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Γενικές Πληροφορίες Σπειρωμάτων
Τα άκρα κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες εξαρτώνται από το 
σπείρωμά τους το οποίο είναι και ο βασικός παράγοντας στεγάνωσης.
Παράγοντες στεγάνωσης:
       •  Στεγάνωση στο σπείρωμα: Σε αυτήν την περίπτωση οι κορυφές στου σπειρώματος
 μεταξύ αρσενικού και θηλυκού άκρου εφαρμόζουνε με τέτοιο τρόπο ώστε όταν
 σφίγγουν πλήρως δεν επιτρέπουν το υγρό να διαφύγει από την σωλήνα.
       •  Στεγάνωση με o’ring: Αυτού του είδους στεγάνωση εφαρμόζεται σε εφαρμογές 
 υψηλής πίεσης και πραγματοποιείται από την συμπίεση του ελαστικού δακτυλίου
 (o’ring) μεταξύ των δύο άκρων.
       •  Στεγάνωση στον κώνο: Σε αυτή την περίπτωση το ένα άκρο «σφηνώνει» μέσα στο 
 άλλο με την βοήθεια παξιμαδιού, το σχήμα των οποίων σφραγίζει το υδραυλικό 
 κύκλωμα.
       •  Συνδιασμός μετάλλου με o’ring: Η στεγάνωση του κυκλώματος επιτυγχάνεται 
 ταυτόχρονα από την εφαρμογή των άκρων μεταξύ τους και της συμπίεσης του 
 ελαστικού δακτυλίου (o’ring). 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές συνδέσεις άκρων. Η επιλογή του κατάλληλου τύπου 
άκρου γίνεται μετά από την μελέτη των αναγκών του κυκλώματος πάνω σε θέματα όπως 
πίεση λειτουργίας, θερμοκρασία λειτουργίας, χημική συμβατότητα, αντοχή στην διάβρωση, 
αντοχή στις δονήσεις κ.α
1. Μετρικές συνδέσεις: Αυτού του είδους τα άκρα εγγυούνται την 
στεγάνωση μέσα από την εφαρμογή του ενός άκρου με το άλλο σε 
συνδυασμό με o’ring. Η γωνία του κώνου των άκρων σε αυτήν την 
κατηγορία είναι 24ο 
2. BSP συνδέσεις: Αυτού του είδους τα άκρα εγγυούνται την 
στεγάνωση μέσα από την εφαρμογή του ενός άκρου με το άλλο. 
Η γωνία του κώνου των άκρων σε αυτήν την κατηγορία είναι 60ο 
3. UNF συνδέσεις: Η στεγάνωση σε αυτού του είδους τα άκρα 
επιτυγχάνεται από την εφαρμογή του ενός κώνου στον άλλο.  
Η γωνία του κώνου των άκρων σε αυτήν την κατηγορία είναι 74ο 
4. ORFS συνδέσεις: Αυτή η κατηγορία συνδέσεων αποτελούν την 
βέλτιστη επιλογή σε κυκλώματα υψηλής πίεσης. Το σφράγισμα 
επιτυγχάνεται από  την συμπίεση ενός o’ring μεταξύ του αρσενικού 
και του θηλυκού άκρου. Τα άκρα αυτά έχουν επίπεδη επιφάνεια και 
ειδική εσοχή στην οποία εφαρμόζει το o’ring.
5. NPT συνδέσεις: Η στεγάνωση επιτυγχάνεται από την επαφή του 
σπειρώματος των δύο άκρων μεταξύ τους. Στα σπειρώματα σε 
αυτά τα άκρα έχουν κλίση 30ο.
6. Gas συνδέσεις: Τα άκρα αυτά διαθέτουν κώνο 24ο και μετρικό 
σπείρωμα. Σε αυτής της κατηγορίας ακρών το σπείρωμα είναι 
λεπτότερο από το μετρικό. 


