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Sisteme de conducte din oţel

Descriere sistem Prestabo

Utilizarea conformă cu destinaţia 

Sistemul Prestabo este adecvat fără restricţii utilizării în instalaţiile indus-
triale și de încălzire, dar nu și la instalaţii pentru reţele de apă potabilă. 
Din acest motiv ţevile și îmbinările sunt marcate cu un simbol roșu „Nu 
sunt potrivite pentru instalaţiile de apă potabilă“.

Este permisă utilizarea componentelor Prestabo numai cu componente 
care aparţin sistemului. Utilizarea sistemului pentru aplicaţii altele decât 
cele descrise contactaţi Viega Service Center.

Racordurile prin presare sunt prevăzute cu SC-Contur, iar în stare nepre-
sată sunt vizibil neetanșe.

Condiţii de lucru la utilizarea cu garnitura de etanșare EPDM

  Apă, sistem închis la temperatura de regim de max Tmax = 110 °C;  
pmax ≤ 16 bari

Aer comprimat, uscat și fără ulei: pmax ≤ 16 bari

Condiţii de lucru la utilizarea cu garnitura de etanșare FKM

  Apă: la temperaturi de regim de pînă la max. Tmax = 140 °C; pmax 
≤ 16 bari

Aer comprimat, uscat și cu conţinut de ulei: pmax ≤ 16 bari

Ţeavă Prestabo,  
îmbinare prin presare 
și flanșă

Cu simbol roșu:  
„Nu este adecvat pentru 
instalaţii de apă pota-
bilă“

Fig. H — 40 Fig. H — 41 
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Date tehnice 

Oţel nealiat, nr. material 1.0308 conform EN 10305-3, zincat la exterior prin 
galvanizare.Se pot livra ţevi cu dimensiuni de 15 – 54 mm, căptușite cu PP cu 
grosimea de 1,0 mm.

Dotat din fabrică cu garnitură de etanșare EPDM ca garnitură inelară pentru 
temperaturi de lucru ≤ 110 °C și presiune de lucru de pînă la 16 bari.

Bare de 6 m, marcate și cu etanșeitate verificată

12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35 / 42 / 54
64.0 / 76.1 / 88.9 / 108.0 

Instalaţii solare (Nu și ţevile cu izolaţie din PP)
Instalaţii de climatizare
Instalaţii de încălzire
Instalaţii de aer comprimat
Instalaţii de vacuum
Instalaţii pentru gaze tehnice (la cerere)

Material ţeavă  
și îmbinare prin  
presare

Garnitură de etanșare

Stare de livrare

Dimensiuni [mm]

Prestabo

Prestabo XL

Domenii de utilizare

Date de identificare ale ţevilor Prestabo, albe

Ţeavă Øexterior x s 
[mm]

Volum pe metrul  
lin. de ţeavă  

[Litru /m]

Greutate pe 
metrul lin. de 
ţeavă [kg / m]

Greutate  
per bară 6 m 

[kg]
Nr. articol

12 x 1.2 0.07 0.32 1.9 650 339

15 x 1.2 0.13 0.41 2.5 559 441

18 x 1.2 0.19 0.50 3.0 559 458

22 x 1.5 0.28 0.80 4.6 559 465

28 x 1.5 0.49 1.00 5.9 559 472

35 x 1.5 0.80 1.20 7.4 559 496

42 x 1.5 1.19 1.50 9.0 559 489

54 x 1.5 2.04 2.00 11.7 559 502

64.0 x 2.0 2.83 3.06 18.3 598 327

76.1 x 2.0 4.08 3.66 21.9 598 334

88.9 x 2.0 5.66 4.29 25.7 598 341

108.0 x 2.0 8.49 5.23 31.4 598 358

Date de identificare ale ţevilor Prestabo, căptușite

17 x 2.2 0.13 0.45 2.7 577 117

20 x 2.2 0.19 0.60 3.3 577 124

24 x 2.5 0.28 0.82 4.9 577 131

30 x 2.5 0.49 1.10 6.4 577 148

37 x 2.5 0.80 1.30 8.1 577 551

44 x 2.5 1.19 1.60 9.7 577 568

56 x 2.5 2.04 2.10 12.6 577 575

Tab. H — 8 

Date de identificare 
ale ţevilor 

Ţeavă albă

Date de identificare 
ale ţevilor 

Dimensiune incl.  
1,0 mm izolaţie din PP
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Componente

Ţevi

Ţevile din oţel Prestabo au pereţi subţiri, sunt conducte sudate longitudinal 
din oţel nealiat, material nr. 1.0308 conform EN 10305-3 zincate la exterior 
prin galvanizare, cu o grosime a stratului de zinc de 8-15 µm (cromate albas-
tru). Își menţin forma stabilă, se dilată într-o măsură foarte mică la căldură, 
deci sunt ideale pentru a fi utilizate în subsol și ca coloane de distribuţie în 
instalaţii de încălzire.

Modul de execuţie al ţevilor

Albă – toate mărimile: pentru instalaţiicu montaj îngropat și conducte 
pentru pivniţe și ascendente. Conductele care se încălzesc se vor izola 
ulterior.

Căptușite – dimensiuni de la 15 pînă la 54 mm: cu căptușeală PP pentru 
instalaţii cu montaj aparent plăcute la vedere. 

Bare cu lungimea de 6 m cu suprafaţă exterioară și interioară metalică 
albă.

Capetele ţevilor sunt închise contra murdăriei cu capace din material 
plastic.

A fost verificată etanșeitatea tuturor ţevilor.

Modul de execuţie  
al ţevilor

Fig. H — 42 

Marcaj

Nu sunt adecvate pen-
tru reţelele de apă pota-
bilă (v. și pagina urmă-
toare)
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Marcaj

Depozitarea și transportul

Pentru a asigura calitatea fără compromisuri a conductelor din oţel Prestabo, 
următoarele aspecte trebuie să fie luate în considerare la transportarea și 
depozitarea conductelor

Ambalajul și foliile de protecţie (numai pentru conductele împachetate 
în folie de PP) trebuie să fie îndepărtate numai cu puţin timp înainte de 
utilizare.
Capetele conductelor trebuie să fie închise cu capace de capăt atunci 
când sunt livrate înainte de utilizare.
Nu depozitaţi conductele pe pardoseala din beton fără protecţie.
Nu lipiţi folii de protecţie sau alte obiecte similare de conducte.
Nu trageţi conductele peste praguri de încărcare.
Utilizaţi numai un agent de curăţare a oţelului pentru a curăţa suprafeţele 
conductelor.

Fig. H — 43 

Semne de  
identificare a ţevilor

ţeavă albă și necăptu-
șită

Atenţie!

„Contraindicat pentru 
instalaţiile de apă  
potabilă!“

1 2 4 5 6 7

21 3 4 5 6 7

1   Vînzătorul sistemului/Numele 
sistemului

2   Numărul materialului conform DIN
3  Materialul căptușelii
4   Diametrul nominal x Grosimea 

peretelui

5  Abrevierile producătorului de ţevi
6   Data fabricaţiei
7  Numărul șarjei

Fig. H — 44 

Marcaj conductă

Conductă galvanizată 
sendzimir.

1 2 3 4 5 6

1   Producător sistem / denumire 
sistem

2  Material Nr.
3   Lăţime nominală x grosime 

perete

4  număr lot
5   Simbol / număr de certificare
6  Nivel presiune
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Racorduri

Toate racordurile prin presare sunt realizate din oţel nealiat, material nr. 
1.0308 conform DIN EN 10305-3, zincate la exterior prin galvanizare, cu o 
grosime a stratului de zinc de 8 – 15 µm (cromate albastru).

SC-Contur

SC-Contur permite recunoașterea locurilor nepresate la umplerea instalaţiei. 
Elementele de îmbinare prin presare nepresate la o presiune de 1 pînă la 6,5 
bari se pot face remarcate ușor prin scurgere de apă sau prin scăderea pre-
siunii la manometru și astfel ele pot fi presate imediat.

Caracteristici tehnice

SC-Contur – pe bordura proeminentă prezintă un marcaj roșu
Zone de inserţie precise în diametru, lungime și liniaritate
Adîncime de introducere determinată prin opritor fasonat
Prevăzut din fabricaţie cu garnitură de etanșare din EPDM
Volumul bordurii mufei de presare este adaptat exact pe elementul de 
etanșare
Corespunde regulilor tehnice recunoscute
Sortiment variat de fitinguri
Mașini de presat Viega – cu acumulator sau alimentate de la reţea –  
pentru montare eficientă executată de o singură persoană

Fig. H — 45 

Prestabo

Sistemul de racorduri 
prin presare cu  
SC-Contur

Element de legătură  
15–108,0 mm din oţel 
nealiat, exterior galvanic 
zincat

Prevăzut din fabricaţie 
cu garnitură de etanșare 
din EPDM
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Garnituri de etanșare

EPDM

Îmbinările prin presare Prestabo sunt pevăzute din fabricaţie cu garnitură de 
etanșare EPDM, care este suficient pentru majoritatea domeniilor de utilizare. 
În tabelul următor găsiţi cîteva din modurile tipice de utilizare.

FKM

Pentru domeniile de întrebuinţare cu temperaturi și presuni înalte, racordurile 
prin presare pot fi prevăzute cu garnitură de etanșare FKM. P
Pentru aceasta este necesar ca garniturile de etanșare EPDM prevăzute din 
fabrică să fie înlocuite cu garnituri de etanșare FKM. Exemple în tabelul urmă-
toare.

Utilizarea Prestabo cu garnitură de etanșare EPDM

Domeniu de  
utilizare

Domeniu de  
întrebuinţare

Tmax

[°C]

pmax

[bar] Observaţii

Încălzire

Racordarea radiatoare-
lor pt. pompele de căl-
dură pt. apă caldă 
95 °C

max. 
105

– EN 12828

Instalaţii solare Circuit solar – 6 Pentru colectoare plane

Instalaţii de cli-
matizare

Circuit solar secundar 
închis

– 10
Inhibitori pentru garniturile de apă 
rece, v. stabilitatea materialului

Aer comprimat
Toate elementele con-
ductei

20 16
Uscat, concentraţia max. de ulei 
25 mg / m³

Vacuum
Toate elementele con-
ductei

20
1,0 

mbar

Gaze tehnice
Toate elementele con-
ductei

20 –
Este necesară consultarea 
instrucţiunilor!

Tab. H — 9 

Domenii de utilizare Prestabo cu garnitură de etanșare FKM

Domeniu de  
utilizare Domeniu de întrebuinţare

Tmax

[°C]

pmax

[bar] Observaţii

Căldură de la 
centrala de  
termoficare

Instalaţii de termoficare după 
modul de instalare în casă

140 16

Abur
Instalaţie de abur de joasă 
presiune

120 < 1

Instalaţii solare Circuit solar – 6
Pentru colectoare 
cu tuburi vidate

Tab. H — 10 

Date pentru a comanda Garnituri de etanșare FKM

Dimensiune [mm] Nr. art. Dimensions [mm] Art.-Nr.

12 x 2,35 459 376 42 x 4,00 459 444

15 x 2,60 459 390 54 x 4,00 459 451

18 x 2,60 459 406 64,0 x 5 614 461

22 x 3,10 459 413 76,1 x 5 614 485

28 x 3,10 459 420 88,9 x 5 614 478

35 x 3,25 459 437 108,0 x 5 614 492

Tab. H — 11 

Garniturile de etanșare 
din FKM nu pot fi  
utilizate la montarea 
instalaţiilor de gaz  
și a reţelelor de apă 
potabilă.
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Tehnologia aplicaţiilor

Protecţie la coroziunea externă

Ţevile și îmbinările Prestabo sunt protejate printr-o zincare exterioară. Totuși 
sunt necesare măsuri suplimentare contra acţiunii de durată a umidităţii sau 
în cazul contactului cu materiale de construcţii cu acţiune corozivă.

Utilizarea furtunurilor de izolare din material celular (spongios) pentru o 
izolare corectă contra tuturor muchiilor de lovire și de tăiere, prin lipire 
adecvată.
Folia de separare în pardoseală se verifică la etanșeitate pe întreaga 
suprafaţă.
Pozare în exteriorul zonelor cu pericol de umiditate.
Sunt de evitat curăţările frecvente ale pardoselii cu apă și/sau agenţi 
de curăţare/ dezinfectare de ex. în cămine de bătrâni sau de îngrijire 
precum și în spitale cu racorduri din pardoseală vizibile la corpurile de 
încălzire. Racordurile în afara peretelui facilitează lucrările de curăţare și 
exclud riscurile de coroziune suplimentare.
La racordurile corpurilor de încălzit din pardoseală trebuie asigurată o 
protecţie la coroziune și o sigilare a rosturilor corectă pentru a exclude 
un risc de coroziune prin pătrunderea apei din tencuială.
La utilizarea de ţevi fără manta (Prestabo) – trebuie prevăzute cu o pro-
tecţie suplimentară la coroziune, conform instrucţiunilor producătorului. 

Din principiu cele mai bune măsuri pentru evitarea coroziunii sunt racordurile 
corpurilor de încălzire în afara peretelui, corecta sigilare a rosturilor și utiliza-
rea ţevilor cu manta.

Dacă în ciuda măsurilor mai sus menţionate nu poate fi asigurată o protecţie 
de durată la umiditate sau există zone de utilizare cu cerinţe deosebite – de 
ex. circuite de răcire – trebuie luate măsuri speciale, de verificat în cazuri par-
ticulare, pentru a căror execuţie trebuie luate în considerare informaţiile pro-
ducătorului produselor utilizate și a fișei de lucru AGI Q 151.

Dispunerea unei izolaţii termice se verifică independent de protecţia la coro-
ziune în cazuri particulare.

Utilizare industrială

La instalaţiile din domeniul industrial în mediu ambiant agresiv trebuie avute 
în vedere normele admise intern de fabrică. Dacă sunt pozate conductele în 
componente ale construcţiei supuse pe durată la solicitări de umiditate, cum 
sunt săli de baie, bucătării mari sau măcelării, se asigură următoarele masuri 
de protecţie

Utilizarea materialelor iyolatoare pentru protecţieg tuturor elementelor 
prin lipire adecvată. 
Etanșare la umiditate prin folii separatoare a conductelor pozate în 
pardoseală. 
Pozarea conductelor în afara zonei de pericol.

Protecţie suplimentară 
la coroziune necesară 
pentru materiale de 
construcţie corozive

de ex. șape de egali-
zare, mase de șpăcluit 
etc.

În mod deosebit luaţi 
în considerare izolarea 
termică!
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Circuite de apă de răcire

Sistemul de îmbinare prin presare Viega Prestabo poate fi utilizat în toate 
circuitele închise de apă de răcire, în care nu este posibilă în timpul funcţio-
nării pătrunderea oxigenului.
Prin condiţiile de exploatare în sistemele cu apă de răcire se poate să fie 
necesar ca mediul portant să fie prevăzut cu un agent de tip antigel. Până la 
o proporţie de 50 % din totalul conţinutului de apă pot fi utilizate elemente de 
etanșare din EPDM standard. Ţevile Viega zincate Sendzimir nu sunt adec-
vate pentru această situaţie de utilizare.

Conform DIN EN 14868 (2005-11) reumplerea unui sistem nu conduce în mod 
normal la o pătrundere semnificativă de oxigen. Totuși încărcarea de oxigen 
poate conduce la o influenţare a sistemului (coroziune), atunci când datorită 
unei scurgeri apa de circulaţie în sistem este mereu completată sau – de ex. 
prin dozare automată – când sunt adăugate cantităţi considerabile de apă 
proaspătă.
În conformitate cu directiva VDI 2035 tab. 1, conţinutul de oxigen la o apă 
săracă în sare trebuie să fie sub 0,1 mg/l, la o apă sărată să fie sub 0,02 mg/l.

Protecţie la coroziunea interioară (limita a trei faze)

La materiale metalice coroziunea poate apărea în domeniul limitei celor trei 
faze de la apă, materiale și aer. Această coroziune poate fi evitată dacă după 
prima umplere și dezaerare instalaţia este menţinută complet umplută cu apă. 
Dacă instalaţia nu trebuie să fie pusă în funcţiune imediat după instalare, se 
recomandă o probă de presiune și etanșeitate cu aer sau gaze inerte. 

Izolare și pozare *  
În funcţie de domeniul de utilizare și de materialul de fabricaţie al conductei, 
la izolarea, pozarea și fixarea conductelor este necesară respectarea regulilor 
recunoscute ale tehnicii din următoarele motive

Protecţie la formarea condensului
Evitarea producerii coroziunii exterioare
Limitare pierderilor de căldură
Evitarea zgomotelor tip pocnituri ca urmare a dilataţiei pe lungime
Nici o transmitere a zgomotelor de curgere 

Ţevile Prestabo și toate elementele de asamblare se vor izola pe șantier – 
independent de cerinţele de izolare ale EnEV – contra coroziunii externe și a 
transmiterii de zgomote de curgere. La pozarea ţevilor, acestea trebuie astfel 
fixate încât modificările lungimii condiţionate de funcţionare să nu cauzeze 
zgomote de tip pocnituri care pot reduce sensibil confortul utilizatorului. 
Dacă izolaţia este trece prin compartimente izolate la incendiu, la conductele 
de încălzire trebuie respectate informaţiile producătorului materialului de izo-
laţie privind produsul.

Adaos de glicol

Conţinut admis 
de oxigen

Sunt în vigoare cerin-
ţele EnEV
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Izolare contra pierderilor de căldură

Pentru limitare transferului de căldură de la conducte la distribuitorul de căl-
dură recomandăm izolarea acestora conform EnEV, anexa 5. Se va respecta 
colecţia de norme naţionale.

Exemple cu conducte ţevi pozate în pardoseală  

  

Fig. H — 46 

 

Fig. H — 47 

1  Șapă de ciment

2  Folie PE

3  Izolare împotriva zgomotului provocat de pași

4   Strat de egalizare WLG 040

5  Izolare termică ţeavă 

6  Planșeu brut

7  Pământ (balast)

Exemplu:

Izolarea conductelor 
pozate în pardoseală

Ţeavă Prestabo 15 mm,

cu izolaţie Exzentroflex 
(h = 38 mm) ca și con-
ductă de racord HK în 
planșeul etajului între 
spaţiile încălzite ale 
diferiţilor utilizatori

EnEV, Anexa 5, Tabel 1, 
Rând 7

Exemplu:

Izolarea conductelor 
pozate în pardoseală

Ţeavă Prestabo 15 mm,

cu izolaţie Exzentroflex 
(h = 59 mm) ca și con-
ductă de racord HK, în 
construcţie în sol con-
tra pământului, aerului 
exterior sau spaţiilor 
neîncălzite 

EnEV, Anexa 5, Tabel 1, 
Rând 1
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Fig. H — 48 

 

Fig. H — 49 

1  Șapă de ciment

2  Folie PE

3  Izolare împotriva zgomotului provocat de pași

4   Strat de egalizare WLG 040

5  Izolare termică ţeavă 

6  Umplutură (Meabit / Perlit) 

7  Planșeu brut

8  Pământ (balast)

Exemplu:

Izolarea conductelor 
pozate în pardoseală

Ţeavă Prestabo 15 mm,

cu izolaţie pe circumfe-
rinţă 9 mm 
(λ = 0,04 W/m·K) 
în planșeul etajului între 
spaţiile încălzite ale 
diferiţilor utilizatori

EnEV, Anexa 5, Tabel 1, 
Rând 7

Exemplu:

Izolarea conductelor 
pozate în pardoseală

Ţeavă Prestabo 15 mm,

cu izolaţie pe circumfe-
rinţă 26 mm 
(λ = 0,04 W/m·K) 
contra pământului, 
aerului exterior sau 
spaţiilor neîncălzite 

EnEV, Anexa 5, Tabel 1, 
Rând 1
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Fig. H — 50 

1  Șapă de ciment

2  Folie PE

3  Izolare împotriva zgomotului provocat de pași

4  Strat de egalizare WLG 040 

5  Conductă ţeavă (PP-fără manta) 

6  Umplutură (Meabit / Perlit)

7  Planșeu brut

8  Dibluri percuţie (Nylon)

Compensator potenţial*

Sistemul Prestabo este un sistem conductor de energie electrică si trebuie 
astfel să se încadreze în echilibrul de potenţial. Dacă un sistem de conducte 
sau elemente ale acestuia vor fi produse sau înlocuite în cadrul unei salu-
brizări, se va verifica echilibrul de potenţial de către un specialist electronist! 
Constructorul instalaţiei electrice este răspunzător pentru echilibrul de poten-
ţial!

Instalaţii mixte

Sistemul Prestabo și unele elemente de construcţie pot fi prelucrate din bronz  
(Viega-Sanpress). Trecerea de la Prestabo la componentele instalaţiei din cupru 
sau inox se face printr-un fiting din aliaj de cupru. Deoarece la încălzirea insta-
laţiei, din cauza căldurii oxigenul este evacuat și intră în reacţie cu suprafeţele 
de metal, există pericolul coroziunii. Printr-o construcţie corespunzătoare a 
instalaţiei de încălzire, armături sigure la utilizare și instalarea unui vas de 
expansiune trebuie să se evite acumularea de oxigen în apa de încălzire. În 
cazul în care pătrunderea oxigenului nu poate fi evitată, VDI 2035 oferă indica-
ţii asupra măsurilor suplimentare – de ex. prin legarea chimică a oxigenului. 
Nu este permisă mixarea completă a sistemului de instalaţie.

Exemplu:

Izolarea conductelor 
în pardoseală

Ţeavă Prestabo 15 mm, 
cu manta de plastic de 
jur împrejur,

în planșeul etajelor 
între spaţiile încălzite 
ale diferiţilor utilizatori 
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Traseul conductei și fixarea

Pentru fixarea ţevilor se utilizează în mod uzual coliere de fixare a conductelor 
cu inserţii de protecţie contra zgomotului fără clor.
Se aplică regulile generale de tehnică de fixare.

Nu este permisă prinderea altor conducte și a altor elemente de conduc-
tele prinse
Nu sunt permise cîrligele pentru ţevi
Se păstrează distanţă faţă de elementele de legătură
Atenţie la direcţia de dilataţie liniară - proiectaţi puncte fixe și glisante

Pentru a evita producerea zgomotelor cauzate de vibraţii se vor respecta dis-
tanţele de fixare din tabel.

Dilataţia liniară – elemente de compensare

Conductele se alungesc diferit ca urmare a încălzirii, în funcţie de material.
Pentru a evita o tensionare nedorită a reţelei de conducte se va ţine cont de 
acest lucru la proiectarea și montarea instalaţiei de conducte. Se va ţine cont 
în mod special de montarea corectă

a punctelor fixe și de glisare,
a segmentelor de compensare a dilatării precum coturi
compensatoarelor axiale

Alungirea liniară ∆l a conductelor depinde de următoarele mărimi fizice
de diferanţa de temperatură ∆T a mediului,
de lungimea conductei l0 și
de coeficienţii de alungire α.

∆l se citește din diagrame ca în Fig. H-48 sau poate fi determinată prin calcul.

Exemplu

Condiţii de exploatare existente
Temperatura de funcţionare se situează între 10 und 60 °C – deci,  
         ∆T = 50 K
Segmentul de conductă are o lungime de l0 = 20 m
Coeficientul de alungire pentru ţevile de oţel zincate este  
         α = 0,0120 [mm / mK]

Introducerea valorilor în formulă: ∆l = α [mm / mK]· L [m] · ∆T [K] 
din asta rezultă:
∆l = 0,0120 [mm / mK] · 20 [m] · 50 [K] = 12 mm dilatare longitudinală

Distanţe de fixare recomandate

Dimensiuni 
ţevi  
[mm]

Distanţa de fixare coloană 
montantă 

[m]

Dimensiuni 
ţevi 
[mm]

Distanţa de fixare coloană 
montantă 

[m]

12 1,25 42 3,00

15 1,25 54 3,50

18 1,50 64,0 4,00

22 2,00 76,1 4,25

28 2,25 88,9 4,75

35 2,75 108,0 5,00

Tab. H — 12 
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Alungirile liniare ale conductelor Prestabo

Calcularea dilataţiei liniare

Se citește pe axa x valoarea diferenţei de temperatură vertical în sus pînă la 
dimen siunea ţevii, apoi în stînga pe axa y alungirea liniară

Dilatarea Prestabo

Fig. H — 51 
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Dilataţia liniară Materiale diverse

oeficientul de dilataţie liniară  
α

[mm / mK]

Dilataţia liniară la lungimea 
ţevii = 20 m and ∆T = 50 K

[mm]

Oţel inoxidabil (1.4401) 0.0165 16.5

Oţel galvanizat 0.0120 12.0

Cupru 0.0166 16.6

Material plastic 0.08 – 0.18 80 – 180

Tab. H — 13 
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Calculul elementelor de compensare a dilatării în U și Z

Dilataţia liniară a conductelor la încălzire este compensată în mare parte prin 
elasticitatea reţelei de conducte. Cînd aceasta nu este posibilă în cazul seg-
mentelor de ţeavă lungi, se vor furniza compensatoare de dilataţie. Acestea 
pot fi realizate sub formă de compensatoare Z sau U. Compensatoarele de 
dilataţie sunt porţiuni de conducte cu puncte de fixare, care sunt astfel dis-
puse încît dilataţia liniară a conductelor nu poate determina deterio rări meca-
nice.

Acest lucru este posibil, deoarece mișcarea la dilatare vizează acele părţi ale 
conductei care datorită lungimii lor sunt suficient de flexibile. Acestea se 
numesc coturi.

Determinarea lungimilor necesare ale coturilor este simplă.

Se stabilește cea mai mare diferenţă de temperatură posibilă ›∆T‹.
Se determină lungimea ţevii ›l0‹.
Cu aceste valori se calculează lungimea cu care se dilată segmentul de 
conductă, în exemplul nostru din capitolul anterior, ∆l = 12 mm.
În diagramele (Fig. H-52 și H-53) se poate citi apoi lungimea necesară a 
cotului LBZ resp. LBU.

Calcularea lirei  
de dilataţie

Fig. H — 52 

Lire de dilataţie

În formă de U cu  
cot LBU Ø ≤ 54 mm

Lire de dilataţie

Formă Z cu cot LBZ  
şi ca element de  
îmbinare în cruce  
Ø ≤ 54 mm

Fig. H — 53 Fig. H — 54 
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Lire de dilataţie    
Lire în formă de Z și T

Determinarea lungimilor 
pentru coturi  
(Ø ≤ 54 mm)

Fig. H — 55 
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Lire de dilataţie  
Formă U

Fig. H — 56 
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Lire de dilataţie

Formă Z cu cot LBZ  
și ca element de îmbi-
nare în cruce  
Ø ≥ 64.0 mm

Fig. H — 57 

Lire de dilataţie

În formă de U cu  
cot LBZ Ø ≥ 64,0 mm

Fig. H — 58 Fig. H — 59 
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Lire de dilataţie    
Lire în formă de Z și T

Determinarea lungimilor 
pentru coturi  
(Ø ≥ 64 mm)

Fig. H — 60 

Lungimea lirei  LBZ [m]

Lire de dilataţie 

Formă U

Fig. H — 61 

D
ila

ta
ţi

a
 li

n
ia

ră
 

 ∆
l [

m
m

]
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