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MAYIS AYI HİDROLİK  MAKALEMİZ

Hortum Uzunluğu Tanımlamak İçin Önemli Etkenler…

Montajlı hortum uzunluğunu THU veya Hortum Kesim

 Uzunluğu kullanarak tanımlayabilirsiniz ancak uzunluğun 

basınç altında genişleme veya büzülme yoluyla (genellikle %2 

ile %4 arasında) değişeceğini unutmayın.

 Dikkate değer başka etkenler şunlardır:

⦁Parçalar hareket sınırlarına ulaştığında bağlantı parçalarının 

çekme kuvvetine maruz kalmaması için yeterince uzunluk 

bırakın.

⦁Akışkan translerini kısıtlamamak için hortumları gergin 

bırakmaktan kaçının.

⦁Basınç altında çalışırken uzunluk değişimi sağlamak için 

büküm kısımlarını sabitlemekten kaçının.

⦁Yüksek ve alçak basınç hatlarını birlikte sabitlemeyin.

⦁Hortumları değiştirirken yeni hortumu, orijinal hortumla aynı 

uzunlukta kesin.

İmalatını ve satışını yaptığımız hortum markaları….

⦁Dişi başlıklar ve flanşlı başlıklar sızdırmazlık 

yüzeylerinden ölçülür.

Açılı başlıklar sızdırmazlık yüzeyinin merkezinden ölçülür. 

Hortum Kesim Uzunluğu…

Hortum kesim uzunluğu spesifikasyonlar baz alınarak 

belirlenir. Bir hortum komplesinin hortum kesim uzunluğu, 

kesme faktörünün (başlık ya da manşonun dibinden 

bağlantı parçasının sonuna veya bir iç sızdırmazlık 

yüzeyine kadar olan mesafe) çıkarılmasıyla hesaplanır. 

Aşağıdaki örnekte, "B" ölçüsüne özellikle dikkat edin. 

İstenilen hortum komplesinin toplam uzunluğunu bilerek, 

hortum kesim uzunluğunu elde etmek amacıyla her 

bağlantı parçası için "B" boyutunu toplam uzunluktan 

çıkarın.  

Hidrolik Hortum Uzunluğunu Artık 

Kolaylıkla Ölçün ve Belirleyin…..

Birçok hortum tesisatçısı hortum uzunluğunu doğru şekilde 

ölçme ve belirleme konusunda eğitimli değildir. Dolayısıyla, 

yedek hortum orijinal parçadan biraz daha kısa veya biraz 

daha uzun kalabilir. Santimetrelerin önemli olduğu 

durumlarda, hortum uzunluklarının doğru şekilde 

ölçülmesiyle ilgili karışıklık, gecikmeye ve ek masraflara 

sebep olabilir.

Bir hortum komplesi talep ederken uzunluk genellikle iki 

şekilde tanımlanır: toplam uzunluk veya kesim uzunluğu. 

Toplam uzunluk, hortum uzunluğunu tanımlamak için 

kullanılan en yaygın yoldur.

Hortum montajı yapılırken

Toplam Hortum Uzunluğunun" (THU) kritik olduğu yerleri 

belirlemek önemlidir. Birçok endüstriyel uygulamada (su 

veya genel amaçlı) THU önemli değildir. Ancak alan 

kısıtlaması nedeniyle birçok hidrolik uygulamada THU çok 

önemli olabilir. Bir hortum komplesinin THU'su, hortum 

komplesini uçtan uca ölçerek belirlenebilir.

Düz başlık, 90º'lik başlık ve 45º'lik başlıklar için standart 

hortum montaj uzunluğunu gösteren örnekler yan tarafta 

verilmiştir. THU hesaplarken aşağıdakileri aklınızda 

tutmanız önemlidir.

⦁Erkek dişe sahip başlıklarda uzunluk başlıkların sonundan 

ölçülür.


