zastosowanie w różnorodnych gałęziach 

przemysłu: 

 elektrowniach i elektrociepłowniach; 

 rafineriach; 

 cementowniach; 

 zakładach papierniczych; 
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 cegielniach; 

 w przemyśle stoczniowym; 

 w instalacjach turbin gazowych. 

 

5. Dobór kompensatora– zapytanie ofertowe 

W celu prawidłowego doboru kompensatora tkaninowego do warunków pracy oraz uzgodnień w sprawie jego 

wykonania, dostawy i ewentualnego montażu bądź nadzoru nad montażem lub zamknięciem kompensatora prosimy 

o kontakt z naszymi specjalistami (tel. +48 (42) 643-55-55,  +48 (42) 643- 59-16). 

Przed przystąpieniem do rozmowy o kompensatorach tkaninowych, warto przygotować sobie odpowiedzi na 

zamieszczoną poniżej listę pytań:  

 

LISTA PYTAŃ POMOCNYCH PRZY DOBORZE KOMPENSATORA TKANINOWEGO: 

I. Medium i warunki pracy kompensatora: 

 rodzaj medium (gaz, mieszanina gazu i pyłu, inne)? 

 temperatura medium? 

 pH? 

 czy w medium jest zawartość pyłu? 

 jaka jest ziarnistość pyłu? 

 zawartość rozpuszczalników? 

 zawartość siarki w spalinach? 

 zawartość sadzy? 

 lokalizacja kompensatora? 

 temperatura otoczenia, wilgotność, czy kompensator znajduje się wewnątrz czy na zewnątrz 

budynku? 

 

II. Jakie ciśnienie: 

 czy podciśnienie? 

 czy nadciśnienie? 

 czy występują skoki ciśnienia (np. podczas rozruchu instalacji)? 

 jaka jest prędkość przepływu medium?  
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III. Przemieszczenia, jakie występują: 

 czy osiowe (rozciąganie, skręcanie)? 

 czy kątowe (zginanie)? 

 czy skręcanie kompensatora? 

 czy występują wibracje, drgania? 

 jaka jest częstotliwość wydłużeń? 

 jaka jest amplituda wydłużeń?  

 

IV. Wymiary: 

 wymiary zewnętrzne i wewnętrzne kanału (rurociągu): A×B, φ, lub inna geometria? 

 jaka jest odległość od podpór?  

 

V. Izolacja: 

 czy występuje przed kompensatorem? 

 czy kompensator powinien być izolowany (podać przyczynę)? 

 czy występuje wilgoć ? 

 

6. Typy kompensatorów 

Produkujemy kompensatory o przekroju okrągłym, prostokątnym, przejście z prostokąta w koło. 

Typ połączenia zależny jest od występującego przewodu oraz od warunków eksploatacyjnych. 

 

PODSTAWOWE TYPY KOMPENSATORÓW: 
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7. Podstawowe typy tkanin stosowanych w naszych kompensatorach 

 

Typ tkaniny 
Temperatura pracy 

[C] 

Tkanina poliestrowa 120 

Tkanina poliamidowa 150 

Tkanina aramidowa 280 

Tkanina szklana typ E 500 

Tkanina szklana typ HT 700 

Tkanina silikatowa 1000 

Tkanina ceramiczna 1200 
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8. Tkaniny z powłokami elastomerowymi i termoplastycznymi 

Powłoka Tkanina nośna Temperatura pracy [C] Charakterystyka 

pvc Tkanina poliestrowa 60 
Dobra szczelność i wytrzymałość mechaniczna w 
zakresach niskich temperatur. 

epdm Tkanina poliestrowa 60 Dobra odporność mechaniczna i chemiczna. 

silikon Tkanina poliamidowa 150 
Tkanina przeznaczona na połączenia gdzie 
występują wibracje w zakresie średnich 
temperatur. 

silikon Tkanina aramidowa 250 
Bardzo wysoka odporność mechaniczna przy 
zachowaniu wysokiej szczelności w zakresie 
średnich temperatur. 

FPM Tkanina szklana 200 Bardzo wysoka odporność chemiczna. 

PTFE Tkanina szklana 260 Bardzo wysoka odporność chemiczna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Przykładowa budowa rękawa kompensatora wielowarstwowego 
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10. Elementy kompensatora tkaninowego 

 

11. Kompensacja przemieszczeń cieplnych i mechanicznych 

Wybierając typ kompensatora należy uwzględniać ruchy jakie ma przenieść kompensator. Rodzaj przemieszczenia 

oraz jego wielkość ma wpływ na wybór typu kompensatora. Poszczególne ruchy mogą występować pojedynczo 

lub łącznie. Poza tym kompensatory tkaninowe kompensują wibracje, tłumią hałas i niwelują niewspółosiowość 

kanałów.  
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12. Konstrukcja blach prowadzących 

Nasza firma zaleca stosowanie wewnętrznych blach kierunkowych. 

Blachy kierunkowe mają za zadanie: 

 zabezpieczyć części miękkie kompensatora przed uszkodzeniem, 

 zapobiec odkładaniu się pyłu w kompensatorze, 

 polepszyć efektywność przepływu medium, 

 pozwolić na umocowanie pakietu izolacyjnego. 
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