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KAUÇUK KOMPANSATÖR 
MONTAJ TALİMATI

� Montaj aşamasında etiket üzerinde yazan L 

boyu kesinlikle aşılmamalıdır. Kompansatör 

çektirilerek veya uzatılarak montaj yapılmamalıdır. 
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� Montaj aşamasında etiket üzerinde yazan L 

boyu ürünün her bölgesinde aynı olmadır. Bir 

tarafı kısa bir tarafı uzun olması durumunda 

kaçak riski artacaktır.
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� Kauçuk Kompansatör ekseninde montaj 

yapılmalıdır. Eksenden kaçık montaj yapılan 

kompansatörün bir bölgesine fazla yük 

binecek ve kompansatör deformasyona 

uğrayacaktır.
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� Sabit nokta yapılmasına dikkat edilmelidir. 

Sabit nokta yapılmadığında ve hat uzadığında 

kompansatör yanakları flanştan çıkacaktır. 

Hattın uzaması basınç testi sırasında veya  

borunun ısıl genleşmesi esnasında olacaktır.
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� Kompansatör civatalarını sıkarken torkmetre 

kullanılmadır. Tüm civatalar aynı torkta sıkıl-

malıdır. Civatalardan birinin diğerinden daha az 

sıkılması durumda vakum etkisi ile yanak kom-

pansatör flanşından çıkacaktır.
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AŞIRI SIKARAK BAĞLANAN
KOMPANSATÖRÜN YANAKLARI 

KESİLECEKTİR.

� 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.
Bu sıkma ile lastik basma yüzeyi 1,5-2 mm kadar 
sıkışarak 16 bar basınç sızdırmazlığı elde edilir. 
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� Kompansatör çevresinde kaynak yapılması 

halinde kaynak sıçramalarından ve ısısından 

korunmalıdır. Kompansatör’ ün karşı flanşları, 

takıldıktan ve kaynatıldıktan sonra kauçuk 

kompansatör‘ ün montajı yapılmalıdır. Kom-

pansatör’ ün karşı flanşına Punta yapılıp kauçuk 

kompansatör takılıp, sonra kaynak yapılması 

durumunda kompansatör yanakları yanacaktır.
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� Karşıt flanşın standarttan büyük ve köşeli 
olması durumunda kauçuğun kesilmesi 
durumu ortaya çıkar. Bunun için karşıt 
flanşların sivri köşe yaratmamaları çok önem-
lidir. 



� Montaj civataları kompansatör iç yüzeyin-
den çıkıntı yapmayacak şekilde seçilmelidir. 
Uzun cıvata çıkıntıları çalışma esnasında 
kauçuğa sürterek tahribat yaratabilir.
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� Sismik izolatör üzerinde olan pompalarda 
kauçuk kompansatör risk teşgil etmektedir. 
Sistemdeki ani kalkışlar sonucu oluşan 
titreşim kauçuk kompansatör yanağının 
yırtılmasına ,körüğün kapanmasına veya 
hattın ekseninden çıkmasına sebep 
olabilir.Bu tür büyük çaplı ürünlerde metal 
limit rotlu titreşim yutucu kullanmakta 
fayda vardır.
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� Kayar mesnetler kompansatöre ilave yük getirmeyecek 
şekilde yerleştirilmelidir.

� Basınç alma kuvvetleri için tedbir alınması şarttır. Aksi 
taktirde kompansatör aşağıda şekilde belirtildiği gibi 
açılarak tahrip olur.

� Pompa çıkışlarındaki açma kuvvetlerinin 
kompansatörü açmaması için önlem alınması ve sabit 
nokta yapılması gerekmektedir.
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� Kauçuk kompansatör malzemesine göre 
aşağıdaki basınç sıcaklık aralığında 
çalıştırılmalıdır.
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� Kauçuk kompansatörde doğru montaj çok 

önemli bir husustur.  Esnek yapısından 

dolayı genellikle açısal ve eksenel kaçıklıkta 

montaj yapılmaktadır. Yanlış olan bu montaj 

şekli , sistem devreye girdikten sonra ciddi 

sorunlar oluşturabilir.

1-ETİKET ÜZERİNDEKİ L BOYUNA UYMAK,

2-EKSENEL ve YANAL KAÇIKLIKTA 

BAĞLAMAMAK,

3-SABİT NOKTA YAPMAK, EKSENEL 

HAREKETİNİ ENGELLEMEK,

4-DOĞRU SICAKLIK VE BASINÇ ARALIĞINDA 

ÜRÜNÜ KULLANMAK,

5-DOĞRU SIKMA TORK ARALIĞINDA 

BAĞLAMAK,
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