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COMPENSAREA DILATĂRILOR 
 
Observație: Acest material este preluat în cea mai are parte din Ilina M (coordonator) ș.a. – Manualul de instalații. 
Încălzire, Ed. Artecno, București, 2002, Asociația Inginerilor de Instalații din România 

 

 

Noțiuni introductive 
 

Conductele din sistemele de încălzire centralizată se dilată (își modifică lungimea), datorită 

modificării temperaturii acestora în timpul funcționării, față de temperatura din momentul 

montajului. Modificarea temperaturii conductelor, este determinată de curgerea agentului 

termic, având temperatură ridicată, prin interiorul conductelor. 

 

Pentru preluarea dilatărilor, în rețelele termice, se utilizează diferite sisteme de compensare a 

dilatărilor, denumite și compensatoare de dilatare. 

 

Cele mai utilizate tipuri de compensatoare de dilatare sunt: 

- Compensatoare curbate în formă de „U” 

- Compensatoare cu presgarnitură  

- Compensatoare natural elastice 

- Compensatoare lenticulare (cu burduf) 

 

 

Compensatoare curbate în formă de „U” 

 

Acest tip de compensatoare, se utilizează de regulă, pe  tronsoane rectilinii de conducte  și pot 

avea brațe egale, sau inegale, așa cum se observă în figura alăturată. 

 

 
Compensatoare curbate în formă de „U” 

Manualul de instala ții. Încălzire 

 

Se recomandă ca aceste compensatoare, să se monteze la mijlocul segmentului de tronson pe 

care este prevăzut. 

 

Aceste compensatoare prezintă următoarele avantaje: 

- sunt foarte sigure în exploatare (nu se defectează) 

- produc încărcări relativ reduse asupra reazemelor fixe vecine 

 

Aceste compensatoare prezintă următoarele dezavantaje: 

- ocupă mult spațiu 

- posibilitățile de utilizare sunt limitate în spații carosabile 
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Compensatoare cu presgarnitură 

 

Acest tip de compensatoare, se utilizează pe  tronsoane rectilinii de conducte, în care nu există 

suficient spațiu pentru montarea compensatoarelor curbate în formă de „U”, acest tip de 

compensator, fiind prezentat în figura alăturată. 

 

 
Compensatoare cu presgarnitură 

1 – pahar; 2 – corp; 3 – inel fix; 4 – inel mobil; 5 – garnitură (din azbest); 

6 – inel de presiune (presgarnitură / presetupă) 
Manualul de instala ții. Încălzire 

 

Aceste compensatoare prezintă următorul avantaj: 

- prezintă dimensiuni mici 

 

Aceste compensatoare prezintă următoarele dezavantaje: 

- prezintă pierderi hidraulice semnificative 

- necesită întreținere periodică, pentru menținerea etanșeității 

- pot produce încărcări relativ ridicate asupra reazemelor fixe vecine  

 

 

Compensatoare natural elastice 

 

Aceste tipuri de compensatoare sunt realizate prin schimbările de direcție ale traseelor 

conductelor din rețelele termice. Aceste compensatoare, sunt limitate de reazemele fixe, 

prevăzute la capetele schimbărilor de direcție, așa cum se observă în figura alăturată. 

 

 
Compensatoare natural elastice 

Manualul de instala ții. Încălzire 

 

În funcție de forma schimbărilor de direcție, aceste compensatoare se numesc în formă de „L” 

sau de „Z”. 
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Câteva recomandări pentru realizarea acestor compensatoare sunt următoarele:  

- Raportul laturilor L2/L1 = 1…5 

- α = (90…135) ° 

- Pentru α = 90 ° L2max = (70…80) m 

- Pentru α > 90 ° L2max = (35…40) m 

 

 

Compensatoare lenticulare (cu burduf) 

 

Aceste tipuri de compensatoare se utilizează în condiții restrictive de montaj a conductelor 

(spații înguste, densitate mare de rețele subterane, etc.). Construcția unui asemenea 

compensator este prezentată în figura alăturată 

 

 
Compensator lenticular (cu burduf) simplu 

Manualul de instala ții. Încălzire 

 

Elementele lenticulare (burdufurile), pot prelua deformații axiale prin deformare și deplasări 

laterale, prin răsucire. 

 

Lentilele (burdufurile) se realizează din oțel carbon OL-32-2-K, din oțel inoxidabil austenitic, 

sau din oțel refractar. 



Mugur BĂLAN 

Calculul compensatoarelor curbate în formă de „U” 
 

De obicei, aceste compensatoare sunt simetrice și au centrul de greutate foarte aproape de axul 

tronsonului de conductă pe care se montează, astfel încât nu introduc momente încovoietoare.  

Se poate considera că  de-a lungul tronsonului rectiliniu, acționează numai forța de reacțiune 

elastică a compensatorului, conform schemei de calcul din figura alăturată.  

 

 
Schema de calcul a compensatorului curbat în formă de „U” 

 

Recomandări constructive pentru elementele geometrice ale compensatorului: 

- Raza de curbură (R [m]) 

R = (1…2) · DN  pentru coturi rigide 

R = (4…4.5) · DN  pentru coturi îndoite 

- Înălțimea compensatorului (H [m]) 

H = (10…12) · DN 

- Deschiderea compensatorului (B [m]) 

B = (1…2) · H = (10…24) · DN 

 

Deformația totală a tronsonului de conductă (ΔL [m]), preluată de compensator (pentru conducte 

montate aerian), se poate calcula cu relația: 

( )0f ttLαΔL −=  

unde: 

- α = 12.6·10-6 m/mK este coeficientul de dilatare al oțelului din care este realizată 

țeava (Set Pipes, 2017). Diverse surse de documentare prezintă valori apropiate de 

cea prezentată, cu variații mici, în funcție de domeniul de variație a temperaturilor 

de lucru 

- L [m] este lungimea totală a tronsonului de conductă pe care se montează 

compensatorul (cf. notației de pe figură) 

- tf [°C] este temperatura fluidului de lucru 

- t0 [°C] este temperatura de montare (a mediului ambiant pentru montaj aerian, sau a solului 

pentru montaj îngropat) 

 
Aplicație: Pentru o conductă cu lungimea de 100 m, prin care circulă agent termic cu temperatura de 100 °C, care 
a fost montată la temperatura de 20 °C, deformația totală (care trebuie preluată de compensator) este: 

ΔL = α · L · (tf – t0) = 12.6·10-6 K-1 · 100 m · (100 - 20) K = 0.1008 m = 100.8 mm 

 

În cazul conductelor pretensionate, deformația totală reprezintă 50 % din valoarea deformației 

determinate cu relația de calcul prezentată (valabilă pentru conducte care nu sunt 

pretensionate). 
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Forța de reacțiune elastică dezvoltată de compensator (Fe [N]), se determină cu relația: 

( ) AEttαF 0fe −=  

unde: 

- α = 12.6·10-6 m/mK este coeficientul de dilatare al oțelului din care este realizată 

țeava (Set Pipes, 2017) (constantă de material) 

- tf [°C] este temperatura fluidului de lucru 

- t0 [°C] este temperatura de montare (a mediului ambiant pentru montaj aerian, sau a solului 

pentru montaj îngropat) 

- E = 210 GPa = 210·109 Pa este modulul de elasticitate al oțelului din care este 

realizată țeava (Set Pipes, 2017) (constantă de material) 

- A [m2] este aria secțiunii transversale a țevii ( )2
i

2
e dd

4

π
A −=  unde de [m] și di [m] 

sunt diametrul exterior, respectiv diametrul interior ale țevii 

 

Forța de reacțiune elastică este importantă, deoarece se transmite reazemelor fixe (A și C, 

conform figurii), care trebuie dimensionate astfel încât să poată prelua aceste for țe. 

 
Aplicație: Pentru o conductă DN 250 (de = 273 mm și di = 257 mm) prin care circulă agent termic cu temperatura 

de 100 °C, care a fost montată la 20 °C, forța de reacțiune elastică este: 
Fe = α · (tf – t0) · E · A = 12.6·10-6 K-1 ·(100 - 20) K · 210·109 Pa · π/4 · (0.2732 – 0.2572) m2 =  

= 1409826.1 N = 1409.8 kN 

 

Tensiunea axială datorată dilatării unui tronson rectiliniu de conductă (σ [N/mm2]) poate fi 

determinată cu relația: 
ΔtEασ =  

unde: 

- α = 12.6·10-6 m/mK este coeficientul de dilatare al oțelului din care este realizată 

țeava (Set Pipes, 2017) (constantă de material) 

- E = 210 GPa = 210·109 Pa = 2.1·105 N/mm2 este modulul de elasticitate al oțelului 

din care este realizată țeava (Set Pipes, 2017) (constantă de material) 

- Δt = tf – t0 [°C] 

 

În funcție de valoarea tensiunii axiale datorate dilatării, rețeaua termină sau tronsoanele 

acesteia, pot fi încadrate în trei clase de risc, descrise în tabelul alăturat.  

 

Clase de risc 

Clasa de risc Caracteristici 

A 

Diametre mici și medii ale conductelor, cu tensiuni axiale reduse 

Risc redus de deteriorare a mediului și a unor sisteme exterioare 

Sistem cu risc redus de pierderi economice (importanță economică redusă) 

B Diametre mici și medii ale conductelor, cu tensiuni axiale semnificative 

C 

Diametre mari ale conductelor și / sau presiuni ridicate ale agentului 

termic 

Sistem cu risc mare de pierderi economice (importanță economică mare) 

Construcții speciale sau complexe 
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Încadrarea rețelelor sau tronsoanelor acestora în clasele de risc, poate fi realizată cu ajutorul 

diagramei din figura alăturată. 

 

 
Diagrama pentru încadrarea în clasele de risc 

 

Parametrul rm/t reprezintă depinde de diametrul exterior al conductelor metalice (de [mm]) și 

de grosimea pereților (t [mm]), iar relația de calcul este: 

t2

d
/tr e

m


=  

 

Valorile parametrului rm/t se utilizează ca mărime de intrare pe axa absciselor, pentru citirea 

diagramei prezentate. 

 
Aplicație: Se consideră un tronson liniar de conductă DN 500, prin care curge agent termic cu temperatura de 130 

°C, care a fost montată la temperatura de 20 °C. 
Pentru conducta considerată: de = 508 mm și t = 6.3 mm => rm/t = 40.3 
Tensiunea axială datorată dilatării este: 

σ = α · E · Δt = 12.6·10-6 K-1 · 2.1·105 N/mm2 · (130 - 20) K = 291 N/mm2 
Din figura prezentată, rezultă că valoarea maximă admisibilă pentru tensiunea axială datorată dilatării, pentru 
încadrarea proiectului în clasa C, este Δσ = 245 N/mm2 (iar intersecția dintre rm/t și σ rezultă în afara diagramei).  

 
Diagrama pentru încadrarea în clasele de risc 

 
Pentru reducerea tensiunii din conductă, este necesară fie montarea unui compensator de dilatare, fie reducerea 

temperaturii agentului de lucru. 
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Deplasarea axială a compensatorului (Δx [m]) (notația conform schemei de calcul), în cazul 

conductelor montate aerian, se poate calcula cu relația: 
ΔtLαΔx =  

unde: 

- α = 12.6·10-6 m/mK este coeficientul de dilatare al oțelului din care este realizată 

țeava (Set Pipes, 2017) (constantă de material) 

- L [m] este lungimea tronsonului de conductă între reazem și compensator (A-0 cf. 

notației de pe schema de calcul) (Jumătatea distanței dintre două compensatoare consecutive) 

- Δt = tf – t0 [°C] 

 

Deplasarea axială a compensatorului (Δx [m]) (notația conform schemei de calcul), în cazul 

conductelor îngropate, se poate calcula cu relația: 


















−=

EA2

LF
ΔtLαΔx

2
N  

unde: 

- A [m2] este aria secțiunii transversale a țevii ( )2
i

2
e dd

4

π
A −=  unde de [m] și di [m] 

sunt diametrul exterior, respectiv diametrul interior ale țevii 

- E = 210 GPa = 210·109 Pa este modulul de elasticitate al oțelului din care este 

realizată țeava (Set Pipes, 2017) (constantă de material) 

- FN [N/m] este forța rezistentă a conductei (care se opune deplasării) care este prezentată 

în tabelul alăturat, pentru diferite tipuri de conducte, în funcție de tipul izolației și 

adâncimea de montare 

 
Forța rezistentă a conductelor 
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În cazul conductelor montate îngropat, în funcție de valoarea deplasării axiale a 

compensatorului, se determină numărul straturilor de spumă izolatoare, necesare pentru 

protejarea conductei (datorită deplasărilor), având în vedere că fiecare strat poate proteja pentru 

o deplasare de maxim 35 mm. 

 
Aplicație: Se consideră o conductă DN 150, prin care curge agent termic la temperatura de 100 °C, care a fost 
montată la temperatura de 10 °C. Lungimea tronsonului de conductă între reazem și compensator este de 65 m 
(distanța dintre două compensatoare consecutive este de 130 m). Tipul izolației este „seria 2”.  
Să se determine deplasarea axială a compensatorului: 

- în cazul conductei montate aerian 
- în cazul conductei montate la o adâncime de 1 m. 

 
Deplasarea axială a compensatorului în cazul conductei montate aerian este: 

Δ𝑥 = α · 𝐿 · Δt = 12.6·10-6 K-1 · 65 m · (100 - 10) K = 0.0737 m = 73.7 mm 
 
Deplasarea axială a compensatorului în cazul conductei montate subteran este: 
 


















−=

EA2

LF
ΔtLαΔx

2
N

= 

= 12.6·10-6 K-1 · 65 m · (100 - 10) K – [(5730 N/m · 652 m2)/(2 · 2064.7·10-6 m2 · 210·109 Pa)] =  
= 0.0458 m = 45.8 mm 

 

Distanța maximă dintre compensatoarele de dilatare (Lmax [m]), se poate calcula cu relația 

(Set Pipes, 2017): 

𝐿𝑚𝑎𝑥 = 2 ·
𝐴 · 𝜎𝑎

𝐹𝑟
 

unde: 

- A [m2] este aria secțiunii transversale a țevii ( )2
i

2
e dd

4

π
A −=  unde de [m] și di [m] sunt 

diametrul exterior, respectiv diametrul interior ale țevii 

- σa = 190 · 106 Pa este tensiunea maximă admisibilă în țeavă 

- Fr [N/m] este forța rezistentă maximă, care se opune dilatării  și care se poate calcula cu 

relația: 

𝐹𝑟 = μ · (
1 + 𝑘0

2
· 𝜌𝑠 · 𝑑𝑒 · 𝜋 · ℎ𝑖 + 𝐹𝑔) [

𝑁

𝑚
] 

unde: 

- π = 0.4 este coeficientul de frecare dintre țeavă și sol 

- k0 = 0.5 este un coeficient de corecție 

- ρs = 19000 N/m3 este densitatea (medie) a solului 

- De [m] este diametrul exterior al țevii (diametrul exterior al protecției izolației) 

- hi [m] este adâncimea de montaj (îngropare a țevii) 

- Fg [N/m] este forța de greutate a țevii plină cu apă 

𝐹𝑔 =
π

4
· (𝑑𝑒

2 − 𝑑𝑖
2) · 𝜌𝑜𝑙 · 𝐿1 · 𝑔 +

π

4
· 𝑑𝑖

2 · 𝜌𝑤 · 𝐿1 · 𝑔 [
𝑁

𝑚
] 

unde primul termen reprezintă forța de greutate a țevii (s-a considerat numai țeava din oțel, fără izolație 

și fără carcasă), iar al doilea termen reprezintă forța de greutate a apei. 

- ρol = 7750 kg/m3 este densitatea oțelului 

- ρw = 1000 kg/m3 este densitatea apei (se poate considera densitatea apei variabilă cu temperatura) 

- L1 = 1 m este lungimea unitară a țevii considerate 

- g = 9.81 m/s2 este accelerația gravitațională 
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Aplicație: Se consideră un tronson liniar de conductă preizolată DN 100, cu nivelul de izolare seria 1. 
Dimensiunile conductei sunt: de = 114.3 mm = 0.1143 m; d i = 107.1 mm = 0.1071 m; De = 200 mm = 0.2 m și se 
consideră că aceasta este îngropată la adâncimea hi = 1 m. 

Fg = π/4·(0.11432-0.10712)·7750·1·9.81 + π/4·0.10712·1000·1·9.81 = 604.1 N/m 

Fr = 0.4 · ((1+0.5)/2·19000 N/m3·0.2 m·π·1 m + 604.1 N/m) = 3823.0 N/m 
Lmax = 2·π/4·(0.11432-0.10712)·190·106/3823 = 124.4 m 
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