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CONSULTAȚI ÎNTOTDEAUNA NOTIFICĂRILE DE LA SFÂRȘITUL ACESTUI DOCUMENT CU PRIVIRE LA INSTALAREA,  
ÎNTREȚINEREA SAU ASISTENȚA TEHNICĂ CE ȚIN DE PRODUS.

Pană: 

= Model 150/155/155P/E155/ 
W155/355/355P Toate ilustrațiile din prezenta 

publicație au fost exagerate 
pentru o mai bună claritate.X = Ancoră

— — = Ghidaj

Compensatoarele de dilatare Victaulic® model 150 Mover® 
și model 155/155P/E155/W155/355/355P sunt proiectate 
să permită dilatarea și contracția țevii „în linie” generate de 
variațiile de temperatură într-un spațiu limitat. Atunci când 
sunt instalate în conformitate cu instrucțiunile din această fișă, 
acestea vor oferi o modalitate excelentă de a gestiona dilatarea 
sau contracția țevii.

X

Y

Z min.
Z max.

MODEL 150 MOVER

Secțiune 
țeavă 
canelată

Adaptor de capăt

Cuplaj

COMPENSATOR DE DILATARE  
MODEL 155/155P/E155/W155/355/355P

Victaulic furnizează două tipuri diferite de produse pentru 
compensarea liniară a deplasării termice. Modelul 150 Mover, 
furnizat în următoarele dimensiuni: 2"/DN50, 3"/DN80, 4"/DN100 
și 6"/DN150, este un dispozitiv glisant de compensare a dilatării 
în care o patină se comprimă într-un manșon și compensează 
până la 76 mm/ 3" de mișcare liniară (pentru informații 
suplimentare, consultați publicația 09.04). Compensatoarele 
de dilatare model 155, furnizat în dimensiuni de ¾ – 12"/
DN20 – DN300, model 155P, furnizat în dimensiuni de 2 – 12"/
DN50 – DN300, model E155, furnizat în dimensiuni de 2 – 12"/
DN50 – DN300, model W155, furnizat în dimensiuni de 14 – 24"/
DN350 – DN600 și model 355, furnizat în dimensiuni de 2 – 12"/
DN50 – DN300 sunt alcătuite dintr-o serie de cuplaje canelate 
flexibile Victaulic și nipluri speciale pentru țevile canelate 
(pentru informații suplimentare, consultați publicațiile 09.05, 
09.25, 31.07, 20.12 și 33.05). În cazul în care compensarea 
deplasării este mai mult de 50 % peste valoarea furnizată de un 
compensator standard model 155/155P/E155/W155/355/355P, 
atunci se recomandă mai degrabă mai multe unități mai mici 
decât o unitate mai mare personalizată. Unitățile mai mici 
vor facilita cerințele de manevrare și montare/suport.

Ca și în cazul tuturor dispozitivelor de compensare a dilatării 
liniare, compensatoarele noastre de dilatare model 150 Mover 
și modelele 155/155P/E155/W155/355/355P vor fi instalate pe 
segmente drepte de țeavă între ancore opuse. Ancorele au 
rolul de a direcțion deplasarea termică către compensatorul 
de dilatare. Ancorele împiedică, de asemenea, deschiderea 
compensatoarelor de dilatare la lungimea maximă dilatată 
din cauza presurizării sistemului. 

Deplasare controlată prin ancore 

În forma montată

Sub presiune (nicio mișcare)

Sub presiune și fierbinte (țeava 
se dilată, dispozitivul de compensare 
se contractă în aceeași măsură)

Într-o instalație necontrolată (fără ancore), deplasarea termică 
se va produce pe calea cu cea mai mică rezistență, care este 
impredictibilă și poate apărea la compensatorul de dilatare 
sau la capetele segmentelor de țeavă. Atât compensatoarele 
de dilatare model 150 Mover, cât și modelul 155/155P/E155/
W155/355/355P necesită o forță de activare aproximativ 
echivalentă cu sarcina finală generată de presiunea internă 
de 15 psi/1 bar. Fără ancore, deplasarea generată de presiune 
va dilata dispozitivul de compensare la lungime maximă, 
iar eventualele modificări termice vor fi direcționate pe calea 
cu cea mai mică rezistență.

Deplasare necontrolată prin ancore 

  În forma montată

  Sub presiune (dispozitivul de 
compensare crește în lungime datorită 
sistemului presurizat nerestricționat)

  Sub presiune și fierbinte (țeava 
se dilată departe de dispozitivul de 
compensare)

Unele sisteme pot impune instalarea de ancore intermediare. 
O ancoră intermediară reprezintă o ancoră instalată între două 
ancore pe segmentul drept de țeavă. Ancorele intermediare 
împiedică deplasarea termică în locația sa, dar nu sunt 
supuse sarcinilor axiale exercitate asupra ancorelor principale 
(pentru informații suplimentare, consultați publicația 26.01). 
Scopul ancorelor intermediare este de a reduce (sau a elimina) 
deplasarea termică la conectările de derivație sau de a 
„despărți” segmentele drepte, lungi de țeavă în secțiuni mai 
mici, reducând astfel compensarea deplasării termice necesare 
la fiecare compensator de dilatare.

Instalarea compensatorului de dilatare liniar 09.06-RUM
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Compensatoarele de dilatare model 150 Mover sau model 
155/155P/E155/W155/355/355P se instalează între orice tip 
de ancore (principale sau intermediare) pe segmentele 
drepte de țeavă. Bunele practici în ceea ce privește țevile 
spun că țeava dreaptă dintre ancore trebuie să aibă 
o capacitate suficientă de dilatare liniară, astfel încât 
să permită dilatarea sau contracția termică.
Pe lângă ancore, țeava trebuie ghidată pe ambele părți 
ale compensatoarelor de dilatare model 150 Mover 
și model 155/155P/E155/W155/355/355P, pentru a asigura 
performanța satisfăcătoare a acestora. Devierea unghiulară 
în cazul modelului 150 Mover va provoca deteriorarea unității 
pe măsură ce patina se deplasează în interiorul manșonului. 
Se vor instala două ghidaje pe o țeavă dintr-o bucată îmbinată 
direct de fiecare parte a unității. Ghidajele trebuie să fie 
distanțate astfel încât să prevină orice deviere față de linia 
mediană. Atunci când condițiile sistemului o permit, ghidajele 
de pe o parte a dispozitivului de compensare a dilatării pot 
fi eliminate amplasând unitatea lângă (în limita a 4 diametre 
de țeavă) o ancoră.

XX ==

4D

X - Ancore

- Cuplaj rigid

- Ghidaje=
- Compensator de dilatare

SAU

XX = = = =

X - Ancore

- Cuplaj rigid

- Ghidaje=
- Compensator de dilatare

La alegerea proiectanților de sistem, unele segmente drepte, 
lungi de țeavă pot avea nevoie de ghidaje suplimentare pentru 
a menține alinierea țevii și pentru a preveni „înclinarea” și 
devierea îmbinării țevii în zonele îndepărtate de dispozitivul 
de compensare a dilatării. Utilizarea cuplajelor rigide Victaulic 
cu spațiul adecvat pentru sprijinirea țevilor (pentru informații 
suplimentare, consultați publicația 26.01) poate elimina 
necesitatea utilizării unor ghidaje suplimentare.

În sistemul instalat, distanța dintre ancore rămâne constantă pe 
întregul gradient de temperatură. Compensatoarele de dilatare 
model 150 Mover și model 155/155P/E155/W155/355/355P 
permit deplasarea termică a țevii crescând sau reducând 
lungimea acesteia cu o valoare egală și opusă dilatării sau 
contracției țevii.

L la 70 °F

L la 210 °F

L la 70 °F

L la 40 °F

Lungimea instalată a unităților este esențială pentru 
funcționarea corectă. Trebuie avuți în vedere mai mulți 
factori. Pentru a stabili lungimea corespunzătoare a țevii, 
trebuie cunoscute temperaturile extreme și temperatura 
de instalare (la momentul ancorării țevii). În cazul sistemelor 
în care temperatura de instalare este, de asemenea, una dintre 
temperaturile extreme, trebuie avute în vedere următoarele. 
Extensia completă a unităților le va permite să își reducă 
lungimea pe măsură ce crește temperatura și țeava se dilată. 
În mod similar, compresia completă a unităților le va permite 
să crească în lungime pe măsură ce temperatura scade și țevile 
se contractă. Pentru sistemele în care temperatura de instalare 
se încadrează în intervalul valorilor extreme, lungimea instalată 
a unităților trebuie să se încadreze în limitele maxime și minime 
ale lungimii unității, invers proporțional cu situațiile în care 
temperatura de instalare se încadrează în limitele maxime 
și minime ale temperaturii sistemului (consultați exemplul 
de instalare de mai jos.)

Compensatoarele model 150 Mover sunt reglabile pe teren, 
pentru a obține lungimea corectă de instalare. Lungimea 
de instalare a compensatoarelor de dilatare model 155/155P/
E155/W155/355/355P este configurată din fabrică, pe baza 
instalației furnizate de client și a temperaturilor extreme. 
Compensatoarele de dilatare model 155/155P/E155/
W155/355/355P sunt asigurate cu puncte de ancorare care 
trebuie îndepărtate după instalarea în sistem a unităților 
și a ancorelor. Ambele modele de dispozitive de compensare 
a dilatării trebuie să fie asamblate în sistemul de țevi folosind 
cuplaje rigide canelate Victaulic.

Se recomandă, atât în aplicațiile orizontale, cât și în cele 
verticale, ca unitățile model 155/155P/E155/W155/355/355P 
să fie susținute, astfel încât capacitatea de mișcare liniară 
a unităților să nu fie compromisă din cauza încovoierii sau 
deformării după instalare. Tipurile de susținere sugerate 
sunt prezentate în paginile 4 și 5 de mai jos, pentru a fi luate 
în considerare.

2

victaulic.com

http://www.victaulic.com
https://www.victaulic.com/assets/uploads/literature/26.01.pdf
http://www.victaulic.com


09.06-RUM   1947 Rev B   Actualizat 06/2022      © 2022 Victaulic Company. Toate drepturile rezervate.

victaulic.com

Model de instalare 
Sistemul este proiectat să funcționeze în intervalul de 
temperatură de la –18 °C la –38 °C (0 °F la 100 °F). Deplasarea 
termică este calculată pe baza intervalului de temperatură 
și a materialului țevii. Este selectat un dispozitiv de compensare 
a dilatării care va permite deplasarea calculată. Dacă se 
găsesc următoarele temperaturi de instalare, atunci setările 
dispozitivului de compensare a dilatării în intervalul lungimii 
sale minime și maxime sunt după următoarele:

Temperatura 
de instalare Lungimea de instalare

–18 °C/0 °F Max. (dilatat complet)

–4 °C/+25 °F 75 % extins

+10 °C/+50 °F 50 % (la jumătatea valorii dintre dilatat complet 
și comprimat complet)

+24 °C/+75 °F 25 % extins

+38 °C/+100 °F Min. (comprimat complet)

Introducând valori în acest exemplu, să presupunem că o țeavă 
din oțel carbon de 4"/DN100 se deplasează în linie dreaptă 
cu o distanță de 122 m/400 ft între ancore. Această distanță 
va rămâne constantă, deoarece nu este afectată de temperatura 
țevii. Folosind metodologia prezentată în secțiunea 1 a 
publicației 26.02, deplasarea termică calculată pe o lungime 
de 122 m/400 ft va fi de 76 mm/3" (cu o modificare de 
temperatură de +38 °C/+100 °F). Compensatorul Victaulic 
model 150 Mover de 4"/DN100 va permite o creștere a țevii de 
76 mm/3". O unitate comprimată are o lungime de la un capăt 
la altul de 359 mm/14.13" și o lungime extinsă de 435 mm/17.13". 
Pentru informații suplimentare despre compensatorul 
model 150 Mover, consultați publicația 09.04.

14.13"
17.13"

 
Compensator model 150 Mover de 4"

Respectând metodologia de mai sus, dacă temperatura țevii 
la momentul instalării sau ancorării este de –18 °C/0 °F, atunci 
compensatorul Mover ar trebui să fie la lungimea sa complet 
extinsă de 435 mm/17.13".

17.13"

400'

În cazul în care temperatura țevii la momentul instalării sau 
ancorării este –4 °C/+25 °F, atunci lungimea compensatorului 
Mover ar trebui să fie de 416 mm/16.38",  
{([17.13" – 14.13"] x 0.75) + 14.13"}.

16.38"

400'

În cazul în care temperatura țevii la momentul instalării sau 
ancorării este +10 °C/+50 °F, atunci lungimea compensatorului 
Mover ar trebui să fie de 397 mm/15.63",  
{([17.13" – 14.13"] x 0.5) + 14.13"}.

15.63"

400'

În cazul în care temperatura țevii la momentul instalării sau 
ancorării este +24 °C/+75 °F, atunci lungimea compensatorului 
Mover ar trebui să fie de 378 mm/14.88",  
{([17.13" – 14.13"] x 0.25) + 14.13"}.

14.88"

400'

Dacă temperatura țevii la momentul instalării sau ancorării este 
de +38 °C/+100 °F, atunci compensatorul Mover ar trebui să fie 
la lungimea sa complet comprimată de 359 mm/14.13".

14.13"

400'
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Sugestii de suporturi pentru compensatoarele de dilatare Victaulic 
Orizontale

Ghidaje

Canal
Ghidaje

Ansamblu element de susținere

Cuplaje rigide

Cuplaje rigide
Distanță 
ghidaj 

Suporți element 
de susținere
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Sugestii de suporturi pentru compensatoarele de dilatare Victaulic 
Verticale

Ghidaje

Ghidaje

Distanță 
pereche 
de ghidaj 

Distanță 
pereche 

de ghidaj 

NOTĂ: ghidajele 
frontale ale țevii 
trebuie instalate 

la o distanță de patru 
diametre de țeavă de 
la cuplajul rigid �xat 
pe compensatorul 

de dilatare.

Cerințe privind distanța dintre 
perechile de ghidaje:

Minim = 12 diametre de țeavă
Maxim = 14 diametre de țeavă
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Responsabilitatea utilizatorului privind selectarea și caracterul adecvat al produsului
Fiecare utilizator își asumă responsabilitatea finală pentru luarea unei decizii în ceea ce privește 
compatibilitatea produselor Victaulic cu o anumită aplicație la utilizatorul final, conform standardelor 
din domeniu și specificațiilor de proiect, precum și instrucțiunilor Victaulic privind performanța, 
întreținerea, siguranța și avertismentele. Nicio prevedere din prezentul document sau din oricare alt 
document și nicio recomandare, niciun sfat și nicio opinie date pe cale verbală de un angajat Victaulic 
nu modifică, nu schimbă, nu înlocuiește și nu elimină nicio prevedere a condițiilor standard prevăzute 
de compania Victaulic cu privire la vânzare, la ghidul de instalare sau la prezenta limitare a răspunderii.

Drepturile de proprietate intelectuală
Nicio prevedere conținută în prezentul document cu privire la utilizarea posibilă sau sugerată a 
oricărui material, produs, serviciu sau design nu este destinată și nu trebuie văzută ca acordarea de 
licență în baza oricărui brevet sau în baza oricărui alt drept de proprietate intelectuală ale companiei 
Victaulic sau a oricăreia dintre filialele sau companiile sale afiliate care să acopere o asemenea utilizare 
sau un asemenea design sau ca recomandare pentru utilizarea unui asemenea material, produs, 
serviciu sau design cu încălcarea oricărui brevet sau a altor drepturi de proprietate intelectuală. 
Termenii „brevetat” sau „în curs de brevetare” se referă la brevetele de design sau de utilități sau 
la aplicațiile de brevetare pentru articole și/sau metode de utilizare în Statele Unite și/sau în alte țări.

Notă
Acest produs trebuie fabricat de Victaulic sau conform specificațiilor Victaulic. Toate produsele 
se vor instala conform instrucțiunilor curente de instalare/asamblare furnizate de Victaulic. 
Victaulic își rezervă dreptul de a modifica specificațiile de produs, designul și echipamentele 
standard fără notificare și fără obligații asumate.

Instalarea
Se vor consulta întotdeauna manualul de instalare Victaulic sau instrucțiunile de instalare pentru 
produsul pe care îl instalați. Pentru date complete privind instalarea și asamblarea, împreună  
cu produsele Victaulic respective sunt livrate manuale, acestea fiind disponibile și în format PDF  
pe site-ul nostru web www.victaulic.com.

Garanția
Consultați secțiunea „Garanția” din lista curentă de prețuri sau contactați Victaulic pentru detalii.

Mărcile comerciale
Victaulic și toate celelalte mărci Victaulic sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate  
ale companiei Victaulic și/sau ale entităților afiliate, în SUA și/sau în alte țări.

Suport vertical cu reazem

Bridă locaș

Locaș compensator 
de dilatare

1⁄8" max. 
Distanță (tip) 
între locaș și 

compensatorul 
de dilatare
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