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Πρόλογος 
 

 
Το βιβλίο αυτό είναι κατ’αρχάς το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του δηµοφιλούς προγράµµατος 
AerionCAD της Ti-Soft . To AerionCAD είναι µια ολοκληρωµένη εφαρµογή στο περιβάλλον των 
Windows 9x/ME/NT/2000/XP, µε αντικείµενο τη µελέτη και αυτόµατη σχεδίαση των Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τον Κανονισµό Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού 
Αερίου όπως δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’963/2003. Χρησιµοποιείται από χιλιάδες τεχνικούς που 
ασχολούνται επαγγελµατικά µε τη µελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου. 
 
Το AerionCAD, κατάλληλα παραµετροποιηµένο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για άλλα καύσιµα 
αέρια (υγραέριο, προπάνιο κ.ά.). 
 
Ταυτόχρονα όµως το βιβλίο αυτό αποτελεί και ένα εκπαιδευτικό βιβλίο που µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ο µαθητής των ΤΕΕ, ο καταρτιζόµενος των ΙΕΚ, ο σπουδαστής των ΤΕΙ, ο φοιτητής 
των ΑΕΙ, ο νέος αλλά και ο έµπειρος µηχανικός.  
 
Το βιβλίο συνοδεύεται από ένα CD-ROM που περιέχει την Εκπαιδευτική Έκδοση (SMART) του 
προγράµµατος AerionCAD. Η εκπαιδευτική έκδοση σας επιτρέπει να εφαρµόσετε αυτά που θα 
διαβάσετε στο παρόν βιβλίο για µία διόροφη οικοδοµή µε περιορισµένο αριθµό συσκευών αερίου. 
 
Το Βιβλίο αποτελείται από τρία µέρη.  
Το Μέρος 1 περιλαµβάνει τη Βιβλιοθήκη Μελετών και αναλύει βήµα προς βήµα τον τρόπο που 
γίνεται η µελέτη µιας Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου. Παράλληλα µας εξηγεί τις βασικές έννοιες 
όπως ορίζονται στον Κανονισµό Φυσικού Αερίου.  
 
Το Μέρος 2 περιλαµβάνει τις Βιβλιοθήκες Υλικών όπου περιγράφονται τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται σε µια σύγχρονη εγκατάσταση Φυσικού Αερίου.  
 
Το Μέρος 3 περιλαµβάνει τις Ρυθµίσεις του προγράµµατος AerioCAD. 
 
Στόχος µας είναι το βιβλίο αυτό να προσθέσει ένα ακόµα λιθαράκι στην Ελληνική Τεχνική 
Βιβλιογραφία. Οι υποδείξεις και παρατηρήσεις σας είναι και χρήσιµες και ευπρόσδεκτες εφ’όσον 
σταλούν στο aerioncad@ti-soft.gr 
 
 
Οι συγγραφείς  
 
 
Χρήστος Ν.Σανδαλίδης                                                    Νίκος Χ.Σανδαλίδης 
Μ–Η Μηχανικός Ε.Μ.Π.                                        Μηχανικός Πληροφορικής  ΤΕΙ Αθήνας 
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Βιβλιογραφία 
 
  

� Τεχνολογία Εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, Κ.Γ. Πασπαλάς, Έκδοση 
Συλλόγου Μ-Η Β.Ελλάδος 

� Θέρµανση – Κλιµατισµός, Β.Η.Σελλούντος,  Εκδόσεις ΦΟΙΒΟΣ 
� Εισαγωγή στην Τεχνολογία του Φυσικού Αερίου, Κ.Χ. Λέφα, Εκδόσεις ΦΟΙΒΟΣ 
� Εγκαταστάσεις Αερίου Καυσίµων, Α.Σαχωλαρίδη, Εκδόσεις Ο Υδραυλικός 
� Ο εγκαταστάτης δικτύων αερίων καυσίµων & νερού, Hans Brünner,  

ΤΕΧΝΟΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ΕΠΕ  
 
Τεχνικά εγχειρίδια και φυλλάδια των Εταιριών (µε αλφαβητική σειρά) 
 

� A.T.D.- Κ.∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ 

� ALLMESS 

� BENTONE 

� ΒΙΟΣΩΛ 

� BIASI 

� BRITHERM 

� BUDERUS 

� CALDA 

� CIMBERIO 

� COMAP 

� De Dietrich 

� ELITHERM AEBE 

� ERGON 

� FERROLI 

� FYROGENIS 

� GABOTHERM 

� GIACOMINI 

� GRUNDFOS 

� Honeywell 

� KERMI 

� KΟRTING 

� MINOL 

� PETTINAROLI 

� ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ 

� PURMO 

� REFLEX 

� REHAU 

 

� RIELLO 

� SIEMENS 

� SOULIS 

� TASSO 

� VOGEL & NOOT 

� VIEGA 

� WEISHAUPT 

� WILO 

� WOLF 

� ΧΑΛΚΟΡ 
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Κεφάλαιο 1 

Μελέτες 
 

 
Σκοπός του προγράµµατος AerionCAD της  Ti-Soft είναι να σας βοηθήσει στον υπολογισµό και 
στη σχεδίαση των εσωτερικών εγκαταστάσεων Αερίου όπως ορίζει ο Κανονισµός Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 963/2003. 
 
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να εισάγετε για κάθε µελέτη, µια σειρά από στοιχεία (παραµέτρους), 
που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του προγράµµατος. 
 
Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται σε µια βάση δεδοµένων (database), που στην ορολογία του 
προγράµµατος αναφέρεται σαν Βιβλιοθήκη Μελετών. 
 
Στην Βιβλιοθήκη αυτή καταχωρούνται όλες οι Μελέτες. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο, κάθε µελέτη να 
χαρακτηρίζεται από τον κωδικό της. 
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1.1 Φόρµα Εργασίας 
 
Στην Εικόνα 1.1α βλέπετε την φόρµα Μελέτες µε την οποία διαχειρίζεστε τη Βιβλιοθήκη 
Μελετών. 
H φόρµα είναι χωρισµένη σε τρία µέρη τα οποία µπορείτε να ρυθµίσετε όπως εσείς θέλετε.  
Οι ρυθµίσεις αυτές αποθηκεύονται και την επόµενη φορά που θα ανοίξετε τη φόρµα, αυτή θα έρθει 
στο µέγεθος και στο σηµείο που την αφήσατε. 
� Στο αριστερό µέρος της φόρµας �  υπάρχει το δέντρο µε τις Μελέτες σας.  

� Στο πάνω δεξί µέρος της φόρµας � υπάρχουν τα στοιχεία της Μελέτης οργανωµένα σε εννέα 
καρτέλες  

� Στο κάτω δεξί µέρος της φόρµας � υπάρχει ένα πλαίσιο µε άµεση βοήθεια (online help)που 
ενηµερώνεται καθώς κινείστε στα πλαίσια της φόρµας. 

 

 
Η σειρά των εργασιών για τη δηµιουργία µιας νέας µελέτης είναι η εξής: 
 
1. Στο δέντρο µε τις µελέτες προσθέτετε µια νέα µελέτη 
2. Στις καρτέλες της µελέτης εισάγετε τα στοιχεία της µελέτης 
3. Αποθηκεύετε τις αλλαγές 

Εικόνα 1.1α  
Η Φόρµα Μελέτες 
 
� Γραµµή 
εργαλείων 
� ∆έντρο µε τις 
µελέτες 
� Καρτέλες µε τις 
παραµέτρους  
� Σύντοµη βοήθεια  

 
 
 
 

 
 
 

 

Εικόνα 1.1α  
Κουµπιά της 
γραµµής εργαλείων 

 
 

� � � 

� 

Προεπισκόπηση στοιχείων µελέτης 

Εκτύπωση στοιχείων µελέτης 

Εξαγωγή στο Excel 

Αποθήκευση αλλαγών 

∆ηµιουργία νέας µελέτης 
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Λογιστικό φύλλο µε τις µελέτες  
Στο δέντρο µε τις µελέτες, αν κάνετε κλικ στον κόµβο Βιβλιοθήκη Μελετών, στο δεξί µέρος της 
φόρµας εµφανίζεται ένα λογιστικό φύλλο µε τόσες γραµµές όσες είναι οι µελέτες σας. 
 

  
Το λογιστικό φύλλο έχει τις παρακάτω στήλες: 
� Κωδικός Μελέτης  
� Περιγραφή  
� Μοντέλο  
� Ιδιοκτήτης  
� Θέση Οικοδοµής  
� Ηµεροµηνία Έναρξης 
 
Το λογιστικό φύλλο σας επιτρέπει να βλέπετε ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω στοιχεία. Με διπλό κλικ 
σε κάποια γραµµή του λογιστικού φύλλου πηγαίνετε στις καρτέλες της αντίστοιχης µελέτης. 
  

 

Εικόνα 1.1γ 
Λογιστικό φύλλο µε 
τις µελέτες σας 

 

 
 



24  Μέρος 1  Βιβλιοθήκη Μελετών 

1.2 Γενικά Στοιχεία Μελέτης  
 
Στην καρτέλα Γενικά εισάγετε τα στοιχεία της οικοδοµής, του ιδιοκτήτη και του µελετητή. 
 

 

Κωδικός Μελέτης 
Είναι ένας µοναδικός 15ψήφιος συνδυασµός γραµµάτων και αριθµών και είναι oυσιαστικά το κλειδί 
µε το οποίο το πρόγραµµα "αναζητά" τη µελέτη στη Βιβλιοθήκη Μελετών. π.χ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΥ, 
INFOSYSTEM, ΚΑΡΥΣΤΟΣ, Αθήνα 2004. 
 

Tίτλος Μελέτης, Ιδιοκτησία, Οδός - Αριθµός, Μελετητές 
Η έκφραση που  θα εισάγετε  δεν πρέπει να  ξεπερνά τους 50 χαρακτήρες. Μπορείτε να την 
επιλέξετε από την αντίστοιχη αναδυόµενη λίστα. Η αναδυόµενη λίστα περιλαµβάνει τις  αντίστοιχες  
εκφράσεις από όλες  τις µελέτες σας  π.χ. για το πλαίσιο Μελετητές η αναδυόµενη λίστα 
περιλαµβάνει τα ονόµατα των µηχανικών από όλες τις µελέτες σας. Έτσι, αν πληκτρολογήσετε  
στην πρώτη µελέτη το όνοµά σας, την επόµενη φορά θα το επιλέξετε από την αναδυόµενη λίστα. 
Όλα τα στοιχεία που εισάγετε σε αυτή την καρτέλα εµφανίζονται στο εξώφυλλο των τευχών 
µελέτης, που παράγει το πρόγραµµα (Εικόνα 1.2β). 
  

 

Εικόνα 1.2α 
Καρτέλα µε τα Γενικά 
Στοιχεία  της 
Μελέτης 

 

 
 

Εικόνα 1.2β 
Εξώφυλλο των 
τευχών της µελέτης 
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Σχόλια Μελέτης 
Το πρόγραµµα σας επιτρέπει να καταχωρήσετε σχόλια, παρατηρήσεις, υπενθυµήσεις απεριόριστου 
µήκους που αφορούν τη Μελέτη. Είναι για προσωπική σας χρήση, και δεν χρησιµοποιούνται 

πουθενά αλλού. Αν µαρκάρετε το πλαίσιο  τότε τα σχόλια 
εµφανίζονται στην εκτύπωση µε τα Γενικά στοιχεία της µελέτης (Report1α) (Εικόνα 1.2γ).  
Στο πλαίσιο Σχόλια µπορείτε να εισάγετε, µε την τεχνική της αντίγραφης-επικόλλησης (copy-paste) 
των Windows, οποιοδήποτε κείµενο από το Word ή άλλο κειµενογράφο. 
 

   
  
 

1.3 Mονάδες Μέτρησης 
   
Στην καρτέλα Μονάδες επιλέγετε τις µονάδες µέτρησης. Οι µονάδες µέτρησης µπορούν να 
αλλάξουν σε οποιοδήποτε στάδιο της µελέτης. 
 

 
Οι µονάδες µέτρησης που επιλέγετε ισχύουν µόνο για το µοντέλο Γ. Για το µοντέλο Α και Β οι 
µονάδες είναι [m], [m/s], [lit/s], [mWS], [mmWS/m]. 
 
  

Εικόνα 1.2γ 
Η εκτύπωση 
Report1a µε τα 
γενικά στοιχεία της 
µελέτης 

 
 

Εικόνα 1.3 
Καρτέλα µε τις 
Μονάδες Μέτρησης 

 

Σηµαντικό 



 

 
 
 
 
 

Κεφάλαιο 4 

Συσκευές αερίου ανά δωµάτιο 
 

 
 
Έχοντας ορίσει τα δωµάτια που έχει το κτίριο είσαστε  έτοιµοι να ορίσετε  τις συσκευές αερίου που 
βρίσκονται σε κάθε δωµάτιο.  
Σηµειώνουµε ότι, οι συσκευές που θα ορίσετε χρησιµοποιούνται από το πρόγραµµα µόνο για τον 
έλεγχο της προσαγωγής του Αέρα Καύσης και τη µελέτη Απαγωγής των Καυσαερίων. 
Έτσι, αν η µελέτη σας περιορίζεται στους υδραυλικού υπολογισµούς και τα κατακόρυφα 
διαγράµµατα, δεν χρειάζεται να ορίσετε τις συσκευές αερίου ανά δωµάτιο. 

Μοντέλο Α ή Β 

Στο µοντέλο Α ή Β, κάθε δωµάτιο έχει συνδεθεί µε κάποιο τυπικό δωµάτιο. Το τυπικό δωµάτιο 
περιλαµβάνει µία ή περισσότερες συσκευές αερίου και συνεπώς το πρόγραµµα γνωρίζει τις 
συσκευές αερίου που υπάρχουν σε κάθε δωµάτιο. Αυτό που πρέπει επιπλέον να ορίσετε είναι ο 
τύπος της συσκευής. 
 

Μοντέλο Γ 
Στο µοντέλο Γ, τα δωµάτια του κτιρίου δεν έχουν συνδεθεί µε κάποιο τυπικό δωµάτιο. Έτσι πρέπει 
να ορίσετε εξαρχής τις συσκευές αερίου που υπάρχουν σε κάθε δωµάτιο. 
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4.1 Φόρµα Εργασίας 
 
Στην Εικόνα 4.1 βλέπετε την φόρµα Συσκευές αερίου ανά δωµάτιο. 
H φόρµα είναι χωρισµένη σε τρία µέρη τα οποία µπορείτε να ρυθµίσετε όπως εσείς θέλετε. Οι 
ρυθµίσεις αυτές αποθηκεύονται και την επόµενη φορά που θα ανοίξετε την φόρµα, αυτή θα έρθει 
στο µέγεθος και στο σηµείο που την αφήσατε. 
� Στο αριστερό µέρος της φόρµας � υπάρχει το δέντρο του κτιρίου  

� Στο πάνω δεξί µέρος της φόρµας � υπάρχει το φύλλο εργασίας µε τις συσκευές του  
∆ωµατίου 

� Στο κάτω δεξί µέρος της φόρµας �, υπάρχει η αρχιτεκτονική κάτοψη του κτιρίου 
Αν έχετε συνδέσει τα επίπεδα του κτιρίου µε αντίστοιχες αρχιτεκτονικές κατόψεις (αρχεία    

DWG ή DXF), στο κάτω δεξί µέρος της φόρµας � εµφανίζεται η αρχιτεκτονική κάτοψη του  

επιπέδου που βρίσκεστε. Η κάτοψη ενεργοποιείται/απενεργοποιείται µε το κουµπί � της  
γραµµής εργαλείων. Με δεξί κλικ στην κάτοψη, εµφανίζεται το αναδυόµενο µενού µε εντολές  
χειρισµού της κάτοψης. 
 
 

H σειρά των εργασιών για να ορίσετε τις συσκευές αερίου σε κάθε δωµάτιο είναι η εξής: 

1. Από την αναπτυσσόµενη λίστα Μελέτη � επιλέγετε τη Μελέτη που θα εργαστείτε 
2. Στο δέντρο του κτιρίου επιλέξτε το δωµάτιο 
3. Στο φύλλο εργασίας εισάγετε τις συσκευές αερίου που υπάρχουν στο δωµάτιο. Στο Μοντέλο Α 
και Β προτιµήστε την αυτόµατη εισαγωγή κάνοντας κλικ στο κουµπί Βάλε Συσκευές 
  

Εικόνα 4.1α 
Η Φόρµα Συσκευές 
καυσίµου αερίου ανά 
χώρο, Μοντέλο Α 

� Γραµµή 
εργαλείων 

� Κουµπιά που 
αφορούν το φύλλο 
εργασίας 

� Πτυσσόµενη 
λίστα µε τις µελέτες 
σας 
� ∆έντρο του 
κτιρίου 

� Φύλλο εργασίας 

� Πλαίσιο µε µία 
σύντοµη άµεση 
βοήθεια (online help) 
� Σχέδιο µε την 
αρχιτεκτονική 
κάτοψη του 
επιπέδου  
 

 

 

 
 
 

 
 

� � � � � � � � 
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Στην παράγραφο 6.1 ο Κανονισµός Φυσικού Αερίου αναφέρει: 
 
O προσδιορισµός των διαµέτρων των σωλήνων και κατ’αντιστοιχία των ονοµαστικών διαµέτρων 
τους σε µια εγκατάσταση σωληνώσεων βασίζεται στην επίτευξη µιας πτώσης  πίεσης µικρότερης  
από  κάποιο  δεδοµένο όριο για καθορισµένη παροχή αερίου στην εγκατάσταση.        
 
Στην περιοχή χαµηλών πιέσεων (πίεση λειτουργίας µέχρι 100 mbar) η πτώση πίεσης υπολογίζεται 
µε επαρκή ακρίβεια µε τις µαθηµατικές σχέσεις για ασυµπίεστη ροή (σταθερής πυκνότητας και άρα 
σταθερού όγκου), επειδή η επιτρεπόµενη συνολική πτώση πίεσης είναι µικρή και το προκύπτον 
σφάλµα είναι αµελητέο. Για πίεση λειτουργίας µεγαλύτερη από 100 mbar) η πτώση πίεσης 
υπολογίζεται  µε τις για ασυµπίεστη ροή.      
 
Στις εγκαταστάσεις σωληνώσεων µε ονοµαστική τιµή της πίεσης σύνδεσης των συσκευών αερίου. 
 
PV=20,0 mbar για τη 2η οικογένεια αερίων, 
 
η µέγιστη επιτρεπόµενη συνολική πτώση πίεσης µετά το µετρητή αερίου είναι 
 
Σ∆pεπιτρε=1,3mbar 
 
Στις σωληνώσεις τροφοδοσίας µε πίεση λειτουργίας µεγαλύτερη από 20 mbar, η συνολική πτώση 
πίεσης µετά το µετρητή αερίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% της πίεσης λειτουργίας. 
 
  




