
 

 

LẮP ðẶT ỐNG MỀM THUỶ LỰC ðÚNG CÁCH 

 

 

Nếu bán kính uốn ống nhỏ hơn giá trị cho phép trong bảng, hãy ñổi sang loại ñầu nối cong 
ñể tránh ống bị uốn. 

 

Sử dụng loại ñầu nối thích hợp ñể tránh ống bị uốn căng. 

 

ðể tránh vặn, xoắn ống bằng cách uốn ống theo cùng một mặt phẳng với hướng chuyển 
ñộng của cửa dầu mà ống nối tới. 

 

Giữ các ống thẳng bằng các ñầu nối ống cong 45 và 90 hoặc các ñầu nối. Tránh ñể ống quá 
dài. 



 

 

 

Khi lắp ống thẳng, hãy ñể ống chùng vừa phải ñể ñáp ứng ñược sự thay ñổi chiều dài của 
ống khi có áp suất. 

 

ðối với các cơ cấu chuyển ñộng, chiều dài của ống phải thích hợp ñể tránh ống bị mài mòn 
do cọ sát. 

 

Tránh ñể ống bị uốn, xoắn khi làm việc ở hai mặt phẳng khác nhau. Sử dụng kẹp ống ñể cố 
ñịnh một mặt phẳng. 

 

Khi ống làm việc với áp suất, chiều dài ống sẽ thay ñổi. ðừng kẹp ống tại chỗ uốn ống hoặc 
kẹp ống cao áp và thấp áp cùng với nhau. 



 

 

 

Nhiệt ñộ cao sẽ làm giảm tuổi thọ làm việc của ống. Hãy cách ly ống ra khỏi những vật nóng 
bằng các lớp cách nhiệt. 

 

ðể tránh cho ống không bị bẹp, gây ra cản trở dòng chảy, hãy ñi ống với bán kính cong 
càng lớn càng tốt. 

 

Khi lắp ống, hãy chắc chắn rằng ống không bị vặn mà sẽ là nguyen nhân dẫn ñến hư hỏng 
ống hay làm lỏng các ñầu nối ống. 

 

Hãy sử dụng các ñầu cong, ñầu nối ống thích hợp ñể làm gọn gang và dễ dàng cho việc 
kiểm tra, thay thế sau này. 



 

 

 

Hãy lắp ống tránh khỏi sự tiếp xúc cọ sát và mài mòn với các vật khác. Hãy sử dụng kẹp 
ống thích hợp ñể cố ñịnh các phần ống không di chuyển. 


