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Calculul compenstoarelor de dilatare curbate în formă de „U” 
 

Se consideră un compensator de dilatare în formă de „U”, conform schemei de calcul din 

figura alăturată. 

 

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

 

Se consideră o conductă DN 300, pretensionată şi montată aerian la temperatura de 20 °C, 

prin care curge agent termic cu temperatura de 90 °C. 

 

 

1. Să se determine parametrii constructivi, conform recomandărilor tehnologice: 

- Raza de curbură (R [m]) 

R = (1…2) · DN  pentru coturi rigide 

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

- Înălţimea compensatorului (H [m]) 

H = (10…12) · DN 

- Deschiderea compensatorului (B [m]) 

B = (1…2) · H = (10…24) · DN 

 

 

2. Să se determine deformaţia totală a tronsonului de conductă (ΔL [m]), preluată de 

compensator, cu relaţia: 

 0f ttLαΔL   

unde: 

- α = 12.6·10
-6

 m/mK este coeficientul de dilatare al oţelului din care este realizată 

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

cea prezentată, cu variaţii mici, în funcţie de domeniul de variaţie a temperaturilor 

de lucru 

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

compensatorul (cf. notaţiei 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) 

 
În cazul conductelor pretensionate, deformaţia totală reprezintă 50 % din valoarea deformaţiei determinate cu 

relaţia de calcul prezentată (valabilă pentru conducte care nu sunt pretensionate). 
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3. Să se determine forţa de reacţiune elastică dezvoltată de compensator (Fe [N]), cu relaţia: 

  AEttαF 0fe   

unde: 

- α = 12.6·10
-6

 m/mK este coeficientul de dilatare al oţelului din care este realizată 

ţeava (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 = 210·10
9
 Pa este modulul de elasticitate al oţelului din care este 

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

- A [m
2
] este aria secţiunii transversale a ţevii  2

i
2
e dd

4

π
A   unde de [m] şi di [m] 

sunt diametrul exterior, respectiv diametrul interior ale ţevii 

 

Forţa de reacţiune elastică este importantă, deoarece se transmite reazemelor fixe (A şi C, 

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

 

 

4. Să se determine tensiunea axială (σ [N/mm
2
]) datorată dilatării unui tronson rectiliniu de 

conductă  cu relaţia: 

ΔtEασ   

unde: 

- α = 12.6·10
-6

 m/mK este coeficientul de dilatare al oţelului din care este realizată 

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

- E = 210 GPa = 210·10
9
 Pa = 2.1·10

5
 N/mm

2
 este modulul de elasticitate al oţelului 

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

- Δt = tf – t0 [°C] 

 

 

5. Să se încadreze montajul conductei, în una din clasele de risc, descrise în tabelul alăturat. 

 

Clase de risc 

Clasa de risc Caracteristici 

A 

Diametre mici şi medii ale conductelor, cu tensiuni axiale reduse 

Risc redus de deteriorare a mediului şi a unor sisteme exterioare 

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

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

C 

Diametre mari ale conductelor şi / sau presiuni ridicate ale agentului termic 

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

Construcţii speciale sau complexe 
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Încadrarea reţelelor 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]) şi 

de grosimea pereţilor (t [mm]), iar relaţia 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. 

 

 

6. Să se determine deplasarea axială a compensatorului (Δx [m]) (notaţia conform schemei de 

calcul) cu relaţia: 

ΔtLαΔx   

unde: 

- α = 12.6·10
-6

 m/mK este coeficientul de dilatare al oţelului din care este realizată 

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

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

notaţiei de pe schema de calcul) (Jumătatea distanţei dintre două compensatoare 

consecutive) 

- Δt = tf – t0 [°C] 

 


