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ΕΝΟΤΗΤΑ :
Χωρητικότητα Σωλήνων
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Χωρητικότητα Σωλήνων

• Γενικά ένας σωλήνας πρέπει να είναι ευρύχωρος 
για να: 
– Περνούν µε ευκολία τα καλώδια

– Μην παθαίνουν ζηµιά

– Μην υπερθερµαίνονται όταν µεταφέρουν ρεύµα

• Υπάρχουν έτσι κάποιοι περιορισµοί στον αριθµό και 
στο πάχος των καλωδίων που επιτρέπεται να 
τοποθετηθούν µέσα στον ίδιο σωλήνα.

• Ο αριθµός των καλωδίων που θα εγκατασταθούν 
πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε ο συντελεστής χώρου 
να µην ξεπεράσει το 35 %.
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Χωρητικότητα Σωλήνων

• Αυτός ο συντελεστής αφορά διαδροµές αγωγών 
συρµατώσεων που περιέχουν µέχρι δυο καµπές 
των 90° ή το ισοδύναµο τους. 

• Για διαδροµές που έχουν περισσότερες καµπές 
πρέπει να επιφέρεται ανάλογη µείωση στον 
αριθµό των καλωδίων.

• Ο αριθµός των καλωδίων που θα 
εγκατασταθούν σε κιβωτιοειδείς αγωγούς ή 
κανάλια πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε ο 
συντελεστής χώρου να µην ξεπεράσει το 45 % .



Σαββίδης Μιχάλης 4

Συντελεστής χώρου για διάφορα συστήµατα 
συρµατώσεων.
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Χωρητικότητα Σωλήνων

• Ο αριθµός των καλωδίων σε ένα σωλήνα 
µπορεί να υπολογισθεί από πίνακες.

• Οι πίνακες, οι αριθµοί και ο συντελεστής 
χώρου δεν είναι απαραίτητο να εφαρµοσθούν 
σε µικρές κοντινές διαδροµές (3m).

• Στους πίνακες αυτούς:
– στο κάθε καλώδιο αντιστοιχεί ένας συντελεστής.

– στη κάθε σωλήνα αντιστοιχεί επίσης ένας 
συντελεστής
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Χωρητικότητα Σωλήνων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Είδος αγωγού Διατοµή αγωγού Συντελεστής

Συµπαγής

(solid)

1 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

22

27

39

Πλεγµένος

(stranded)

1.5 mm2

2.5 mm2

4 mm2

6 mm2

10 mm2

31

43

58

88

146

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Διάµετρος 
σωλήνας

Συντελεστής 

16 mm

20 mm

25 mm

32 mm

290

460

800

1400
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Παράδειγµα

Θέλουµε να τοποθετήσουµε 6 συµπαγή µονόκλωνα 
καλώδια PVC των 2.5 mm2 µέσα σε σωλήνα µήκους 
2.5 m

• Από τον πίνακα 1 για συµπαγή µονόκλωνα καλώδια 
PVC των 2.5 mm2 αντιστοιχεί συντελεστής 39.

• Πολλαπλασιάζουµε τα 6 καλώδια µε το 39:

6 Χ 39 = 234

• Από τον πίνακα 2 βλέπουµε ότι για σωλήνα 16 mm
αντιστοιχεί συντελεστής 290 > από 234.

• Άρα τα 6 καλώδια θα είναι άνετα στη σωλήνα



8

Φύλλο εργασίας

1. Τι µέγεθος σωλήνα χρειάζεται για να 
περάσουν 10 µονόκλωνα καλώδια PVC των 
2.5 mm2 για µια διαδροµή µήκους 2.8m

2. Τι µέγεθος σωλήνα χρειάζεται για να 
περάσουν 8 πολύκλωνα καλώδια PVC των 
4mm2 για µια διαδροµή µήκους 3 m

3. Τι µέγεθος σωλήνα χρειάζεται για να 
περάσουν 5 πολύκλωνα καλώδια PVC των 
10 mm2 για µια διαδροµή µήκους 2.5 m


