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Είδη µεταλλικών 
σωλήνων

Κλάση Β. Χοντρές σωλήνες
Βιδώνουν στα κουτιά

Για εργοστάσια

Κλάση Α. Λεπτές σωλήνες
Ταιριάζουν στα κουτιά δεν

βιδώνουν

Από χάλυβα. Μηχανική 
αντοχή, χρησιµοποιούνται

περισσότερο. 

Από χαλκό. Ακριβότερες,
δυσκολόχρηστες, χηµική
προστασία, διάρκεια ζωής 

Από αλουµίνιο. Ανθεκτικές
ελαφρές,  ευκολόχρηστες,

µεγαλύτερα µεγέθη.

Συµπαγείς. Ψηλό κόστος
Αεροστεγής εγκαταστάσεις

(π.χ. βενζινάδικα) 

Συγκολληµένες 

Σωλήνες
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Εξαρτήµατα µεταλλικών σωλήνων

• Μεταλλικά κουτιά:
– Στρογγυλά (για διακλαδώσεις 

και τερµατισµούς)

– Τετράγωνα

– Ορθογώνια (για διακλαδώσεις 
και τερµατισµούς)

• Γωνιές (900, 1200)

• Ένωση µεταλλικής σωλήνας

• Κολλάρο στερέωσης

• Εξάγωνα και δακτυλίδια (για 
στερέωση των σωλήνων
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Στήριξη µεταλλικών σωλήνων

• Για επιφανειακή χρήση οι σωλήνες πρέπει να 
στερεώνονται µε κολλάρα σε αποστάσεις που 
φαίνονται στον πίνακα

• Πρέπει να στερεώνονται κάθετα ή οριζόντια

Διάµετρος 

(mm)

Οριζόντια 
διαδροµή (m)

Κάθετη διαδροµή 
(m)

16
16-25
25-40

Πάνω από 40

0.75
1.75

2
2.25

1
2

2.25
2.5
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Μεταλλικές Σωλήνες
• Συνήθως 

χρησιµοποιούνται 
χαλύβοσωλήνες (κλάση Β
µε πάσα)

• Τα πιο συνηθισµένα 
µεγέθη σωλήνων είναι: 
– 16 mm, 
– 20 mm, 
– 25 mm, 
– 32 mm

Βασικά εργαλεία
�Πριόνι
�Πασαδόρος
�Μέγγενη
�Κουρβαδόρος

Κανονισµοί:
• Στηρίγµατα κάθε ορισµένη 

απόσταση
• Περιορισµό στον αριθµό 

καλωδίων στην ίδια σωλήνα
• Μηχανική συνέχεια
• Χρήση των σωλήνων ως γείωση
• Καλό προγραµµατισµό
• Απουσία υγρασίας
• Χρηση κουτιών
• Οµαλή κάµψη (rmin=2.5d)
• Τοποθέτηση φάσης και 

ουδετέρου στην ίδια σωλήνα
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Χωστή εγκατάσταση
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Συναρµολόγηση µεταλλικών σωλήνων

(α) Συνδυασµός εξάγωνου - δακτυλιδιού. Το 
εξάγωνο βιδώνει από την έξω πλευρά του 
κουτιού, ενώ το δαχτυλίδι βιδώνει στο άκρο 
της σωλήνας, µέσα στο κουτί, για να 
προστατεύει τους αγωγούς.

(β) Με τη χρήση εξάγωνου περικοχλίου - σύνδεσης.

Τερµατισµός µεταλλικής σωλήνας σε κουτί - 2ος τρόπος. 
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Πλεονεκτήµατα µεταλλικών σωλήνων

• Μεγάλη µηχανική προστασία

• Μπορούν να χρησιµοποιηθούν και σαν 
γείωση

• Το σύστηµα µπορεί να επεκταθεί εύκολα

• Έχουν µεγάλη διάρκεια

• Ο κίνδυνος για πυρκαγιά είναι χαµηλός.
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Μειονεκτήµατα µεταλλικών σωλήνων

• Επηρεάζονται από διάφορες χηµικές ουσίες 
(πρόβληµα διάβρωσης)

• Στοιχίζουν περισσότερα από άλλα 
συστήµατα

• Έχουν αρκετό βάρος

• Είναι δυσκολόχρηστες.  Απαιτούν:

– Δεξιοτεχνία

– Πείρα

– Γνώση στο χειρισµό τους 


