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Οδηγίες Επιλογής Σωλήνων – Άκρων

Κατά το πρεσάρισμα σωλήνων θα πρέπει να εστιάσουμε σε έξι σημεία προκειμένου να 
είμαστε σίγουροι ότι to τελικό εξάρτημα είναι αυτό που χρειαζόμαστε.

1. Μέγεθος
2. Θερμοκρασία λειτουργίας
3. Εφαρμογή
4. Υλικό κατασκευής
5. Πίεση Λειτουργίας
6. Άκρα

1. Μέγεθος: Σε αυτό το σημείο πρέπει να ορίσουμε την εσωτερική, την εξωτερική 
διάμετρο και το συνολικό μήκος του εξαρτήματος. Το συνολικό μήκος πρέπει να 
περιλαμβάνει και το μήκος των άκρων. Θα πρέπει να έχει οριστεί εξ αρχής να απαιτείται 
επιπλέον μήκος για διάφορους λόγους λειτουργίας. Η εσωτερική διάμετρος αποτυπώνεται 
συνήθως στο πλαϊνό μέρος της σωλήνας. Η εσωτερική διάμετρος θα πρέπει να είναι 
τέτοια ώστε να κρατά την απώλεια πίεσης στο ελάχιστο, να διατηρεί μια ομαλή ροή και να 
αποφεύγονται τυχόν φθορές στην σωλήνα από την αύξηση της θερμοκρασίας την 
διαταραχή στην ροή του υγρού.  Ο ρυθμός ροής του υγρού στο σύστημα σε συνδυασμό με 
την διάμετρο της σωλήνας ορίζει την ταχύτητα του υγρού στην σωλήνα. 

2. Θερμοκρασία λειτουργίας: Εδώ θα πρέπει να ελέγξουμε αν το υλικό που θα διαπερνά 
την σωλήνα έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις θερμοκρασίας. Θα πρέπει να προσέξουμε να η 
αντοχή στην φλόγα είναι απαραίτητη ή το αν η σωλήνα θα πρέπει να μην είναι εύφλεκτη ή 
αντίθετα αν η σωλήνα θα εκτίθεται σε χαμηλές ή κάτω του μηδέν θερμοκρασίες. Ίσως θα 
πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στην περίπτωση που η σωλήνα θα βρίσκεται σε πηγές 
θερμότητας. Σε αυτή την περίπτωση ίσως θα πρέπει να ενισχυθεί με ειδικό πυράντοχο 
κάλυμμα. 

3. Εφαρμογή: Ποια θα είναι η τοποθέτηση της σωλήνας; Θα κρέμεται, θα βρίσκεται στο 
έδαφος, θα στηρίζεται ή όχι; Θα υπάρχει κάτι άλλο ενσωματωμένο στην σωλήνα; Θα 
υπάρχει κάποιο άλλο φορτίο στην σωλήνα; Πόσο ευλύγιστη θα πρέπει να είναι; Θα 
βρίσκεται σε εσωτερικό χώρο ή θα είναι εκτεθειμένη. Θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά 
αγώγιμη; Θα είναι εκτεθειμένη σε υλικά όπως λάδι, οξύ, διαλύματα, θαλασσινό νερό κα; Τι 
είδους σωλήνα χρησιμοποιούμε τώρα;
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4. Υλικό κατασκευής: Θα πρέπει η σωλήνα να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά; 
Το υλικό που θα την διαπερνά θα ρέει συνεχώς ή θα υπάρχουν περίοδοι που το 
περιεχόμενο θα είναι στάσιμο; Θα υπάρχει συγκέντρωση χημικών κατά την χρήση της; Θα 
την διαπερνούν στέρεα υλικά και αν ναι ποιο το μέγεθός τους; Θα πρέπει επιπλέον να 
ελέγξουμε αν η φύση των διερχόμενων υλικών είναι τέτοια που θα πρέπει να 
δημιουργήσουμε ένα ειδικό εξάρτημα ικανό να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας. Δεν θα 
πρέπει να παραλείψουμε ότι με τις συνθήκες λειτουργίας θα πρέπει να είναι συμβατά και 
τα υπόλοιπα μέρη του εξαρτήματος (άκρα, κυάθια, o’ring κλπ). 

5. Πίεση λειτουργίας: Ποια θα είναι η πίεση λειτουργίας του συστήματος; Για την επιλογή 
της κατάλληλης σωλήνας θα πρέπει η πίεση που αντέχει να είναι μεγαλύτερη ή 
τουλάχιστον ίση με αυτή που θα λειτουργεί το σύστημα. Το ίδιο ισχύει και για τα άκρα. Αν 
στιγμιαία κατά την λειτουργία του συστήματος η πίεση υπερβαίνει την πίεση λειτουργίας 
τότε υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η διάρκεια ζωής της σωλήνας. Επιπλέον θα πρέπει να 
εξεταστεί ποια η ροή απορρόφησης κατά συνέπεια και η μέγιστη πίεση που μπορεί να 
αναπτύξει το σύστημα.  

6. Άκρα: Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να εξετάσουμε προσεχτικά το είδος των άκρων που 
θέλουμε να έχει το εξάρτημα. Τα στοιχεία του άκρου που πρέπει να έχουν εξ αρχής οριστεί 
είναι:
  a. Το σχήμα (Ίσιο, γωνία 90ο ή 45ο κλπ)
  b. Το σπείρωμα (Μετρικό, BSP, UNF, ORFS)
  c. To υλικό κατασκευής (Απλό ή Ανοξείδωτο)


