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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
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εγκατάστασης. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το φυσικό αέριο είναι η φυσική ενεργειακή επιλογή για βιομηχανίες με άμεσες 

και έμμεσες θερμικές ανάγκες, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση των μονάδων . 

Στο βιομηχανικό τομέα υπάγονται οι καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση ίση ή 

μεγαλύτερη των 2.200.000KWh ανωτέρας θερμογόνου δυνάμεως φυσικού αερίου 

(200.000Nm3 ετησίως), που έχουν ως δραστηριότητα παραγωγή ή μεταποίηση 

προϊόντος. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική ανασκόπηση για το φυσικό αέριο 

και εξηγούνται διάφορες έννοιες περί αυτού, που αφορούν βασικές γνώσεις για το 

πώς αντλείται και επεξεργάζεται και πώς αυτό διανέμεται και χρησιμοποιείται από 

τους καταναλωτές. 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στους τρόπους διανομής και διάθεσης του 

φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Αναφέρεται στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής που 

τροφοδοτούν τους καταναλωτές στην Ελλάδα . 

Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην εγκατάσταση του βιομηχανικού 

σταθμού διανομής και μέτρησης-ρύθμισης πίεσης l 9/4bar ο οποίος θα συνδέσει την 

βιομηχανία με το δίκτυο μέσης πίεσης l 9bar και γίνεται αναλυτική περιγραφή αυτού . 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά τη μελέτη των υπολογισμών των σωληνώσεων του 

δικτύου διανομής 4bar καθώς επίσης και τους υπολογισμούς των καπναγωγών. Πιο 

συγκεκριμένα, γίνεται αναλυτική επεξήγηση στο πως προέκυψαν τα αποτελέσματα 

αυτά, χρησιμοποιώντας τους ανάλογους μαθηματικούς τύπους. Έπειτα στο πέμπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζουμε την τεχνική περιγραφή της μελέτης η οποία έγινε σύμφωνα 

με τους ισχύοντες κανονισμούς αλλά και από τα αποτελέσματα της μελέτης του 

δικτύου. 

Τέλος, τα κεφάλαια 7 και 8 αναφέρονται στην χρησιμοποιούμενη τεχνική 

ορολογία και σε ορισμένα χρήσιμα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τη μελέτη 

του δικτύου διανομής. 

Λέξεις κλειδιά : Φυσικό αέριο, Δίκτυο, Διανομή , Πίεση , Μελέτη . 
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ABSTRACT 

Natural Gas is the natural choice for energy industries with direct and indirect 

heating needs, improving the competitive position of the units. Ιη the industrial sector 

within consumers with annual consumption equal to or greater than 2.200.000KWh 

higher gas calorific value (200.000 Nm3 per year), whose business is the producing or 

the processing of a product. 

The first chapter gives a theoretical overview οη natural gas and explains 

various concepts about it, relating to basic knowledge about how natural gas is 

pumped and being processed and how it is distributed and used by consumers. 

The second chapter deals with the distribution systems and the availability of 

natural gas in Greece. It refers to transmission and distribution networks that feed the 

consumers in Greece. 

Ιη third chapter, we refer to the installation of the industrial gas distribution and 

metering-pressure regulating l 9/4bar which links the industry to the medium pressure 

distribution network and detailed description thereof. 

The fourth chapter deals with the study and calculation of piping distribution 

network as wel1 as -calculations of chimneys. More specifιcally, there is a- detailed 

explanation οη how the results are obtained, using similar formulas. Then in the fifth 

chapter we present the technical description of the study which was conducted ιη 

accordance with applicable regulations and the results of the study of the network. 

Finally, chapters 7 and 8 are listed in the technical terminology used in some 

useful facts taken into consideration when designing the distribution network. 

Key Words: Natural Gas, Network, Distribution, Pressure, Study. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστεί και να 

αναπτυχθεί η μεθοδολογία και τα βήματα που ακολουθούνται για την μελέτη 

εγκατάστασης ενός δικτύου διανομής φυσικού αερίου για βιομηχανική χρήση καθώς 

επίσης τα βήματα και οι παραδοχές για την εγκατάσταση ενός σταθμού διανομής και 

μέτρησης-ρύθ_μισης πίεσης φυσικού αερίου βιομηχανικών καταναλωτών για τη 

σύνδεση μιας βιομηχανικής μονάδας με το δίκτυο μέσης πίεσης 19bar. 

Πιο συγκεκριμένα, υποδεικνύεται η διαδικασία εκπόνησης μίας μελέτης 

δικτύου διανομής φυσικού αερίου που βασίζεται στις τεχνικές οδηγίες και στους 

ισχύοντες κανονισμούς η οποία ακολουθείται για τη μελέτη των σωληνώσεων και 

άλλων παραμέτρων και παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σχεδιασμός και η ανάλυση του 

δικτύου τόσο σχεδιαστικά όσο και υπολογιστικά. 

Η διατριβή της παρούσας εργασίας αναφέρεται στην ανάλυση και στον 

σχεδιασμό των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε βιομηχανικές μονάδες και 

περιέχει όλα τα βήματα και τις παραμέτρους που πρέπει να εφαρμοστούν για την 

σύνδεση μιας βιομηχανίας στο δίκτυο μέσης πίεσης 19bar. 

Λέξεις κλειδιά : Φυσικό αέριο , Δίκτυο, Διανομή , Πίεση , Μελέτη . 
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INTRODUCTION 

The purpose of this dissertation is to present and develop the methodology and 

steps followed to study installation of a natural gas distribution network for industrial 

use as well as the steps and assumptions for the installation of a sewage distribution 

and metering-regulating gas pressure industrial consumers to connect an industrial 

unit to the medium pressure 19bar. 

More specifically, it indicates the process of developing a study gas distribution 

network based οη technical directives and regulations to be followed for the design of 

piping and other parameters and gives a detailed design and analysis of network οη 

both design and computing. 

The thesis of this work relates to the analysis and design of gas distribution 

networks ίη industrial plants and contains all the steps and parameters to be applied 

for the link οη an 19bar industry network of medium pressure. 

Key Words: Natural Gas, Network, Distribution, Pressure, Study. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που θα παρουσιαστεί στο παρόν κεφάλαιο έχει αναπτυχθεί με 

βάση τις οδηγίες που ακολουθούνται κατά την μελέτη εγκατάστασης δικτύων 

φυσικού αερίου σε μια βιομηχανική μονάδα για τη σύνδεση της με το δίκτυο μέσης 

πίεσης 19bar σύμφωνα με το ΦΕΚ 236/Β'/26.03.1997. Η μεθοδολογία αυτή 

ακολουθείται καθώς αυτή ορίζεται από τους τεχνικούς κανονισμούς και τη ισχύουσα 

νομοθεσία. 

Αρχικά, βάση των προδιαγραφών της εγκατάστασης αλλά και των απαιτήσεων 

του βιομηχανικού καταναλωτή, επιλέχθηκαν τα ΦΕΚ τα οποία παρέχουν τα 

απαραίτητα στοιχεία για την εκπόνηση της μελέτης και αναφέρονται σε δίκτυα με 

πίεση λειτουργίας από 50mbar έως και 16bar αλλά και σε δίκτυα πολυαιθυλενίου 

πίεσης 4bar. Επίσης, η μελέτη του δικτύου σωληνώσεων διανομής φυσικού αερίου 

έγινε με βάση τα σχετικά ΦΕΚ και συμπληρωματική βιβλιογραφία και με τη χρήση 

του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad 2012 έγινε η σχεδίαση και καθορίστηκαν 

οι θέσεις στις οποίες θα τοποθετηθούν οι καυστήρες (λεβητοστάσια). 

Έπειτα επιλέχθηκαν οι ασφαλιστικές διατάξεις και οι τρόποι απαγωγής των 

καυσαερίων, βάση της θερμικής ισχύος κάθε καυστήρα. Τέλος, με τη χρήση του 

υπολογιστικού πακέτου της 4Μ έγιναν οι υπολογισμοί σωληνώσεων του δικτύου και 

οι υπολογισμοί των καπνοδόχων, οι οποίοι παρουσιάζονται στο το αναλυτικό τεύχος 

υπολογισμών όπου αναφέρεται το κεφάλαιο 4 της παρούσης. 
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METHODOLOGY 

The methodology that will be presented an this study has been developed 

according to the guidelines that are followed for the installation of the natural gas 

distribution network to industrial consumers. 

Initially, according both to the specifications of the facility and the needs of 

the industrial client, the regulation that comprise the relevant data have been chosen. 

Those regulations refer both to networks with working pressure from 50mbar to l 6bar 

and 4bar polyethylene networks. The study of the gas distribution network s based to 

the relevant regulations and additional bibliography and its design and the spots that 

the burners will be placed as well as the routing of the distribution network, are 

designed with the AutoCad 2012. 

After that, we chose the gas regulators, the safety valves that the gas trains will 

be supplied with according to the 

Finally, the measurements of the distribution network and of the chimneys 

have been conducted οη the 4Μ and are included οη the analytical calculation issue in 

supplement that is referring to chapter 4 of this study. 

ΑΝΑΛΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



«Ανάλυση και Σχεδίαση Δικτύου 

Διανομής Φυσικού Αερίου Λειτουργίας 

4bar σε Βιομηχανία» 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BTOMHXANJA 



ΕΤΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΤΚΟ ΑΕΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΤΟ 1 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Το Φυσικό Αέριο αποτελεί μίγμα αερίων, το οποίο εξάγεται από τις υπόγειες 

κοιλότητες υπό υψηλή πίεση και μεταφέρεται προς τους τόπους όπου πρόκειται να 

χρησιμοποιηθεί όπως είναι, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω επεξεργασίας (Natural Gas 

Engineering: Production and Storage - Katz, Donald La Verne, Lee Robert L. -

McGraw- Hill (Ν.Υ.), 1990). 

Είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνικά ώστε να 

γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή 

πρωτογενούς ενέργειας , μετά τις ανανεώσιμες μορφές και το οποίο σε σχέση με το 

πετρέλαιο αποτελεί για την Ελλάδα μια πολύ ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση . 

Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα 

συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική 

κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση . 

Αποτελείται από μίγμα αερίων ενώσεων, κυρίως μεθάνιο και αιθάνιο ενώ 

περιέχονται και άλλα συστατικά σε μικρότερη αναλογία όπως προπάνιο, βουτάνιο 

κλπ. Η σύσταση του δεν είναι σταθερή καθώς μεταβάλλεται ανάλογα με την 

προέλευση του. 

Στην Ελλάδα το φυσικό αέριο προέρχεται από τρεις παροχές, από την Ρωσία 

(αγωγός που διατρέχει όλη την Ελλάδα), την Αλγερία από όπου παραλαμβάνεται σε 

υγροποιημένη μορφή στις εγκαταστάσεις Υ.Φ .Α. του ΔΕΣΦΑ στη νήσο Ρεβυθούσα 

στα Μέγαρα Αττικής και από την Τουρκία μέσω του αγωγού ITGI (Interconnector 

Turkey - Greece - Italy) . (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού 

Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ) . 

Μέσω αγωγών μεγάλης διαμέτρου, το φυσικό αέριο μεταφέρεται στις διάφορες 

περιοχές. Η πίεση στους αγωγούς αυτούς είναι μεγάλη και γα το λόγο αυτό σε 

κατάλληλες θέσεις σταδιακά η πίεση μειώνεται ενώ η διατομή των αγωγών γίνεται 
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ολοένα και μικρότερη (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού 

Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Σε όλο το μήκος του δικτύου υπάρχουν σταθμοί μέτρησης ελέγχου και 

ρύθμισης των διαφόρων παραμέτρων ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια κατά την 

λειτουργία του δικτύου (αυτόματα ενεργοποιούμενες βάνες) και η αξιοπιστία του 

δικτύου. 

Το φυσικό αέριο είναι ένα αέριο το οποίο είναι ελαφρότερο σε σχέση με τον 

αέρα και λόγο της σύνθεσης του είναι φιλικό προς το περιβάλλον καθώς κατά την 

καύση του δεν παράγονται βλαβεροί ρύποι. 

Λόγω όμως της αέριας φάσης στην οποία βρίσκεται, πρέπει να δείχνεται 

ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα ασφαλείας, διότι η συγκέντρωση φυσικού αερίου σε 

κλειστό χώρο παρουσία αέρα εγκυμονεί κινδύνους καθώς αν η συγκέντρωση του 

Φυσικού Αερίου φτάσει σε ένα ορισμένο (κρίσιμο) σημείο το μίγμα γίνεται 

εκρηκτικό . 

1.1 ΤΑ ΚΟΙΤΆΣΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ 

Τα φυσικά αέρια δημιουργήθηκαν πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια στους 

πυθμένες θαλασσών από μεγάλες ποσότητες μικροοργανισμών, την απουσία αέρα και 

υπό την επίδραση βακτηριδίων. 

Κατά τη διάρκεια γεωλογικών αιώνων, δηλαδή σε εκατομμύρια έτη, το υλικό 

αυτό βυθίστηκε και καταπλακώθηκε από μεγάλα στρώματα γης. Το αέριο που 

παράχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο κατέφευγε στους πόρους του μητρικού στρώματος, 

όπου και συγκρατήθηκε προσωρινά. 

Αργότερα, και κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, το αέριο αυτό μετακινήθηκε 

σε άλλες στρωματικές διαμορφώσεις, στις οποίες το βρίσκουμε και σήμερα. Αυτές οι 

διαμορφώσεις προϋποθέτουν ένα πλήρως στεγανό στρώμα καλύψεως, το οποίο 

μπορεί να είναι ένα αντίκλινο, μια μετάπτωση ή μια στρατιγραφική πτώση (Σχήμα 
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1.1) (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς -

Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ) . 

r--ι στr:γ_aνό 
L-.....Jστρωμa 

~ 
~αέριο 

ti-:::--::.3 πετρέλαιο 

m:mmvεpό 

Σχήμα 1.1 Διαμορφώσεις στις οποίες συγκεντρώνεται το φυσικό αέριο 

Τέτοιες διαμορφώσεις, που ερευνώνται με διάφορες μεθόδους, χαρακτηρίζονται 

σαν ελπιδοφόρες, όσον αφορά την ύπαρξη υδρογονανθράκων. 

· Κύριες μέθοδοι έρευνας είναι η μαγνητική και η σεισμική. Κατά τη μαγνητική 

κατανομή του μαγνητικού πεδίου, προσδιορίζονται απομακρύνσεις κατά την 

κανονική κατανομή του μαγνητικού πεδίου που μπορούν να καθοριστούν και από 

αεροπλάνο ή ελικόπτερο. 

Κατά τη σεισμική μέθοδο προκαλούνται τεχνητές ταλαντώσεις του εδάφους, 

που έχουν για πάχος διαφόρων στρωμάτων διαφορετικό χρόνο διέλευσης. 

Επίσης, τα σεισμικά κύματα ανακλώνται μερικώς στις επιφάνειες των 

διαφόρων στρωμάτων. Οι επιστρέφουσες ταλαντώσεις συλλαμβάνονται από ειδικά 

όργανα (τα γεώφωνα). Οι πληροφορίες αυτές επεξεργάζονται κατάλληλα και δίνουν 

πλήρη εικόνα του υπεδάφους. Δεν αναφέρουν όμως τίποτα για το εάν αυτές οι δομές 

του υπεδάφους, οι οποίες μπορεί να είναι ελπιδοφόρες, περιέχουν ή όχι 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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υδρογονάνθρακες. Αυτό μπορεί να προσδιοριστεί μόνο με γεωτρήσεις (Εγχειρίδιο 

Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος 

Στεργίου, ΔΕΠΑ) . 

Αυτές κατά μέσο όρο έχουν βάθος από 2500m έως 3000m, ενώ υπάρχουν 

περιπτώσεις γεωτρήσεων που φθάνουν τα 6000m. Η επιτυχής έκβαση αυτών (εύρεση 

υδρογονανθράκων) είναι τα τάξεως του 10% έως 20%. 

1.2 ΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Το φυσικό αέριο κατά κύριο λόγο βρίσκεται σε υπόγειες συσσωρεύσεις, 

παρόμοιες με εκείνες του φυσικού πετρελαίου. Υπάρχουν τρεις τύποι τέτοιων 

συσσωρεύσεων: 

• Συσσωρεύσεις από τις οποίες παράγεται οικονομικά μόνο αέριο , οι 

οποίες καλούνται μη συνδυασμένες. 

• Συσσωρεύσεις που παράγουν πολύ αέριο συνοδευόμενο από μικρές 

ποσότητες ελαφρών υγρών υδρογονανθράκων, που καλούνται 

συμπυκνωμένα αποθέματα. 

• Συσσωρεύσεις στις οποίες το αέριο βρίσκεται υπό πίεση διαλυμένο 

εντός των υγρών υδρογονανθράκων του φυσικού πετρελαίου . Όταν η 

ποσότητα των αερίων είναι αρκετά μεγάλη, καταλαμβάνει το ανώτερο 

• τμήμα της συσσωρεύσεως του πετρελαίου υπό μορφή «σκούφου» 

(gas-cap ), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1.2. Το αέριο στις περιπτώσεις 

αυτές καλείται συνδυασμένο. 

\ 

-----
-- ΙJΕτp.c ./}α ι οv ---- --- -- -

Σχήμα 1.2 Παραγωγή πετρελαίου από την ενέργεια του αερίου σκούφου 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟl\ιΙΗΧΑΝΙ"Α 
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Αέριο από το «σκούφο αερίου» δεν παράγεται ποτέ, γιατί η ενέργεια του αερίου 

αυτού, το οποίο βρίσκεται υπό πίεση, χρησιμοποιείται για την αυτόματη μεταφορά 

του πετρελαίου από τα έγκατα της γης στην επιφάνεια . 

Χονδρικά μπορούμε να πούμε ότι κάθε lOOm βάθους αυξάνεται η πίεση κατά 

lObar και η θερμοκρασία κατά 3°C. Το λαμβανόμενο όμως φυσικό πετρέλαιο 

περιέχει διαλυμένο αέριο από το οποίο αποχωρίζεται στον τόπο της 

πετρελαιοπαραγωγής (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού 

Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ) . 

Στις περιπτώσεις αυτές η παραγωγή του αερίου εξαρτάται από την παραγωγή 

πετρελαίου , ενώ στη περίπτωση των μη συνδυασμένων αποθεμάτων η παραγωγή 

αερίου γίνεται κατά βούληση . 

Όταν τέλος εξαντληθεί η συσσώρευση του πετρελαίου και δεν μπορεί πλέον να 

παραχθεί πετρέλαιο με οικονομικό τρόπο , τότε γίνεται παραγωγή αερίου από τον 

σκούφο . 

1.3 ΚΑΤΕΡΓ ΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Το φυσικό αέριο που βγαίνει στην επιφάνεια από τη γη δεν είναι καθαρό . 

Περιέχει επιβλαβή ή και αδρανή στοιχεία. Κύριο επιβλαβές στοιχείο είναι το 

υδρόθειο, που μπορεί να περιέχεται σε μεγάλη αναλογία . 

Φυσικά αέρια που περιέχουν υδρόθειο σε π9σοστό μεγαλύτερο από 1 % κατ ' 

όγκο χαρακτηρίζονται σαν όξινα αέρια. Φυσικά αέρια με περιεκτικότητα μικρότερη 

από 1 % χαρακτηρίζονται σαν ισχνά αέρια (leangas, maregas). Αυτά μπορούν να 

αποθειωθούν με απλές μεθόδους. Καμιά φορά δίνονται και σε παρακείμενους 

ατμοηλεκτρικούς σταθμούς και χωρίς αποθείωση. Τα ελεύθερα υδρόθειου αέρια 

χαρακτηρίζονται σαν γλυκά αέρια. Η αποθείωση πάντως όξινων φυσικών αερίων 

είναι μια δύσκολη διαδικασία, που κοστίζει πάρα πολύ. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 B AR 
ΣΕ BJOMHXANJA 
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Γενικά, η αφαίρεση του διοξειδίου του άνθρακα, του υδρόθειου , αλλά και των 

οργανικών ενώσεων του θείου γίνεται με έκπλυση του αερίου με κατάλληλα 

διαλύματα, που τα συγκρατούν με χημική ή φυσική απορρόφηση . Τα διαλύματα 

αναγεννώνται και ανακτώνται τα απορροφηθέντα. Η παραγωγή υδρόθειου με τον 

τρόπο αυτόν επιβαρύνει πολύ λίγο την ατμόσφαιρα . 

Για την συγκράτηση των βαρύτερων υδρογονανθράκων ψύχεται κυρίως το 

φυσικό αέριο στους -30°C. Υπάρχουν και διάφορες άλλες μέθοδοι (όπως μέθοδοι 

εκπλύσεως) . Οι συγκεντρωμένοι υδρογονάνθρακες διαχωρίζονται σε αιθάνιο, LPG, 

νάφθα και καύσιμα αέρια, που χρησιμοποιούνται στην ιδιοκατανάλωση θερμότητας. 

(Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς -

Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Αέρια που περιέχουν πολύ άζωτο μπορούν να αξιοποιηθούν και να μπουν σε 

μεγάλα συστήματα μόνο αν αυτό απομακρυνθεί ( που φτάνει μέχρι και 50%). Με 

ψύξη μεταξύ -160 και -170°C υγροποιείται το μεθάνιο , ενώ το άζωτο αφήνεται κατά 

το πλείστον να διαφύγει στην ατμόσφαιρα. 

Το φυσικό αέριο μπορεί επίσης να περιέχει υδρατμούς. Η απομάκρυνση των 

υδρατμών είναι αναγκαία για δύο λόγους. Πρώτον γιατί δύο υπό ορισμένες συνθήκες 

πιέσεως και θερμοκρασίας σχηματίζουν με τους υδρογονάνθρακες ενώσεις 

κρυσταλλικές (τις λεγόμενες gas hydrates), που υπό μορφή χιονιού δημιουργούν 

βουλώματα στους αγωγούς . Δεύτερον γιατί σε συνδυασμό με το διοξείδιο του 

άνθρακα και άλλα επίσης συστατικά του αερίου προκαλούν διαβρώσεις στους 

αγωγούς. Η ξήρανση του αερίου γίνεται μέχρι σημείου δρόσου -5 έως -20°C για 

πιέσεις 70 έως 80bar (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού 

Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Η απομάκρυνση των υδρατμών από το φυσικό αέριο γίνεται κυρίως είτε με 

βαθιά ψύξη είτε με υγρά απορροφητικά υλικά (σε ειδικές περιπτώσεις και με στερεά) , 

και κυρίως με γλυκόλη . Η απομάκρυνση των υδρατμών με γλυκόλη (μια πολύ 

υγροσκοπική ουσία, που απορροφά μεγάλες ποσότητες νερού) γίνεται με διατάξεις 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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όπως αυτή του Σχήματος 1.3 (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού 

Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 
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Σχήμα 1.3 Απομάκρυνση των υδρατμών από το φυσικό αέριο 

Από τη γεώτρηση (1) φέρεται το αέριο υπό την υψηλή πίεση της αντιθλίψεως στον 

πρώτο διαχωριστή (2), όπου αποτίθεται το ελεύθερο νερό και τυχόν 

συμπαρασυρόμενα στερεά, που στη συνέχεια διοχετεύονται στη δεξαμενή νερού (3). 

Το αέριο εισέρχεται στον προθερμαντήρα (4), όπου προθερμαίνεται κατάλληλα 

και στη συνέχεια εκτονώνεται μέσω του μειωτή πίεσης (5) της εγκαταστάσεως. Το 

νερό, που καταπίπτει, διαχωρίζεται στον διαχωριστή (6) από το αέριο και οδηγείται 

στη δεξαμενή νερού. 

Το αέριο οδηγείται στο κάτω μέρος του ξηραντήρα, που είναι μια κολώνα με 

υπερκείμενους κώδωνες, στην οποία ρέει από πάνω προς τα κάτω γλυκόλη. Αυτή 

συγκρατεί την υπόλοιπη υγρασία του αερίου, έτσι ώστε αυτό να εξέρχεται από πάνω 
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ξηρό και να οδηγείται στο σύστημα μεταφοράς (8) ή το σύστημα περαιτέρω 

καθαρισμού. 

Η γλυκόλη πρέπει στη συνέχεια να αναγεννηθεί. Οδηγείται πρώτα σε ένα 

θερμαντήρα (9), όπου βράζει στους 200°C. Οι ατμοί της γλυκόλης συμπυκνώνονται 

στην ειδική διάταξη (1 Ο), που μοιάζει με κολώνα αποστάξεως, και με υπερχείλιση 

οδηγούνται στην δεξαμενή (12). Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται στο ψυγείο (11) και 

οδηγούνται στη δεξαμενή νερού (3). Το καθαρισμένο και αφυγρασμένο φυσικό αέριο 

είναι έτοιμο για την μεταφορά (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού 

Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Στον πίνακα 1 δίνεται η σύσταση αερίων από διαφορετικές πηγές. 

Χώρα Πεδίο CΗι C2H6 C3H8 2:C4H C02 Nz HS Hu,n 

% % % 10% % % % MJ/mn' 

Αυστρία Marchfeld 97 0,8 0,3 - 0,6 1,3 - 36,30 

Γαλλία Lacq ως έχει 69,6 3,1 1,0 0,3 10,0 - 15, 1 33,37 

Lacq καθαρό 96,5 2,7 0,4 0,25 - - - 37,01 

Γερμανία Bemtheim 90,0 0,7 0,2 0, 1 2,0 6,5 0,5 33,29 

Wolfsberg 93,3 1,4 2,1 1,9 0,3 0,4 - 37,26 

Rehden 82,2 0,6 Ο, 1 - 10,0 7,1 - 29,52 

Ιταλία Corrregio 99,6 - 0,2 - - 0,2 - 35,76 

Corte Maggiore 91 ,7 5,0 1,3 0,9 - 0,5 - 40,53 

Coπegliano 97,5 0,5 - - - - 2 35,29 

Ravena 99,5 - Ο, 1 - - 0,4 - 35,59 

Ολλανδία De Lier 88,8 6,2 1,0 0,5 0,1 1,4 - 37,56 

Slochteren 81,9 3,5 0,4 - 0,8 14,0 - 31,98 

Tubbergen 85,1 1,8 0,8 0,6 3,0 8,6 0,03 33,12 

Ομοσπονδία Σιβηρικό προς 

Ευρπωπη 92,6 3,0 0,77 0,38 0,27 2,98 - 36,43 

Baku 93,0 3,3 - - 2,2 0,5 - 35,50 

Beriosovo 94,5 2,0 1,0 - 1,8 0,7 - 35,88 

Saratow 93,1 4,0 - - 0,6 2,3 - 36,44 

Αλγερία Hassi R' Mel 87,5 8,5 2,5 0,85 - 0,6 - 40,42 

Βόρεια Ekofisk (Νορβηγία) 86,6 7,7 2,35 0,8 1,6 0,7 - 39,59 

θάλασσα Placid (Ολλανδία) 85,9 7,6 2,00 0,4 1,5 0,8 - 39,62 

Πίνακας 1. Συνθέσεις φυσικών αερίων 
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1.4 ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Το φυσικό αέριο αποτελείται από υδρογονάνθρακες με πολύ χαμηλό σημείο 

βρασμού . Το κύριο συστατικό του, το μεθάνιο, έχει σημείο βρασμού -154°C ενώ το 

σημείο βρασμού για το αιθάνιο είναι -89°C, για το προπάνιο είναι -42 °C και τέλος 

για το βουτάνιο είναι -0,5°C (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού 

Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου , ΔΕΠΑ) . 

Το φυσικό αέριο είναι σε αέρια φάση σε θερμοκρασία άνω των -161°C. 

Παρακάτω ακολουθεί παρουσίαση των χαρακτηριστικών των βασικών 

συστατικών του φυσικού αερίου. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του μεθανίου είναι: 

1. Το μεθάνιο είναι το απλούστερο αλκάνιο δηλαδή άκυλος 

κορεσμένος υδρογονάνθρακας με χημικό τύπο CH4 και μοριακή 

μάζα 16,0425. 

2. Σχεδόν άοσμο (μυρωδιά σκόρδου) 

3. Μη τοξικό αλλά κατάλληλο για εισπνοή 

4. Είναι άχρωμο. Η ύπαρξη του δεν ανιχνεύεται εύκολα ενώ με τον 

αέρα σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα. Επίσης είναι το κύριο 

συστατικό του φυσικού αερίου σε ποσοστό από 70% έως και 90%. 

5. Είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα 

6. Εύφλεκτο και δίνει φλόγα μπλε ελάχιστα ορατή αλλά αρκετά 

θερμή 

7. Δεν υπάρχουν στερεά κατάλοιπα κατά την καύση 

8. Καίγεται κατά την αντίδραση : CH4+20τ-+C02+2H20+809KJ. Η 

σχετικά μεγάλη ενεργειακή απόδοση και η καθαρή καύση του το 

κάνουν ένα πού ελκυστικό καύσιμο . Ενέργεια τέλειας 

καύσης:809ΚJ/mοle . 

9. Όταν το CH4 καίγεται σωστά παράγεται μόνο C02 και Η20 

10. Το φυσικό αέριο βρίσκεται σε ποσοστό 5% έως και 15%. 

Οι φυσικές ιδιότητες του είναι 
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11 . Σημείο τήξης (1 atm) - -182,5 °C 

12. Σημείο βρασμού (latm) - -161 ,5 °C 

13. Κρίσιμη θερμοκρασία - - 82,25 °C 

14. Θερμότητα καύσης - 13300 °C 

15 . Διαλυτότητα στο νερό (17°C, latm) - 35g/m3 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ) . 

Τα βασικά στοιχεία του αιθανίου είναι : 

1. Το αιθάνιο είναι το δεύτερο απλούστερο αλκάνιο , δηλαδή άκυκλος 

κορεσμένος υδρογονάνθρακας με χημικό τύπο C2H6 και μοριακή 

μάζα 30,070. 

2. Είναι αέριο άοσμο , εύφλεκτο και δίνει φλόγα θερμή και φωτεινή . 

Ελάχιστα διαλυτό στο νερό αλλά διαλύεται ευκολότερα σε 

οργανικούς διαλύτες . Η ύπαρξη του δεν ανιχνεύεται εύκολα ενώ με 

τον αέρα σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα. 

3. Ενέργεια τέλειας καύσης - 1561 kJ/mole 

4. Στο φυσικό αέριο βρίσκεται σε ποσοστό 5% έως και 15%. 

Οι φυσικές του ιδιότητες είναι : 

5. Σημείο τήξης (latm)- -182,76 °C 

6. Σημείο βρασμού (latm)- -88,76 °C 

7. Διαλυτότητα στο νερό (17 °C, latm)- 47g/m3 

Τα βασικά στοιχεία του προπανίου είναι: 

1. Το προπάνιο είναι το τρίτο μέλος των αλκανίων αλλά το 

απλούστερο από την κατηγορία του και είναι υγροποιήσιμο με 

συμπίεση στις κανονικές συνθήκες. 

2. Είναι άχρωμο , άοσμο και εύφλεκτο γι' αυτό το λόγο προστίθενται 

στο αέριο ίχνη αιθανοθειόλης για να έχει τη γνωστή 

χαρακτηριστική μυρωδιά με σκοπό την αποφυγή ατυχημάτων από 

τη διαρροή του . 

3. Έχει χημικό τύπο C3H8 και μοριακή μάζα 44,1 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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4. Έχει ενέργεια τέλειας καύσης - 2200 kJ/mole 

5. Στο φυσικό αέριο βρίσκεται σε ποσοστό περίπου 5% 

Οι φυσικές του ιδιότητες είναι: 

Σημείο τήξης (latm) - -187,6°C 

6. Σημείο βρασμού (1 atm) - -42,09°C 

7. Διαλυτότητα στο Η20 (17°C, latm) - 100g/m3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΌΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του βουτανίου είναι: 

1. Είναι το τέταρτο μέλος της ομόλογης σειράς των αλκανίων, είναι 

άχρωμο, άοσμο, εύφλεκτο και πτητικό το οποίο πρέπει να 

αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από πηγές 

ανάφλεξης. 

2. Στο φυσικό αέριο βρίσκεται σε ποσοστό 5% 

3. Ο χημικός τύπος του είναι: C4H 10 και το μοριακό του βάρος : 

58,12g/mol. 

Οι φυσικές του ιδιότητες είναι: 

4. Σημείο τήξης (latm) - -138,2 °C 

5. Σημείο βρασμού - -0,5 °C 

6. Σημείο ανάφλεξης - -60 °C 

7. Θερμοκρασία αυτανάφλεξης - 287 °C 

8. Ειδικό βάρος - 0,573 (σε υγρή μορφή) και 2, 11 (σε αέρια μορφή) . 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση: ΔΗΜΌΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ) . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΤΑ 
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Συστατικό Χώρα προέλευσης Φυσικού Αερίου 

Ρωσία Αλγερία 

Μεθάνιο 98% 91,2% 

Αιθάνιο 0,6% 6,5% 

Προπάνιο 0,2% 1,1% 

Βουτάνιο 0,2% 0,2% 

Πεντάνια 0,1% -

Άζωτο 0,8% 1% 

Διοξείδιο του άνθρακα 0,1% -

Ανωτέρα θερμογόνος 8.600 - 9.200Kcal 9.400 - 10.650Kcal 

δύναμη 

Πίνακας 2. Σύσταση (% κ. ό.)του επεξεργασμένου αερίου (LNG) φυσικού αερίου που 

χρησιμοποιείται στην Ε)J.άδα μέχρι σήμερα. 

1.5 Η ΚΑ ΥΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Η πλήρης καύση ενός mole μεθανίου απαιτεί δύο mole οξυγόνου, οπότε 

παράγονται ένα mole διοξειδίου του άνθρακα και δύο mole νερού : 

CH4 + 202-+ C02 +2Η2Ο 

Τα πράγματα όμως κατά την καύση του φυσικού αερίου (άρα και του μεθανίου) 

δεν είναι πάντα τόσο απλά όπως περιγράφονται από την παραπάνω στοιχειομετρική 

αντίδραση. 

Το μεθάνιο, για παράδειγμα, παρουσιάζει την ιδιοτροπία να υφίσταται σχάση 

και μετατροπή προς βαρύτερους υδρογονάνθρακες . Οι υδρογονάνθρακες αυτοί 

(μεταξύ των οποίων πιθανόν και η φορμαλδεi3δη) αποσυντίθενται με απελευθέρωση 

υδρογόνου (το φαινόμενο αναφέρεται ως «αφυδρογόνωσψ>) , ώστε τελικά απομένει 

ένας σκελετός άνθρακα, που αποτελεί το αίτιο της φωτεινότητας της φλόγας. Στο 

Σχήμα 1.4 παριστάνεται σχηματικά η φλόγα αερίου μέσα σε φλογοσωλήνα 

ΑΝΆΛΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΎ ΑΕΡΙΟΎ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 
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(Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς -

Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Η αφυδρογόνωση και η καύση του υδρογόνου γίνεται περίπου στο 15% του 

συνολικού μήκους της φλόγας. Το υπόλοιπο 85% έχει να κάνει με την καύση του 

προαναφερθέντος σκελετού λεπτότατου άνθρακα (μερικά εκατομμύρια ανά cm3
) . 

Αν αυτός δεν καεί μέχρι το τέλος του μήκους της φλόγας, τότε σε θερμοκρασίες 

κάτω των 1000°C δεν καίγεται αλλά συνενώνεται σε μεγαλύτερα τεμαχίδια, που 

παίρνουν τη μορφή πολύ μικρών "σκουληκιών" και αποτελούν την εκφεύγουσα από 

την εστία αιθάλη 

Στην πράξη λοιπόν, επειδή δεν δύναται να επιτευχθεί στοιχειομετρική καύση , 

δηλαδή καύση με την θεωρητική -ελάχιστη- ποσότητα οξυγόνου , χρησιμοποιούμε 

πάντοτε περίσσεια αέρα (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού 

Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Η καλή καύση προϋποθέτει όσο το δυνατόν μικρή περίσσεια αέρα, ώστε και η 

ποσότητα των καυσαερίων να είναι η μικρότερη δυνατή και έτσι να μικραίνει η 

αποβαλλόμενη ενέργεια και .συνεπώς να μειώνεται κί1.ι η εκ . καυσαερίων απώλεια 

(Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς -

Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Αντιστρόφως, η περίσσεια αέρα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη , ώστε να 

πραγματοποιείται τέλεια καύση . Ο έλεγχος λοιπόν της ποιότητας της καύσεως μπορεί 

να γίνει με προσδιορισμό των στοιχείων των καυσαερίων του C02 του 02 και των 

τυχόν προϊόντων ατελούς καύσης. 

Έτσι, η ανάλυση των καυσαερίων δίνει πλήρη εικόνα της ποιότητας της 

καύσης. Η ανάλυση των καυσαερίων γίνεται με απλές συσκευές, που μετά την 

υγροποίηση των υδρατμών, δίνουν τις αναλογίες των παραπάνω συστατικών στα 

ξηρά καυσαέρια (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου 

Μεταφοράς- Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΤΑ 



ΕΤΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΦΥΣΤΚΟ ΑΕΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΤΟ 1 

_ \ χaύση καύση σκελετοί,• 
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ι γόνου λη 

10 10 J(J ιο so ΙίΟ 10 10 90 100 

μήκος φλόγας /. 

Σχήμα 1.4 Αφυδροyόνωση και καύση σκελετού άνθρακα. 

1.6 ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

1.6.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Με τη σημερινή τεχνολογία, αλλά και για το άμεσο μέλλον , οι σταθμοί 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμένο κύκλο και η από κοινού παραγωγή 

θερμότητας και ηλεκτρισμού από ενεργοβόρες εγκαταστάσεις είναι οι καλύτερες 

δυνατές επιλογές από πλευράς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλή 

περιβαλλοντολογική επίπτωση . 

1.6.2 Βιομηχανία 

Η χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία μπορεί να χωριστεί σε τρείς 

βασικές κατηγορίες: 

1. Απευθείας θερμική χρήση , κυρίως από βιομηχανίες παραγωγής 

κατασκευαστικών υλικών (τσιμέντου, μετάλλων, κεραμικών υλικών) . 

2. Έμμεση θερμική χρήση (συνήθως μέσω της παραγωγής ατμού), κυρίως από 

χημικές βιομηχανίες και βιομηχανίες χαρτιού, τροφίμων, υφαντουργίες κ.α. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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3. Ως πρώτη ύλη, από τις βιομηχανίες αμμωνίας, μεθανίου , αιθυλενίου, 

προπυλενίου . 

1.6.3 Εμπορικός Τομέας 

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευρέως στον εμπορικό τομέα κυρίως για 

θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού, στη μαγειρική, καθώς και σε άλλες 

εξειδικευμένες χρήσεις. Εκτιμάται ότι μέχρι το 2020 η κατανάλωση αερίου από τον 

εμπορικό τομέα θα έχει αυξηθεί στο 33% της συνολικής κατανάλωσης αερίου από τα 

δίκτυα χαμηλής πίεσης. 

1.6.4 Οικιακός Τομέας 

Η ανάπτυξη της χρήσης του αερίου ως καύσιμο στον οικιακό τομέα 

χρονολογείται από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. 

Η χρήση του στη μαγειρική, τη θέρμανση νερού και χώρων (με λέβητες 

φυσικού αερίου) καθώς και τον κλιματισμό, έχει προσφέρει μεγάλη ευκολία, 

ταχύτητα και οικονομία, αντικαθιστώντας έτσι τις άλλες πηγές ενέργειας, όπως το 

πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό. Σε διεθνές επίπεδο, το 1/3 περίπου της παραγωγής 

φυσικού αερίου χρησιμοποιείται από τον οικιακό τομέα. 

Η πίεση στην οποία δουλεύουν οι οικιακές συσκευές είναι ι 8-23mbar με 

συνέπεια να υπάρχει πληθώρα συσκευών και αυτοματισμών ώστε να διατηρείται 

σταθερή η πίεση αυτή. 

Ανάλογα με την προέλευση του φυσικού αερίου μεταβάλλεται και η 

θερμογόνος δύναμη του. Έτσι η θερμογόνος δύναμη του αερίου μεταβάλλεται 

ανάλογα μεταξύ των τιμών 7.224 Kcal και 11.266 Kcal, (Ορολογία και Μονάδες 

Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση: ΔΗΜΌΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

1.7.5 Μεταφορά 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Η πρώτη χρήση του φυσικού αερίου στη μεταφορά καταγράφηκε σχεδόν 

ταυτόχρονα με την είσοδο των μηχανών εσωτερικής καύσης από το τομέα της 

μεταφοράς (Τεχνολογία Φυσικού Αερίου, Τόμος 1 - Παπανίκας Δημήτριος). 

Παγκοσμίως, υπάρχει μια συνεχείς αυξανόμενη χρήση του αερίου για μεταφορά 

και ειδικότερα από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, λεωφορεία και φορτηγά, λόγω της 

οικονομίας που προσφέρει ως καύσιμο και της φιλικότητας του προς το περιβάλλον. 

Αλλά και η χρήση του σε ιδιωτικά οχήματα συνεχώς αυξάνεται. Μεγάλοι 

κατασκευαστές αυτοκινήτων αναπτύσσουν με ταχύς ρυθμούς τη σχετική τεχνολογία 

για τη χρήση του αερίου ως υποκατάστατου και ανταγωνιστικού καυσίμου. 

1.7 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 

Κανονική κατάσταση (ΚΣ): Συνήθως είναι σε συνθήκες αναφοράς 0°C και 

1,01325bar απόλυτη πίεση . Στις συνθήκες αυτές ανάγονται οι ποσότητες και τα 

χαρακτηριστικά των αερίων. Σε ορισμένες χώρες αντί των 0°C προτιμούν τους l 5°C, 

ενώ σε ειδικές περιπτώσεις, όπως προκειμένου περί χημικών αντιδράσεων, 

χρησιμοποιείται σαν χημική κατάσταση αναγωγής οι 25°C, (Ορολογία και Μονάδες 

Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση: ΔΗΜΟΣJΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΔΕΠΑ) ΑΕ) . 

Κανονικό κυβικό μέτρο (Nm3
): Είναι η ποσότητα του αερίου που περικλείεται σε 

ένα κυβικό μέτρο (m3
) σε Κανονικές Συνθήκες, (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας 

Φυσικού Αερίου -Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Μοριακή μάζα (Μ): Είναι η ποσότητα της μάζας του αερίου που περιέχεται σε όγκο 

1 kmol (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου -Έκδοση: ΔΗΜΟΣΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Μοριακός όγκος (V m): Είναι ο όγκος που καταλαμβάνει 1 Κmol οποιουδήποτε 

ιδανικού αερίου σε ΚΣ, και που είναι πάντοτε ίσος με 22,4 m3 (Ορολογία και 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Ιδανικό αέριο: Είναι το αέριο που η συμπεριφορά του ακολουθεί τον νόμο : 

Όπου, Ρ = η απόλυτη πίεση 

ν =ο όγκος 

η = η ποσότητα 

PV=nRT 

R = η παγκόσμια σταθερά των αερίων (σε μονάδες ανάλογες με τα 

υπόλοιπα μεγέθη) 

Τ = η θερμοκρασία του αερίου 

Για τα πραγματικά αέρια, στο δεύτερο μέρος της εξίσωσης υπεισέρχεται και 

ένας συντελεστής z (συντελεστής συμπιεστότητας) που φανερώνει την απόκλιση του 

αερίου από την ιδανική κατάσταση (για ιδανικά αέρια ο συντελεστής συμπιεστότητας 

ισούται με την μονάδα), (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού 

Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Πίεση: 

α. Μανομετρική Πίεση ή Υπερπίεση: Είναι η μετρούμενη πίεση με ένα μανόμετρο 

ή με ένα πιεσόμετρο. Υπολογίζεται από την διαφορά της απόλυτης πίεσης και της 

ατμοσφαιρικής, (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : 

ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΠJΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

β. Απόλυτη Πίεση: Είναι η επικρατούσα στον χώρο του αερίου πίεση που είναι το 

άθροισμα της μανομετρικής και της ατμοσφαιρικής πίεσης, (Ορολογία και Μονάδες 

Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΠΙΧΕJΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Ρ απόλυτη=Ρ ατμοσφαιρική + Ρ μανομετρική 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 
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γ. Πίεση Ηρεμίας (στατική): Είναι η πίεση του αερίου που ηρεμεί (δεν υπάρχει ροή) 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ) . 

δ. Πίεση ροής: Είναι η πίεση η οποία λόγω των τριβών που αναπτύσσονται είναι 

μικρότερη από την πίεση ηρεμίας (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού 

Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ) . 

ε. Δυναμική Πίεση: Είναι η πίεση που αναπτύσσεται λόγο της ταχύτητας ροής του 

αερίου (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου -Έκδοση : ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Ρδυναμική=ρ*w2/2 

Όπου : ρ =πυκνότητα 

w = ταχύτητα αερίου 

στ. Συνολική Πίεση: Είναι το άθροισμα της στατικής και της δυναμικής πίεσης. Η 

συνολική πίεση δεν αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του αερίου (Ορολογία και 

Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ) . 

Ρ συνολι1<1j=Ρ σrατικ1j + Ρδυναμική 

Σχετική Πυκνότητα: Είναι το πηλίκο της μάζας ενός όγκου ενός αερίου προς τη 

μάζα ίσου όγκου ξηρού αέρα σε Κανονικές Συνθήκες (Ορολογία και Μονάδες 

Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΔΕΠΑ) ΑΕ) . 

Θερμογόνος Δύναμη: Η ποσότητα ενέργειας που απελευθερώνεται κατά την πλήρη 

καύση συγκεκριμένης μοναδιαίας ποσότητας καυσίμου. Για αέρια καύσιμα 

εκφράζεται συνήθως σε kcal/m3
, ενώ για υγρά και στερεά καύσιμα σε kcal/kg, 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΙΆ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). Διακρίνεται σε : 

• Ανωτέρα Θερμογόνο Δύναμη (Gross calorific/heating 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 B AR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

value) 
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Για τον υπολογισμό της θεωρείται ότι το νερό που παράγεται κατά την καύση 

έχει υγροποιηθεί και έχει απελευθερώσει την λανθάνουσα θερμότητα ου . 

• Κατωτέρα Θερμογόνο Δύναμη (Net calorific/heating value) 

Για τον υπολογισμό της θεωρείται ότι το νερό που παράγεται κατά την καύση 

βρίσκεται σε αέρια φάση (δεν έχει απελευθερωθεί η λανθάνουσα θερμότητα 

του) . Το ποσοστό κατά το οποίο πρέπει να προσαυξηθεί η κατωτέρα 

θερμογόνος δύναμη για να υπολογιστεί η ανωτέρα θερμογόνος δύναμη για να 

υπολογιστεί η ανωτέρα θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου είναι ενδεικτικά 

κατά το καύσιμο όπως παρακάτω . 

• Φυσικό Αέριο : 10% 

• L.P.G . :7,5% 

• Υγρά καύσιμα 

(μαζούτ, diesel) : 6% 

• Στερεά καύσιμα :3% 

Δείκτης Wobbe (W): Είναι το πηλίκο της Α.Θ.Δ . προς την τετραγωνική ρίζα της 

σχετικής πυκνότητας ενός αερίου . Ο δείκτης αυτός αποτελεί μια ένδειξη της 

ποσότητας της ενέργειας που δίνεται σε ένα καυστήρα · από το αέριο καύσιμο. Η 

__ ενέρ~εια αυτή είναι γραμμική συνάρτηση του δείκτη. Δυο αέρια διαφορετικής 

σύστασης αλλά με τον ίδιο δείκτη Wobbe θα δίνουν την ίδια ενέργεια κάτω από τις 

ίδιες συνθήκες πίεσης, (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου -

Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Συνεκτικότητα (Ιξώδες): Συνεκτικότητα είναι το μέγεθος εκείνο που εκφράζει την 

εσωτερική τριβή που αναπτύσσεται κατά τη ροή του αερίου . Διακρίνεται σε 

κινηματική και δυναμική συνεκτικότητα, (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας 

Φυσικού Αερίου -Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

Η κινηματική συνεκτικότητα συμβολίζεται με το (V) και η δυναμική με το (η) . 

Μεταξύ κινηματικής και δυναμικής συνεκτικότητας ισχύει η εξής σχέση : 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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V=η/ρ 

Όπου ρ: η πυκνότητα 

Και οι δυο συνεκτικότητες, στην περίπτωση των αερίων αυξάνουν με την 

αύξηση της θερμοκρασίας. Σε υψηλές πιέσεις παρουσιάζεται το αντίθετο φαινόμενο, 

δηλαδή μειώνονται οι τιμές όσο αυξάνεται η θερμοκρασία. Η δυναμική 

συνεκτικότητα δεν εξαρτάται από την πίεση , είναι αντιστρόφως ανάλογη της 

πυκνότητας άρα και της πίεσης, (Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού 

Αερίου-Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ). 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΤΑ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ2 

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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2 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Το φυσικό αέριο εισάγεται στην Ελλάδα από την Ρωσία (Gazexport) μέσω 

αγωγών μεταφοράς με σημείο παραλαβής τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα και σε 

ποσότητα 2,4 δις m3 ετησίως μέχρι το 2016 και από την Αλγερία, σε υγροποιημένη 

μορφή (LNG), με ειδικό δεξαμενόπλοιο στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της νήσου 

Ρεβυθούσας στην Αγία Τριάδα Μεγάρων στην Αττική . Η ελάχιστη ετήσια ποσότητα 

είναι 0,68 δις ιη3 με δυνατότητα μελλοντικής αύξησης (Εγχειρίδιο Βασικής 

Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου , 

ΔΕΠΑ). 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο ή LNG (Liquefied Natural Gas) είναι ένα μίγμα 

υδρογονανθράκων που μπορεί να υγροποιηθεί υπό πίεση σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. Το μίγμα αποτελείται κυρίως από προπάνιο σε ποσοστό 70% - 90% 

και από βουτάνιο σε ποσοστό 10% - 30% (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού 

Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι το ότι 

επειδή η πυκνότητα του είναι μεγαλύτερη από αυτή του αέρα, σε περίπτωση διαφυγής 

διαχέεται στο πάτωμα σαν υγρό. Αυτός είναι και ο λόγος της μεγάλης 

επικινδυνότητας που παρουσιάζει και τη διατύπωσης πλήθους ειδικών κανόνων 

ασφαλείας (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου 

Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Η αποθήκευση του υγροποιημένου φυσικού αερίου μπορεί να γίνει είτε σε 

φιάλες είτε σε ειδικές , σταθερά στηριγμένες στο έδαφος, δεξαμενές . Εκτός από της 

απ' ευθείας χρήση του στην κατανάλωση, μπορεί να βοηθήσει και στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος των αιχμών του φυσικού αερίου με την πρόσμιξη του σε αυτό 

(Natural Gas Storage - DF Quinn, JA McDonald - Carbon, 1992 - Elsevier). 

Το σύστημα του φυσικού αερίου έχει ως σκοπό την ασφαλή τροφοδοσία των 

μεγάλων καταναλωτικών κέντρων της χώρας και αποτελείται από : 

• Το δίκτυο μεταφοράς του φυσικού αερίου και 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 
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• Τον τερματικό σταθμό αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού (αλγερινού) 

αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα (Revythousa LNG Terminal). 

Το υγροποιημένο φυσικό αέριο επαναεριοποιείται μέσω ειδικής διάταξης στη 

Ρεβυθούσα και τροφοδοτεί το δίκτυο μεταφοράς, το σύστημα διανομής του φυσικού 

αερίου στους καταναλωτές. 

2.1 ΜΕΤΑΦΟΡΆ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Με τον όρο μεταφορά ή τηλεμεταφορά φυσικού αερίου εννοείται αφενός η 

διηπειρωτική και διεθνή μεταφορά του, αφετέρου η παράλληλη με την μεταφορά 

διανομή του Φ .Α . σε μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές (π.χ. στην Ελλάδα, 

διανομή Φ.Α. στην ΕΛΒΑ), (Τεχνολογία Φυσικού Αερίου, Τόμος 1 - Παπανίκας 

Δημήτριος) . 

Το κυριότερο στοιχείο στα δίκτυα μεταφοράς του Φ.Α . αποτελεί το σύστημα 

συμπιεστών . Οι συμπιεστές είναι συνήθως τύπου τουρμπίνας με κινητήρια μηχανή 

αεριοστρόβιλο ενώ σε ειδικές περιπτώσεις (συμπίεση μικρών ποσοτήτων) 

χρησιμοποιούνται συμπιεστές εμβόλου με κινητήριες μηχανές αεριομηχανές 

εσωτερικής καύσης που λειτουργούν με κύκλο ΟΤΤΟ ή DIESEL. 

Ισχύει γενικότερος κανόνας σύμφωνα με τον οποίο οι κινητήριες μηχανές 

χρησιμοποιούν ως καύσιμο το ίδιο το φυσικό αέριο . Αυτό γίνεται ώστε το σύστημα 

μεταφοράς να είναι πιο οικονομικό και ασφαλέστερο, (Τεχνολογία Φυσικού Αερίου, 

Τόμος 1 - Παπανίκας Δημήτριος). 

Η κατανάλωση αερίου για την λειτουργία του συστήματος αποτελεί βασικό 

κριτήριο για την κατασκευή του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την διηπειρωτική 

μεταφορά (περίπου 500km) απαιτείται το 1 % της μεταφερόμενης ποσότητας, 

(Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς -

Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
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2.2 ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Τα συστήματα μεταφοράς του φυσικού αερίου που επιλέγονται σε κάθε 

περίπτωση ανάλογα με τα πολιτικά, γεωγραφικά και τεχνικά δεδομένα, είναι τα εξής: 

• Επίγεια Δίκτυα Μεταφοράς 

• Υποθαλάσσια Δίκτυα Μεταφοράς 

• Υγροποίηση και Θαλάσ1σια Μεταφορά 

2.2.1 Επίγεια Δίκτυα Μεταφοράς 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των διακινούμενων ποσοτήτων αερίου διεθνώς 

μεταφέρεται μέσω χαλύβδινων πιεστικών δικτύων (τηλεδίκτυα). Η αύξηση της 

ικανότητας μεταφοράς επιτυγχάνεται με την αύξηση της πίεσης στους αγωγούς . 

Οι σύγχρονες γραμμές μεταφοράς λειτουργούν σε πιέσεις 67,5 ή 80bar με 

προοπτική στο μέλλον να λειτουργούν στα 120bar. Τα παρουσιαζόμενα όμως τεχνικά 

όρια στη διάμετρο των αγωγών μεταφοράς, εμφανίζονται και στην πίεση μεταφοράς 

με αποτέλεσμα τον περιορισμό της πίεσης λειτουργίας και την χρησιμοποίηση 

ενδιάμεσων σταθμών συμπίεσης. 

Το μοντέλο ενός δικτύου μεταφοράς μοιάζει με μια αλυσίδα που αποτελείται 

από κομμάτια αγωγού μεγάλης διαμέτρου και ενδιάμεσους σταθμούς συμπίεσης 

(βλέπε Σχήμα 2.1 ), (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου 

Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ). 

Σχήμα 2.1 Μοντέλο ενός δικτύου μεταφοράς 

Ένα μέτρο της πτώσης πίεσης κατά την τηλεμεταφορά και κατά συνέπεια του 

μεγέθους του σταθμού συμπίεσης αποτελεί ο συντελεστής Π των συμπιεστών : 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOl\lliXANIA 
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Όπου : 

Π=Pmax/Pu 

Pmax η μέγιστη επαρκής πίεση λειτουργίας σε barg 

Pu η μέγιστη πίεση εισόδου στο συμπιεστή σε barg. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μετά από υπολογισμούς βελτιστοποίησης διαπιστώθηκε ότι για διηπειρωτικά 

δίκτυα μεταφοράς (500km και άνω) απαιτείται ένας σταθμός συμπίεσης κάθε 1 OOkm 

με 400km που οδηγεί στο βέλτιστο (από οικονομικής πλευράς) αριθμό σταθμών 

συμπίεσης μεταξύ 30 και 40. (Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού 

Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου , ΔΕΠΑ). 

Γενικά, η βελτιστοποίηση μεγάλων συστημάτων μεταφοράς είναι απαραίτητη 

λόγω των πολλών παραμέτρων που επηρεάζουν την λειτουργία τους . 

Ένα παράδειγμα που δείχνει την εξάρτηση της τηλεμεταφοράς από τον 

παράγοντα της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, είναι το ακόλουθο: Τους θερινούς 

μήνες λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, θερμαίνεται το έδαφος, με αποτέλεσμα 

την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του Φ .Α. που μεταφέρεται από τους αγωγούς. 

Η αύξηση αυτή συνεπάγεται την αύξηση των απωλειών πίεσης λόγω τριβών 

κατά την ροή . Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η μείωση της ικανότητας μεταφοράς 

του συστήματος, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 2.1 . (Εγχειρίδιο Βασικής 

Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς - Γεώργιος Στεργίου , 

ΔΕΠΑ). 
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Σχήμα 2.2 Διάγραμμα ικανότητας μεταφοράς του συστήματος 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟl\ιΙΗΧΑΝΙ Α 
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Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας έχει επίπτωση και στην απόδοση των 

αεριοστρόβιλων που κινούν τους συμπιεστές. Αυτό συμβαίνει γιατί αυξάνει η 

θερμοκρασία του αναρροφούμενου αέρα με αποτέλεσμα οι αεριοστρόβιλοι αλλά και 

γενικότερα οι κινητήριες μηχανές του συστήματος, να λειτουργούν με μικρότερο 

βαθμό απόδοσης . 

Οι αγωγοί τηλεμεταφοράς τοποθετούνται μέσα στο έδαφος σε βάθος 2-2,5m. Οι 

σωλήνες έχουν καθοδική προστασία με συνεχές ρεύμα και προστασία έναντι της 

σκουριάς. 

Στα σημεία του τηλεδικτύου με το χαμηλότερο ύψος τοποθετούνται 

κατάλληλες διατάξεις απομάκρυνσης των συμπυκνωμάτων που δημιουργούν οι 

βαρύτεροι υδρογονάνθρακες. Το συνολικό μήκος των τηλεδικτύων σήμερα, 

υπερβαίνει τα 106 km πιεστικών αγωγών. 

2.2.2 Υποθαλάσσια Μεταφορά 

Μια ιδιαίτερη μέθοδος τηλεμεταφοράς φυσικού αερίου πραγματοποιείται μέσω 

υποθαλάσσιων αγωγών . Η υποθαλάσσια μεταφορά εφαρμόζεται σε δύο περιπτώσεις : 

• Για την σύνδεση πηγών που βρίσκονται σε θαλάσσιο χώρο, με την 

ξηρά (π.χ. πηγές στη Βόρεια θάλασσα). 

• Για την μεταφορά αερίου από μία πηγή που βρίσκεται στην ξηρά σε 

καταναλωτές στην απέναντι όχθη (π.χ. υποθαλάσσιος αγωγός μεταξύ 

Αλγερίας και Σικελίας). 

Αυτήν την στιγμή υπάρχουν υποθαλάσσιοι αγωγοί με μήκος 450km (Βόρεια 

Θάλασσα) ενώ στο στάδιο της μελέτης βρίσκονται αγωγοί με μήκος 1 OOOkm. Το 

μεγαλύτερο βάθος συναντά ο αγωγός Τυνησίας - Σικελίας και φθάνει τα 600m. 

Οι σταθμοί συμπίεσης που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των απωλειών 

πίεσης, κατασκευάζονται σε θαλάσσιες εξέδρες και η πίεση λειτουργίας τους φθάνει 

τιμές μέχρι και 150bar. 

2.2.3 Υγροποίηση και Θαλάσσια Μεταφορά 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Το υγροποιημένο φυσικό αέριο LNG (Liquefied Natural Gas) δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά το φυσικό αέριο των υπογείων κοιτασμάτων, το οποίο κάτω από ειδική 

επεξεργασία μεταβαίνει από την αέρια στην υγρή κατάσταση (υγροποίηση) με σκοπό 

τη μεταφορά του με ειδικά δεξαμενόπλοια . 

Η μεταφορά με δεξαμενόπλοια είναι απαραίτητη όταν το κοίτασμα απέχει από 

τη κατανάλωση τόσο ώστε η μεταφορά με υποθαλάσσιους αγωγούς να είναι αδύνατη 

ή οικονομικά ασύμφορη. 

Τα ήδη υπάρχοντα υποθαλάσσια δίκτυα μεταφοράς παρουσίασαν με το χρόνο 

μία εξέλιξη στα μήκη τους αλλά η τεχνική εμπειρία γύρω από αυτά αφορά μόνο 

μικρά βάθη . 

Ένας υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει την Τυνησία με την Ιταλία φτάνει τα 

600m βάθος . Η νεώτερη τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει και βάθη μέχρι 2000m 

αλλά στερείται πλήρως εμπειρίας (Τεχνολογία Φυσικού Αερίου , Τόμος 1 -

Παπανίκας Δημήτριος). 

Για τους παραπάνω λόγους ξεκίνησαν προσπάθειες με στόχο τη μεταφορά με 

πλοίο υγροποιημένου φυσικού αερίου,, που είχαν ως αποτέλεσμα το 1959 να γίνει το 

πρώτο πειραματικό ταξίδι. Από το 1964 ξεκινά η συστηματική μεταφορά ποσότητας 

25000m3 μεταξύ Arzew (Αλγερία) και (Convey) Αγγλία ενώ ταχύτατα 

δημιουργούνται και άλλοι θαλάσσιοι δρόμοι μεταφοράς LNG (Τεχνολογία Φυσικού 

Αερίου, Τόμος 1 - Παπανίκας Δημήτριος) . 

Η χωρητικότητα των πλοίων μεταφοράς εξελίχθηκε σταδιακά, και έτσι από τα 

25000m3 ανέβηκε στα 71000m3 για να φτάσει στα 146000m3 των σημερινών πλοίων. 

Με την εξέλιξη των πλοίων περιορίστηκε το κόστος με αποτέλεσμα να μειωθεί και ο 

χρόνος εκφόρτωσης ακόμα και στο ένα 24ωρο . Στο παρακάτω σχέδιο παρίσταται η 

αλυσίδα μεταφοράς LNG και τα πλοία της . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Μια πρωτοποριακή για την ναυπηγική λύση έχει προταθεί κατά καιρούς και 

αφορά τη κατασκευή πλοίου μεταφοράς LNG από σκυρόδεμα . Τα πλεονεκτήματα 

του σκυροδέματος είναι οι καλές κρυογενικές του ιδιότητες και το φθηνό κόστος. 

Οι χρήσεις του υγροποιημένου φυσικού αερίου, πλην της αεριοποιήσεως και 

της διανομής του μέσω των δικτύων πόλεως στον τελικό καταναλωτή , είναι 

περιορισμένες . Σε ερευνητικό στάδιο βρίσκονται ακόμα οι προσπάθειες για 

χρησιμοποίηση του LNG ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) ή 

αεριοστρόβιλους . 

Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει, ιδιαίτερα όσο αφορά στα προϊόντα της 

καύσης του , αποτελούν ισχυρό κίνητρο στη συνέχιση των προσπαθειών αυτών. 
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Σχήμα 2.3 Δ ιάγραμμα υγροποίησης και θαλάσσιας μεταφοράς του φυσικού αερίου 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΙ-αΑΝΙΑ 
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2.3 ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Στο δίκτυο μεταφοράς του φυσικού αερίου στην Ελλάδα περιλαμβάνονται: 

• Κεντρικός αγωγός μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης (70bar) από τα 

Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι την Αττική, συνολικού μήκους 512km. 

Η διάμετρος του αγωγού είναι 36" (in) για τα πρώτα 1 OOkm και 30" (in) 

για τα υπόλοιπα . 

• Κλάδοι μεταφοράς υψηλής πίεσης προς την ανατολική Μακεδονία και 

Θράκη, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αττική, συνολικού μήκους 

440km. 

• Μετρητικοί και ρυθμιστικοί σταθμοί για τη μέτρηση της παροχής αερίου 

και τη ρύθμιση της πίεσης. 

• Σύστημα τηλεyειρισμού, ελέγιου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών. 

• Κέντρα λειτουργίας και συντήρησης, στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και 

τη Θεσσαλία. 

• Συνοριαιcός Σταθμός Εισόδου (Border Statίon). (Τεχνολογία Φυσικού 

Αερίου, Τόμος 1 - Παπανίκας Δημήτριος) . 

ΑΝΑΛΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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Σχήμα 2.4 Γεωφυσικός Χάρτης Δικτύου Μεταφοράς και Διανομής Φυσικού Αερίου στην Ε)).άδα 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΝΙΗΧΑΝΙΑ 
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2.4 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΡΕΒΥΘΟΥΣΑΣ 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 

στην Ρεβυθούσα περιλαμβάνουν: 

• Δύο δεξαμενές αποθήκευσης συνολικής χωρητικότητας l 30000m3 

(65000m3 έκαστη). 

• Εγκαταστάσεις ελλιμενισμού δεξαμενόπλοιων 

• Κρυογενικές εγκαταστάσεις 

• Αεριοποιητές, για την επαναεριοποίηση του LNG και την τροφοδοσία του 

συστήματος μεταφοράς 

• Δύο αγωγούς διασύνδεσης της Ρεβυθούσας με το σύστημα μεταφοράς 

• Ναυλωμένο δεξαμενόπλοιο χωρητικότητας 73000m3 Υ.Φ .Α . 

(υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)). 

• Μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης 

Σ.Η.Θ .Υ.Α.(της τάξεως του 90%) με ισχύ 15,5MW. 

• Σταθμό Μέτρησης - Ρύθμισης Πίεσης M/R 

2.5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

Το σύστημα διανομής στην Ελλάδα αποτελείται από: 

• Δίκτυα υψηλής πίεσης (70bar) ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς 

μήκους 511 krn και ονομαστική διάμετρο 36" (914mm) από τον 

Προμαχώνα μέχρι τη Νέα Μεσήμβρια και 30" (762mm) από τη Νέα 

Μεσήμβρια μέχρι το Πάτημα Ελευσίνα . 

• Δίκτυα μέσης πίεσης (19bar) στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία 

και στις βιομηχανικές περιοχές Οινοφύτων, Πλατέως, Ημαθίας, 

Ξάνθης, Καβάλας και ΒΙΠΕ Κομοτηνής 

• Δίκτυα yαμηλής πίεσης (4bar) σε Αττική , Θεσσαλονίκη και 

Θεσσαλία, προβλεπόμενου μήκους 6500krn. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ M/R 1914 BAR 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ MfR 19-4BAR ΚΕΦΑΛΑΤΟ3 

3 ΓΕΝΙΚΑ 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον Σταθμό Διανομής M/R 19/4 bar, Φυσικού 

Αερίου (Φ.Α.), ο οποίος θα εγκατασταθεί για την ρύθμιση της πίεσης και την 

μέτρηση του τροφοδοτούμενου αερίου για τα Δίκτυα Διανομής 4 bar από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και χάλυβα (St), από τον οποίο θα τροφοδοτηθεί και η 

βιομηχανική μονάδα της παρούσης μελέτης . 

Η ονομαστική δυναμικότητα των σταθμών είναι: 

Ι> 2.000 Nm3/H 

Ι> 5.000 Nm3/H 

Ι> 8.000 Nm3/H 

Ι> 10.000 Nm3/h 

Ι> 12.000 Nm3/H 

Η πίεση εισόδου κυμαίνεται από τα 6 έως τα 19 bar. 

3.1 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

3.1.1 Ποιότητα Αερίου 

Τα εξαρτήματα του Σταθμού που είναι σε επαφή με το αέριο θα κατασκευαστούν 

από υλικά κατάλληλα για φυσικό αέριο . 

3.1.2 Θερμοκρασία Εισόδου 

Ανάλογα με τις τοπικές μετεωρολογικές συνθήκες, το βάθος του σωλήνα εισόδου 

κλπ., η θερμοκρασία εισόδου του αερίου μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 

Ο °C και 40 °C. 

3.1.3 Πίεση Λειτουργίας 

Όλες οι αναφερόμενες πιέσεις είναι σχετικές πιέσεις. 

Η πίεση εισόδου μπορεί να κυμαίνεται: 

ελάχιστη : 6 bar 

μέγιστη : 19 bar 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ M/R 19-4BAR 

Η πίεση εξόδου μπορεί να κυμαίνεται: 

ελάχιστη : 1 bar 

μέγιστη : 5 bar 

3.1.4 Ονομαστική ροή σταθμών 

• 
• 
• 

4650 Nm3/h 
4400 Nm3/h 
4200 Nm3/h 

3.1.5 Ταχύτητα Ροής Αερίου 

ΚΕΦΑΛΑΤΟ 3 

Η ταχύτητα του αερίου στους σωλήνες του σταθμού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 25 

m/sec (εC.αιρείται η έξοδος από το ρυθμιστή, και η γραμμή by-pass). 

3.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

3.2.1 Σχηματικό Διάγραμμα Σταθμού Διανομής MJR 

Το Σχηματικό διάγραμμα του Σταθμού Διανομής M/R δίδεται στο παράρτημα 1 του 

παρόντος κεφαλαίου. 

3.2.2 Δομή του Σταθμού Διανομής MJR. 

Ο σταθμός θα αποτελείται από δύο όμοια ρυθμιστικά ρεύματα, το ένα σε 

λειτουργία, το άλλο σε αναμονή. 

Κάθε ρεύμα θα έχει δυναμικότητα 100% της ονομαστικής ροής. 

Στο τέλος των ρευμάτων ρύθμισης ακολουθεί το μετρητικό τμήμα του Σταθμού . Στο 

τμήμα αυτό περιλαμβάνεται κατάλληλος μετρητής τύπου τουρμπίνας . 

Κατάλογοc: Υλικών 

Ακολουθεί πίνακας των κυριοτέρων υλικών του Σταθμού . Οι αριθμοί του κάθε είδους 

αναφέρονται στο σχηματικό διάγραμμα. Λεπτομέρειες δίνονται στο αντίστοιχο 

σχέδιο του σταθμού στο παράρτημα τεχνικών σχεδίων . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΕΛΕΤΗΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ M/R 19-4BAR ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΉ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ MR-

DR 

1 Μονωτικός σύνδεσμος 1 ΕΠΑ -MR- 00110 

εισόδου 

2 Σφαιρική βάνα πλήρους 2 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

διάτρησης 

3 Φίλτρο αερίου με διαφορικό 2 ΕΠΑ -MR- 00110 

μανόμετρο 

4 Βάνα ακαριαίας αποκοπής 2 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

5 Ρυθμιστής αερίου (active) 2 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

6 Ρυθμιστής αερίου (Monitor) 2 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

7 Βάνα τύπου πεταλούδας 4 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

8 Σφαιρική βάνα πλήρους 1 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

διάτρησης (βάνα bypass) 

9 Ρυθμιστική βάνα (throttle 1 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

valve) 

10 Ανακουφιστική βαλβίδα 2 ΕΠΑ-ΜR- 002/0 

(relief) 

11 Σφαιρική χαλύβδινη βάνα 2 ΕΠΑ -MR- 00210 

ανακουφιστικής διάταξης 

12 Μετρτής τουρμπίνας 1 ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

13 Διορθωτής ΡΤΖ - ΕΠΑ -MR- 00310 

14 Μονωτικός σύνδεσμος 1 ΕΠΑ -MR- 00310 

εξόδου 

15 Αναμονή για μανόμετρο με 4 ΕΠΑ -MR- 002/0 

βάνα-τάπα 

16 Ενδείκτης πίεσης (0-25bar) 3 ΕΠΑ -MR- 003/0 

17 Μεταδότης πίεσης (0-25bar) 1 ΕΠΑ -MR- 00310 

18 Ενδείκτης πίεσης (0-6bar) 3 ΕΠΑ-ΜR- 003/0 

19 Εξαεριστικός σωλήνας με - ΕΠΑ-ΜR-003/0 
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διπλή σφαιρική βάνα 

20 Κεφαλή εξαεριστικού - ΕΠΑ -MR- 002/0 

21 Μεταδότης πίεσης (0-6bar) 1 ΕΠΑ -MR- 00310 

22 Μεταδότης θερμοκρασίας 1 ΕΠΑ -MR- 00310 

23 Θερμοκυψέλη (Thermowell) 1 ΕΠΑ -MR- 00310 

24 Καταγραφικό 1 ΕΠΑ -MR- 00310 

πίεσης/θερμοκρασίας 

25 Διαφορικό μανόμετρο 2 ΕΠΑ -MR- 00310 

26 ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Καμπίνα 

Πλαίσιο ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

Σύνδεση για τον εξοπλισμό 

Γείωσης 

Γεφυρώματα γείωσης μεταξύ ΕΠΑ-ΜR- 001/0 

μεταλλικών μερών 

Ανιχνευτής αερίου ΕΠΑ-ΜR- 003/0 

Πίνακας 3.1 Κατάλογος υλικών 

Φυσικά Όρια σταθμού 

Τα όρια του σταθμού βρίσκονται αμέσως πριν τον μονωτικό σύνδεσμο εισόδου και 

αμέσως μετά τον μονωτικό σύνδεσμο εξόδου . 

Αυτά τα όρια επιτρέπουν να ορίσουμε τα στοιχεία τα οποία πρέπει να ενσωματωθούν 

στο σταθμό . 

Δυναμικότητα ροής του Σταθμού M/R 
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Ο Σταθμός και κάθε στοιχείο του πρέπει να είναι ικανά να παρέχουν το 120% της 

ονομαστικής ροής, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 στην ονομαστική πίεση εξόδου, 

όπως ορίζεται στο Άρθρο 2.3 και σε όλο το εύρος θερμοκρασίας εισόδου του αερίου. 

3.3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Τα χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων, τα οποία αποτελούν τον Σταθμό M/R 

Διανομής περιγράφονται παρακάτω : 

3.3.1 Κλάση Πίεσης Σχεδιασμού 

Λόγω της μέγιστης πίεσης λειτουργίας των 19 bar, όλες οι σωληνώσεις και τα 

εξαρτήματα του σταθμού θεωρούνται σύμφωνες με την κλάση ANSI 150. 

Οι διάμετροι των σωλήνων προσδιορίζονται με μέγιστη ταχύτητα ροής αερίου, σε 

κανονικές συνθήκεc: πίεσης και θερμοκρασίαc: (Ρ και Τ) 25 m/sec. 

Εντούτοις, για μηχανολογικούς λόγους, κανένας σωλήνας δεν πρέπει να είναι 

διαμέτρου μικρότερης των 2" εκτός από τους σωλήνες οργάνων και τους σωλήνες 

εξαερισμού. 

3.3.2 Σωλήνες και Εξαρτήματα 

Το υλικό του σωλήνα που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του Σταθμού M/R, 

είναι χαλύβδινος αγωγός χωρίς ραφή, κατά ΑΡΙ 5L, Grade Β . 

Το ελάχιστο πάχος σωληνώσεων είναι : 

για διάμετρο μέχρι 6": 4.8 mm. 

για διάμετρο από 8" έως 12" : 6.35 mm. 

για διάμετρο από 14" έως 24" : 7.92 mm. 

Τα εξαρτήματα πρέπει να είναι συγκολλητά, από χάλυβα ASTM Α 234 WPB ή MSS 

SP 75 . Οι διαστάσεις τους πρέπει να είναι σύμφωνες με ANSI Β 16-9. 
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Οι καμπύλες και οι συστολές θα είναι εν θερμώ κατασκευασμένες . 

Συντελεστής σχεδιασμού 0,4 λαμβάνεται για την εύρεση του πάχους του σωλήνα. 

3.3.3 Φλάντζες 

Υλικά 

Οι φλάντζες με συγκολλητό λαιμό πρέπει να γίνονται από συγκολλούμενο 

ανθρακούχο χάλυβα. 

Χημική Σύσταση 

Η βασική χημική σύσταση προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM 105. 

Η σύνθεση πρέπει να είναι σύμφωνη με τον τύπο: 

(C + Μη)/6< 0.45% 

C να μην είναι μεγαλύτερος από 0.25%. 

Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Τα βασικά μηχανικά χαρακτηριστικά προσδιορίζονται στο πρότυπο ASTM Α 104 

Εντούτοις, στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, η καταπόνηση πρέπει να είναι μικρότερη 

από το 67,5% της τάσης διαρροής . 

Κατασκευή 

Οι φλάντζες πρέπει να γίνονται με την μέθοδο της εν θερμώ σφυρηλάτησης . Πρέπει 

να γίνει ανόπτηση της φλάντζας για να εξευγενίζεται. 

Ο λαιμός δεν πρέπει να κόβεται από στερεό κομμάτι χάλυβα. 

Οι ακόλουθες διεργασίες πρέπει να ολοκληρώνουν την επεξεργασία τους: 

• διάτρηση 

• φινίρισμα της επιφάνειας σύνδεσης 

• άνοιγμα οπών από την μήτρα 

• φινίρισμα της κύριας πλευράς της φλάντζας 

• φινίρισμα των πλευρών 
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Οι προσόψεις πρέπει να ανυψωθούν και να γίνει μια συνεχής σπειροειδής εγκοπή , 

τύπου οδοντωτού τελειώματος. 

Συνθήκες λειτουργίας 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar (ANSI Class 150). 

Πρότυπα αναφοράς 

• υλικά : ASTM Α 105 

• διαστάσεις : ANSI Β 16-5 

• πίεση : ANSI Β 16-5 

Έλεγχοι 

• οπτική επιθεώρηση φινιρίσματος 

• έλεγχος διαστάσεων: σύμφωνα με το ANSI πρότυπο Β 16-5, 

• έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και των 

μηχανικών χαρακτηριστικών. 

Σήμανση 

Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να δίνονται στην πλευρά κάθε φλάντζας: 

• ονομαστική διάμετρος, 

• κλάση 

• τύπος χάλυβα 

• αρχικά ή όνομα κατασκευαστή. 

3.3.4 Παρεμβύσματα 

Υλικά 

Πρέπει να γίνονται από υλικά που είναι κατάλληλα για Φυσικό Αέριο. 

Πρέπει να αντέχουν στην πίεση και θερμοκρασία λειτουργίας . Δεν πρέπει να 

περιέχουν αμίαντο στην σύστασή τους. 

Συνθήκες χρήσης 
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Θα χρησιμοποιηθούν για συγκόλληση φλαντζών με λαιμό, με ανυψωμένες 

προσόψεις. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

Αναφορές σταθερών 

• υλικά : ANSI Β 16-5 

• διαστάσεις : ANSI Β 16-5 

Έλεγχοι 

• οπτική επιθεώρηση επιφανειών 

• διαστασιολογικός έλεγχος σύμφωνα με ANSI Β 16-5, 

• έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και μηχανικών 

χαρακτηριστικών. 

Σήμανση 

Δεν θα σημαίνονται. 

Συσκευασία 

Θα-παραλαμβάνονται κομμένα και σε ομάδες ανάλογα με την διάμετρο c · 

3.3.5 Κοχλίες 

Υλικά 

Πρέπει να κατασκευάζονται από σφυρήλατες ράβδους χρωμιο-μολυβδενικού 

χάλυβα. 

Χημική Σύσταση 

Η χημική σύσταση του χάλυβα προσδιορίζεται στο πρότυπο ASTM Α 193 Gr Β7. 

Χημικά Χαρακτηριστικά 

• τάση εφελκυσμού : R>87 .5 kg/m2 

• τάση διαρροής: Ε>73.5 g/mm2 
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• επιμήκυνση σε δείγμα διαμ.2" : κατ' ελάχιστο 16% 

• μείωση της εγκάρσιας επιφάνειας : κατ' ελάχιστο 50% 

Κατασκευή 

Οι ράβδοι υφίστανται θερμική κατεργασία πριν ή μετά την κοπή του σπειρώματος.Η 

θερμική κατεργασία γίνεται σε όλο το μήκος της ράβδου . Μπορεί όμως να αφεθεί 

ακατέργαστο ένα μήκος 5 χιλιοστά στο μέσον της ράβδου. Το σπείρωμα κόβεται σε 

ράβδους οι οποίες έχουν προηγουμένως ευθυγραμμιστεί. Τα άκρα λοξοτομούνται και 

καθαρίζονται. 

Τα σπειρώματα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές ISO. 

Συνθήκες λειτουργίας 

Οι κοχλίες θα χρησιμοποιούνται για την συναρμολόγηση των φλαντζών . 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

Πρότυπα αναφοράς 

• υλικά : ASTM Α 193 Gr. ΒΊ 

• διαστάσεις : ANSI Β 16-5 

• σπειρώματα : Κατά ISO 

Έλεγχοι και δοκιμές 

Έλεγχος μηχανικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το πρότυπο ASTM Α 193. 

• Οπτική επιθεώρηση των σπειρωμάτων. 

• Ο έλεγχος των σπειρωμάτων κατά ISO. 

• Έλεγχος των πιστοποιητικών για την σύσταση των υλικών και των 

μηχανικών χαρακτηριστικών 
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Σήμανση 

Στην άκρη κάθε ράβδου ο προμηθευτής πρέπει να μαρκάρει την φίρμα και την 

ένδειξη Β 7. 

3.3.6 Περικόχλια 

Υλικά 

Τα εξαγωνικά παξιμάδια πρέπει να γίνονται από ράβδους ανθρακούχου χάλυβα. 

Χημική Σύσταση 

Η χημική σύσταση προσδιορίζεται στο ASTM πρότυπο Α 194. 

Μηχανικά χαρακτηριστικά 

Η σκληρότητα του χάλυβα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ : 

• 248 και 352 βαθμών Brinell ή 

• 24 και 37 βαθμών Rockwell. 

Κατασκευή 

Για διαμέτρους ίσες ή μεγαλύτερες της 1 ",τα περικόχλια κόβονται από τραβηχτές 

κυλινδρικές ράβδους. Μετά από αυτό γίνεται η διάτρηση και η κατεργασία. Κάθε 

περικόχλιο πρέπει να έχει το λιγότερο μία επιφάνεια φινισαρισμένη. Κόβεται 

σπείρωμα κατά ISO. Τα περικόχλια υπόκεινται σε θερμική κατεργασία που 

συνίσταται σε βραδεία ψύξη, εμβάπτιση και σκλήρυνση σε θερμοκρασία μεγαλύτερη 

των 4540 °C. 

Συνθήκες λειτουργίας 

Θα χρησιμοποιούνται για συναρμολόγηση των φλαντζών. 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας θα είναι 19 bar. 

Πρότυπα αναφορά 

• υλικά : ASTM Α 194 Gr. 2Η 
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• διαστάσεις : ANSI Β 16-5 

• σπειρώματα : Κατά ISO 

Έλεγχοι και δοκιμές 

• Έλεγχος μηχανικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το πρότυπο 

• ASTM Α 194. 

• Έλεγχος διαστάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ANSI Β 16-5 

• Οπτική επιθεώρηση 

• Ο έλεγχος των σπειρωμάτων κατά ISO. 

• Έλεγχος των πιστοποιητικών για την σύσταση των υλικών και των 

μηχανικών χαρακτηριστικών. 

Σήμανση 

Κάθε περικόχλιο θα μαρκάρεται με την φίρμα του κατασκευαστή και την ένδειξη 2Η . 

3.3. 7 Μονωτικοί Σύνδεσμοι 

Γενικά 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα εγκατασταθούν στον αγωγό εισόδου και στον αγωγό 

εξόδου του Σταθμού M/R και θα είναι τύπου μπλοκ με φλαντζωτά άκρα . 

Οι σύνδεσμοι πρέπει να συναρμολογούνται με τέτοιο τρόπο ώστε η απόσταση της 

κατώτερης φλάντζας από το έδαφος να είναι τουλάχιστον 5 cm. 

Προδιαγ_ραωές Κατασκευής 

Υλικά 

Τα μεταλλικά τμήματα των μονωτικών συνδέσμων θα γίνονται από συγκολλήσιμο 

ανθρακούχο χάλυβα . Η χημική σύσταση και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του χάλυβα 

θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οδηγίες των ακόλουθων προδιαγραφών : ASTM Α 

234, grade WPB και ΑΡΙ 5L, grade Β. 

Τα υπόλοιπα υλικά πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τις συνθήκες χρησιμοποίησης 

έτσι ώστε η ηλικία τους, η δράση των συστατικών του αερίου και των εξωτερικών 
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παραγόντων να μην τροποποιούν πρόωρα τα χαρακτηριστικά και την απόδοση του 

συνδέσμου. 

Όλα τα ·μέρη του συνδέσμου πρέπει να είναι ανθεκτικά σε μηχανικές, χημικές και 

θερμικές επιδράσεις, που ενδεχομένως υποστούν. 

Σχεδίαση και Διαστάσεις 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι πρέπει να είναι τύπου μπλοκ και να μην μπορούν να 

αποσυναρμολογηθούν σε κομμάτια . 

Η κλάση πίεσης είναι ANSI 150. Οι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή των συνδέσμων πρέπει να είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΑΡΙ 5L, grade 

Β . 

Η εσωτερική διάμετρος των μονωτικών συνδέσμων δεν πρέπει να είναι μικρότερη 

από 96% της εσωτερικής διαμέτρου των χαλυβδοσωλήνων στους οποίους 

πρόκειται να τοποθετηθούν. 

Διαδικασία Κατασκευής 

Οι συγκολλήσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της προδιαγραφής ΑΡΙ 

1104. 

Τα ελαττώματα πρέπει να επιδιορθώνονται σύμφωνα με την οδηγία της 

προδιαγραφής ASTM Α 234. 

Η εξωτερική επιφάνεια του συνδέσμου θα πρέπει να προστατεύεται με εποξειδική 

επικάλυψη, πάχους τουλάχιστον 500 μ. 

Η εσωτερική επιφάνεια των μονωτικών συνδέσμων πρέπει να προστατεύεται με 

εποξειδική επικάλυψη, πάχους τουλάχιστον 60 μ. 

Η εποξειδική επικάλυψη πρέπει να αντέχει στο περιβάλλον φυσικού αερίου, σε 

συμπυκνώματα που τυχόν μεταφέρει, σε περιστασιακό πέρασμα νερού καt!ή 
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μεθανόλης και να είναι ανθεκτικό σε σωματίδια (σκόνες κλπ.) που τυχόν μεταφέρει 

το αέριο . 

Ειδικές Προδιαγραφές για Μονωτικούς Συνδέσμους 

Ο τύπος του μονωτικού συνδέσμου έχει δύο φλάντζες. 

Αυτές οι φλάντζες πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 

ANSI Β 16-5, κλάση 150 και ASTM Α 105 και να έχουν ανυψωμένη πρόσοψη (RF). 

Όλες οι διαστάσεις δίνονται, σε mm στο παρακάτω σχήμα : 

Για διάμετρο σωλήνα Φ 100 

L= 275±2 

Για διάμετρο σωλήνα Φ 150 

L= 306±2 

..... 

"'-... / 
--- -

v ~ ~,., 

~ 

Ι. 

Ρ 

• Ι~ 
e> -

/ 
ι 

Σχήμα 3.1 Διαστάσεις μονωτικού συνδέσμου 

0 και Ρ δίνονται από τον κατασκευαστή . 
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Πρέπει να προβλεφθεί, επίσης, μια ικανοποιητική , διαρκής, αντιδιαβρωτική , μη 

αγώγιμη προστασία των εξωτερικών μεταλλικών τμημάτων ( εκτός από τις 

επιφάνειες των φλαντζών) . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΈΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΑΣΗΣ ΣΤ ΑΘΜΟΥ ΔΊΑΝΟΜΗΣ M/R l 9-4BAR 

Έλεvyος Ποιότητας 

Δοκιμές και Επιθεωρήσεις 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ3 

Ο κατασκευαστής εγγυάται και βεβαιώνει ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι είναι σύμφωνοι 

με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 

Ο κατασκευαστής θα κάνει τις δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο ASTM Α234 και 

όπως προσδιορίζεται παρακάτω . 

Για κάθε παρτίδα, η χημική σύσταση του χάλυβα πρέπει να καθορίζεται και τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά πρέπει να ελiγχονται όπως προβλiπεται στο πρότυπο 

ASTMA234. 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του μονωτικού συνδέσμου 

πρέπει να ελεγχθούν σύμφωνα με το πρότυπο ΑΡΙ 5L. 

Όλες οι συγκολλήσεις θα ελiγχονται ραδιογραφικά κατά ΑΡΙ 1104. 

Πριν την μόνωση , οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα δοκιμάζονται υδραυλικά, σύμφωνα με 

τα παρακάτω: 

• λεπτά σε 1,5 φορά την μέγιστη πίεση λειτουργίας, 

• ξανά στην ατμοσφαιρική πίεση, 

• επανάληψη της δοκιμής δυο φορές . 

Μετά την υδραυλική δοκιμή και μετά την μόνωση , όλοι οι μονωτικοί σύνδεσμοι 

πρέπει να υποστούν μια δοκιμή στεγανότητας σε πίεση 6 bar για 1 Ο λεπτά. Η 

στεγανότητα θα ελiγχεται με αφρώδες υλικό. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διαρροή . 

Μετά από αυτά τις δυο δοκιμές, η εξωτερική μόνωση όλων των συνδέσμων πρέπει 

να υποστεί ηλεκτρική μονωτική δοκιμή σε τάση ] 0.000 Vac / 50 Hz, για 1 λεπτό. 

Επιπλiον, όλοι οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα υπόκεινται σε δοκιμή ηλεκτρικής 

αντοχής, με παλμική τάση ] .500 Vac / 50 Hz των 5 sec, για] λεπτό . Η ηλεκτρική 

αντίσταση του συνδέσμου πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 ΜΩ. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 
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Πιστοποιητικά 

Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι οι μονωτικοί σύνδεσμοι είναι σύμφωνοι με 

αυτή την προδιαγραφή θα δίνονται στην ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ με κάθε παραλαβή . 

Θα αποτελούνται από τα ακόλουθα στοιχεία : 

• ταυτότητα του μονωτικού συνδέσμου (τύπος, ονομαστική διάμετρος, 

ονομαστικό πάχος άκρου, αριθμός σειράς) 

• διαδικασία κατασκευής (σφυρηλάτηση εν θερμώ, θερμική επεξεργασία), 

• πιστοποιητικά δοκιμών για τους σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την 

• κατασκευή των μονωτικών συνδέσμων 

• βαθμός χάλυβα (αποδεδειγμένος από τα έγγραφα δοκιμών με αναφορά στους 

αριθμούς διεργασιών) 

• διαστάσεις των μονωτικών συνδέσμων (συνημμένα τα αποτελέσματα των 

δοκιμών που έχουν εκτελεστεί ), 

• ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης των μονωτικών συνδέσμων (συνημμένα τα 

αποτελέσματα των δοκιμών που έχουν εκτελεστεί) 

Σήμανση 

Οι μονωτικοί σύνδεσμοι θα σημαίνονται από τον κατασκευαστή με λευκό 

χρώμα ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, σε l 20mm τουλάχιστον από τα άκρα. 

Οι ακόλουθες ενδείξεις πρέπει να αναφέρονται : 

• όνομα ή αρχικά του κατασκευαστή, 

• αριθμός σειράς, 

• ονομαστική διάμετρος, 

• κλάση πίεσης, 

• βαθμός χάλυβα και αριθμός διεργασιών. 

Επιπλέον της σήμανσης με χρώμα, οι αριθμοί σειράς θα τυπώνονται στους 

μονωτικούς συνδέσμους χρησιμοποιώντας σφραγίδες με στρογγυλεμένα άκρα. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ M/R 19-4BAR 

3.3.8 Σφαιρικές Φλαντζωτές Βάνες Εισόδου 

Υλικά 

Σώμα 

Χυτός ανθρακούχος χάλυβας ASTM Α 216 Gr. WCB 

Σφυρήλατος ανθρακούχος χάλυβας ASTM Α 105 

Στόμιο και Λαιμός 

Χυτός σιδηρούχος ημι-χάλυβας ASTM Α 126 Gr. Β 

Ανοξείδωτος χάλυβας ASTM Α 182 Gr. F 304 

Κοχλίες 

Ανθρακούχος χάλυβας ASTM Α 307 Gr. Β 

Χρωμιομολυβδαινούχος χάλυβας ASTM Α 193 Gr. Β 7 

Κατασκευή 

Οι βάνες πρέπει να είναι πλήρους διάτρησης (full bore) . 

Για βάνες διαμέτρου 4" και μεγαλύτερες πρέπει να είναι "trunnion type". 

ΚΕΦΑΛΑΤΟ 3 

· · - -·· - · Η διάτρήό"η των φλαντζών πρέπει να γίνεται κάτά ANSI Β ι-6'-5, κλάση 1"50~ με 

ανυψωμένη πρόσοψη και " οδοντωτό τελείωμα". 

Όλες οι βάνες πρέπει να είναι πυράντοχες (fire safe). 

Οι σφαιρικές βάνες πρέπει να είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΑΡΙ 6D, ο δε 

κατασκευαστής της βάνας να είναι πιστοποιημένος κατά ΑΡΙ 6D. 

Λειτουργία 

Η λειτουργία της σφαίρας πρέπει να εκτελείται με την βοήθεια μοχλού ή κιβωτίου 

ταχύτητας (gear box). 

Σε κάθε περίπτωση, η απαιτούμενη δύναμη για άνοιγμα/ κλείσιμο πρέπει να είναι 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΤΑ 
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στα πρότυπα της ανθρώπινης δύναμης. 

Όλες οι βάνες πρέπει να συνοδεύονται με τον μοχλό χειρισμού ή το κιβώτιο 

ταχύτητας (gear box) και χειροτροχό. Στην θέση ανοικτή ή κλειστή , οι βάνες πρέπει 

να μένουν με τον μοχλό ή τροχό τους ακόμα και κλείνοντας την πόρτα της καμπίνας . 

Συνθήκεc: λειτουργίας 

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου . 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 19 bar. 

Αναφορά Προτύπων 

• υλικά ΑΡΙ 6 D 

• διαστάσεις ANSI Β 16-5 

• πίεση ΑΡΙ 6 D 

Έλεγχοι και Δοκιμές 

Σήμανση 

• υδραυλικοί έλεγχοι, 

• έλεγχος αντοχής του κυρίως σώματος σε πίεση 30bar, 

• υδραυλική δοκιμή εδράνων σε πίεση 21 bar, 

• λειτουργία της βάνας και έλεγχος ότι ο άξονας της βάνας -είναι 

στεγανός σε πίεση 21 bar, 

• πνευματική δοκιμή , 

• δοκιμή στεγανότητας των εδράνων σε πίεση 6bar, 

• οπτική επιθεώρηση του τελειώματος και έλεγχος των διαστάσεων, 

• έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών και των 

μηχανικών χαρακτηριστικών, 

• οι βάνες πρέπει να ελέγχονται ότι είναι πυράντοχες (fire safe) 

σύμφωνα με το ΑΡΙ RP 6 F. 

Κάθε βάνα πρέπει να σημαίνεται όπως παρακάτω : 

• όνομα του κατασκευαστή, 

• ονομαστικό μέγεθος, 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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• κλάση πίεσης, 

• υλικό κυρίου σώματος, 

• κατεύθυνση κλεισίματος 

• αριθμός παρτίδας / serial number σύμφωνα με το πρότυπο ΑΡΙ 6 D 

3.3.9 Βάννες Εξόδου Τύπου Πεταλούδας 

Υλικά 

Σώμα 

Χυτός ανθρακούχος χάλυβας ASTM Α 216 Gr. WCB 

Σφυρήλατος ανθρακούχος χάλυβας ASTM Α 105 

Πεταλούδα 

Ανοξείδωτος χάλυβας 18-8 ASTM Α 182 Gr. F 304 

Έδρανα 

Ελαστομερές το οποίο μπορεί να είναι : 

• perbunan 

• viton 

Κοχλίες 

Ανθρακούχος χάλυβας ASTM Α 307 Gr. Β 

Χρωμιομολυβδαινούχος χάλυβας ASTM Α 193 Gr. Β 7 

Κατασκευή 

Οι βάνες πρέπει να είναι φλαντζωτές, τρυπημένες σύμφωνα με το ANSI Β 165, 

κλάση 150, με ανυψωμένη πρόσοψη και οδοντωτό τελείωμα. Πρέπει να έχουν 

ονομαστική διάμετρο ανάλογα με τον τύπο του Σταθμού M/R. 

Λειτουργία 

Το άνοιγμα/κλείσιμο της βάνας θα γίνεται με την βοήθεια μοχλού. Στην 

ανοικτή 

θέση , ο μοχλός θα βρίσκεται παράλληλα με τον άξονα του αγωγού . Το άνοιγμα και 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΤΑ 
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κλείσιμο θα γίνεται με στροφ11 ενός τετάρτου, και θα τερματίζουν σε stop. 

Όλες οι βάνες θα συνοδεύονται από τον μοχλό τους, ο οποίος θα παραμένει στην 

θέση του , ακόμα και με κλειστές τις πόρτες της καμπίνας του Σταθμού . 

Συνθήκες λειτουργίας 

Οι βάνες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση Φυσικού Αερίου . 

Η μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι 19bar. 

Πρότυπα Αναφοράς 

• υλικά ΑΡΙ 6 D 

• πίεση ΑΡΙ 6 D 

Έλεγχοι και Δοκιμές 

Σήμανση 

• οπτική επιθεώρηση και έλεγχος διαστάσεων, 

• οι βάνες πρέπει να υπόκεινται σε ελέγχους συμφωνίας με τα πρότυπα 

ΑΡΙ 6D, ΑΡΙ 598 και ANSI Β 16-34. 

• έλεγχος των πιστοποιητικών συμφωνίας των υλικών με τα μηχανικά 

χαρακτηριστικά . 

Κάθε βάνα πρέπει να σημαίνεται ως ακολούθως : 

• όνομα κατασκευαστή, 

• ονομαστικό μέγεθος, 

• κατηγορία, 

• υλικό κυρίου σώματος, 

• κατεύθυνση κλεισίματος 

• αριθμός παρτίδας/ serial number 

3.3.10 Βάνες Οργάνων 

Οι βάνες που χρησιμοποιούνται για τα όργανα πίεσης θα είναι σφαιρικές ή τύπου 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ακίδας (needle) με βιδωτό άκρο 112" ΝΡΤ, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. 

3.3.11 Φίλτρα 

Τα φίλτρα θα τοποθετηθούν έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μπορούν εύκολα να 

καθαριστούν και αντικατασταθούν. 

Τα φίλτρα είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορεί να γίνει αποστράγγιση ή 

εξαέρωση. 

Χαρακτηριστικά 

Ικανότητα Φιλτραρίσματος 

Τα φίλτρα πρέπει να εμποδίζουν το 98% της σκόνης μεγαλύτερης ή ίσης των 5μm, 

οποιαδήποτε και αν είναι η ροή του αερίου. 

Ονομαστικό Μέγεθος 

Η ονομαστική διάμετρος της εισόδου του φίλτρου πρέπει να είναι ίση με την 

ονομαστική διάμετρο του σωλήνα εισόδου του σταθμού . 

Πτώση Πίεσης 

-Η μέγιστη επιτρεπτή πτώση πίεσης στα φίλτρα πρέπει να είναι μικρότερη -ή rσΊτμε ·-

0,05bar, σε ονομαστική ροή , και υπό πίεση 6bar. 

Διαφορικό Μανόμετρο 

Κάθε φίλτρο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ένα διαφορικό μανόμετρο στην είσοδο 

και έξοδο με διαβάθμιση από Ο μέχρι 1 bar. 

Μονωτικές βάνες απαιτούνται. Το μανόμετρο πρέπει να αντέχει μια μέγιστη 

υπερπίεση 19bar. 

Αποστράγγιση-Εξαέρωση 

Στον πυθμένα του φίλτρου θα τοποθετηθεί σωλήνας αποστράγγισης 1 114" 

φλατζωτή ή συγκολλητή . Η βάνα θα κλείνεται με τυφλή φλάντζα. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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Έλεγχοι 

Όλες οι κολλήσεις των σωμάτων των φίλτρων πρέπει να υπόκεινται σε 

ραδιογραφικό έλεγχο. Η ποιότητα των κολλήσεων πρέπει να θεωρηθεί σύμφωνα με 

τον κώδικα ASME, τμήμα VIII. 

Θα γίνει έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σε 28,5bar για τουλάχιστον 20 min. 

Τα πιστοποιητικά ελέγχου πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 

3.3.12 Βάνες Ακαριαίας Διακοπής 

Σε κάθε ρεύμα του σταθμού θα τοποθετηθεί μία βάνα ακαριαίας διακοπής . Οι 

βάνες ακαριαίας διακοπής θα είναι ενσωματωμένες στους 2 ρυθμιστές ή ανεξάρτητα 

εγκατεστημένες χωρίς να επηρεάζουν τις απαιτούμενες μέγιστες διαστάσεις των 

καμπίνων και τον απαιτούμενο χώρο για την λειτουργία και την συντήρηση. 

Χαρακτηριστικά 

p =πίεση εξόδου του σταθμού M/R. 

p0 =ονομαστική πίεση εξόδου του ρυθμιστή . 

Η διακοπή πρέπει να γίνεται και για τις δυο περιπτώσεις : 

p>pι 

όπου: 

Ρι = πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξί> 1,3 p0 και 1,5 p0 • 

p<p2 

όπου: 

Ρ2 =πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξύ 0,7 p0 και 0,8 p0 • 

Κάθε βάνα ακαριαίας διακοπής θα διαθέτει διακόπτη προσέγγισης (proximity switch) 

για την τηλε-ένδειξη της θέσης της. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 
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Έλεγχοι 

• υδραυλική δοκιμή αντοχής στα 28,5bar, 

• δοκιμή στεγανότητας στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, δηλ. 19bar. 

Τα πιστοποιητικά δοκιμών πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή. 

3.3.13 Ρυθμιστές 

Σε κάθε ρεύμα πρέπει να είναι τοποθετημένοι δύο ρυθμιστές: ένας active και 

ένας monitor. Ο active ρυθμιστής θα είναι του τύπου fail to open. Ο monitor 

ρυθμιστής είναι του τύπου fail to close. 

Δεν θα απαιτείται αλλαγή ελατηρίου προκειμένου για το σύνολο του εύρους 

του ρυθμιστή . 

Οι ρυθμιστές είναι φλαντζωτοί και φέρουν ενδεικτικά του σημείου λειτουργίας 

τους. Η ακρίβεια του ελέγχου της πίεσης εκτείνεται από το 5% μέχρι το 100% της 

παροχής. 

Χαοακπzοιστικά 

Υλικό 

Χάλυβας κατά ASTM Α216 WCB ή ισοδύναμο υλικό από πλευράς σχεδίασης των 

Σταθμών 

Ονομαστική Ροή 

Η ονομαστική ροή των ρυθμιστών πρέπει να μετράται στις ακόλουθες συνθήκες : 

• πίεση εισόδου ρεύματος : 6bar 

• πίεση εξόδου ρεύματος : 4bar 

• φυσικό αέριο ειδικής πυκνότητας : d = 0,61 
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Πίεση εξόδου - σταθερότητα 

Ο ρυθμιστής πρέπει να λειτουργεί χωρίς φαινόμενα pumping σε όλο το εύρος της 

ροής. 

Η πίεση εC.όδου πρέπει να ρυθμίζεται από 1 έωc 5bar γωρίc: να χρειάζεται αλλαγή 

εC.οπλισμού (π.γ. ελατήρια). 

Στεγανότητα 

Οι ρυθμιστές πρέπει να είναι απόλυτα στεγανοί σε κατάσταση μηδενικής ροής . 

Έλεγχοι 

• υδραυλική δοκιμή αντοχής στα 28,Sbar, 

• δοκιμή στεγανότητας στην μέγιστη πίεση λειτουργίας, δηλαδή l 9bar. 

Τα πιστοποιητικά δοκιμών πρέπει να δίνονται από τον κατασκευαστή . 

3.3.14 Μετρητής Αερίου 

Αντικείμενο 

Είναι η ακριβής μέτρηση του όγκου του φυσικού αερίου που παρέχεται στην έξοδο 

του σταθμού 

Φύση του αερίου 

Το διερχόμενο αέριο είναι φυσικό αέριο. 

Θερμοκρασία λειτουργίας 

θερμοκρασία λειτουργίας - 1 Ο έως 60 °C 

Τύπος μετρητή 

Ο μετρητής θα είναι τύπου τουρμπίνας κοντού σώματος 

Για τον μετρητή κοντού σώματος θα ισχύουν τα παρακάτω : 
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Ο μετρητής θα είναι φλαντζωτός. Οι φλάντζες του μετρητή θα είναι σύμφωνες με την 

παράγραφο 3.4.3 . 

Η διατομή του μετρητή θα έχει την ίδια διάμετρο με την φλάντζα εξόδου του 

Σταθμού 

Συνθήκες Λειτουογίας 

Μέγιστη Ροή 

Η μέγιστη ροή του μετρητή πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ροή 

του Σταθμού . 

Ο μετρητής πρέπει να έχει ικανότητα αντοχής σε προσωρινή υπερφόρτωση 20%. 

Ελάχιστη Ροή 

Η ελάχιστη ροή του μετρητή θα είναι ίση με το 5% της μέγιστης ροής 

Ακρίβεια 

Η ακρίβεια των μετρητή θα πρέπει να είναι η ακόλουθη : 

Για Q min < Q < 0,2 Q max μικρότερη του 3% 

Για 0,2Q max < Q < Q max μικρότερη του 1,5% 

Όπου : 

Qmax = μέγιστη ροή 

Qmin = ελάχιστη ροή 

Q = ρυθμός ροής 

Πτώση πίεσης 

Η πτώση πίεσης στο μετρητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1 Ο mbar. 

Η μέτρηση της πτώσης πίεσης πρέπει να γίνεται στην μέγιστη ροή αέρα. 

Η διεύθυνση ροής του μετρητή πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς στο σώμα του 

μετρητή . 
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Κεφαλή Ένδειξηc: 

Η κεφαλή ένδειξης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνδεθεί με άλλες 

βοηθητικές συσκευές (διορθωτές, flow regulators) . 

Η κεφαλή του μετρητή πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω γεννήτριες παλμών 

LF παλμοί χαμηλής συχνότητας 

HF 1 παλμοί υψηλής συχνότητας 

Έλεγχοι 

Ο κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει δοκιμές πίεσης στους μετρητές υπό πίεση 

6bar. 

Το αποτέλεσμα των ελέγχων θα καταγράφεται υπό μορφή πιστοποιητικού το οποίο 

θα παρέχει ο Κατασκευαστής 

Η βαθμονόμηση του μετρητή θα γίνει σε συνθήκες ατμοσφαιρικής πίεσης από ειδικό 

Αναγνωρισμένο Εργαστήριο . Ο μετρητής θα σφραγιστεί από το εργαστήριο αυτό . 

Πινακίδα 

Ο μετρητής θα φέρει πινακίδα στην οποία θα αναφέρονται τα παρακάτω 

• Το όνομα και την φίρμα του κατασκευαστή 

• Το είδος του μετρητή 

• Ο αριθμός σειράς του μετρητή 

• Η μέγιστη ροή 

• Η ελάχιστη ροή 

• Η μέγιστη πίεση λειτουργίας 

• Η κατεύθυνση της ροής του αερίου 

• Για κάθε γεννήτρια παλμcbν θα αναφέρεται το πλήθος των 

παραγόμενων παλμών ανά m3
. 

Ο μετρητής θα εγκατασταθεί μετά τα ρυθμιστικά ρεύματα . Θα έχει τα απαραίτητα 
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μήκη ευθύγραμμων τμημάτων που καθορίζει ο κατασκευαστής πριν και μετά . 

3.3.15 Ρεύμα By-pass 

Ο σταθμός θα φέρει ρεύμα by pass της μετρητικής διάταξης. Η ονομαστική του 

διάμετρος πρέπει να είναι ~ 3" για κάθε είδος σταθμού . 

Στο by pass ρεύμα, θα υπάρχει μία σφαιρική, φλαντζωτή βάνα πλήρους 

διάτρησης (full bore) κλάσης πίεσης ANSI 150. 

Η σφαιρική βάνα θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα κλειδώματος στη θέση ΚΛΕΙΣΤΗ. 

3.3.16 Ενδεικτικά Πίεσης και Θερμοκρασίας 

Τα όργανα πίεσης και θερμοκρασίας που θα τοποθετηθούν στον Σταθμό , 

φαίνονται στο Σχηματικό Διάγραμμα MR-DR-PIP-1. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΆ ΟΡΓ ΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ CPRESSURE INDTCATORS) 

Τα ενδεικτικά όργανα μέτρησης πίεσης προορίζονται να προσαρμοστούν στους 

αγωγούς εισόδου και εξόδuυ των σταθμών M/R ώστε να υπάρχεΠδΠ-rRΥj ~ένδειξη της 

πίεσης. 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά των ενδεικτικών οργάνων μέτρησης 

πίεσης έχουν ως ακολούθως : 

1. Θα χρησιμοποιηθούν για την μέτρηση της πίεσης φυσικού αερίου (NG) που 

βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

2. Τα ενδεικτικά όργανα μέτρησης πίεσης θα πρέπει να είναι κατάλληλα για να 

συνδεθούν σε αναμονή 1/2" ΝΡΤ male. 

3. Το αισθητήριο όργανο θα είναι τύπου σωλήνα Bourdon, τύπος "Petroleum", 

κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, διαμέτρου 1 OOmm, με 

κατασκευή , υλικά και εγγύηση σύμφωνα με το πρότυπο NF Μ 88 901 , και 

εξωτερικό τζάμι ασφαλείας . 

4. Το αισθητήριο όργανο πρέπει να αντέχει σε υπερπιέσεις τουλάχιστον 30% 
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μεγαλύτερες από το άνω όριο της κλίμακας μέτρησης . 

5. Η συνολική ακρίβεια των οργάνων θα πρέπει να είναι καλύτερη από ± 1 % F.S. 

6. Τα όργανα θα μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία - 10 °C έως+ 60 °C 

και σχετική υγρασία μέχρι 90%. 

7. Ο βαθμός προστασίας των οργάνων θα είναι ΤΡ65 . 

8. Η περιοχή μέτρησης των οργάνων θα είναι : Ο - 25bar και Ο - 6bar. Σε κάθε 

περίπτωση το εύρος μετρήσεως των οργάνων πρέπει να είναι τέτοιο , ώστε η 

ένδειξη κατά την κανονική λειτουργία, να βρίσκεται στα 2/3 της κλίμακας. 

9. Τα όργανα θα πρέπει να είναι εγκατεστημένα στο πάνω μέρος των αγωγών 

αερίου και να είναι εύκολα ορατοί από οποιοδήποτε σημείο συντήρησης. 

1 Ο . Τα όργανα πίεσης πρέπει να εγκατασταθούν χρησιμοποιώντας βαλβίδα ακίδας 

περαστή . 

3.3.17 Γείωση - Γέφυρα Καθοδικής Προστασίας 

Στην γραμμή εισόδου και εξόδου του Σταθμού , θα τοποθετηθεί μονωτικός 

σύνδεσμος για να απομονωθεί ο Σταθμός από το σύστημα Καθοδικής Προστασίας 

του δικτύου. 

Το μεταλλικό πλαίσιο , καθώς και οι σωληνώσεις του Σταθμού θα συνδεθούν με 

μπάρα γείωσης, η οποία με την σειρά της θα συνδεθεί με το τρίγωνο γείωσης που θα 

κατασκευασθεί πλησίον . 

Επίσης θα υπάρχει σταθμός μέτρησης καθοδικής προστασίας τεσσάρων (4) 

σημείων στο οποίο θα καταλήγουν τα εξής : 

• Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής 

προστασίας με τη γραμμή εξόδου του σταθμού μετά το μονωτικό 

σύνδεσμο 

• Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής 

προστασίας με τη γραμμή εισόδου του σταθμού πριν το μονωτικό 

σύνδεσμο 
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• Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής 

προστασίας με το γειωμένο τμήμα του Σταθμού 

• Καλώδιο το οποίο θα συνδέει το σταθμό μέτρησης καθοδικής 

προστασίας με το μόνιμο ηλεκτρόδιο αναφοράς 

3.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ 

3.4.1 Συγκολλήσεις 

Όλες οι συγκολλήσεις του Σταθμού θα ελεγχθούν 100% ραδιογραφικά . 

Προκειμένου για συγκολλήσεις για τις οποίες η ραδιογραφική μέθοδος ελέγχου δεν 

ενδείκνυται ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια διεισδυτικών υγρών ή άλλη 

δόκιμη μέθοδο η οποία προβλέπεται από τα σχετικά πρότυπα . Κώδικας αποδοχής ο 

ΑΡΙ 1104 (τελευταία έκδοση). 

Η διαδικασία συγκόλλησης (μέθοδος, ηλεκτρόδια, έλεγχος, πιστοποίηση 

ηλεκτροσυγκολλητή) θα είναι σύμφωνη με το ΑΡΙ 1104. 

3.4.2 Συναρμολόγηση 

Η εγκατάσταση θα στηρίζεται κατασκευαστικά έτσι ώστε δεν θα υπάρχουν 

τάσεις μεταξύ σωλήνων, οργάνων και εξαρτημάτων . 

Η συναρμολόγηση της εγκατάστασης θα γίνει από πεπειραμένο προσωπικό, 

σύμφωνα με τους αναφερόμενους κανόνες της τεχνικής . 

Μόνο ταινία τεφλόν θα χρησιμοποιηθεί σαν στεγνωτικό υλικό στα κοχλιωτά 

μέρη των οργάνων. 

Τα παρεμβύσματα, οι κοχλίες και τα περικόχλια θα είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της Προδιαγραφής της ΔΕΠΑ. 

3.5 ΚΑΜΠΙΝΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

3.5.1 Πλαίσιο 
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Ο Σταθμός Διανομής M/R θα συναρμολογηθεί και συνδεθεί σε πλαίσιο . 

Κάθε εξάρτημα των ρευμάτων ρύθμισης αλλά και του μετρητικού τμήματος θα 

είναι κατά τέτοιο τρόπο συνδεδεμένο με το πλαίσιο , ώστε να επιτρέπεται η 

αποσυναρμολόγηση των φλαντζών χωρίς να προκαλείται αποευθυγράμμηση του 

ρεύματος. 

Το πλαίσιο θα είναι συγκολλητά και θα κατασκευαστεί έτσι ώστε να έχει 

αρκετή αντοχή και δυσκαμψία, για να υποβαστάζει ικανοποιητικά την εγκατάσταση 

τόσο κατά την λειτουργία όσο και κατά την μεταφορά. 

Η εγκατάσταση θα είναι συναρμολογημένη πάνω σε δοκούς . 

3.5.2 Καμπίνα 

Ο Σταθμός θα τοποθετηθεί σε μη θερμαινόμενη και φυσικά αεριζόμενη 

καμπίνα, η οποία θα εξασφαλίζει επισκεψιμότητα σε όλα τα εξαρτήματα, καθώς και 

εύκολες συνδέσεις/αποσυνδέσεις και ρυθμίσεις . 

Ενδεικτικό σχέδιο της καμπίνας παρουσιάζεται στο ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 2. 

Περιγραφή Καμπίνας 

Η καμπίνα θα είναι από φύλλα ανοξείδωτου χάλυβα πάχους 2mm τουλάχιστον . 

Θα φέρει οπές εξαερισμού ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής αερισμός του Σταθμού . 

Οι οπές εξαερισμού θα αποκλείουν την εισαγωγή αντικειμένων ή υλικών στο 

Σταθμό. 

Οι περσίδες εξαερισμού θα είναι περίπου 6% της συνολικής κάτοψης του Σταθμού 

και θα είναι ισοκατανεμημένες κοντά στην οροφή και στον πυθμένα του Σταθμού . 

Στην μπροστινή πλευρά της καμπίνας θα υπάρχει διπλή ή τριπλή πόρτα. Οι πόρτες 

θα έχουν κλειδαριές ασφαλείας . Θα ανοίγουν προς τα έξω και θα κλειδώνουν στις 
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90° και 180°. 

Η οροφή της καμπίνας πρέπει να έχει κλίση 1 0% και να υπερβαίνει την μπροστινή 

πόρτα κατά 5cm. 

Οι συνολικές διαστάσεις της καμπίνας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις τιμές : 

L μήκος : 2,00m. 

W πλάτος : 0,50m. 

Η ύψος : 2,00m. 

Η καμπίνα θα έχει εσωτερική επένδυση από ειδικό μονωτικό υλικό , ώστε να 

καλύπτονται οι απαιτήσεις θορύβου που αναφέρονται στο Άρθρο 8. 

Το πλαίσιο και η καμπίνα πρέπει να διαθέτουν ειδικά σημεία για ανάρτηση από 

γερανό . 

Το χρώμα της καμπίνας θα καθορίζεται στις παραγγελίες . Διαφορετικές αποχρώσεις 

θα μπορούσαν να ζητηθούν ανάλογα με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

3.6 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΟΡΥΒΟΥ 

Αποτελεσματικά μέτρα θα ληφθούν για να αποφευχθούν θόρυβοι 

αεροδυναμικο ί και από ταλαντώσεις, που υπερβαίνουν τους εφαρμοζόμενους 

Ελληνικούς κανονισμούς περί θορύβου. 

Η μείωση του θορύβου επιτυγχάνεται με το σωστό αεροδυναμικό σχεδιασμό 

σωληνώσεων και εξαρτημάτων, καθώς και με την κατάλληλη επένδυση των 

τοιχωμάτων της καμπίνας. 

Θα πρέπει να αποφεύγονται ξαφνικές αλλαγές στα μεγέθη και στις οδεύσεις 

των σωληνώσεων . Η ταχύτητα του αερίου δεν υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Η τοποθέτηση σιγαστήρων (silencers) ή άλλων συστημάτων μείωσης θορύβου 

θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να μειωθεί ο θόρυβος στα επίπεδα που 

αναφέρονται παρακάτω. 

Στα τεχνικά στοιχεία του Σταθμού θα αναφέρεται και το επίπεδο θορύβου (με 

τις πόρτες της καμπίνας ανοικτές και κλειστές). Σε καμία περίπτωση δεν θα 

υπερβαίνει το 65dB (Α) σε απόσταση ενός μέτρου κάθετα από τις σωληνώσεις με τις 

πόρτες της καμπίνας ανοικτές, ενώ με τις πόρτες κλειστές το επίπεδο θορύβου δεν θα 

υπερβαίνει τα 50dB (Α) . 

Ο κατασκευαστής θα υποβάλλει τους σταθμούς σε έλεγχο θορύβου με τις 

πόρτες ανοικτές και κλειστές στο εργοστάσιο κατασκευής, και θα εκδώσει σχετικό 

πιστοποιητικό . 

Επίσης μετά την εγκατάσταση των σταθμών στο χώρο εγκατάστασης θα γίνει 

έλεγχος στάθμης θορύβου για να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι σχετικές 

απαιτήσεις . 

3.7 ΒΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

Τα εξαρτήματα μέσα στον σταθμό θα βαφούν, ώστε αφ' ενός για να 

προστατεύονται, αφ' ετέρου να είναι εύκολη η αναγνώρισή τους κατά την λειτουργία. 

Μετά την αμμοβολή των σωληνώσεων και την προστασία με ειδική 

αντισκωριακή βαφή, τα εξαρτήματα θα βαφούν με δύο στρώσεις με τα παραπάνω 

χρώματα : 

Σωληνώσεις και εξαρτήματα (γωνίες, ταυ, 

καμπύλες) Αλουμίνιο 

Βάνες που συνήθως είναι ανοικτές και 

εξοπλισμός που συνήθως είναι σε χρήση 
Κίτρινο 

Βάνες που συνήθως είναι κλειστές και 

εξοπλισμός που συνήθως δεν είναι σε χρήση Κόκκινο 

Πίνακας 3.2 Χρώμα βαφής εξαρτημάτων ανάλογα με το είδος εξαρτήματος 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Η ποιότητα της βαφής θα είναι τέτοια που να αντέχει στις περιβαντολλογικές 

συνθήκες εγκατάστασης. 

3.8 ΕΛΕΓΧΟΙ - ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Θα γίνουν οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές στους Σταθμούς Διανομής M/R. 

• Έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων ΕΑΤ (Engineering Acceptance Test). 

• Δοκιμή - Επιθεώρηση των σταθμών στο Εργοστάσιο Κατασκευής F Α Τ 

(Factory Acceptance Test). 

• Δοκιμή - επιθεώρηση σταθμών μετά την αποθήκευση στον χώρο αποθήκης 

του ΑΓΟΡΑΣΤΗ STAT (Storage Acceptance Test). 

• Έλεγχος - δοκιμές σταθμών μετά την εγκατάστασή τους στον χώρο 

εγκατάστασης SAT (Site Acceptance Test). 

3.8.1 Έλεγχος Κατασκευαστικών Σχεδίων 

Ο Προμηθευτής θα παραδώσει στην ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ, πριν την έναρξη 

κατασκευής, πλήρη κατασκευαστικά σχέδια, που θα περιλαμβάνουν τις καμπίνες των 

σταθμών και το σύνολο του εξοπλισμού με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες για 

έγκριση στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ. 

3.8.2 Δοκιμή - Επιθεώρηση - Πιστοποίηση στο Εργοστάσιο Κατασκευής 

Δοκιμή Αντοχής 

Μετά την συναρμολόγησή του , ο Σταθμός θα υποβληθεί σε υδραυλική δοκιμή 

αντοχής σε πίεση 1,5 φορά την πίεση σχεδιασμού . 

Πριν την υδραυλική δοκιμή: 

• οι ρυθμιστές, οι ανακουφιστικές βάνες, οι μετρητές και άλλα παρόμοια 

εξαρτήματα, που έχουν δοκιμαστεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους, θα 

αφαιρεθούν και στη θέση τους θα τοποθετηθούν τυφλές φλάντζες. Θα 

δοκιμαστούν βάνες, φίλτρα, σωληνώσεις και λοιπά εξαρτήματα 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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• τα εξαεριστικά θα είναι ανοικτά, ώστε να επιτρέπουν την ελεύθερη 

μετακίνηση του αέρα από την εγκατάσταση. 

Η πίεση δοκιμής είναι 28,5bar. 

Η διάρκεια της δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 2 ώρες. 

Καμία διαρροή δεν είναι επιτρεπτή . 

Δοκιμή Στεγανότητας 

Μετά την συναρμολόγηση , οι εγκαταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν για την 

στεγανότητά τους με άζωτο ή αέρα. Πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε όλα τα όργανα 

να αντέξουν στη δοκιμή στεγανότητας. 

Η πίεση δοκιμής ανάντη του ρυθμιστή είναι 19 bar και κατάντη του ρυθμιστή είναι 

6bar. 

Η διάρκεια δοκιμής θα είναι τουλάχιστον 30min. 

Καμία διαφυγή δεν είναι επιτρεπτή . _ 

Δοκιμή Λειτουργίας 

Μετά την δοκιμή πίεσης, η εγκατάσταση θα υποβληθεί στη δοκιμή λειτουργίας . 

Κάθε συγκρότημα και όργανο στο σύστημα θα επιθεωρηθεί και θα δοκιμασθεί ώστε 

να εξασφαλιστεί ότι η λειτουργία του είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του 

σχεδιασμού . 

Πιστοποιήσεις 

Πιστοποιητικά θα δοθοίΝ για κάθε σταθμό από τον κατασκευαστή . Στα 

πιστοποιητικά αυτά θα δηλώνεται σαφώς ότι η εγκατάσταση υποβλήθηκε και πέτυχε 

ικανοποιητικά όλες τις απαιτούμενες δοκιμές και ελέγχους, και ότι η εγκατάσταση 

ικανοποιεί όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή 

της 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΔΕΠΑ. 
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Όλες οι δοκιμές των υλικών, τα υλικά συγκόλλησης, ο τρόπος συγκόλλησης, 

πιστοποιητικά, πορίσματα, ραδιογραφήσεις κλπ., που ζητούνται, θα υποβληθούν 

από τον Προμηθευτή. 

Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει σχετικά τον 

ΑΓΟΡ ΑΣΤΗ σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 ημερών πριν να πραγματοποιήσει 

τις δοκιμές και ελέγχους στο εργοστάσιο κατασκευής των σταθμών, ώστε να 

παρευρεθεί εκπρόσωπος του ΑΓΟΡΑΣΤΉ ή/και Επιθεωρητής από γραφείο 

επιθεώρησης για να παρακολουθήσουν τις δοκιμές . 

3.8.3 Δοκιμή - Επιθεώρηση σταθμών στην αποθήκη του ΑΓΟΡΑΣΤΉ 

Μετά την τοποθέτηση των σταθμών στο χώρο αποθήκης, που θα υποδείξει ο 

ΑΓΟΡΑΣΤΉ θα γίνει: 

• ποσοτικός έλεγχος των σταθμών και 

• οπτική επιθεώρηση όλων των εξαρτημάτων 

• έλεγχος πιστοποιητικών. 

Όλα τα ειδικά εξαρτήματα, όπωc: σφαιρικές βάνες, πλήρους διατρήσεως, 

ρυθμιστές , βάνες ακαριαίας διακοπής, φίλτρα κλπ. θα συνοδεύονται από 

πιστοποιητικό καταλληλότητας, εκδιδόμενο από ανεξάρτητο διεθνές γραφείο 

ελέγχου. 

3.8.4 Έλεγχοι - Δοκιμές Σταθμών Μετά την Εγκατάσταση 

Μετά την εγκατάσταση στην τελική θέση εγκατάστασης του σταθμού , θα γίνουν: 

• έλεγχος στεγανότητας εγκατάστασης στις πιέσεις κανονικής λειτουργίας . 

Καμία διαφυγή δεν πρέπει να παρουσιαστεί. Εάν παρουσιαστούν διαφυγές, θα 

επισκευαστούν και ο σταθμός θα ξαναδοκιμαστεί. 

• έλεγχος στεγανότητας εδρών ρυθμιστή 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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• έ/...εγχος στεγανότητας εδρών βανών ακαριαίας διακοπής 

• έ/...εγχος στεγανότητας βανών 

• τελικές ρυθμίσεις σταθμού 

• διαδικασία εκκίνησης και θέση του σταθμού σε /...ειτουργία 

• έ/...εγχος στάθμης θορύβου 

3.9 ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ -
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

Η προμήθεια των σταθμών θα πρέπει να συνοδεύεται με βιβλίο συμβάντων για 

κάθε σταθμό χωριστά, το οποίο θα μας δίνει τουλάχιστον τις παρακάτω πληροφορίες: 

• κατάσταση (κατάλογο) εξαρτημάτων και υλικών με αντίστοιχη αναφορά στο 

σχετικό διάγραμμα σταθμού 

• σχέδιο αναγνώρισης συγκολλήσεων 

• τα πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και τις 'λ,επτομέρειες αυτών 

• εγχειρίδιο με οδηγίες /...ειτουργίας και συντήρησης, που θα αναφέρονται στα 

σχέδια της εγκατάστασης και της συναρμολόγησης ως και στα τεχνικά 

έγγραφα όλου του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων. 

• πληροφοριακά έγγραφα όλου του εξοπλισμού του κάθε σταθμού 

• πληροφοριακά έγγραφα των οργάνων μέτρησης, που να δείχνουν σημεία 

ρύθμισης, κλίμακες, καλιμπραρίσματα κλπ. 

• τελικό πόρισμα δοκιμών και ελέγχων 

• τα σημεία ρύθμισης πίεσης του κάθε σταθμού 

• κατάλογο ανταλλακτικών με τους κωδικούς τους. 

Το βιβλίο συμβάντων αποτε/...εί μέρος των στοιχείων της προμήθειας. 

Όλα τα εγχειρίδια εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης θα είναι πρωτότυπα 

(όχι φωτοτυπίες). 

3.10 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

Κάθε εξάρτημα θα φέρει πινακίδα με τις παρακάτω πληροφορίες: 

• το όνομα του κατασκευαστή 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 
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• το έτος κατασκευής 

• τον τύπο και αριθμό κατασκευής 

Οι πινακίδες θα είναι από αλουμίνιο με χαραγμένα/συμπιεσμένα ανεξίτηλα γράμματα 

και θα είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα . 

3.11 ΑΝΤ ΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝ ΑΛΩΣΙΜΑ - ΕΡΓ ΑΛΕΙΑ 

Με την παράδοση των σταθμών, θα παραδοθούν στον ΑΓΟΡΑΣΤΗ, τα 

ανταλλακτικά, αναλώσιμα και εργαλεία που προβλέπονται στην διακήρυξη της 

προμήθειας των σταθμών . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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3.12 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 1 

Σχήμα 3.2 Σχηματικό Διάγραμμα Σταθμού Διανομής. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΤΑ 
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3.13 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ 2 

~·· 

• • 

Σχέδιο 3.3 Ενδεικτικό Σχέδιο Καμπίνας Σταθμού. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 
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3.14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ M/R- 19/4 bar ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ MRS 4.400 

3.14.1 Κατασκευή - Υλικά 

Για το σταθμό διανομής 1914 bar και το σταθμό MRS 4.400 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Το δίκτυο μέσης πίεσης (Μ.Π.) - 19 bar σχεδιάστηκε με βάση τον κώδικα 

ANSI/ ASME Β31 . 8 "Gas Transmission & Distribution Piping System". 

Το έργο θα κατασκευασθεί με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια. 

Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι χαλύβδινοι συγκολλητοί, τύπου 

L 245 ΝΒ όπως αυτός προσδιορίζεται στο ΕΝ 10208-2 (Τεχνική Προδιαγραφή MS 

11 -01 Τελευταία Αναθεώρηση). 

Σε όλο το μήκος του δικτύου 19 bar έχει εγκατασταθεί τηλεφωνικό καλώδιο 

2Χ20ΧΟ,8 οπλισμένο , jelly type, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή , 

για το τηλεέλεγχο - τηλεχειρισμό του συστήματος . Το τηλεφωνικό καλώδιο έχει 

μικτονομηθεί. 

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι συγκολλούμενα κατά τα άκρα, 

από συγκολλούμενο ανθρακούχο χάλυβα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 10253-2 

τύπου Ρ235 (Τεχνική Προδιαγραφή MS 11-02 Τελευταία Αναθεώρηση). 

Όλες οι συνδέσεις είναι συγκολλητές και έχουν ελεγθεί 100% ραδιογραφικά, 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές WS. 

Ο αγωγός προστατεύεται από το υπάρχον σύστημα Καθοδικής Προστασίας . 

Ο αγωγός έχει δοκιμαστεί υδραυλικά ως προς την αντοχή και τη στεγανότητα. 

Όλα τα υλικά και οι εργασίες είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές MR WS, MS και WS. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 
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Για τη σύνδεση με το δίκτυο μέσης πίεσης 

Το έργο θα κατασκευασθεί με βάση τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ΔΕΠΑ 

(PEMS και PEWS) για τα δίκτυα Διανομής από πολυαιθυλένιο. 

Οι αγωγοί πολυαιθυλενίου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την 

Τεχνική Προδιαγραφή PEMS 07/Τελευταία Αναθεώρηση . 

Τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με την Τεχνική 

Προδιαγραφή PEMS 07/Τελευταία Αναθεώρηση . 

Οι βάνες θα είναι σύμφωνες με την Τεχνική Προδιαγραφή PEMS Ο/Τελευταία 

Αναθεώρηση και θα διαθέτουν επέκταση άξονα για την εγκατάσταση τους εντός του 

εδάφους . Στην επιφάνεια θα εγκατασταθούν καπάκια φρεατίων, σύμφωνα με την 

Τεχνική Προδιαγραφή PEMS 03/Τελευταία Αναθεώρηση . 

Όλα τα υλικά και οι εργασίες θα είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 

Προδιαγραφές PEMS και PEWS της ΔΕΠΑ. 

Ο αγωγός J;>E θα δσιςιμαg~εί ως προς την αντοχή και στεγανότητα, σύμφωνα με. 

την Τεχνική Προδιαγραφή PEWS 16/Τελευταία Αναθεώρηση. 

3.14.2 Σύνδεση με το ενεργό δίκτυο μέσης πίεσης 

Η σύνδεση του παροχετευτικού αγωγού 4" του σταθμού MIR διανομής με ο 

ενεργό δίκτυο μέσης πίεσης 1 Ο" θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο της διάτρησης σε 

ενεργό δίκτυο (Tee Hot Tapping). 

Ο αγωγός Φ4" θα συνδεθεί με τον χαλύβδινο αγωγό 10" του δικτύου Μέσης 

Πίεσης Θήβας με την τοποθέτηση διαιρούμενου σφαιρικού ταυ 10Χ4 . Πριν την 

συγκόλληση θα γίνει αφαίρεση μόνωσης του αγωγού 1 Ο" και έλεγχος με υπερήχους 

για τυχόν τοπική μείωση πάχους λόγω διάβρωσης και έλεγχος για διαστρωμάτωση 

(lamination). Η συγκόλληση του διαιρούμενου ταυ επί του ενεργού αγωγού θα γίνει 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BTOMHXANJA 
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σύμφωνα με πιστοποιημένη διαδικασία συγκόλλησης (WΡS)και θα εκτελεστεί από 

πιστοποιημένους προς τούτο συγκολλητές . 

Η διάτρηση του ενεργού αγωγού μέσης πίεσης (Hot Tapping) θα γίνει σύμφωνα 

με εγκεκριμένη διαδικασία από τον ΔΕΣΦΑ και στον χρόνο που θα καθοριστεί από 

κοινού. 

3.14.3 Γενικές υποχρεώσεις του εργολάβου 

Οι υποχρεc.Οσεις του Εργολάβου περ ιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, τα 

παρακάτω: 

Για το σταθμό διανομής 1914 BAR 

• Εκσκαφές και αποκαταστάσεις τάφρων. 

• Προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών, σύμφωνα με τον 

συνολικό Πίνακα Υλικών . 

• Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση χαλύβδινου παροχετευτικού αγωγού 

διαμέτρου Φ4" και σύνδεση του με τον Σταθμό Διανομής, που θα 

εγκατασταθεί σε ιδιοκτησία της βιομηχανίας . 

• Μεταφορά και εγκατάσταση μιας (1) παροχετευτικής βάνας 4", θαμμένου 

τύπου , με το αντίστοιχο φρεάτιο επιφάνειας, σύμφωνα με ην αντίστοιχη 

Τεχνική Προδιαγραφή . 

• Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας (1) βάνας τυπου ball valve, 

διαμέτρου 1 V4", με το αντίστοιχο φρεάτιο επιφάνειας και το αντίστοιχο 

weldolet 4xl Υ4". 

• Εγκατάσταση πλέγματος σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 

Περιγραφή. 

• Απομάκρυνση και απόρριψη των υλικών εκσκαφής σε χώρο κατάλληλο, ο 

οποίος θα καθορίζεται από τις Αρμόδιες Αρχές. 

• Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητών /μεθόδου . 

• Ηλεκτροσυγκόλληση σωληναγωγών. 

• Ραδιογραφικό έλεγχο όλων αυτών των συγκολλήσεων καθώς επίσης και 

ανάγνωση και πιστοποίηση αυτών. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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• Υδραυλική δοκιμή και δοκιμή στεγανότητας του δικτύου μέσης πίεσης 

(Μ .Π.), του παροχετευτικού αγωγού και του αγωγού εξόδου . 

• Αμμοβολή και μόνωση των συγκολλήσεων και εξαρτημάτων. 

• Εγκατάσταση του τμήματος εισόδου του Σταθμού . Περιλαμβάνει φλάντζα 

0 =4" σωληναγωγός D=4", καθώς και καμπύλη D=4''. 

• Εγκατάσταση του τμήματος εξόδου του Σταθμού . Περιλαμβάνει φλάντζα 

D=6", σωληναγωγός D=6", καθώς και καμπύλη D=6", καθώς και συστολή 

6χ4 , για τη σύνδεση του σταθμού MRS 4.400. Το τμήμα εξόδου θα μονωθεί 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και θα επεκταθεί δύο (2) μέτρα 

περίπου έξω από την περίφραξη του Σταθμού . 

• Συγκόλληση σφαιρικού διαιρούμενου ταυ 10Χ4 επί του ενεργού αγωγού 10". 

• Πνευματική δοκιμή και μη καταστροφικοί έλεγχοι συγκολλήσεων 

διαιρούμενου ταυ . 

• Σύνδεση του αγωγού Φ4" με το σφαιρικό ταυ 10Χ4 με την μέθοδο των 

εγγυημένων συγκολλήσεων (Guarantee Weld). 

• Εν θερμώ διάτρηση ενεργού αγωγού 10". 

• Εγκατάσταση συστήματος μέτρησης της Καθοδικής Προστασίας . 

• Εγκατάσταση μονίμου ηλεκτροδίου αναφοράς. 

• Εγκατάσταση «γλώσσας» απομόνωσης, στην έξοδο του Σταθμού . 

• Εγκατάσταση τηλεφωνικού καλωδίου 2Χ20ΧΟ,8 jelly type arrnored , καθ ' όλο 

το μήκος της επέκτασης . Το καλώδιο θα συνδεθεί με το υπάρχον τηλεφωνικό 

δίκτυο και μέσω του μικτονομητή με το PILLAR. 

• Κουτί μικτονόμησης του τηλεφωνικού καλωδίου τοποθετημένο έξω από το 

χώρο του M/R, όπου θα καταλήγει η επέκταση του τηλεφωνικού καλωδίου 

του δικτύου Μ.Π . 

• Διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του Σταθμού, όπως αναφέρεται στην 

αντίστοιχη 'Τεχνική Προδιαγραφή . 

• Εξυγίανση ου εδάφους. 

• Διάστρωση αμμοχάλικου . 

• Κατασκευή περίφραξης του χώρου σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

• Κατασκευή βάσης από οπλισμένο σκυρόδεμα για τον Σταθμό M/R και το 

PILLAR. Οι βάσεις του σταθμού και του PILLAR θα μελετηθούν και θα 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 

.---------
ΙΒΛ Ι ...:.. 

ΤΕΙ nE . PAIA 
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υπολογιστούν στατικά από τον Ανάδοχο. Τα σχέδια των βάσεων 

επισυνάπτονται στο Κεφάλαιο 7 - Παράρτημα Τεχνικών Σχεδίων . 

• Μεταφορά και εγκατάσταση του σταθμού M/R διανομής, επί της ανωτέρω 

βάσης. 

• Εγκατάσταση τριγώνου γείωσης και σύνδεσης του με τον Σταθμό . 

• Σχέδια και μελέτες όπως ορίζονται στην σχετική Προδιαγραφή . 

• Τελικός τεχνικός φάκελος (σχέδια «As built», εγχειρίδια και τεκμηρίωση , 

αναφορές δοκιμών κλπ. όλου του εξοπλισμού του έργου και των διαδικασιών 

εργασίας) σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις Διαδικασίες της 

ΔΕΣΦΑ. 

• Οποιεσδήποτε άλλες εργασίες απαιτούνται για την σωστή και έντεχνη 

κατασκευή της επέκτασης του δικτύου Μ.Π., του παροχετευτικού αγωγού και 

της εγκατάστασης του Σταθμού M/R Διανομής . 

• Η προμήθεια του Tee Hot Tapping θα γίνει από την ΔΕΠΑ. 

Για τον σταθμό MRS 4.400 

• Προμήθεια (σύμφωνα με τον συνολικό πίνακα υλικών) , μεταφορά και 

εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων υλικών για την πλήρη ολοκλήρωση του 

έργου. 

• Εκσκαφές και αποκαταστάσεις τάφρων. 

• Εγκατάσταση χαλύβδινου παροχετευτικού αγωγού Φ4" . 

• Απομάκρυνση και απόρριψη των υλικών εκσκαφής σε χώρο κατάλληλο, ο 

οποίος καθορίζεται από τις Αρμόδιες Αρχές . 

• Πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητών /μεθόδου. 

• Ηλεκτροσυγκόλληση αγωγών. 

• Ραδιογραφικός έλεγχος όλων αυτών των συγκολλήσεων, καθώς επίσης 

ανάγνωση και πιστοποίηση αυτών, 

• Υδραυλική δοκιμή . 

• Αμμοβολή και μόνωση των συγκολλήσεων & εξαρτημάτων. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΉΧΑΝΙΑ 
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• Εγκατάσταση μιας (1) βάνας St 4" με το αντίστοιχο φρεάτιο επιφάνειας . 

Εγκατάσταση πλέγματος σήμανσης σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 

Προδιαγραφή . 

• Εγκατάσταση του Βιομηχανικού Σταθμού M/R με τον οποίο θα συνδεθεί η 

βιομηχανία. 

• Εγκατάσταση του τμήματος εισόδου του Σταθμού . Περιλαμβάνει συστολή 

4/DN65, βάνα 4" και βάνα %" 

• Εγκατάσταση του τμήματος εξόδου του Σταθμού . Περιλαμβάνει συστολή 

4/DN80 και σωληναγωγός 4". 

• Πινακίδες σήμανσης βανών και δικτύου (5 τεμάχια) . 

• Τρίγωνο γείωσης του Σταθμού . 

• Κατασκευή περίφραξης Σταθμού M/R. 

• Σχέδια και μελέτες όπως ορίζονται από την σχετική Προδιαγραφή. 

• Οποιεσδήποτε άλλες εργασίες απαιτούνται για την σωστή και έντεχνη 

κατασκευή του παροχετευτικού αγωγού και της εγκατάστασης του 

Βιομηχανικού Σταθμού M/R. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 
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3.14.4 Πίνακας απαιτούμενων υλικών 

ΠΟΣΟ]'ΗΤΑ 

3. 

4. Χαλύ 

5. 

6. Φλάντ α ό Φ6" 

7. 

8. 

9. ένου τύπου 

10. Βάνα τύπου ball valve Φ3/4 ", 
11. Βάνα τύπου ball valve ΦΙ Υ.ι" 
12. Χαλύ διν τάπα Φ4" 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. Τ λε e armoured 

18. 

19. 

20. Πλέ 

21. 
22. 

Πίνακας 3.2 Πίνακας απαιτούμενων υλικών εγκατάστασης σταθμού MIR 1914 bar. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 

ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤΑΣΗΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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4 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Το κεφάλαιο αυτό αφορά την μελέτη για την εγκατάσταση δικτύου καυσίμων 

αερίων . Η σύνταξη της μελέτης έγινε σίJμφωνα με το ΦΕΚ 963 Β '/06-03-1997, 

"Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω 

των 50mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16bar". Επιπλέον, έχουν ληφθεί 

υπόψη και τα βοηθήματα: 

Α) Τεχνολογία Φυσικού Αερίου , Τόμος 1 

Β) Jnstallation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972 

Γ) Πρότυπα ΕΛΟΤ και DfN 

Δ) Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου , ΣΜΗΒΕ, 1994 

Ε) Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1999 

4.1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΤΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ 

Ο προσδιορισμός των διαμέτρων των σωλήνων και κατ ' αντιστοιχία των 

ονομαστικών διαμέτρων τους σε μία εγκατάσταση σωληνώσεων βασίζεται στην 

επίτευξη μιας πτώσης πίεσης μικρότερης από κάποιο δεδομένο όριο για καθορισμένη 

παροχή αερίου στη εγκατάσταση . 

Στην περιοχή χαμηλών πιέσεων (πίεση λειτουργίας μέχρι lOOmbar) 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 μικρότερη και το προκύπτον σφάλμα είναι αμελητέο . 

Για πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 1 OOmbar) η πτώση πίεσης υπολογίζεται με τις 

σχέσεις για συμπιεστή ροή (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997 :2503) . 

Στις σωληνώσεις τροφοδοσίας με πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη από 25mbar, η 

συνολική πτώση πίεσης μετά το μετρητή αερίου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 

10% της πίεσης λειτουργίας (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1 997:2503) . 

Στις εγκαταστάσεις σωληνώσεων με ονομαστική τιμή της πίεσης σύνδεσης των 

συσκευών αερίου 4bar για τη 2η οικογένεια αερίων, η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική 

πτώση πίεσης είναι ΔΡεπιτp= 400mbar (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03. 1997 :2499) . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ Β!ΟΜΗΧΑΝΤΑ 
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4.2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Για τη διαστασιολόγηση του δικτύου σωληνώσεων, το δίκτυο σχεδ ιάσθηκε σε 

κάτοψη και κατακόρυφη διάταξη και έγινε ένα αξονομετρικό σχέδιο . Στα σχέδια 

σημειώθηκαν τα μήκη των τμημάτων του δικτύου . Από τα σχέδια αναγνωρίζεται η 

θέση και το είδος των οργάνων εξοπλισμού και των λοιπών στοιχείων μορφής καθώς 

δίνεται και η θέση , το είδος και η ισχύς των συσκευών και μηχανών . 

Στη συνέχεια το δίκτυο διαιρείται σε επιμέρους τμήματα. Η διαίρεση γίνεται με 

βάση σημεία όπου μεταβάλλεται η παροχή όγκου αιχμής ή η ονομαστική διάμετρος 

του σωλήνα. Σ ' αυτές τις θέσεις συναντάται κάποιο στοιχείο μορφής . Το στοιχείο 

μορφής στην αρχή προσμετρείται στο θεωρούμενο τμήμα , ενώ το τελευταίο στοιχείο 

μορφής προσμετρείται στο επόμενο επί μέρους τμήμα, με εξαίρεση τα στοιχεία Τ 90° 

- αντιρροής και τα διπλά τόξα Τ 90° - αντιρροής . 

Για κάθε επί μέρους τμήμα προσδιορίζεται στη συνέχεια η παροχή όγκου 

αιχμής V Α , ξεκινώντας για ευκολία από τα σημεία σύνδεσης των συσκευών. Η 

διαστασιολόγηση του δικτύου με ονομαστική τιμή της πίεσης σύνδεσης των 

συσκευών αερίου 4bar γίνεται με την παραδοχή μέγιστης επιτρεπόμενης συνολικής 

πτώσης πίεσης ΔΡεπιτρ = 400mbar. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997 :2503) 

Αν πρόκειται για απλό δίκτυο σωληνώσεων (τροφοδοσίας μέχρι 4 συσκευές) ή 

για δίκτυο με αναλογικά μικρού μήκους κεντρικό κλάδο διανομής , τότε δεν 

απαιτείται η κατανομή της διαθέσιμης συνολικής πτώσης πίεσης στον κεντρικό κλάδο 

τροφοδοσίας και στους κλάδους σύνδεσης των συσκευών και ως μόνο κριτήριο 

χρησιμοποιείται η μη υπέρβαση των 0,4bar. 

Η ταχύτητα του αερίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα παρακάτω όρια : 

• 25 m/s στα υπόγεια δίκτυα σωλήνων, 

• 20 m/s στα εξωτερικά δίκτυα σωλήνων, 

• 15 m/s στα δίκτυα σωλήνων μέσα σε κτίρια (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997:2503) . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΤΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΤΟ4 

4.3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉ ΟΓΚΟΥ ΑΙΧΜΗΣ V Α 

Η παροχή όγκου αιχμής ν Α προκύπτει σύμφωνα με την εξίσωση , 

VA = ΣVΣΕfΤΜΕ + ΣVΣePfτeP + ΣVΣexfτex + ΣVΣeAfτeA + ΣVτΒχfτΒχ (m3/h) 

(ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997) 

όπου, VΣΤΙ οι τιμές σύνδεσης των συσκευών Π, 

fΤΙι οι συντελεστές ταυτοχρονισμού των συσκευών Π, 

ενώ οι επιμέρους δείκτες 11 σημαίνουν 

ΜΕ: μαγειρική εστία (κουζίνες, βραστήρες, χύτρες , φούρνοι αερίου) 

ΘΡ: θερμαντήρας νερού ροής (ταχυθερμοσίφωνες). 

ΘΧ: θερμαντήρας χώρου ή θερμαντήρες νερού αποθήκευσης . 

ΘΑ: θερμαντήρας ανακυκλοφορίας, θερμαντήρας συνδυασμένης λειτουργίας ή 

λέβητας αερίου με Qn<30KW. 

ΒΧ : συσκευές αερίου χρησιμοποιούμενες στη βιοτεχνία ή τη βιομηχανία καθώς και 

σε κεντρικές εγκαταστάσεις παρασκευής θερμού νερού και θέρμανσης σε συνδυασμό 

με λέβητες αερίου με Qn>30KW. 

Η τιμή σύνδεσης προσδιορίζεται από την ονομαστική θερμική φόρτιση της 

συσκευής, η οποία δίνεται επάνω στην πινακίδα της συσκευής καθώς και στις οδηγίες 

εγκατάστασης της. 

Η διάκριση των συσκευών αερίου για τις εφαρμογές της οικιακής χρήσης σε 

τέσσερα είδη έγινε με βάση τις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τον ταυτοχρονισμό στη 

χρήση τους . Οι συντελεστές ταυτοχρονισμού για κάθε είδος συσκευών δίνονται στον 

Πίνακα 4 . 1 - ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997 . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Αριθμός των Συντελεστές ταυτοχρονισμού ανηγμένοι στις συσκευές 

συσκευών f τΜΕ f τΘΡ f τex 
1 0,621 1,000 1,000 

2 0,448 0,607 0,800 

3 0,371 0,456 0,703 

4 0,325 0,373 0,641 

5 0,294 0,320 0,597 

6 0,271 0,283 0,564 

7 0,253 0,255 0,537 

8 0,239 0,234 0,515 

9 0,227 0,217 0,496 

10 και άνω 0,217 0,202 0,480 

Πίνακας 4.1 Συντελεστές ταυτοχρονισμού ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των συσκευών. 

Ο εκάστοτε συντελεστής ταυτοχρονισμού frBx για συσκευές που 

χρησιμοποιούνται στη βιοτεχνία ή στη βιομηχανία καθώς και σε κεντρικές 

εγκαταστάσεις παρασκευής θερμού νερού χρήσης και θέρμανσης (λέβητες αερίου με 

Qn>50 kW) πρέπει να προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπ' όψη τις συνθήκες κρίσης . 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στις περιπτώσεις στις οποίες μία ή περισσότερες 

συσκευές είναι εφεδρικές και λειτουργούν όταν δεν λειτουργούν οι αντίστοιχες . Σε 

περίπτωση αμφιβολίας λαμβάνεται fτsx = 1,0. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) 

4.4 ΕΙΔΗ ΡΟΩΝ: ΣΤΡΩΤΉ ΚΑΙ ΤΥΡΒΩΔΗΣ ΡΟΗ 

Οι ροές βασικά διακρίνονται σε δύο διαφορετικούς τύπους, 

τη στρωτή και 

τη τυρβώδη 

Η ροή ανάμεσα σε ένα σωλήνα είναι στρωτή, όταν ο αδιάστατος αριθμός Reynolds 

έχει τιμή μικρότερη από την κρίσιμη . 

Re = udi = udi $ 2300 (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) 
v η 

όπου , 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΤΚΗΣ ΕίΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΤΟ 4 

u η ταχύτητα του ρευστού (m/s), 

dί η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα (mm), 

ν το κινηματικό ιξώδες (cst), 

ρ η πυκνότητα (kg/m3
) , 

η το δυναμικό ιξώδες του ρευστού (η=νρ) (Pa) 

Για το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μπορούν να ληφθούν : 

./ δυναμικό ιξώδες (σταθερό για όλο το πεδίο πιέσεων) η= 1 1 · 10 - 6Ρα 

./ κανονική πυκνότητα ρ = 0,79kg/m3 

./ κινηματικό ιξώδες (για πίεση λειτουργίας μέχρι lOOmbar) 

v = 14 · 106 cst (ΦΕΚ 236/Β/26. 03 . 1 997). 

4.5 ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΣΩΛΉΝΑ 

Για πίεση λειτουργίας μέχρι 1 OOmbar, η πτώση πίεσης ΔΡεπιτρ . λόγω τριβών μεταξύ 

δύο σημείων 1 και 2 ενός αγωγού σταθερής διατομής υπολογίζεται από τη σχέση : 

l ρv2 

ΔΡτρ = Ρ1 - Ρ2 = ξ · di • -
2
- mbar (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03. 1 997) 

όπου, 

Δpτρ η πτώση πίεσης λόγω τριβών (mbar) 

ξ ο συντελεστής αντίστασης ροής 

di η εξωτερική διάμετρος του σωλήνα (mm) 

το μήκος του σωλήνα (m) 

ρ η πυκνότητα του αερίου (kg/m3
) 

u η ταχύτητα ροής του αερίου (m/s) 

Για συμπιεστή ροή (πίεση λειτουργίας από 100 mbar έως 1 bar), η πτώση πίεσης 

λόγω τριβών μεταξύ δύο σημείων 1 και 2 ενός αγωγού σταθερής διατομής 

υπολογίζεται από τη σχέση : 

2 2 l 
Ρ1

2~1Ρ
2 

= ξ · d i · ~1 
• uf (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03.199 7) 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 B AR 
ΣΕ BJOMHXANIA 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Όπου όλα τα μεγέθη μετρώνται στο Διεθνές Σύστημα SI, δηλαδή , 

Ρ 1 και p2 η πίεση αντίστοιχα στα σημεία 1 και 2 

ξ ο συντελεστής αντίστασης ροής 

di η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα (mm) 

το μήκος του σωλήνα (m) 

ρ 1 η πυκνότητα του αερίου στο σημείο 1 (kg/m3
) 

u1 η ταχύτητα ροής του αερίου στο σημείο 1 (m/s) 

(ΦΕΚ 236/Β/26 .03.1997) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΤΙΣΤ ΑΣΗΣ ΡΟΗΣ ξ 

Για στρωτή ροή ο συντελεστής αντίστασης ροής ξ υπολογίζεται: 

ξ = 64 (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997) 
Re 

Για τυρβώδη ροή σε σωλήνα διακρίνονται τρεις υδραυλικά διαφορετικές 

καταστάσεις : 

ροή σε υδραυλικά λείο σωλήνα 

ροή σε υδραυλικά τραχύ σωλήνα και 

μεταβατική περιοχή μεταξύ υδραυλικά λείου και υδραυλικά τραχέος σωλήνα 

Για ροή σε λείους σωλήνες ισχύει η εξίσωση : 

1
_ = 2log Re ξ (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997) 
ξ 2,51 

δηλαδή ο συντελεστής αντίστασης κατά τη ροή σε υδραυλικά λείο σωλήνα εξαρτάται 

τώρα μόνον από τον αριθμό Reynolds. Για τραχείς σωλήνες ισχύει η εξίσωση : 

1 2,51 κ 
-= = - 2log --+-- (ΦΕΚ 23 6/Β/26.03 . 1997) 
ξ Re ξ 3 , 7 1dί 

δηλαδή συντελεστής αντίστασης εξαρτάται τόσο από τον αριθμό Reynolds, όσο και 

από τη σχετική τραχύτητα Κ!dί (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1 997) . 

Για τυρβώδης ροή μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικά με επαρκή ακρίβεια η 

απλούστερη εξίσωση των Colebrook - White: 

ξ = ---
0

'
2
-

5
--2 (ΦΕΚ 23 6/Β/26 .03 . 1 997) 

l og _!5_+ s,74 
3 , 7 · dί Re0 ,9 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Δ !ΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΈΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΓΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 

4.7 ΠΤΩΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι απώλειες πίεσης σε τοπικές αντιστάσεις Δpτ υπολογίζονται από τη σχέση : 

2 

Δpr = ζ pu (mbar) (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) 
2 

όπου , 

Δpτ η πτώση πίεσης (mbar) 

ζ ο συντελεστής τοπικής αντίστασης 

ρ η πυκνότητα του αερίου (kg/m3
) 

u η ταχύτητα ροής του αερίου (m/s) 

4.8 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ - ΚΑΠΝΑΓΩΓΩΝ 

Στη παρούσα εγκατάσταση υπάρχουν 6 καυστήρες αερίου πιεστικοί τύπου Β23 . 

Οι καπνοδόχοι είναι κυλινδρικού τύπου, διατομής 71 Ο cm2 και κατασκευασμένοι από 

λεία υλικά . 

Οι υπολογισμοί των καπνοδόχων έγιναν σύμφωνα με το ΦΕΚ 

963/Β/ 15 .07 .2003 και επισυνάπτονται στο Παράρτημα 2 στο τεύχος αναλυτικών 

υπολογισμών. 

Οι υπολογισμοί των καπναγωγών και της απαγωγής και προσαγωγής αέρα στο 

χώρο του λεβητοστασίου έγιναν σύμφωνα με το εδάφιο 4.3 του ΦΕΚ 

236/Β/26.03 . 1997 και έχουν ως εξής: 

Κτίριο 1 

Λεβητοστάσιο 1 

• Απαγωγή αέρα 

Από τον πίνακα 4.1/2506 του ΦΕΚ 236/Β/1997 για P=837,2KW 

χσ=800ΚW y0=400m3/h 

x1=1000KW yι=500 m3/h 

x=837,2KW y=Αλι 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΓΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Βάση του τύπου της γραμμικής παρεμβολής Υλ ι = Υα + (χ - χαΧΥι - Υα) 
(χ1 - χα) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

, , , , Α 
400 

(837,2- 800)(500 -400) 
418 6 3 lh 

η απαγωγη αερα θα ειναι ιση με: λι = + = . , m 
(1000-800) 

• Άνοιγμα λήψης αέρα καύσης για πιεστικούς καυστήρες 

Από τον πίνακα 4.2 του ΦΕΚ 236/Β/1997 για P=837,2KW 

Ar1=1,0XBx=l,OX837,2=837,2cm2
• 

• Άνοιγμα εξαερισμού του χώρου 

Α = 1600+ (837,2 - 800) · (2000-1600) = 168~4cm 2 
m 0000-80~ 

AR1=1 682,4cm2 από πίνακα 4.3/2507 ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997 . 

• Παροχή ανεμιστήρα για την προσαγωγή νωπού αέρα 

V1=VF+VR=837,2+418,6=1255,8 m3/h (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997 :25 08). 

Όπου VF, lm3/h ανά KW θερμικής ισχύος (αέρας καύσης) . 

V R, εξαερισμός του χώρου υπολογιζόμενος βάσει του πίνακα 4.1. 

Λεβητοστάσιο 2 

• Απαγωγή αέρα 

Από τον πίνακα 4.1/2506 του ΦΕΚ 236/Β/1997 για P=697,67KW 

χσ=600Κ W y0=220m3 /h 

x1=800KW 

x=697,67KW 

Βάση του τύπου της γραμμικής παρεμβολής Υλ2 = Υα + (χ - χαΧΥι - Υα ) 
(ΧΙ - Χα) 

η απαγωγή αέρα θα είναι ίση με : 

Α = 220 + (697,67 - 600)(400-220) = 307 9m3 / h 
λ2 (800 - 600) ' 

• Άνοιγμα λήψης αέρα καύσης για πιεστικούς καυστήρες 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΤΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ 

Από τον πίνακα 4.2 του ΦΕΚ 236/Β/ 1997 για P=697,67KW 

Ar2= 1,0XBx=l ,OX697,67=697,67cm2. 

• Άνοιγμα εξαερισμού του χώρου 

Α = 220 + (697,67 - 600) · (1600 - 900) = 124 ί,Scm 2 
~ ~00-60~ 

AR2=1241 ,8cm2 από πίνακα 4.3/2507 ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997 . 

• Παροχή ανεμιστήρα για την προσαγωγή νωπού αέρα 

V2=VF+VR=697,67+307,9= 1005,57 m3/h (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997 :25 08) . 

ΚΕΦΑΛΑΤΟ 4 

• Παροχή ανεμιστήρα για την απαγωγή του αέρα από το χc.Ορο εγκατάστασης 

Vu2=307,9m3/h (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997 :2508) . 

Κτίριο 2 

Λεβητοστάσιο 3 

• Απαγωγή αέρα 

Από τον πίνακα 4.1/2506 του ΦΕΚ 236/Β/1997 για P=2906,79KW 

χσ=2000ΚW y0= 1000m3/h 

χι=3000ΚW 

x=2906,79KW 

yι= l 100 m3/h 

y=Αλ3 

Βάση του τύπου της γραμμικής παρεμβολής Υλ3 = y
0 
+(χ - XaXYi - Υο) 

(ΧΙ - Χο ) 

η απαγωγή αέρα θα είναι ίση με: 

Α = l l ΟΟ+ (2906, 79 - 2000)(1100 - 1000) = l 090 7m3 / h 
λ3 (3000 - 2000) ' 

• Άνοιγμα λήψης αέρα καύσης για πιεστικούς καυστήρες 

Από τον πίνακα 4.2 του ΦΕΚ 236/Β/ 1997 για P=2906,79KW 

Ar3= 1 ,ΟΧΒχ= 1 ,ΟΧ2906, 79=2906, 79cm2 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



ΜΈΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΤΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ4 

• Άνοιγμα εξαερισμού του χώρου 

Α = 4000 + (2906, 79 - 2000)- ( 4500 - 4000) = 4453,4cm2 

Η3 (3000 - 2000) 

AR3=4453,4cm2 από πίνακα 4.3/2507 ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997 . 

• Παροχή ανεμιστήρα για την προσαγωγή νωπού αέρα 

V3=VF+VR=2906,79+1090,7=3997,49 m3/h (ΦΕΚ 23 6/Β/26 .03 . 1997:25 08) . 

• Παροχή ανεμιστήρα για την απαγωγή του αέρα από το χώρο εγκατάστασης 

Vu3=1090,7m3/h (ΦΕΚ 23 6/Β/26 .03 . 1997 :25 08) . 

Λεβητοστάσιο 4 

• Απαγωγή αέρα 

Από τον πίνακα 4.1/2506 του ΦΕΚ 236/Β/1997 για P=1453,48KW 

χσ= 1 OOOKW y0=500m3 /h 

x1=2000KW 

x= 1453,48KW 

yι=lOOO m3/h 

y=Αλ4 

Βάση του τύπου της γραμμικής παρεμβολής yλ4 = Υο + (χ - χο ΧΥι - Υο) 
(χ1 - Χο ) 

η απαγωγή αέρα θα είναι ίση με : 

Α = 5ΟΟ+ (1453,48 - 1000)(1000- 500) = 72674m3 /h 
λ4 (2000- 1000) ' 

• Άνοιγμα λήψης αέρα καύσης για πιεστικούς καυστήρες 

Από τον πίνακα 4.2 του ΦΕΚ 236/Β/1997 για P=1 453,48KW 

Ar4=l ,OXBx= l ,OXl 45 3,48=1453,48cm2
• 

• Άνοιγμα εξαερισμού του χώρου 

Α = 2ΟΟΟ+ (1 453,48 - 1000) · (4000- 2000) =245 3,48cm 2 

~ (2000-100~ 

AR4=2453,48cm2 από πίνακα 4.3/2507 ΦΕΚ 23 6/Β/26 .03 . 1997 . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΤΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΚΕΦΑΛΑΤΟ 4 

• Παροχή ανεμιστήρα για την προσαγωγή νωπού αέρα 

V4=VF+VR= 1453,48+726,74=2180,22 m3/h (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997 :2508). 

• Παροχή ανεμιστήρα για την απαγωγή του αέρα από το χώρο εγκατάστασης 

Vu4=726,74m3/h (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997:2508) . 

Η επιφάνεια των ανοιγμάτων υπολογίστηκε έτσι ώστε να μη δημιουργείται 

υποπίεση στο χώρο εγκατάστασης, η οποία δημιουργεί πρόβλημα στη σωστή 

λειτουργία του καυστήρα (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997 :25 08) . 

4.9 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται σε πίνακα, οι στήλες του οποίου 

αντιστο ιχούν στα ακόλουθα μεγέθη : 

Ο) Τμήμα δικτύου 

1) Μήκος τμήματος ( m) 

2) Είδος συσκευής 

3) Παροχή συσκευής (m3/h) 

4) Παροχή αιχμής (m3/h) 

5) Διάμετρος σωλήνα (mm) 

6) Ταχύτητα αερίου (m/s) 

7) Τύποςεξαρτημάτων 

8) Τριβή εξαρτημάτων - άνωσης (mbar) 

9) Τριβή τμήματος (mbar) 

10) Ολκή τριβή τμήματος (mbar) 

11) Διατομή καπναγωγού ( cm2
) 

Τμήμα δικτύου 

Συμβολίζεται με τους δυο ακραίους κόμβους του, παρεμβάλλοντας τελεία (.). 

Είδος συσκευής 

α/α της συσκευής τη λίστα συσκευών, ή Σ-χ, όπου χ ο α/α Συστήματος (ομάδας) 

συσκευών, όπως αναλύεται στα Συστήματα Συσκευών στην συνέχεια . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡJΚΗΣ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣfΚΟΥ AEPJOY ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Τύποι εξαρτημάτων 

α/α του εξαρτήματος στην λίστα εξαρτημάτων, ή Ε-χ, όπου χ ο α/α Συστήματος 

εξαρτημάτων, που αναλύεται. 

Στοιχεία Δικτύου 

Οικογένεια Αερίου 

Τύπος Κύριου Σωλήνα 

Πρότυπο Κύριου Σωλήνα 

Τραχύτητα Κύριου Σωλήνα (μm) 

Τύπος Δευτερεύοντος Σωλήνα 

Τραχύτητα Δευτερεύοντος Σωλήνα (μm) 

Πρότυπο Δευτερεύοντος Σωλήνα 

Πίεση Λειτουργίας Δικτύου (bar) 

Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) 

2 η Οικογένεια Ο μάδα Η 

Χαλυβδοσωλήνας (St) μεσαίου τύπου 

ΕΛΟΤ 269 (prEN 10255) 

500 

Πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 

Γεωδαιτικό ύψος κτιρίου σε σχέση με το επίπεδο της θάλασσας (m) 

15 

prEN 1555-1 

4 

15 

ο 

87.Al Δυσμενέστερος κλάδος 

Πίνακας 4.2 Στοιχεία δικτύου 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΤΚΗΣ ΕΓΚΑΤ ΑΣΤΑΣΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΚΕΦΑΛΑΤΟ4 

Τμ1]μα Μήκ Παροχ Παροχ Είδ Διάμετ Ταχύτη Σζ Οδευ Τριβές Τριβές Τριβές Ολική 

Δικτύου ος ή ή ος ρος τα εξαρτη ση Εξαρτη Ανωσης Σωλήν Τριβή 

Σωλή Συσκευ Αιχμής Σω Σωλήν Αερίου μάτων Σωλή μάτων mbar ων mbar 
να ής m3/h λήν α m/s να mbar mbar 
m m3/h α mm 

1.2 1 697.0 697.0 St 6" 10.36 0.400 2 0.167 0.041 0.075 0.283 
2.3 1 697.0 697.0 St 6" 10.36 0.700 0.292 0.075 0.367 
3.4 1.8 697.0 697.0 St 6" 10.36 0.700 1 0.292 -0.075 0.134 0.352 
4.5 0.6 697.0 697.0 St 6" 10.36 1.200 0.501 0.045 0.546 
5.6 1.8 697.0 697.0 St 6" 10.36 1.200 2 0.501 0.075 0.134 0.710 
6.7 1 697.0 697.0 St 6" 10.36 0.075 0.075 
7.8 3 697.0 697.0 ΡΕ Φ200 7.637 0.700 0.159 0.069 0.228 
8.9 4 697.0 697.0 ΡΕ Φ200 7.637 0.700 0.159 0.093 0.251 

9.10 87 697.0 697.0 ΡΕ Φ200 7.637 1.200 0.272 2.013 2.286 
10.11 47 154.0 154.0 ΡΕ Φl 10 6.824 0.500 0.091 2.088 2.178 
11.12 2 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 0.195 0.235 0.430 
12.13 8 154.0 154.0 St 3" 8.467 1.200 1 0.335 -0.332 0.940 0.943 
13.14 61 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 0.195 7.165 7.361 
14.15 1 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 0.195 0.117 0.313 
15.16 0.5 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 0.195 0.059 0.254 
16.17 16.5 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 0.195 1.938 2.133 
17.18 1 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 2 0.195 0.041 0.117 0.354 
18.19 4.6 154.0 154.0 St 3" 8.467 1.000 0.279 0.540 0.819 
19.20 0.6 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 0.195 0.070 0.266 
20.21 20 154.0 154.0 St 3" 8.467 0.700 0.195 2.349 2.545 
21.22 1 84.00 84.00 St 1.5" 17.26 1.100 1.275 1.145 2.420 
22.23 2.5 84.00 84.00 St 1.5" 17.26 1.500 2 1.739 0.104 2.862 4.705 
23.24 1 84.00 84.00 St 1.5" 17.26 1.300 1.507 1.145 2.652 
24.25 2 84.00 84.00 St 1.5" 17.26 1.500 1 1.739 -0.083 2.289 3.946 

_25.26 _ _ 2 84.00 84.00 St 1.5" 17.26 0.700 0.812 2.289 3.101 
26.27 1 84.00 84.00 St 1.5" 17.26 0.700 0.812 1.145 1.956 
27.28 3 84.00 84.00 St 1.5" 17.26 1.300 1.507 3.434 4.941 
28.29 3 42.00 42.00 St 1.25" 11 .70 1.100 0.586 1.961 2.548 
29.30 2.3 42.00 42.00 St 1.25" 11.70 0.700 2 0.373 0.095 1.504 1.972 
30.31 3 42.00 42.00 St 1.25" 11 .70 2.200 1.172 1.961 3.134 
31 .Kl 0.7 42.00 42.00 St 1.25" 11.70 0.300 0.160 0.458 0.618 
28.32 3 42.00 42.00 St 1.25" 11.70 1.100 0.586 1.961 2.548 
32.33 3 42.00 42.00 St 1.25" 11.70 0.700 0.373 1.961 2.334 
33.34 2.3 42.00 42.00 St 1.25" 11.70 0.700 2 0.373 0.095 1.504 1.972 
34.35 3 42.00 42.00 St 1.25" 11.70 2.200 1.172 1.961 3.134 
35.Κ2 0.7 42.00 42.00 St 1.25" 11.70 0.300 0.160 0.458 0.618 
21.36 60 70.00 70.00 St 2" 8.945 1.100 0.343 13.69 14.03 
36.37 1 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 0.218 0.228 0.446 
37.38 2.5 70.00 70.00 St 2" 8.945 1.500 2 0.467 0.104 0.570 1.141 
38.39 1 70.00 70.00 St 2" 8.945 1.300 0.405 0.228 0.633 
39.40 2 70.00 70.00 St 2" 8.945 1.500 1 0.467 -0.083 0.456 0.841 
40.41 1.5 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 0.218 0.342 0.560 
41.42 1 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 0.218 0.228 0.446 
42.43 0.5 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 2 0.218 0.021 0.114 0.353 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BTOMHXANJA 

Είδος 

Καπνα 

γωγού 

ΚΥΚ. 

ΚΥΚ. 

Διατομή 

Καπν. 

cm2 

710 

710 



Τμήμα Μήκ Παροχ Παροχ Είδ Διάμετ Ταχύτη Σζ Οδευ Τριβές Τριβές Τριβές Ολική 

Δικτύου ος ή ή ος ρος τα εξαρτη ση Εξαρτη Ανωσης ΣωλήΥ Τριβή 

Σωλή Συσκευ Αιχμής Σω Σωλήν Αερίου μάτων Σωλή μάτωΥ mbar ων mba r 
να ής m3/h λή\' α m/s να mbar mbar 
m m3/h α mm 

43.44 2.2 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 0.2 18 0.502 0.720 
44.45 0.5 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 1 0.21 8 -0.021 0.114 0.311 
45.46 1 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 0.218 0.228 0.446 
46.47 2 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 0.2 18 0.456 0.674 
47.48 2.3 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.700 0.2 18 0.525 0.743 
48.49 3 70.00 70.00 St 2" 8.945 2.200 2 0.685 0.124 0.685 1.494 
49.Κ3 0.7 70.00 70.00 St 2" 8.945 0.300 0.093 0.160 0.253 
10.50 107 543.0 543.0 ΡΕ Φ200 5.949 0.700 0.096 1.578 1.674 
50.51 46 543.0 543.0 ΡΕ Φ200 5.949 0.700 0.096 0.678 0.775 
51.52 92 543.0 543.0 ΡΕ Φ200 5.949 0.700 0.096 1.356 1.453 
52.53 1 543.0 543.0 ΡΕ Φ200 5.949 0.700 0.096 0.015 0.111 
53.54 9 543.0 543.0 ΡΕ Φ200 5.949 0.700 2 0.096 0.373 0.133 0.602 
54.55 90 543.0 543.0 ΡΕ Φ200 5.949 0.700 0.096 1.327 1.423 
55.56 17 543.0 543.0 ΡΕ Φ200 5.949 0.700 0.096 0.251 0.347 
56.57 2 543.0 543.0 St 4" 17.58 0.700 0.842 0.699 1.541 
57.58 1.3 543.0 543.0 St 4" 17.58 0.700 1 0.842 -0.054 0.455 1.243 
58.59 0.3 543.0 543.0 St 4" 17.58 0.700 0.842 0.105 0.947 
59.60 2.5 543.0 543 .0 St 4" 17.58 0.700 0.842 0.874 1.716 
60.61 1.7 543.0 543.0 St 4" 17.58 0.700 0.842 0.594 1.437 
61 .62 1 543 .0 543.0 St 4" 17.58 1.300 1 1.564 -0.041 0.350 1.872 
62.63 1.6 292.0 292.0 St 3" 16.05 3.300 3.309 0.66 1 3.969 
63.64 1.3 292.0 292.0 St 3" 16.05 0.700 1 0.702 -0.054 0.537 1.185 
64.65 0.6 292.0 292.0 St 3" 16.05 0.700 0.702 0.248 0.950 
65.66 0.6 292.0 292.0 St 3" 16.05 0.700 0.702 0.248 0.950 

.66.67 5.5 292.0 292.0 St 3" 16.05 1.300 . J.3.03 .. - ... . 2.27-1 .3.575 
67.68 0.4 175.0 175 .0 St 2" 22.36 1.100 2 2.141 0.017 0.556 2.713 
68.69 3 175.0 175.0 St 2" 22.36 2.200 4.281 4.168 8.449 
69.70 1.6 175.0 175.0 St 2" 22.36 0.700 2 1.362 0.066 2.223 3.651 
70.Κ4 0.8 175.0 175.0 St 2" 22.36 1.000 1.946 1.111 3.057 
67.71 3.2 117.0 11 7.0 St 1.5" 24.04 1.100 2.474 7.053 9.528 
71 .72 3 117.0 117.0 St 1.5" 24.04 2.200 4.949 6.613 11.56 
72.73 1.8 117.0 117.0 St 1.5" 24.04 0.700 2 1.575 0.075 3.968 5.617 
73 .Κ5 0.8 117.0 117.0 St 1.5" 24.04 1.000 2.249 1.763 4.013 
62.74 0.8 251.0 251.0 St 4" 8.1 25 1.300 1 0.334 -0.033 0.061 0.362 
74.75 1.4 146.0 146.0 St 2" 18.66 3.300 4.472 1.360 5.832 
75 .76 1 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 1 0.949 -0.041 0.972 1.879 
76.77 0.5 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 0.949 0.486 1.434 
77.78 1.6 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 1 0.949 -0.066 1.554 2.437 
78.79 10.5 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 0.949 10.20 11 .15 
79.80 5 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 0.949 4.858 5.806 
80.81 4.5 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 2 0.949 0.187 4.372 5.507 
81.82 2 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 0.949 1.943 2.892 
82.83 1 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.700 1 0.949 -0.041 0.972 1.879 
83 .84 3 146.0 146.0 St 2" 18.66 2.200 2.981 2.91 5 5.896 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

Είδος Διατομή 

Καπνα Καπν. 

γωγού cm2 

ΚΥΚ. 710 

-

ΚΥΚ. 710 

ΚΥΚ. 710 



Τμήμα Μήκ Παροχ Παροχ Είδ Διάμετ Ταχύτη Σζ Οδ ευ Τριβές Τριβές Τριβές Ολική Είδος Διατομή 

Δικτύου ος ή ή ος ρος τα εξαρτη ση Εξαρτη Ανωσης Σωλήν Τριβή Καπνα Καπν. 

Σωλή Συσκευ Αιχμής Σω Σωλήν Αερίου μάτων Σωλή μάτων rnbar ων rnbar γωγού crn2 
να ή ς rn3/h λήν α rn/s να rnbar rnbar 
rn rn3/h α rnrn 

84.Κ6 0.8 146.0 146.0 St 2" 18.66 0.300 0.407 0.777 1.184 ΚΥΚ. 710 
74.85 0.3 105 .0 105.0 St 3" 5.773 3.300 0.428 0.017 0.445 
85.86 12 105 .0 105.0 St 3" 5.773 5.600 0.726 0.669 1.395 
86.87 3 105 .0 105.0 St 3" 5.773 5.600 2 0.726 0.124 0.167 1.018 
87.Al 105 105 .0 105.0 St 2" 13.42 2.200 1.542 53 .14 54.68 

Πίνακας 4.3 Συγκεντρωτικοί υπολογισμοί δικτύου σωληνώσεων 

Λεβητοστάσιο Εγκατεστημένη Απαγωγή Άνοιγμα Άνοιγμα Παροχή 

Ισχύς (KW) Αέρα Προσαγωγής Εξαερισμού Ανεμιστήρα 

(m3/h) Αέρα (cm2
) Προσαγωγής 

Καύσης 

(cm2
) 

Λ 1 837,2 418,6 837,2 1682,4 

Λ2 697,67 307,9 697,67 1241 ,8 

Λ3 2906,79 1090,7 2906,79 4453,4 

Λ4 1453,48 726,74 1453,48 2453,48 

Πίνακας 4.4 Πίνακας καταναλώσεων δικτύου 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑ ΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Αέρα 

(m3/h) 

1255,8 

1005,57 

3997,49 

2180,22 



ΚΕΦΑΛΑΙΟS 

ΤΕΧΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉΣ 

ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 



ΤΕΧΝΤΚΗ ΠΕΡΤΓΡ ΑΦΗ ΕΓΚΑ Τ ΑΣΤ ΑΣΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5 ΓΕΝΙΚΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται η περιγραφή εγκαταστάσεως δικτύου διανομής 

φυσικού αερίου στα κτήρια μίας βιομηχανικής μονάδας στην οποία θα γίνει 

εγκατάσταση δικτύου διανομής Φυσικού Αερίου στα παρακάτω κτήρια : 

α/α 

1 

2 

ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟ ΛΗΨΗΣ ΕΓΚΑ ΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ 

Kcal/h KW Nm3/h 

Θέρμανση 1 13750,644 1534,87 154 

Θέρμανση 2 3749 157,351 4360,27 438 

Πίνακας 5.1 Εγκατεστημένη ισ-,(ύς κτηρίων 

εγκατεστημένη ισχύς είναι η Ονομαστική Θερμική Ισχύς Ρ (ΚW) 

του λέβητα 

Παροχή Φ .Α . είναι η τιμή σύνδεσης ανά λέβητα ή εργαστηριακή 

χρήση . Η τιμή σύνδεσης ανά συσκευή κατανάλωσης Φ .Α. δίνεται 

από τη σχέση : 

VΣ = ~ '1 3 
/ h - ,όπου η= βαθμός απόδοσης των συσκευών 

η · Η ~ 
J 

(ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997) . 

Συνεπώς η συνολική απαιτούμενη τιμή σύνδεσης για τα εξεταζόμενα στην 

παρούσα κτιριακά συγκροτήματα είναι : 

ΣVΣ = 697m 3 
/ h 

Για τους υπολογισμούς της κατανάλωσης χρησιμοποιήθηκε κατώτερη 

θερμογόνος δύναμη για φυσικό αέριο ομάδας Η της 2ης οικογένειας αερίων, 

H j = 45,7 ΜΙ/ Nm 3 , (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997, εδάφιο 1.3.7, με ταξινόμηση αερίων 

καυσίμων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 43 7) . 

Ο συντελεστής ταυτοχρονισμού f τ είναι ίσος με τη μονάδα ( 1) διότι όλες οι 

συσκευές λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους και ταυτόχρονα για το ίδιο 

χρονικό διάστημα. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 B AR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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5.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Η μελέτη και η κατασκευή του δικτύου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

από τον ισχύοντα κανονισμό ΦΕΚ 236/Β/ 26.03 .1997, από τον ΦΕΚ 15 30/Β 

19. 10.2006 και ΦΕΚ 603/Β/05 .03 .2012 , για τις εγκαταστάσεις εντός των κτηρίων και 

για την ανάπτυξη του κεντρικού δικτύου διανομής και θα περιλαμβάνει α) την θέση 

του μετρητή (μετρητικού σταθμού M/R) της ΔΕΠΑ ο οποίος υποδεικνύεται στο 

σχέδιο AMl (αξονομετρικό) , β) το εξωτερικό δίκτυο σωληνώσεων (από τον M/R 

μέχρι το σημείο εισόδου) προς τα σημεία εισόδου στα κτήρια και γ) τα εσωτερικά 

δίκτυα σωληνώσεων 4bar. 

Τα δίκτυα φυσικού αερίου απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης τουλάχιστον 5cm 

και από τα ηλεκτρικά δίκτυα 1 Ocm. Τα δίκτυα είναι ορατά εκτός από τα τμήματα 1.2, 

2.3, 3.4, 4.5, 5.6, 6.7, 7.8, 8.9, 9.10, 10.11, 11.12, 10.50, 50.51, 51.52, 52.53, 53.54, 

55.56, 56.57, 57.58 του αξονομετρικού τα οποία τοποθετούνται εντός του εδάφους . 

Σύμφωνα με την παράγραφο (3 .6.lol ) του κανονισμού (ΦΕΚ 

236/Β/26.03.1 997) , η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας εντός των κτηρίων 

είναι τα 4bar. Οπότε όλα τα κτήρια ανήκουν στην κατηγορία χρήσης 4. 

Όλα τα δίκτυα θα λειτουρΎήσουν σε πίεση από 1 έως 4bar, μέχρι τις γραμμές 

ρύθμισης πίεσης αερίου (gas trains), και μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης είναι τα 

400mbar και 50mbar αντίστοιχα για πίεση λειτουργίας ρυθμισμένη στο 1 bar. Η πίεση 

ρυθμίστηκε από τον σταθμό M/R στα 4bar. Ο σταθμός MRS είναι τοποθετημένος 

προαιρετικά και θα χρησιμοποιείται στην περίπτωση που ο καταναλωτής απαιτήσει 

πίεση λειτουργίας μικρότερη από 4bar. 

Η πίεση λειτουργίας του δικτύου είναι 4bar, επομένως η μέγιστη επιτρεπόμενη 

πτώση πίεσης στο δίκτυο θα είναι τα 400mbar. CΦΕΚ 236 Β' 26.03/97 εδάφιο 3.7.12, 

πίν. 3.11). 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Το δίκτυο ακολουθεί την όδευση που φαίνεται στο σχέδιο ΤΠl και αποτελείται 

από: 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 
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Το Εξωτερικό Δίκτυο 

Το εξωτερικό δίκτυο οδεύει από τον Μετρητικό Σταθμό της ΔΕΠΑ εντός 

εδάφους, εξέρχεται από το έδαφος, και σταματά στις κεντρικές αποφρακτικές 

βαλβίδες Κ.Α.Δ. έξω από κάθε κτήριο. 

Το πρώτο τμήμα του αγωγού κατασκευάζεται από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 

κατά ΕΝ 1555-1 και οδεύει στον περιβάλλοντα χώρο , εντός χάνδακας . Το δίκτυο ΡΕ 

οδεύει παράλληλα με την περίφραξη της βιομηχανικής μονάδας, σε κατάλληλα 

σημεία διακλαδίζεται, μετατρέπεται σε χαλύβδινο SCH40 GRADE Β ΑΡΙ SL και 

οδεύει μέχρι τα κτίρια των σημείων λήψεως. 

Στην αρχή του δικτύου παρεμβάλλεται υπόγεια βάνα αποκοπής με εξαεριστικό 

για λόγους συντηρήσεως και εξαερισμού . 

Το Εσωτερικό Δίκτυο 

Το εσωτερικό δίκτυο (δίκτυο διανομής l-4bar) οδεύει από τα σημεία εκτός των 

κτιρίων προς τις καταναλώσεις . Κατασκευάζεται από χαλυβδοσωλήνες βαρέως τύπου 

SCH40 Β ΑΡΙ 51, και οδεύει μέχρι τα λεβητοστάσια όπου και συνδέονται οι 

καυστήρες αερίου (πιεστικοί μικτής καύσης). 

Πριν την είσοδο σε κάθε κτίριο , τοποθετείται ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα σε 

συνδεσμολογία ΒΥ -PASS όπως φαίνεται στα σχέδια. Μετά την είσοδο στο χώρο του 

λεβητοστασίου , πριν από την σύνδεση κάθε καυστήρα αερίου , παρεμβάλλεται το 

σύστημα παροχής-ελέγχου αερίου «GAS TRAIN». 

Κάθε σύστημα παροχής-ελέγχου αερίου «GAS TRAIN>> αποτελείται από τα 

εξής στοιχεία: 

• Σφαιρική βάννα τύπου Ball Valve DN1 5 ταπωμένη 

(εξαερισμού) 

• Σφαιρική βάννα τύπου Ball Valve αποκοπής 

• Βαλβίδα ασφαλείας (βαλβίδα ακαριαίας αποκοπής) 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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• Φίλτρο αερίου 

• Μανόμετρο 0-6bar 

• Ρυθμιστής πίεσης με ενσωματωμένη βάννα ακαριαίας 

διακοπής (SA V) χωρίς εξωτερική ανάδραση 

• Ασφαλιστική βαλβίδα ανακούφισης (SBV) 

• Ογκομετρικούς μετρητές τουρμπίνας DN40 - QA-40, DN50 -

Q65, DN80- Ql80, DN80 - Ql00 αντίστοιχα 

• Α ντικραδασμικό σύνδεσμο 

• Σφαιρική βάννα τύπου Ball Valve DN15 ταπωμένη 

• Μανόμετρο 0-160mbar 

• Multi Block αποτελούμενο από τα εξής : 

• Πιεζοστάτη ελάχιστης πίεσης Σταθεροποιητή πίεσης 

• Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ασφαλείας 

• Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λειτουργίας 

• Συσκευή ελέγχου στεγανότητας βαλβίδων 

• Πιεζοστάτη μέγιστης πίεσης 

• Σύνδεσμο συναρμογής gas train με καυστήρα 

Το gas train θα δέχεται πίεση εισόδου l-4bar και θα δίνει πίεση εξόδου 25-

40mbar και θα είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζεται η 

πρόσβαση σ ' αυτό οποιαδήποτε στιγμή . 

Σε ορισμένα λεβητοστάσια, λόγο έλλειψης χωρητικότητας σε αυτά, τα στο ιχεία 

από τον κρουνό ως και τον ρυθμιστή θα εγκατασταθούν, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην 

παρεμποδίζεται η πρόσβαση στον καυστήρα, συντήρηση του λέβητα και οι διάδρομοι 

διελεύσεως του χώρου. Επίσης είναι δυνατό να απαιτείται η τοποθέτηση αυτών σε 

απόσταση από τον καυστήρα. 

Σε κάθε περίπτωση όμως, ο αντικραδασμικός σύνδεσμος και το Multi Block θα 

εγκατασταθούν σε σειρά πριν από τον καυστήρα. .Οι θέσεις των gas trains ανά 

λεβητοστάσιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ως άνω, φαίνονται στα σχέδια των 

εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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5.2 ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΩΓΩΝ 

Το δίκτυο διανομής Φ .Α . στις κτηριακές εγκαταστάσεις της βιομηχανίας θα 

συνδεθεί σε δίκτυο μέσης πίεσης της ΔΕΠΑ Αττικής 19bar. Η πίεση λειτουργίας του 

δικτύου της εγκατάστασης μετά τον μετρητή (που συμβολίζεται στο σχέδιο με M/R) 

έως τις καταναλώσεις είναι 4bar και η συνολική πτώση πίεσης λόγω τριβών δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα 0,4bar (ΦΕΚ 236/Β/26.03 .1997:2503). 

Η πίεση αυτή είναι ανάλογη με τις απαιτήσεις του βιομηχανικού καταναλωτή 

καθώς το δίκτυο θα λειτουργεί και σε πίεση 1 bar ανάλογα τις απαιτήσεις του 

καταναλωτή, όπου εκεί η συνολική πτώση πίεσης θα είναι 50mbar. 

Η μέγιστη ταχύτητα ροής του αερίου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει : 

Τα 25 m/sec στα υπόγεια δίκτυα σωλήνων 

Τα 20 m/sec στα εξωτερικά δίκτυα σωληνώσεων 

Τα 15 m/sec στα δίκτυα σωλήνων μέσα σε κτήρια . 

(ΦΕΚ236/Β/26.03 . 1997:2503) 

5.3 ΔΙΚΤΥ Α ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ - ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ 

5.3.1 Γενικά 

Η εγκατάσταση αρχίζει από τον μετρητή και λήγει στις καταναλώσεις του 

Φυσικού Αερίου. Οι σωλήνωση πολυαιθυλενίου ΡΕ, θα οδεύει υπόγεια θαμμένη 

στην άκρη του δρόμου , όπως φαίνεται στο συνημμένο σχέδιο δικτύου φυσικού 

αερίου ΛΧΙ. 

Το δίκτυο θα οδεύσει εντός χάνδακα πλάτους 30 cm με υπερκάλυψη 80cm. Οι 

σωλήνες πρέπει να περιβάλλονται με στρώση 10-30cm άμμου λατομείου . Το 

υπόλοιπο τμήμα πάνω από την άμμο λατομείου μπορεί να επιχωθεί με προϊόντα 

εκσκαφής. Συγκεκριμένα, πάνω από τον αγωγό Φ200mm που θα έχει υπερκαλυφθεί 

με άμμο λατομείου 30cm, θα τοποθετηθεί πλέγμα σήμανσης και έπειτα προϊόν 

λατομείου 3Α , πάχους 40cm και τέλος άσφαλτος πάχους 1 Ocm. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 B AR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Όλα τα υλικά αυτά συμπιέζονται κατάλληλα ώστε να γεμίσει η περιοχή γύρω 

από τον σωλήνα με ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρωση του χώρου μεταξύ σωλήνα και 

πλευρικών τοιχωμάτων της τάφρου. 

Σε σημεία διελεύσεως βαρέων οχημάτων, και συγκεκριμένα στο κεντρικό 

δρόμο, ο σωλήνας μετατρέπεται, για το τμήμα αυτό, από σωλήνα πολυαιθυλενίου σε 

χαλυβδοσωλήνα (αντίστοιχου εσωτερικής διαμέτρου) με την χρήση ειδικού 

εξαρτήματος σύνδεσης PE/Steel και τοποθετείται εντός χάνδακα στον οποίο θα έχει 

πρώτα κατασκευασθεί κανάλι από σκυρόδεμα πριν από την τελική επίχωση και 

ασφαλτόστρωση. Η διαδικασία αυτή του εγκιβωτισμού φαίνεται και στο σχέδιο ΛΧl . 

Γενικότερα οι χωματουργικές εργασίες, η εγκατάσταση των σωληνώσεων 

καθώς και η αντιμετώπιση εμποδίων (καλώδια ΔΕΗ κλπ) που απαιτεί η κατασκευή 

του εξωτερικού δικτύου εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των παραγράφων 

3.3.5.4 του ΦΕΚ 236/Β/26 .03 .97 και 5.3. 1 του ΦΕΚ 963/03 . 

Στις περιπτώσεις που γίνεται παράλληλη όδευση με μέση τάση θα πρέπει να 

τηρηθεί απόσταση τουλάχιστον 50cm, ενώ σε διασταύρωση θα τηρηθεί διαφορά 

ύψους 30cm με κατάλληλη εκβάθυνση του χάνδακα εάν αυτό είναι απαραίτητο. 

Ο χαλύβδινος αγωγός που οδεύει εντός του εδάφους φέρει αντιδιαβρωτική 

προστασία . Λόγω του αυξημένου μήκους του υπόγειου αγωγού , θα τοποθετηθεί 

σύστημα παθητικής καθοδικής προστασίας . Σε σημεία που ο χαλύβδινος αγωγός 

μεγάλου μήκους εξέρχεται του εδάφους και συνεχίζει προς τα κτήρια, θα 

χρησιμοποιείται διηλεκτρικός σύνδεσμος . 

Στα σημεία εισόδου και εξωτερικά του κάθε κτηρίου προβλέπεται η 

τοποθέτηση κεντρικής αποφρακτικής βαλβίδας. Επίσης κεντρική αποφρακτική 

βαλβίδα τοποθετείται σε κάθε περίπτωση σε σημείο της εξόδου διαφυγής από το 

λεβητοστάσιο και εξωτερικά αυτού, σε σημείο ευκόλως προσπελάσιμο . (ΦΕΚ 

236/Β/26 .03.1997) . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 
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Για την ασφάλεια του δικτύου έχει προβλεφθεί σύστημα ανίχνευσης διαρροών 

που συνδέεται με ηλεκτρομαγνητική αποφρακτική βαλβίδα. Η βαλβίδα τοποθετείται 

πριν από την είσοδο της σωληνώσεως στα κτήρια επί συνδεσμολογίας by-pass. Η 

τοποθέτηση της συνδεσμολογίας by-pass της ηλεκτρομαγνητικής αποφρακτικής 

βαλβίδας γίνεται στον περιβάλλοντα χώρο του κτηρίου εντός μεταλλικού ερμαρίου . 

Το χαλύβδινο δίκτυο οδεύει όπως παρουσιάζεται στα σχέδια των κατόψεων των 

κτηρίων και τα αξονομετρικά σχέδια και καταλήγει στο gas train του κάθε καυστήρα. 

Η διέλευση των σωλήνων μέσα από τοίχους πρέπει να γίνεται μέσα από 

προστατευτικό σωλήνα και σύμφωνα με την παράγραφο 5.3.2.3 του ΦΕΚ 

23 6/Β/26.03 . 1997. 

5.3.2 Συνδέσεις 

Η όδευση του δικτύου παρουσιάζεται στα συνημμένα σχέδια. 

Οι σωλήνες ΡΕ θα πληρούν τους κανονισμούς ΕΝ 1 555-1, ΕΝ1555-2, ΕΝ1555 -

3, ΕΝ1555-4, ΕΝ1555 -5 και πρέπει να συνδέονται με συγκολλήσεις 

ηλεκτροσύντηξης . Σε περιπτώσεις χρήσης μηχανικών συνδέσμων (κατά ΕΝ1555-3) 

πρέπει αυτοί να συνδέονται από το αντίστοιχο σήμα ελέγχου καταλληλότητας 

οργανισμού ελέγχου κράτους μέλους της ΕΕ. Τα λοιπά στοιχεία μορφής 

(εξαρτήματα) θα συνδεθούν με συγκολλήσεις ηλεκτροσύντηξης ή με χρήση 

μηχανικών συνδέσμων (κατά ΕΝΙ 555-3). 

Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι SCH40 GRADE Β ΑΡΙ 5L και θα συνδέονται με 

συγκολλητές συνδέσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 και ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-2 μόνο από πιστοποιημένους συγκολλητές 

αξιολογημένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1 . Οι ραφές πρέπει να προετοιμάζονται 

σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ29692 . Τα υλικά πλήρωσης των συγκολλήσεων πρέπει να 

ικανοποιούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ440 και ΕΛΟΤ ΕΝ20544. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚ"ΓΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 B AR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις πρέπει να γίνονται με δύο τουλάχιστον περάσματα 

(κορδόνια) . Οι συγκολλήσεις αερίου για πάχος τοιχώματος μέχρι 3,6mm μπορούν να 

γίνονται με ένα πέρασμα . Κατά τη μετάβαση σε σωλήνες ή στοιχεία σωλήνων με 

μεγαλύτερο πάχος τοιχώματος, αν υπάρχει διαφορά πάχους >2mm, το παχύτερο 

τοίχωμα πρέπει να λοξοτομείται υπό γωνία κατά μέγιστο 20° για να επιτευχθούν ίσα 

πάχη . Για διατομές μικρότερες από DN65 επιτρέπεται οι συνδέσεις να γίνονται με 

σπείρωμα . 

Φλαντζωτές συνδέσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις συνδέσεις 

οργάνων DIN 2633 για τα δίκτυα 4bar. Οι φλάντζες σε αυτήν την περίπτωση θα 

παραδίδονται με ευκρινή σήμανση . Τα υλικά παρεμβρυσμάτων στις φλαντζωτές 

συνδέσεις σωληνώσεων πρέπει να ικανοποιούν το ΕΝ 549. 

Τα λοιπά στοιχεία μορφής (εξαρτήματα) θα συνδεθούν με συγκολλήσεις 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 288-1 και ειδικά για ηλεκτροσυγκολλήσεις 

σύμφωνα με το ΕΛΟ'Γ ΕΝ 288-2. Οι εργασίες συγκολλήσεων πρέπει να εκτελούνται 

από προσωπικό εκπαιδευμένο και αξιολογημένο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 287-1. 

Φλαντζωτές συνδέσεις μπορούν να γίνουν σε σημεία όπου παρουσιάζονται 

προβλήματα διακλάδωσης και διελεύσεως μέσω άλλων δικτύων και εφόσον 

διαπιστωθεί από τον επιβλέποντα μηχανικό ότι δεν είναι δυνατή η σύνδεση με 

ηλεκτροσυγκόλληση . 

Διασταύρωση και παράλληλη όδευση του δικτύου αερίου με δίκτυα άλλων 

εγκαταστάσεων, καλώδια και κτήρια θα γίνεται με τις προδιαγραφές του πίνακα 3.5 

της 3.3.5.3 του 236 Β'/97 . Για μικρότερες αποστάσεις θα πρέπει να ληφθούν 

συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας , όπως προστατευτικούς σωλήνες και μονωτικά 

υλικά αφού δοθεί σχετική άδεια χρήσης και πιστοποίησης αυτών από την τεχνική 

υπηρεσία της ΕΠΑ Αττικής . Θα ακολουθήσουν οι σχετικές οδηγίες για παράλληλη 

όδευση ή διασταύρωση με άλλα δίκτυα, έστω και αν αυτά είναι ανενεργά . 

5.3.3 Εξαρτήματα 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Οι βαλβίδες εδάφους (θαμμένου τύπου) ΡΕ καθώς και οι βαλβίδες εξαερισμού 

τοποθετούνται σε φρεάτια σκυροδέματος με χυτοσίδηρο καπάκι, Η θέση των 

αποφρακτικών διατάξεων στο έδαφος πρέπει να είναι αναγνωρίσιμη μέσω 

ενδεικτικών πινακίδων. 

Το δίκτυο θα συναρμολογηθεί και θα εξοπλισθεί με όλα τα απαραίτητα 

εξαρτήματα συνοδευόμενα από έκθεση δοκιμής η οποία θα καθοριστεί σε 

συνεννόηση με της Εταιρία Αερίου . Η Εταιρία Αερίου θα καθορίσει τη μέθοδο 

δοκιμής και το χρόνο αυτής. Τα χαλύβδινα εξαρτήματα για συγκολλητές συνδέσεις 

θα είναι σύμφωνα με το ISO 3419. Κατασκευή εξαρτημάτων με συγκόλληση 

τεμαχίων σωλήνα, απαγορεύεται. (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03.1997). 

Το δίκτυο μετά από το εξάρτημα PE/St μέχρι τα σημεία λήψεων φυσικού 

αερίου , θα είναι καθ' όλη την διαδρομή αγώγιμο . Όλο το δίκτυο θα γειωθεί σε όλα τα 

χαλύβδινα τμήματα, με ηλεκτρόδια 3, 7mm ώστε να μετρηθεί ωμική αντίσταση 

μικρότερη από 6Ω . 

5.3.4 Αποφρακτικές Βαλβίδες 

Το δίκτυο θα είναι εξοπλισμένο με τον απαραίτητο αριθμό αποφρακτικών 

βαλβίδων κατηγορίας 6bar προς αποφυγή διαρροής αερίου . Οι βαλβίδες θα είναι 

σύμφωνα με το ΕΝ 331 ή ισοδύναμο και θα φέρουν σήμανση σε εμφανές σημείο. Οι 

αποφρακτικές διατάξεις πρέπει να είναι κατάλληλες για εγκαταστάσεις αερίου . Κάθε 

βάνα απαιτεί σήμανση CE. 

Η κεντρική αποφρακτική βαλβίδα θα τοποθετηθεί στη έξοδο του 

μετρητικού/ρυθμιστικού σταθμού. Επαρκής αριθμός αποφρακτικών βαλβίδων 

τοποθετείται κατά την ανάπτυξη του δικτύου με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλισθεί 

ο πλήρης έλεγχος του δικτύου . Επισημαίνεται επίσης ότι πρόσθετος έλεγχος 

επιτυγχάνεται και μέσω των αποφρακτικών βαλβίδων που είναι τοποθετημένες στα 

βανοστάσια . 

5.3.5 Φίλτρο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Τα φίλτρα πρέπει να ικανοποιούν το DIN 3386 ή ισοδύναμο , να φέρουν τη 

σήμανση. 

5.3.6 Συσκευές της Ρύθμισης Πίεσης του Αερίου 

Οι ρυθμιστές πίεσης πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 334 ή 

ισοδύναμο και να φέρουν τη σήμανση CE αν προβλέπεται. 

5.3.7 Ασφαλιστικές Διατάξεις Έναντι Υπέρβασης Πίεσης 

Ως ασφαλιστική διάταξη έναντι υπέρβασης πίεσης θα χρησιμοποιηθούν : 

α. Αποφρακτικές βαλβίδες ασφαλείας (S.A.V) 

β . Ασφαλιστικές βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης (S .B.V) 

ή συνδυασμός των ανωτέρω. 

Οι ασφαλιστικές διατάξεις πρέπει να είναι σύμφωνες με το DIN 3381 ή 

ισοδύναμο και πρέπει να ρυθμίζονται έτσι, ώστε η ενεργοποίηση τους να αρχίζει σε 

περίπτωση υπέρβασης του ορίου πίεσης. 

Ασφαλιστικές διατάξεις (Σταθμοί Ρύθμισης Πίεσης) πριν την σύνδεση των 

καυστήρων (gas train). Τα υλικά και η σύνδεση αυτών περιγράφονται στην ενότητα 

5.1 και φαίνονται σχεδιαστικά στις λεπτομέρειες των σχεδίων και του παραρτήματος. 

5.3.8 Ασφαλιστικές Διατάξεις Έναντι Ελάχιστης Πίεσης Αερίου 

Οι διατάξεις ασφαλείας έναντι ελάχιστης πίεσης αερίου πρέπει να ικανοποιούν το 

DIN3399 ή ισοδύναμο, και φέρουν τη σήμανση CE. 

5.3.9 Προστασία Επιφανείας 

Οι σωλήνες θα πρέπει να προστατεύονται επιφανειακά κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

είναι ανθεκτικές έναντι διάβρωσης από εξωτερικούς παράγοντες και ατμοσφαιρικές 

συνθήκες. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 
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Για δίκτυα σωληνώσεων εντός εδάφους από χάλυβα συμπεριλαμβανομένων και 

εξαρτημάτων των δικτύων ΡΕ η επιφανειακή προστασία θα γίνεται ως εξής: 

• προετοιμασία, η οποία περιλαμβάνει καθαρισμό , απομάκρυνση ρινισμάτων 

και σκουριάς 

• χρησιμοποίηση βαφής αντισκωρικής προστασίας 

• χρησιμοποίηση επικαλυπτικής ανθεκτικής βαφής 

Η προετοιμασία μπορεί να γίνεται με αμμοβολή ή με χρησιμοποίηση 

μηχανικών βουρτσών καθαρισμού καθώς και απομάκρυνση επιστρώματος τυχόν 

λιπαντικής ουσίας . 

Η βαφή αντισκωριακής προστασίας μπορεί να γίνεται σε 2 στρώσεις (περίπου 

60μm) με κατάλληλο για το περιβάλλον εγκατάστασης αντισκωριακό υλικό . 

Η τελική βαφή σε όλα τα εξωτερικά δίκτυα αερίου θα γίνεται σε 2 στρώσεις 

(περίπου 60μm) και θα είναι χρώματος κίτρινου . 

Πρέπει να ελέγχεται ότι η επιφανειακή προστασία έχει γίνει και στα τμήματα 

του δικτύου σωληνώσεων όπου υπάρχουν στηρίγματα και άλλα εμπόδια . 

Τα δίκτυα εντός του εδάφους από χάλυβα πρέπει να προστατεύονται ως εξής : 

• με περίβλημα ΡΕ κατά DIN 30670 

• με εποξειδικές ρητίνες κατά DIN 30671 

Για την επιφανειακή προστασία των συγκολλημένων συνδέσεων πρέπει η 

επιφάνεια να καθαρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα και να χρησιμοποιείται αυτό το 

υλικό επίστρωσης που ενώνεται με το αντίστοιχο υλικό προστασίας των σωλήνων. 

Κατά την εκτέλεση της επικάλυψης πρέπει να υπάρχει υπερκάλυψη της 

επικάλυψης του σωλήνα το ελάχιστο για 50mm. 

5.3.10 Σήμανση Υπόγειων Σωλήνων 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 
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Το υπόγειο δίκτυο αερίου να επισημαίνεται καθ' όλο το μήκος του με πλαστικό 

πλέγμα χρώματος κίτρινου, το οποίο τοποθετείται περίπου 0,4m πάνω από τους 

σωλήνες. 

5.4 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΙΟΥ 

Σε όλα τα λεβητοστάσια είναι τοποθετημένοι καυστήρες πιεστικού τύπου 

μικτής καύσης αλλά και λέβητες για την θέρμανση ενώ σε κάποια από αυτά γίνεται 

επιπροσθέτως και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης . Οι συγκεκριμένοι λέβητες είναι 

τύπου Β23. 

Εδώ έχουμε σύστημα λέβητα με πιεστικό καυστήρα (καυστήρα με ανεμιστήρα) . 

Οι πιεστικοί καυστήρες αερίου είναι σύμφωνοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 298 και 

πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Οι 

αυτόματες βαλβίδες ασφαλείας του καυστήρα πρέπει να είναι κατηγορίας Α σύμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 161 . Οι διατάξεις επιτήρησης φλόγας θα είναι 

θερμοηλεκτρικού τύπου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ125 ή τύπου ανίχνευσης 

υπεριώδους ακτινοβολίας (UV), ή ιονισμού . 

Στις περιπτώσεις όπου οι πιεστικοί καυστήρες είναι εξοπλισμένοι με σύστημα 

αυτομάτου ελέγχου στεγανότητας, πρέπει οι αυτόματες βαλβίδες ασφαλείας των 

παρελκόμενων του καυστήρα να συνδέονται έτσι ώστε να ελέγχονται από αυτό το 

σύστημα. 

5.5 ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ 

Στη συγκεκριμένη μελέτη προβλέπεται η τοποθέτηση ενός επιπλέον καυστήρα 

τύπου Β23 , ισχύος 1050KW. 

Οι συσκευές αερίου που προβλέπονται για την εγκατάσταση είναι: 

Είδος Ποσότητα Τύπος Ισχύς (KW) 

Λέβητας αερίου 418,6 KW 2 Β23 418,60 

Λέβητας αερίου 697,67 KW 1 Β23 697,67 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



Είδος Ποσότητα Τύπος Ισχύς (KW) 

Λέβητας αερίου 1744 KW 1 Β23 1744,00 

Λέβητας αερίου 1162, 79 Κ W 1 Β23 1162,00 

Λέβητας αερίου 1453,48 KW 1 Β23 1453,48 

Λέβητας αερίου 1050 KW 1 Β23 1050,00 

Πίνακας 5.2 Συσκευές αερίου 

5.6 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

5.6.1 Παραδοχές 

Η διαστασιολόγηση των δικτύων θα γίνει σύμφωνα με τους κανόνες της παραγράφου 

5.2. 

Η πτώση πίεσης Δp στο δίκτυο προκύπτει απ' τη σχέση : 

Δp = Δpσωλ + Δpτοπ + Δpαν (mbar) (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997) 

Όπου : 

Δpσωλ οι απώλειες πίεσης στους σωλήνες (mbar) 

Δp τοπ οι τοπικές απώλειες πίεσης (mbar) 

Δpαν κέρδος ή απώλεια πίεσης λόγω άνωσης (mbar) - -

Οι απώλειες πίεσης στους σωλήνες υπολογίζονται βάσει του τύπου : 

(στην ανώτερη σχέση οι πιέσεις είναι απόλυτες) 

όπου : 

η πτώση πίεσης στο σωλήνα (mbar) 

η πυκνότητα του αερίου στην είσοδο (kg/m3
) 

η ταχύτητα του αερίου στην είσοδο (m/sec) 

το μήκος του αγωγού (m) 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα (mm) d 

λ ο συντελεστής αντίστασης (αδιάστατος) ο οποίος προκύπτει 

από τη σχέση Prandl - Colebrook: 

_1 __ _ 210 j2.51 + k ) 
Jλ- 'Re 3.7l·d (ΦΕΚ236/Β/26.03.1997) 

όπου k η τραχύτητα του αγωγού. 

500μm για χαλυβδοσωλήνα 

15 μm για σωλήνες πολυαιθυλενίου 

Οι τοπικές απώλειες πίεσης υπολογίζονται βάσει του τύπου : 

2 
Ρι · Vι 

Δpτοπ = ζ · 2 (mbar\ΦEK 236/Β/26 .03 . 1997) 

όπου ζ ο συντελεστής τοπικών αντιστάσεων για τα διάφορα εξαρτήματα 

(αδιάστατος). 

Το κέρδος ή απώλεια πίεσης λόγω άνωσης υπολογίζεται βάσει του τύπου : 

Δp = (ρ - ρL)g · ΔΗ mbar) 
αν · • · ~. - (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) 

όπου: - ΔΗ=Η1 -Η2 η διαφορά γεωδαιτικών υψών (σε ένα ανερχόμενο αγωγό η άνωση 

μειώνει την απώλεια πίεσης, ενώ σε ένα κατερχόμενο αγωγό η απώλεια πίεσης 

αυξάνει.) 

ρL η πυκνότητα του αέρα. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) 

Η διάμετρος των σωληνώσεων φαίνεται στους υπολογισμούς και τα σχέδια. 

Μέσα στα κτήρια η όδευση γίνεται ορατά και σε ύψη που φαίνονται στα σχέδια των 

κατόψεων και των αξονομετρικών διαγραμμάτων . Επίσης στα σχέδια αυτά φαίνονται 

τα εξαρτήματα και οι αποφρακτικές διατάξεις που υπάρχουν εντός των κτηρίων 

καθώς και η αναλυτική περιγραφή των Gas Train που χρησιμοποιούνται. 

5.6.2 Υπολογισμός γραμμών αερίου (gas train) 

Για τον υπολογισμό τω γραμμών αερίου ακολουθείται η εξής διαδικασία : 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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Έχουμε ως δεδομένη πίεση εισόδου 1-4bar και πίεση εξόδου 25-40mbar. Από 

πίνακες υπολογισμού (του κατασκευαστή του εκάστοτε ρυθμιστή) , επιλέγεται αρχικά 

το ελατήριο που ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες πιέσεις. Έπειτα από τους ίδιους 

πίνακες, ανάλογα με την παροχή της κάθε κατανάλωσης επιλέγεται η εσωτερική 

διάσταση του ρυθμιστή . Σε επόμενο βήμα η διατομή του ρυθμιστή επιλέγεται έτσι 

ώστε η ταχύτητα του αερίου να μην υπερβαίνει τα 15m/sec. 

Η διατομή της βαλβίδας ακαριαίας διακοπής επιλέγεται ίδια με αυτή του 

ρυθμιστή . Τέλος, η διατομή τις ασφαλιστικής βαλβίδας εκτόνωσης επιλέγεται τόση 

ώστε να είναι ικανή να εκτονώσει το πλεόνασμα πίεσης που ενδέχεται να εμφανιστεί. 

Σε κάθε σύστημα μείωσης πίεσης (Gas Train) θα τοποθετηθεί βαλβίδα 

ακαριαίας διακοπής κατά DIN 3381 ή ισοδύναμο και CE. Η βαλβίδα αυτή θα μπορεί 

να είναι ενσωματωμένη με τον αντίστοιχο ρυθμιστή . 

Χαρακτηριστικά για τη ρύθμιση της βαλβίδας ακαριαίας διακοπής: 

Ρ =πίεση εξόδου του σταθμού ρί>θμισης πίεσης 

Ρο= ονομαστική πίεση εξόδου του ρυθμιστή 

Η διακοπή πρέπει να γίνεται και για τι δύο περ~πτι:Q_σ~\ς; 

• Όταν Ρ >- Ρ1 , όπου: 

~ = η πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξί) 1,1 Ρ0 και 1,5 Ρ0 

• Όταν Ρ-< Ρ2 , όπου : 

Ρ2 =πίεση της οποίας η τιμή μπορεί να είναι μεταξύ Ο , 7 Ρ0 και 0,8 Ρ0 

Όσο αφορά τη βαλβίδα εκτόνωσης η λειτουργία της πρέπει να διατηρείται σε 

μία πίεση 1, 1 Ρ0 όπου Ρ 0 =η ονομαστική πίεση εξόδου του ρυθμιστή . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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5.6.3 Συγκεντρωτικοί Υπολογισμοί 

- Κατώτερη θερμογόνος δύναμη φυσικού 45,7 

αερίου Hj (Φ.Α.) (MJ/Nm3
) 

- Πίεση λειτουργίας Δικτύου Ρ (bar) 4 

- Κατηγορία εγκατάστασης αερίου Κατηγορία 4 

- Τύποι σωλήνων ΡΕ, Steel 

- Είδος αερίου Φυσικό Αέριο 

2ης οικογένειας αερίων 

ομάδα Η 

- Πυκνότητα αερίου (kg/ m3
) 0,79 

- Ιξώδες αερίου ( stoke) 14 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης - 400 (λειτουργία στα 4bar) 

στο δίκτυο (mbar) - 50 (λειτουργία στο 1 bar) 

- Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα αερίου -25 m/sec υπόγεια δίκτυα 

στους αγωγούς (m/sec) -20 m/sec στα εξωτερικά δίκτυα 

-15 m/sec στα δίκτυα μέσα σε κτήρια 

-Συνολική κατανάλωση δικτύου (Nm3/h) 592 

Πίνακας 5.3 Στοιχεία - Υπολογισμοί δικτύου 

Στο παράρτημα 2 επισυνάπτονται αναλυτικοί υπολογισμοί των επιμέρους τμημάτων 

οδεύσεως και των εσωτερικών εγκαταστάσεων και για τα δύο κτίρια μαζί. 

5.7 ΑΕΡΙΣΜΟΣ-ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ 

Στο χώρο εγκατάστασης καυστήρα, από όπου τα καυσαέρια με σύστημα 

απαγωγής οδηγούνται στο εσωτερικό περιβάλλον, απαιτείται επαρκής αερισμός για 

• Την καύση 

• Τον εξαερισμό του χώρου (εναλλαγή αέρα στο χώρο) και την αποφυγή 

δημιουργίας υψηλών θερμοκρασιών σ' αυτόν. 

Η συνολικά προσαγόμενη ποσότητα αέρα στο χώρο εγκατάστασης καυστήρα 

πρέπει να εξασφαλίζει: 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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• Την απαιτούμενη παροχή αέρα καύσης στον καυστήρα (τουλάχιστον lm3 

ανά KW θερμικής ισχύος) . Η ισχύς υπολογίζεται από το θερμικό φορτίο 

του καυστήρα βάση της κατώτερης θερμογόνου δύναμης του αερίου 

• Τον απαιτούμενο εξαερισμό του χώρου (την εναλλαγή αέρα στο χώρο 

ακόμα και στην περίπτωση που ο καυστήρας είναι εκτός λειτουργίας) με 

περίπου 4 αλλαγές αέρα ανά ώρα για τους συνήθεις χώρους. Οι τιμές του 

πίνακα 4.1 του Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φ.Α. 50mbar-

16bar της ΥΑ 236 Β'/1997, για τον εξαερισμό του χώρου σε m3/h σαν 

συνάρτηση της συνολικής ισχύος σε KW, εξασφαλίζουν την απαιτούμενη 

εναλλαγή αέρα για τον αερισμό του χώρου. 

Όπου ο αέρας καύσης προσάγεται μέσω αεραγωγών ή σωλήνων από το 

εξωτερικό περιβάλλον, θα πρέπει το σύστημα αναρρόφησης του καυστήρα να έχει τη 

δυνατότητα να υπερνικήσει πιθανή πτώση πίεσης προς, ή να κατασκευαστούν 

αεραγωγοί με την μικρότερη δυνατόν πτώση πίεσης. 

Η τοποθέτηση των ανοιγμάτων στον χώρο θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται η κατά το δυνατόν καλύτερη σάρωση του χώρου γύρω από τον 

καυστήρα. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997). 

Προσαγωγή αέρα καύσης 

Πρέπει, σε κάθε περίπτωση λεβητοστασίου, να υπάρχει τουλάχιστον μία 

διάταξη προσαγωγής αέρα καύσης, μέσω της οποίας θα προσάγεται στο 

λεβητοστάσιο αέρας καύσης από το ύπαιθρο. 

Η επιφάνεια του ανοίγματος λήψης αέρα θεωρείται επαρκής όταν τα ανοίγματα 

υπολογίζονται βάση της θερμικής ισχύος σύμφωνα με την σχέση 1,0 Χ Βπ για 

πιεστικούς καυστήρες . 

Η τοποθέτησή του θα γίνεται δε υποχρεωτικά χαμηλότερα από το ένα τρίτο(~) 

του ύψους του χώρου. 

Εξαερισμός 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για εξαερισμό του χώρου πρέπει να 

εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο ανοίγματα, τα οποία να εξασφαλίζουν τη σάρωση 

του χώρου με ροή αέρα καθώς και την αποφυγή πιθανής υπερθέρμανσης του χώρου 

κατά την κανονική λειτουργία . 

Το ελάχιστο μέγεθος ανοιγμάτων δίνεται από τον πίνακα 4.3 του Κανονισμού 

Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φ .Α. 50mbar-l 6bar της Υ Α 236/Β/26.031997. 

Στα λεβητοστάσια ή χώρους Φ.Α. με εγκατεστημένη ισχύ <10.000 KW 

απαιτείται η ύπαρξη ενός ανοίγματος αμέσως προς το ύπαιθρο διαστάσεως 8800cm2
• 

Στη συνέχεια εξετάζεται η επάρκεια των ανοιγμάτων (αμέσως προς το ύπαιθρο) 

των λεβητοστασίων ανά κτίριο. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει επάρκεια (ή 

άνοιγμα αμέσως προς το ύπαιθρο) μελετάται ο τρόπος τροφοδοσίας. 

5.7.1 Κτίριο 1 

Λεβητοστάσιο 1 

Εγκατεστημένη συνολική θερμική ισχύς 837,2 KW. 

Απαιτήσεις εναλλαγής αέρα για εξαερισμό: 418,6 m3/h. 

Άνοιγμα προσαγωγής αέρα καύσης: Αλι = 1,0 · 837,2 = 837,2cm 2
• 

Άνοιγμα εξαερισμού: AR1=1682,4cm2
• 

Παροχή ανεμιστήρα για προσαγωγή αέρα καύσης: V 1=125 5,8m3 /h. 

Άρα το συνολικό άνοιγμα για την προσαγωγή αέρα είναι: ARι=l255,8cm2 • 

Θα δημιουργηθούν περσίδες 40Χ40 cm2
• 

Ο αερισμός του λεβητοστασίου θα γίνεται μηχανικά και η παροχή Vί του 

ανεμιστήρα προσαγωγής νωπού αέρα υπολογίζεται βάση του τύπου Vi=Vf+VR (ΦΕΚ 

236/Β/26.03.1997:2508, εδάφιο 4.3.3 .1), όπου : Vf=lm3/h ανά KW θερμικής ισχύος 

(αέρας καύσης) και VR=εξαερισμός χώρου υπολογιζόμενος βάση του πίνακα 4.1 . Τα 

ανοίγματα εξαερισμού του χώρου υπολογίζονται βάση του εδαφίου 4 .3 .2 .3/ΦΕΚ 

236/Β/97:2506. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 
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Τα ανοίγματα για τον εξαερισμό του χώρου υπολογίζονται βάση του πίνακα του 

εδαφίου 4.3.3 .2/2508 του ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997 για καυστήρες πιεστικού τύπου . Ο 

ανεμιστήρας πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το αυτόματο σύστημα ασφαλείας του 

καυστήρα. 

Λεβητοστάσιο 2 

Εγκατεστημένη συνολική θερμική ισχύς 697,67 KW. 

Απαιτήσεις εναλλαγής αέρα για εξαερισμό: 307,9 m3/h. 

Άνοιγμα προσαγωγής αέρα καύσης: Α2 = 1,0 · 697,67 = 697,67cm 2
• 

Άνοιγμα εξαερισμού: AR2=1241,8cm2
• 

Παροχή ανεμιστήρα για προσαγωγή αέρα καύσης: V 2= 1005,57m3 /h. 

Άρα το συνολικό άνοιγμα για την προσαγωγή αέρα είναι : AR2=1939,47cm2
• 

Θα δημιουργηθούν περσίδες 50Χ50 cm2
• 

5.7.2 Κτίριο 2 

Λεβητοστάσιο 3 

Εγκατεστημένη συνολική θερμική ισχύς: 2906,79 KW. 

Απαιτήσεις εναλλαγής αέρα για εξαερισμό: 1090, 7 m3/h. 

Άνοιγμα προσαγωγής αέρα καύσης: Αυ = 1,0 · 2906, 7 = 2906, 7cm 2
• 

Άνοιγμα εξαερισμού: AR3=4453,4cm2
• 

Παροχή ανεμιστήρα για προσαγωγή αέρα καύσης: V 3=4000m3 /h. 

Άρα το συνολικό άνοιγμα για την προσαγωγή αέρα είναι : AR2=7360,lcm2
. 

Θα δημιουργηθούν περσίδες 90Χ90 cm2
• 

Λεβητοστάσιο 4 

Εγκατεστημένη συνολική θερμική ισχύς: 1453,48 KW. 

Απαιτήσεις εναλλαγής αέρα για εξαερισμό: 726,74m3/h. 

Άνοιγμα προσαγωγής αέρα καύσης: Αλ4 = 1,0 ·1453,48=1453,48cm 2
• 

Άνοιγμα εξαερισμού: AR4=2453,48cm2
• 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Παροχή ανεμιστήρα για προσαγωγή αέρα καύσης: V 4=2 l 80,22m3 /h. 

Άρα το συνολικό άνοιγμα για την προσαγωγή αέρα είναι: AR2=3906,96cm2
. 

Θα δημιουργηθούν περσίδες 70Χ70 cm2
• 

Ανεμιστήρες 

Η λειτουργία του ανεμιστήρα πρέπει να ελέγχεται έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι 

επιτυγχάνεται ο σωστός αερισμός σύμφωνα προς την παράγραφο 4.3.3 του ΦΕΚ 

236/Β/26.03 . 1997. 

Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι εξοπλισμένος με ένα σύστημα ελέγχου το οποίο 

θα αποτελείται τουλάχιστον από ένα σύστημα ελέγχου πίεσης, ένα σύστημα 

χρονοκαθυστέρησης παροχής ρεύματος στον καυστήρα ή έναν διακόπτη ροής (flow 

switch). 

Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι ηλεκτρικά μανδαλωμένος με τον καυστήρα αερίου 

κατά τέτοιοι τρόπο ώστε α) ο καυστήρας να τίθεται σε λειτουργία μόνο εφόσον ο 

ανεμιστήρας λειτουργεί κανονικά, β) βλάβη στον καυστήρα αερίου ή στο αυτόματο 

σύστημα ασφαλείας του , να μη συνεπάγεται διακοπή λειτουργίας του ανεμιστήρα και 

γ) βλάβη στον ανεμιστήρα να συνεπάγεται διακοπή της παροχής αερίου στον 

καυστήρα (ΦΕΚ 2368/26.03 .1997:2509). 

5.8 ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ 

Ο υπολογισμός των καπνοδόχων γίνεται βάση του κεφαλαίου 9 και των 

σχετικών διι:ιγραμμάτων του παραρτήματος 8 της ΥΑ Δ3/Α/11346 , ΦΕΚ 

963/Β/15 .07.2003 . Οι υπολογισμοί και τα αποτελέσματα αυτών παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα 2 στο τεύχος αναλυτικών υπολογισμών του δικτύου της παρούσης 

μελέτης. 

Οι καμινάδες των λεβητοστάσιων είναι κατασκευασμένες από λεία τεμάχια, 

διατομής 710 cm2
, όπως προκύπτει από του υπολογισμούς που έγιναν με τη βοήθεια 

του υπολογιστικού πακέτου της 4Μ και μονώνεται όπου απαιτείται. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Οι καπναγωγοί των καυσαερίων θα πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 20cm από 

τα ανοίγματα του κτιρίου . (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997 :2509). 

5.9 ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΙΕΣΗ 

5.9.1 Γενικά 

Κάθε δίκτυο της κατηγορίας 4 πρέπει να υποστεί δοκιμή πίεσης σε όλη του την 

έκταση, σύμφωνα προς τις διατάξεις του κεφαλαίου 6.3 της ΥΑ Δ3/Α/5286, ΦΕΚ2 

36/Β/26.03 . 1997. 

Η μέθοδος, ο χρόνος και η πίεση δοκιμής θα καθοριστούν κατόπιν συνεννόησης 

με την Εταιρία Αερίου . 

Η συνολική δοκιμή πίεσης μπορεί να αποφευχθεί εφόσον : 

• Πιστοποιηθεί ότι όλα τα εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων και 

τμημάτων σωληνώσεων, έχουν εκ των προτέρων υποστεί τη δοκιμή 

πίεσης, σε πίεση που αντιστοιχεί σε 1,5 φορά της πίεσης λειτουργίας και 

• Όλες οι συνδέσεις έχουν ελεγχθεί ραδιογραφικά και δεν έχουν διαπιστωθεί 

σφάλματα. (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997, εδάφιο 6.2.2.1). 

Η δοκιμή πίεσης πρέπει να εκτελείται με νερό υπό την επίβλεψη του 

Υπεύθυνου Αερίου και παρουσία εκπροσώπου της Εταιρίας Αερίου . 

Η διαδικασία της δοκιμής πίεσης πρέπει να εκτελεστεί έτσι ώστε στη διάρκεια 

της να μην υπάρχει κίνδυνος για τα άτομα και τα υλικά. 

Μόνο τα άτομα τα οποία είναι απαραίτητα για τη διαδικασία πρέπει να είναι 

παρόντα στην περιοχή της δοκιμής. 

Οι βαλβίδες πρέπει να βρίσκονται στην ανοικτή θέση και τα άκρα να είναι 

καλυμμένα με κατάλληλες τάπες . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Το δίκτυο που υφίσταται δοκιμή πίεσης πρέπει να μην περιέχει καθόλου αέριο 

καθώς και αέρα . 

Ευαίσθητα όργανα (μετρητές κλπ) μπορούν να εξαιρεθούν από την δοκιμή με 

την προϋπόθεση ότι πιστοποιείται από τον κατασκευαστή τους ότι τα τμήματα τους 

που υφίστανται πίεση κατά την λειτουργία τους πληρούν τις προϋποθέσεις της πίεσης 

δοκιμής . Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να δοκιμαστούν ανεξάρτητα. 

5.9.2 Πίεση δοκιμής 

Η πίεση δοκιμής θα καθοριστεί κατόπιν συμφωνίας με την Εταιρία Αερίου . Θα 

είναι ωστόσο τουλάχιστον 1,5 φορές της μέγιστης πίεσης λειτουργίας στο υψηλότερο 

σημείο . (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997) . 

5.9.3 Διαδικασία δοκιμής 

Η μέθοδος δοκιμής, συμπεριλαμβανομένων και των οργάνων δοκιμής, πρέπει 

να έχει εγκριθεί από την Εταιρία Αερίου και τα όργανα να έχουν τη δυνατότητα να 

αντιλαμβάνονται πιθανή πτώση πίεσης. 

Η τιμή της πίεσης δοκιμής που εφαρμοσθεί στο δίκτυο είναι 6bar και θα 

συμπληρωθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Η υψομετρική διαφορά στην εγκατάσταση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εφόσον 

η μέτρηση της πίεσης γίνεται από το υψηλότερο σημείο . Μετά τη δοκιμή οι αγωγοί 

του αερίου να στεγνωθούν σχολαστικά. 

5.10 ΔΟΚΙΜΗΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ 

5.10.1 Γενικά 

Κάθε δίκτυο πριν από την έναρξη χρήσης του ή μετά από επισκευή ή επέκταση 

πρέπει να υποστεί δοκιμή στεγανότητας. Η μέθοδος δοκιμής, ο χρόνος και η πίεση 

δοκιμής θα καθοριστούν σε συνεννόηση με την Εταιρία Αερίου . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟ:ΜJΙΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΤΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Η δοκιμή στεγανότητας πρέπει να εκτελείται με άζωτο ή ξηρό αέρα υπό την 

επίβλεψη του Υπεύθυνου Αερίου και παρουσία εκπροσώπου της Εταιρίας Αερίου . 

Προκειμένου για μικρότερες εργασίες επισκευής, τα δίκτυα μικρής έκτασης καθώς 

και τα παρελκόμενα των καυστήρων μπορούν να υποστούν τη δοκιμή στεγανότητας 

με χρησιμοποίηση αερίου στην πίεση λειτουργίας. 

Πριν τη δοκιμή, πρέπει το σύστημα σωληνώσεων να ελεγχθεί για πιθανές 

χαλαρές συνδέσεις κλπ, ενώ τα τμήματα της εγκατάστασης που δεν 

συμπεριλαμβάνονται στη δοκιμή στεγανότητας πρέπει να απομονώνονται, στη 

προκειμένη περίπτωση η αναμονή στο κτίριο 1 (1050 KW). Για τη δοκιμή 

στεγανότητας πρέπει να επανασυνδεθούν όλα τα όργανα τα οποία είχαν αποσυνδεθεί 

κατά τη δοκιμή πίεσης. 

Οι υπόγειοι αγωγοί εκτός, κατά το δυνατόν, από τα σημεία όπου υπάρχουν 

συνδέσεις πρέπει να είναι καλυμμένοι. 

Εάν διαπιστωθεί διαρροή , πρέπει να επιδιορθωθεί και να γίνει εκ νέου η δοκιμή 

στεγανότητας. 

5.10.2 Υπόγειοι και υπέργειοι αγωγοί 

Η μέθοδος δοκιμής συνδυάζει την εκτίμηση της πιθανής πτώσης πίεσης και την 

αναζήτηση των σημείων της διαρροής με επάλειψη αφρίζοντας μέσου (π .χ. 

σαπουνόνερο) σε όλες τις συνδέσεις. 

Ο χρόνος δοκιμής θα καθοριστεί σε συνεννόηση με την Εταιρία Αερίου και 

πρέπει να είναι τόσος ώστε να εκτελείται σωστά η επιθεώρηση . 

Κατά τη δοκιμή δεν πρέπει να εμφανίζεται πτώση πίεσης πέρα των ορίων που 

έχουν οριστεί πριν από αυτήν, καθώς επίσης και κατά τον οπτικό έλεγχο των 

επαλειμμένων συνδέσεων να μην υπάρχουν διαρροές. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 
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Η μέθοδος δοκιμής με την μέτρηση διαφοράς πίεσης που περιγράφεται στο 

Παράρτημα 4 της ΥΑ Δ3/Α/5286, ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί, είναι δε ιδιαίτερα κατάλληλη για τα υπόγεια δίκτυα. Κατά την 

δοκιμή αγωγών ΡΕ δεν γίνεται μέτρηση θερμοκρασιών καθότι δεν απαιτούνται 

διορθώσεις βάσει αυτών. Στο παράρτημα 4 της ΥΑ Δ3/Α/5286, ΦΕΚ 

236/Β/26.03 .1997 περιγράφεται ενδεικτικά μια μέθοδος δοκιμής (αντοχής και 

στεγανότητας) αγωγών ΡΕ. 

Οι υπέργειοι αγωγοί πρέπει να υφίστανται τη δοκιμή στεγανότητας σε 

συνδυασμό με τη δοκιμή στεγανότητας των υπογείων αγωγών, ή ανεξάρτητα. Στην 

τελευταία περίπτωση η πίεση δοκιμής πρέπει να είναι 1,5 της μέγιστης πίεσης 

λειτουργίας. Όλες οι προσιτές εξωτερικές συνδέσεις πρέπει να επαλειφθούν με 

αφρίζον μέσο (π.χ. σαπουνόνερο) και να ελεγχθούν . (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997) . 

5.10.3 Σωληνώσεις στο κτίριο 

Οι σωληνώσεις στα κτίρια έως τα παρελκόμενα της εγκατάστασης των 

καυστήρων πρέπει να υποστούν τη δοκιμή στεγανότητας με πίεση 1,5 της μέγιστης 

πίεσης λειτουργίας, δηλαδή 6bar, για 2 ώρες. Η Εταιρία Αερίου μπορεί να επιτρέψει 

μια πίεση δοκιμής μέχρι 50mbar εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. (ΦΕΚ 

23 6/Β/26.03 .1997). 

Η μέθοδος δοκιμής, πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό παρατήρησης της 

πτώσης πίεσης και αναζήτησης των σημείων της διαρροής με επάλειψη αφρίζοντας 

μέσου (π.χ. σαπουνόνερο) όλων των συνδέσεων και σημείων με κίνδυνο διαρροής. 

Κατά τη δοκιμή δεν πρέπει να εμφανίζεται πτώση πίεσης πέραν των ορίων που 

έχουν οριστεί πριν από αυτήν, καθώς και κατά τον οπτικό έλεγχο των επαλειμμένων 

συνδέσεων να μην υπάρχουν διαρροές . 

Κατά τη δοκιμή στεγανότητας των μονάδων ρύθμισης του δικτύου πρέπει η 

πίεση δοκιμής να προσαρμοστεί σύμφωνα με την πίεση ενεργοποίησης των 

συναρμολογημένων ασφαλιστικών διατάξεων έναντι υπέρβασης πίεσης. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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5.10.4 Καυστήρες 

Τα παρελκόμενα της εγκατάστασης του καυστήρων πρέπει να υποστούν τη 

δοκιμή στεγανότητας με πίεση 1, 1 της μέγιστης πίεσης λειτουργίας, τουλάχιστον 

όμως 150mbar, και όσο πιο κοντά γίνεται στην είσοδο του καυστήρα. Η Εταιρία 

Αερίου μπορεί να επιτρέψει και εδώ μια πίεση δοκιμής μέχρι 50mbar, εφόσον 

υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Μετά από τυχόν αποσυναρμολόγηση εξαρτήματος 

των παρελκόμενων των καυστήρων πρέπει οι συνδέσεις να υποστούν δοκιμή 

στεγανότητας. 

Οι γραμμές παροχής αερίου (Gas Trains) που είναι μέρος των καυστήρων 

πρέπει να έχουν υποστεί τη δοκιμή στεγανότητας από τον κατασκευαστή του και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά της δοκιμής τότε η 

Εταιρία Αερίου μπορεί να απαιτήσει να γίνει η δοκιμή αυτή μετά την εγκατάσταση 

των καυστήρων. Ο έλεγχος της εξωτερικής στεγανότητας εκτελείται με επάλειψη 

όλων των συνδέσεων με αφρίζον μέσο (π.χ. σαπουνόνερο) ή με χρησιμοποίηση 

ανιχνευτή διαρροών. 

Κατά τη δοκιμή δεν πρέπει να διαπιστωθούν διαρροές. (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997) . 

Η δοκιμή φια την εσωτερική στεγανότητα εκτελείται σε συνδυασμό με τη ρύθμιση 

των καυστήρων όπως αναφέρεται στο εδάφιο 6.7.2 της ΥΑ Δ3/Α/ 11346, ΦΕΚ 

236/Β/26.03.1997. 

Για καυστήρες και τμήματα αγωγών με σύστημα αυτομάτου ελέγχου στεγανότητας 

πρέπει να δοκιμάζεται και η λειτουργία του συστήματος αυτού. 

5.11 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Τα συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας που θα εφαρμοστούν, σύμφωνα με την 

Εταιρία Αερίου αλλά και βάση του εδαφίου 4.2.2.5 της ΥΑ Δ3/Α/11346, ΦΕΚ 

236/Β/26.03 . 1997 θα είναι: 

• εγκατάσταση συστήματος αυτομάτου ελέγχου στεγανότητας για τον έλεγχο 

του δικτύου αερίου εντός των χώρων εγκατάστασης των καυστήρων . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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• εγκατάσταση συστήματος ανίχνευσης αερίου με αυτόματη ενεργοποίηση 

συστήματος συναγερμού και διακοπής παροχής σε περίπτωση ανίχνευσης 

διαρροών αερίου . 

Το σύστημα αυτομάτου ε'λέγχου στεγανότητας για τον έ'λ.Ε.γχο του δικτύου 

αερίου εντός των χώρων εγκατάστασης των καυστήρων θα αποτε'λ.Ε.ίται από δύο 

τουλάχιστον αυτόματες βαλβίδες . 

Η μία βαλβίδα θα τοποθετηθεί στον σωλήνα εισόδου στον χώρο εγκατάστασης 

(για τον κάθε καυστήρα αντίστοιχα) ενώ η άλλη θα τοποθετηθεί ακριβώς πριν από 

τον καυστήρα (αντίστοιχα και για τους 6 καυστήρες) ή είναι βαλβίδα των 

παρελκόμενων του κάθε καυστήρα. 

Το σύστημα αυτομάτου ελέγχου στεγανότητας που είναι συνδεδεμένο με το 

σύστημα ασφα'λ.Ε.ίας των καυστήρων, πρέπει να ελέγχει τη στεγανότητα του αγωγού 

τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα. 

Το σύστημα ανίχνευσης αερίου με αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος 

συναγερμού και διακοπής παροχής σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροών αερίου 

ακολουθεί παρακάτω. 

Μετά την συναρμολόγηση των συμπληρωματικών μέτρων ασφα'λ.Ε.ίας τα 

συστήματα αυτά θα δοκιμασθούν ως προς την ορθή 'λ.Ε.ιτουργία τους. 

5.12 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Στους χώρους συσκευών αερίου ('λ.Ε.βητοστάσια) προβλέπεται η τοποθέτηση 

συστημάτων ανίχνευσης αερίου. Θα τοποθετηθεί ένας ανιχνευτής αερίου πάνω από 

κάθε λήψη με τέτοιο τρόπο και σε τέτοια απόσταση που θα καθορίζεται από τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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Κάθε σύστημα ανίχνευσης θα αποτελείται ακόμα από τον πίνακα, την 

φαροσειρήνα συναγερμού διαρροής φυσικού αερίου και το κομβίο χειροκίνητης 

εντολής διακοπής στην είσοδο του λεβητοστασίου . (ΦΕΚ 236/Β/26 .03.1997). 

Σε περίπτωση ανιχνεύσεως διαρροής αερίου ή χειροκίνητης εντολής, από τον 

πίνακα δίνονται εντολές : 

• ηχητικής ειδοποίησης 

• διακοπής της παροχής αερίου με εντολή στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 

αερίου (στην συνδεσμολογία by pass) ΡΝ 16 - N.C/230VAC, οι οποίες είναι 

τοποθετημένες σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια των κτιρίων 

• διακόπτης της ηλεκτροδότησης του κεντρικού πίνακα του λεβητοστασίου με 

εντολή σε ρελέ (relay) που θα τοποθετηθεί σε αυτόν . 

Οι πίνακες θα είναι κάθε φορά, τόσων ζωνών ώστε να καλύπτονται κάθε φορά 

οι θέσεις ανίχνευσης, θα έχουν σύστημα αδιάλειπτης λειτουργίας και θα έχουν 

δυνατότητα σύνδεσης με συσκευές alarm όπως είναι οι φαροσειρήνες. 

Το σύστημα ανίχνευσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την προκειμένη 

περίπτωση εγκατάστασης. Οι ανιχνευτές θα είναι κατάλληλοι για το 

χρησιμοποιούμενο αέριο και θα είναι ρυθμισμένοι σε μετρημένη συγκέντρωση 

μεταξύ 10 - 20% του κατώτερου ορίου εκρηξιμότητας του αερίου . (ΦΕΚ 

236/Β/26 .03 . 1997) 

Οι ανιχνευτές θα τοποθετηθούν στην οροφή και θα καλύπτουν τις περιοχές 

σύνδεσης των καυστήρων και των παρελκόμενων τους με το δίκτυο και γενικά 

περιοχές φλαντζωτών και κοχλίες συνδέσεων . 

Το σύστημα ανίχνευσης θα είναι συνδεδεμένο με μια αποφρακτική βαλβίδα 

αυτόματης ενεργοποίησης τοποθετημένη στο σωλήνα εισόδου στο χώρο 

εγκατάστασης ή πριν από το σωλήνα αυτό . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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5.13 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤ ΑΣΙΑ 

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις στις οποίες καταναλώνεται 

Φυσικό Αέριο για κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών θα λαμβάνονται τα μέτρα 

και τα μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία 

πυροπροστασίας για την συγκεκριμένη χρήση του κτιρίου. 

Πρέπει να υπάρχουν 2 φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6kg, επιπροσθέτως 

αυτών που επιβάλλονται από τις άλλες διατάξεις πυρασφάλειας, ανά χώρο 

κατανάλωσης φυσικού αερίου (λεβητοστάσια, εργαστήρια) και πλησίον των 

συσκευών καύσης αερίου. 

5.14 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 

Όλα τα υλικά της εγκατάστασης Φυσικού Αερίου θα φέρουν τα απαραίτητα 

πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση Φ .Α., πιέσεως λειτουργίας καθώς και CE 

σήμανση . Για τα αποτελέσματα της συνδυασμένης δοκιμής φόρτισης και 

στεγανότητας πρέπει να εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό, υπογραφόμενο από τον 

Εγκαταστάτη και τον Επιβλέποντα Αερίου. 

Τα εν λόγω πιστοποιητικά επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας τεχνικής 

περιγραφής. 

5.15 ΠΑΡ ΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί από εξειδικευμένο συνεργείο το οποίο θα 

έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά εγκαταστάτη Φυσικού Αερίου καθώς και για 

ηλεκτροσυγκολλήσεις σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Η εγκατάσταση θα γίνει 

σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης και τους ισχύοντες 

κανονισμούς. Την μελέτη συνοδεύουν τα σχέδια όδευσης εξωτερικού και εσωτερικού 

δικτύου . 

Το δίκτυο που θα κατασκευασθεί θα οδεύσει σε αποστάσεις ως ορίζονται από 

τον 963/Β/03 και τον 236/Β/97. Για κάθε αλλαγή στην όδευση του δικτύου θα πρέπει 
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να γίνει έλεγχος επάρκειας διατομής αγωγού και να κατατεθεί προς έγκριση στην 

ΕΠΑ Αττικής, τροποποιητική μελέτη Φυσικού Αερίου . Ο εργολάβος θα πρέπει να 

ενημερωθεί από το τεύχος τεχνικής περιγραφής και υπολογισμών, για τον τρόπο 

υπολογισμού και να εφαρμόσει το ίδιο στην ως άνω περίπτωση ελέγχου . 

Σε λεβητοστάσια όπου υπάρχουν δεξαμενές πετρελαίου, αυτές θα καθαριστούν 

και θα πληρωθούν με νερό . 

5.16 ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ 

Οι εγκαταστάσεις του αερίου (σωληνώσεις, εξοπλισμός, συσκευές, καπναγωγοί, 

καμινάδες) πρέπει να ελέγχονται και να συντηρούνται από τα αρμόδια πρόσωπα, που 

ορίζονται από τον κανονισμό, τουλάχιστον μία φορά το έτος. Ειδικότερα πρέπει να 

γίνεται κάθε χρόνο οπτικός έλεγχος του δικτύου, κάθε τέσσερα χρόνια έλεγχος 

στεγανότητας του δικτύου. Οι συσκευές πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις και οδηγίες του κατασκευαστή. 

5.17 ΚΑΘΟΔΙΚΉ - ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Το τμήμα δικτύου που οδεύει εντός εδάφους είναι μεγαλύτερο από 20m 

επομένως, οι χαλυβδοσωλήνες εντός εδάφους πρέπει να συνδέονται με σύστημα 

καθοδικής προστασίας . Θα πρέπει 6 σχέδιασμόςκαι η εγκατάσταση αυτού να γίνουν 

σε συνεννόηση με την Εταιρεία Αερίου. Το υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) θα περιβάλλεται από μόνωση primer και ταινία αντιδιαβρωτικής 

προστασίας SCH40 4". 
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6 ΑΕΡΙΟ 

Αέριο καύσιμο - φυσικό αέριο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Νόμο υπ' αριθμόν 

2364 άρθρο 3 παράγραφος 2a (ΦΕΚ 252 Α' 6/12/1995), (ΦΕΚ 

236/Β/26.03 . 1997:2481). 

6.1 ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ 

Με τον όρο αυτό νοείται, όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του 

Κανονισμού, κάθε ανώνυμη εταιρία (ΔΕΠΑ, ΕΔΑ, ΕΠΑ η άλλη) που παρέχει νόμιμα 

αέριο σε τελικούς καταναλωτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 και άρθρο 4 

του Νόμου 2364 (ΦΕΚ 252 Α' 6112195), (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997:2481). 

6.2 Υ ΛΙΚΑ ΑΕΡΙΟΥ 

Με τον όρο αυτό νοούνται τα υλικά (σωλήνες, εξαρτήματα, συσκευές κλπ) που είναι 

εγκεκριμένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (εδάφιο 11.4) για χρήση σε εγκαταστάσεις 

Αερίου (ΦΕΚ 236/Β/26 .03.1997 :2481). 

6.3 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Με τον όρο αυτό νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προμηθεύει σύμφωνα 

με το νόμο Υλικά αερίου . 

Ο Προμηθευτής Υλικών είναι υπεύθυνος για την συμφωνία των Υλικών αερίου που 

προμηθεύει με τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν (εδάφιο 11.4) (ΦΕΚ 

236/Β/26.03.1997:2481) . 

6.4 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΕΡΙΟΥ 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την οριζόμενη από τον νόμο άδεια για την 

επίβλεψη έργων αυτής της κατηγορίας. 

Ο Υπεύθυνος Αερίου επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης, καταρτίζει και 

υποβάλλει στην Εταιρία Αερίου την Τεχνική Έκθεση Εγκατάστασης (εδάφιο 2.1 .2) . 
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Είναι ακόμα υπεύθυνος για την συμφωνία της εγκατάστασης με τις διατάξεις του 

Κανονισμού . (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997:2481). 

6.5 ΕΓΚΑ ΤΑΣΤΑΤΗΣ 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την οριζόμενη από τον νόμο άδεια για την 

ανάληψη και εκτέλεση εργασιών αυτής της κατηγορίας. 

Ο εγκαταστάτης πρέπει να χρησιμοποιεί κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό 

προσωπικό που κατέχει και την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια για την εργασία που 

εκτελεί. 

Μια εγκατάσταση αερίου μπορεί να εκτελείται από περισσότερους του ενός 

Εγκαταστάτες. Κάθε Εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για το τμήμα της εγκατάστασης 

που εκτελέστηκε από τον ίδιο και βεβαιώνει για την συμφωνία αυτού με τις διατάξεις 

του Κανονισμού . (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997:2481). 

6.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΕΡΙΟΥ 

Οι ποσότητες αερίου μετρούνται σε m3
• 

Οι κανονικές συνθήκες για ένα αέριο είναι ξηρό αέριο στους 0°C (273Κ) και 

1013mbar(ΦEK 236/Β/26.03 . 1997). 

Μονάδα όγκου: κανονικό κυβικό μέτρο (Nm3
) 

Πυκνότητα (ρ): είναι η μάζα του α αερίου ανά μονάδα όγκου και εκφράζεται σε 

kg/m3
• 

Σχετική πυκνότητα (d): είναι ο λόγος της πυκνότητας ίσου όγκου αερίου και ξηρού 

αέρα στην ίδια θερμοκρασία και πίεση. 

Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (Hu): είναι η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση 

1 Nm3 αερίου υπό σταθερή πίεση, όταν το αέριο και ο αέρας καύσης έχουν 
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θερμοκρασία 25°C, εφόσον τα προϊόντα καύσης βρίσκονται σε θερμοκρασία 25°C 

και το νερό που προήλθε από την καύση είναι σε αέρια φάση. 

Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη εκφράζεται σε KW/Nm3 ή MJ/Nm3 (ΦΕΚ 

236/Β/26.03 . 1997) . 

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη (Ηο): είναι η θερμότητα που εκλύεται κατά την καύση 

lNm αερίου υπό σταθερή πίεση όταν το αέριο και ο αέρας καύσης έχουν 

θερμοκρασία 25°C εφόσον τα προϊόντα καύσης βρίσκονται σε θερμοκρασία 25°C και 

το νερό που προήλθε από την καύση είναι σε υγρή φάση. 

Κατώτερος δείκτης Wobbe (Wu): είναι ό λόγος της κατώτερης θερμογόνου δύναμης 

προς την τετραγωνική ρίζα της σχετικής πυκνότητας του αερίου 

Ανώτερος δείκτης Wobbe (Wo): είναι ο λόγος της ανώτερης θερμογόνου δάναμης 

προς την τετραγωνική ρίζα της σχετικής πυκνότητας του αερίου. Εκφράζεται σε 

MJ/Nm3
. Ο ανώτερος δείκτης Wobbe αναφέρεται απλά και ως ··δείκτης Wobbe··. 

Οικογένειες αερίων: Τα αέρια καύσιμα ταξινομούνται σε τρεις οικογένειες κατά το 

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 437 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα . 

lη οικογένεια αερίων: Περιλαμβάνει αέρια πόλης (συνθετικά αέρια) με υψηλό 

ποσοστό περιεκτικότητας σε υδρογόνο . 

2η οικογένεια αερίων: Περιλαμβάνει αέρια που προέρχονται από φυσικές πηγές 

(φυσικά αέρια) και αποτελούνται κυρίως από μεθάνιο . 

3η οικογένεια αερίων : Περιλαμβάνει αέριους υδρογονάνθρακες (υγραέρια), κυρίως 

προπάνιο, βουτάνιο και μίγμα των δύο προηγούμενων . 
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Οικογένειες αερίων και Δείκτης Wobbe (ανώτερος) 

ομάδες (Συνθήκες αναφοράς : t=l5°C και Ρ=1013 ,25 mbar) 

MJ/m3 

Ελάχιστο Μέγιστο 

1 η οικογένεια αερίων 

- Ομάδα α 22,4 24,8 

2η οικογένεια αερίων 39,1 54,7 

- Ομάδα Η 45,7 54,7 

- Ομάδα L 39,1 44,8 

- Ομάδα Ε 40,9 54,7 

3η οικογένεια αερίων 72,9 87,3 

- Ομάδα Β/Ρ 72,9 87,3 

- ΟμάδαΡ 72,9 76,8 

- Ομάδα Β 81,8 87,3 

Πίνακας 6.1 Ταξινόμηση αερίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 437 

(ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997 :2481) . 

6.7 ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

Η πίεση αερίου αποδίδεται σαν Υπερπίεση σε bar ή mbar. 

Πίεση λειτουργίας είναι η πίεση στην οποία η εγκατάσταση μπορεί να λειτουργεί 

συνεχώς υπό κανονικές συνθήκες, 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας είναι η πίεση αερίου που μπορεί να έχει η εγκατάσταση 

υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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Πίεση παροχής μιας εγκατάστασης είναι η πίεση αερίου μετά την μονάδα ρύθμισης 

πίεσης - μέτρησης παροχής αερίου. 

Πίεση λειτουργίας συσκευής είναι ή απαιτούμενη πίεση αερίου για την λειτουργία 

της συσκευής όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή της . 

Πίεση σύνδεσης είναι η πίεση του αερίου στο δίκτυο ακριβώς πριν την εγκατάσταση 

του καυστήρα και των παρελκόμενων του (ΦΕΚ 236/Β/26 . 03 . 1997 :2482). 

6.8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ (ΔΙΚΤΥΟ) 

Η μονάδα (σταθμός) ρύθμισης πίεσης - μέτρησης παροχής αερίου αποτελείται από 

ρυθμιστές πίεσης και διατάξεις ασφαλείας έναντι υπέρβασης ορίου πίεσης καθώς και 

όργανο μέτρησης της παροχής αερίου. 

Συνδέει την εσωτερική εγκατάσταση με το δίκτυο διανομής αερίου . 

Χώρος σταθμού είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται εγκατεστημένη η μονάδα 

ρύθμισης πίεσης - μέτρησης παροχής αερίου . 

Η μονάδα ρύθμισης πίεσης αποτελείται από ρυθμιστή πίεσης και διατάξεις ασφαλείας 

έναντι υπέρβασης του ορίου πίεσης . 

Τοποθετείται σε σημείο του δικτύου σωληνώσεων της εγκατάστασης για να ρυθμίζει 

την πίεση αερίου στο μετά αυτήν τμήμα της εγκατάστασης εφόσον απαιτείται. 

Ρυθμιστής πίεσης είναι ένα εξάρτημα που μειώνει την πίεση αερίου και την διατηρεί 

σταθερή στο επιθυμητό επίπεδο . 

Αποφρακτική βαλβίδα ασφαλείας (SA V) είναι το εξάρτημα που προκαλεί ακαριαία 

διακοπή της παροχής αερίου όταν η πίεση υπερβαίνει το προκαθορισμένο όριο στο 

οποίο έχει ρυθμιστεiη βαλβίδα αυτή. 

Ασφαλιστική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης (S& V) είναι ένα εξάρτημα που εμποδίζει 

την πίεση να υπερβεί ένα προκαθορισμένο όριο , προκαλώντας εκτόνωση του αερίου 
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στην ατμόσφαιρα όταν η πίεση αερίου στο δίκτυο υπερβεί το προκαθορισμένο όριο 

στο οποίο η βαλβίδα αυτή είναι προκαθορισμένη. 

Επιτηρητής Ρυθμιστής είναι ένας ρυθμιστής ο οποίος σε περίπτωση αστοχίας του 

κύριου ρυθμιστή με αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου πίεσης, τίθεται σε 

λειτουργία αυτόματα επαναρυθμίζοντας αυτήν. 

Σωλήνας παροχής είναι ο αγωγός αερίου που συνδέει την μονάδα ρύθμισης πίεσης -

μέτρησης παροχής της εγκατάστασης αερίου με το σύστημα διανομής. 

Βαλβίδα εδάφους είναι μια βαλβίδα τοποθετημένη κάτω από το επίπεδο του εδάφους 

εντός φρεατίου για παράδειγμα σ' ένα σωλήνα παροχής και ο χειρισμός της γίνεται 

μέσω στρόφιγγας ή με την βοήθεια ειδικού εργαλείου . 

Εσωτερική εγκατάσταση αερίου είναι η εγκατάσταση μετά από το σταθμό ρύθμισης 

πίεσης - μέτρησης παροχής και συμπεριλαμβάνει τις σωληνώσεις, τα εξαρτήματα τις 

συσκευές και τυχόν όργανα καθώς και τα συστήματα απαγωγής καυσαερίων και 

αερισμού χώρων εγκατάστασης συσκευών καύσης αερίου . (ΦΕΚ 

236/Β/26.03 . 1997:2482). 

6.9 ΚΑ ΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ 

Θερμικό φορτίο καυστήρα είναι η ποσότητα θερμότητας που περιέχεται στο αέριο 

που καίγεται στην μονάδα του χρόνου. 

Αποδίδεται με την κατώτερη θερμογόνο δύναμη του αερίου. 

Θερμική ισχύς συσκευής είναι η ποσότητα θερμότητας που αξιοποιείται από την 

συσκευή στην μονάδα του χρόνου. 

Συνολική θερμική ισχύς εγκατάστασης είναι το άθροισμα των θερμικών ισχύων όλων 

των συσκευών της εγκατάστασης. 
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Ελάχιστο φορτίο είναι το προρυθμισμένο φορτίο για το οποίο μπορεί να λειτουργεί ο 

καυστήρας με εγκεκριμένη ποιότητα καύσης. 

Φορτίο λειτουργίας είναι το προρυθμισμένο φορτίο του οποίου τα όρια είναι μεταξύ 

του ελάχιστου και του μέγιστου φορτίου. 

Μέγιστο/ελάχιστο φορτίο λειτουργίας είναι το μεγαλύτερο/μικρότερο φορτίο , το 

οποίο ο καυστήρας είναι προρυθμισμένος να δέχεται σε μία εγκατάσταση. 

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο καυστήρα σε λέβητα είναι το φορτίο με το οποίο 

επιτυγχάνεται η μέγιστη θερμική ισχύς του λέβητα όταν η θερμοκρασία των 

καυσαερίων στην έξοδο από το λέβητα είναι 250°C, η παροχή αερίου συνεχής και ο 

λέβητας καθαρισμένος. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997). 

Αέρας καύσης Η συνολική ποσότητα αέρα που απαιτείται για την εξασφάλιση της 

σωστής καύσης συγκεκριμένης ποσότητας αερίου . 

Εξαερισμός χώρου Εναλλαγή αέρα στον χώρο. Περιλαμβάνει προσαγωγή ποσότητας 

αέρα που εισέρχεται στο χώρο αυτόν ώστε να επιτυγχάνεται ανανέωση του αέρα στο 

χώρο. (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997) . 

Αερισμός χώρου Περιλαμβάνει την προσαγωγή στο χώρο της απαιτούμενης συνολικά 

ποσότητας αέρα για την καύση και για τον εξαερισμό του χώρου . (ΦΕΚ 

236/Β/26.03.1997) . 

Πιεστικός καυστήρας είναι ο καυστήρας στον οποίο ο αέρας καύσης προσάγεται με 

την ατμοσφαιρική πίεση , δηλαδή χωρίς την χρήση ανεμιστήρα. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΠΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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Μηχανική συσκευή θερμού αέρα είναι κάθε συσκευή αερίου που παράγει θερμό αέρα 

ο οποίο ς στην συνέχεια διανέμεται με την βοήθεια μηχανικού συστήματος. 

Συσκευή θερμού αέρα με άμεση χρήση των καυσαερίων είναι συσκευή θερμού αέρα 

όπου τα προϊόντα της καύσης αναμιγνύονται με αέρα από τον θερμαινόμενο χώρο και 

αποστέλλονται απ' ευθείας στον ίδιο χώρο . 

Make up heater είναι η συσκευή θερμού αέρα με άμεση χρήση των καυσαερίων, όπου 

τα προϊόντα της καύσης αναμιγνύονται με αέρα από τον θερμαινόμενο χώρο και 

αποστέλλονται στον θερμαινόμενο χώρο αντικαθιστώντας τον αέρα που εξέρχεται 

από αυτόν . 

Συσκευή θερμού αέρα με έμμεση χρήση των καυσαερίων είναι συσκευή θερμού αέρα 

με εναλλάκτη θερμότητας όπου ο εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται και αποστέλλεται 

στον θερμαινόμενο χώρο χωρίς να έρχεται σ' επαφή με τα καυσαέρια που 

αποβάλλονται στο εξωτερικό περιβάλλον. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Πλάκες ακτινοβολίας είναι καυστήρας αερίου, με τον οποίο γίνεται άμεση καύση του 

μίγματος αερίου/αέρα στην επιφάνεια πλάκας που πυρακτώνεται και εκπέμπει 

θερμότητα με ακτινοβολία. 

Σωλήνες ακτινοβολίας είναι καυστήρας αερίου από τον οποίο τα προϊόντα της 

καύσης οδεύουν μέσω σωλήνων που πυρακτώνονται και εκπέμπουν θερμότητα με 

ακτινοβολία. 

Παρελκόμενα καυστήρα είναι διάταξη εξαρτημάτων για τον έλεγχο της παροχής 

αερίου καυστήρα και την ασφάλεια της λειτουργίας του . Τοποθετείται στην γραμμή 

παροχής αερίου πριν και κατά το δυνατόν πλησιέστερα στον καυστήρα. 

Ασφάλεια έλλειψης αερίου είναι εξάρτημα περιλαμβανόμενο στα παρελκόμενα του 

καυστήρα. Προκαλεί διακοπή της παροχής αερίου όταν η πίεση πέσει κάτω από το 

προκαθορισμένο όριο (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997:2483). 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 
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6.10 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αδιαβατική θερμοκρασία φλόγας (Hot Mix Temprature): Η τελική θερμοκρασία 

των προϊόντων της πλήρους καύσης του αερίου καυσίμου όταν δεν υπάρχει 

ανταλλαγή θερμότητας με το περιβάλλον. 

Φυσικό αέριο (Natural Gas): Αέριο που υπάρχει στη φύση, αποτελούμενο κατά 

βάση από μεθάνιο (CH4) και σε μικρότερες αναλογίες από άλλα αέρια, όπως αιθάνιο 

και βαρύτερους υδρογονάνθρακες και μη-καύσιμα αέρια όπως το άζωτο . Οι 

αναλογίες των συστατικών ποικίλλουν ανάλογα με την προέλευση . Με τον όρο 

φυσικό αέριο, γενικά, θεωρείται το αέριο καύσιμο που μεταφέρεται στην 

κατανάλωση με αγωγούς μεταφοράς . (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997). 

Αέριο πόλης (Town Gas): Αέριο που γενικά παρασκευάζεται από άνθρακα ή 

πετρέλαιο και που παρέχει σε κάποια αναλογία υδρογόνο . Επίσης γνωστό σαν ένα 

από τα αέρια της πρώτης οικογένειας αερίων. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Αεριοστρόβιλλος (Gas Turbine): Μηχανή στην οποία διοχετεύεται αέριο υπο πίεση 

ή καυσαέριο . Η ενέργεια του αερίου που εκτονώνεται μετατρέπεται σε μηχανική 

ενέργεια και στη συνέχεια σε ηλεκτρική μέσω γεννήτριας . (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997) . 

Άμεση θέρμανση (Direct Firing): Θέρμανση στην οποία τα προϊόντα της καύσης 

(απαέρια) έρχονται σε άμεση επαφή με τα υλικά ή τα προϊόντα που πρόκειται να 

θερμανθούν. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03.1997) . 

Ανακουφιστική βαλβίδα (Relief Valve): Βαλβίδα αυτόματης εκκένωσης γραμμής 

αερίου με δυνατότητα προρύθμισης για την αποφυγή ανεπιθύμητης υπερπίεσης. 

(ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997). 

Αναλυτής Orsat (Orsat Analyser): Συσκευή απορρόφησης για τον προσδιορισμό 

της περιεκτικότητας (σε ξηρή βάση κατ' όγκο) των C020 2 και CO στα καυσαέρια. 

(ΦΕΚ 236/Β/26 .03.1997). 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 
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Ανιχνευτής φλόγας ( Flame Failure Device): Σύστημα που ανιχνεύει την παρουσία 

φλόγας και σε περίπτωση μη εναύσεως, κλείνει τη συσκευή ή παροχή αερίου . (ΦΕΚ 

236/Β/26 . 03 . 1997) . 

Αποκόλληση φλόγας (Flame Blow ofQ: Το γεγονός ανύψωσης της φλόγας από το 

στόμιο του καυστήρα και τελικά το σβήσιμο του καυστήρα λόγω μεγαλύτερης 

ταχύτητας του μείγματος αερίου καυσίμου -αέρα από την ταχύτητα της φλόγας. 

(ΦΕΚ 236/Β/26 .03.1997) . 

Βαθμός απόδοσης καύσης (Efficiency): Ο λόγος της ωφέλιμης ενέργειας που 

αποδίδει μια συσκευή προς την ενέργεια του καταναλισκόμενου σ ' αυτήν καυσίμου . 

(ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Βαλβίδα ανεπιστροφής (Check Valve): Η βαλβίδα που επιτρέπει τη ροή του αερίου 

μόνο προς μια κατεύθυνση . (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Βαλβίδα ασφαλείας (Safety shut off valve): Ηλεκτρομαγνητική βάνα, η οποία 

ενεργοποιείται από το σύστημα ελέγχου και ασφάλειας των συσκευών αερίου έτσι 

ώστε να επιτρέπει ή να σταματά τη ροή αερίου. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997). 

Διανομή (Distribution): Η διαδικασία διανομής αερίου σε συγκεκριμένες οικιστικές 

ή βιομηχανικές περιοχές. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Δίκτυο (Network): Σύστημα μεταφοράς ή διαδικασία διανομής αερίου 

διασυνδεδεμένο έτσι ώστε κατά τη λειτουργία του να επιτρέπεται πολλαπλή 

τροφοδότηση διαφόρων σημείων κατανάλωσης. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Έμμεση θέρμανση (lndirect-firing): Θέρμανση κατά την οποία τα προϊόντα της 

καύσης (απαέρια) δεν έρχονται σε επαφή με τα θερμαινόμενα υλικά ή προϊόντα. 

(ΦΕΚ 236/Β/26 . 03.1997). 

Εσωτερικό δίκτυο (lnternal network): Το σύνολο των σωληνώσεων, εξαρτημάτων 

και οργάνων που μεσολαβεί ανάμεσα στο Σταθμό Μέτρησης - Ρύθμισης και τις 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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συσκευές χρήσης του Φυσικού Αερίου και βρίσκεται σχεδόν πάντα εντός της 

ιδιοκτησίας του καταναλωτή. (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997). 

Καθοδική προστασία (Cathodic protection): Σύστημα για την προστασία 

μεταλλικών αντικειμένων τοποθετημένων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 

ειδικά σωλήνων και θαλάσσιων εξεδρών αντλήσεως, από την οξειδωτική επίδραση 

του περιβάλλοντος. (ΦΕΚ 236/Β/26.03 . 1997). 

Καυστήρας διττής καύσης (Dual fuel burners): Καυστήρας, ο οποίος μπορεί να 

λειτουργήσει εναλλακτικά με δύο καύσιμα π.χ. πετρέλαιο ή αέριο . Η δυνατότητα της 

εναλλαγής του καυσίμου παρέχει στον πελάτη την ευχέρεια να επωφεληθεί των 

πλεονεκτικών τιμών που προσφέρουν τα συμβόλαια διακοπτόμενης παροχής. (ΦΕΚ 

236/Β/26.03 . 1997). 

Μετρητής αερίου (Gas meter): Όργανο που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση , 

ένδειξη και συχνά καταγραφή των όγκων του αερίου που διέρχονται μέσω αυτού, 

χωρίς να διακόπτει την ροή του αερίου. (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997). 

Ρυθμιστής πίεσης (Governor): Συσκευή για την ρύθμιση της πίεσης ή της παροχής 

σε προεπιλεγμένο σημείο της ροής του αερίου . (ΦΕΚ 236/Β/26 .03 . 1997) . 

Σταθμός Μέτρησης - Ρύθμισης (MIR Station): Το σύνολο του εξοπλισμού που 

αποσκοπεί στη ρύθμιση της πίεσης του αερίου και την μέτρηση των διερχόμενων 

ποσοτήτων. (ΦΕΚ 236/Β/26.03.1997) . 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 
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7 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ 

Α.Δ.Θ . σε Θεωρητική 

Πυκνότητα Σχετική kcal/m3 0°C απαίτηση σε 

Ουσία Χημικός Μοριακό g/m3 πυκνότητα 760mmHg, ξηρό αέρα 

τύπος βάρος 0°C Αέρας= 1 ξηρό ιδανικό καύσης 

760mmHg αέριο m3/m3 

Μεθάνιο CH4 16,043 715,8 0,5537 9.497,2 9,52 

Αιθάνιο C2H6 30,070 1.342 1,0378 16.513,4 16,66 

Προπάνιο C3Hs 44,097 1.968 1,5219 23.671,9 23,80 

Βουτάνιο C4H10 58,124 2.594 2,0061 30.688,0 30,94 

Βενζόλιο C6H6 78,114 3.486 2,6961 35.699,2 35,70 

Νερό Η2Ο 18,016 803,9 0,6218 - -

Οξυγόνο 02 32,00 1.428 1,1044 - -
Άζωτο (καθ. ) Ν2 28,016 1.250 0,9669 - -
Αέρας (28,97) 1.293 1,0000 - -

Διοξείδιο του C02 44,011 1.964 1,5189 - -
άνθρακα 

Μονοξείδιο co 28,011 1.250 0,9667 3.035,5 2,38 
του άνθρακα 

Υδρογόνο Η2 2,016 89,95 0,0696 3.054,2 2,38 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΙΆ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.:12) 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΑΙΑ 

JΠΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΕΦΑΛΑJ07 

7.1 ΟΡΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΑΕΡΑ 

Καύσιμο αέριο Κατώτατο όριο(% κ. ο.) Ανώτατο όριο(% κ.ο.) 

Μονοξείδιο του άνθρακα 12,5 74,0 
Υδρογόνο 4,0 75,0 
Μεθάνιο 5,0 15,0 
Αιθάνιο 3,0 12,5 
Προπάνιο 2,1 10,1 
Βουτάνιο 1,86 8,41 
Αιθυλένιο 2,75 28,6 
Προπυλένιο 2,0 11, 1 
Βουτυλένιο 1,98 9,65 
Ακετυλένιο 2,5 81 ,0 
Υδρόθειο 4,3 45,5 

Φορμαλδεϋδη 7,0 73,0 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΙΆ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. : 13). 

7.2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ & ΑΛΓΕΡΙΝΟΥ Φ.Α. 

Συστατικό ή Ρώσικο Φ.Α . Αλγερινό Φ .Α . 

ιδιότητα Μίηο/ο Maxo/o Μίηο/ο Maxo/o 
1 Μεθάνιο (CH4) 85,00 - 85,65 96,60 
2 Αιθάνιο (C2H6) - 7,00 3,20 8,50 
3 Προπάνιο (C3Hs) - 3,00 0,00 3,00 
4 Βουτάνιο(C4Η10) - 2,00 0,00 0,70 
5 Ισοβουτάνιο - - 0,00 0,52 

(iC4H10) 
6 Πεντάνιο(CsΗ12) - 1,00 0,00 0,23 
7 C02 - 3,00 - -
8 Ν2 - 5,00 1,40 
9 02 - 0,02 - -

·-

10 H2S - 5 mg/m3 - 0,83 mg/mj 

11 S μερκαπτανών - 15 m,g/m3 - 2,3 m,g/mj 

12 Ολικό θείο - 60 mg/mj - 30 mg/mj 

13 Α.Δ.Θ. 8.600 9.200 9.640 10.650 
kcal/m3 kcal/m3 kcal/m3 kcal/m3 

14 Δείκτη<:; Wobbe 10.850 12.000 - -
15 Σημείο δρόσου για - 0°C - -

υδρογονάνθρακες 

16 Σημείο δρόσου για - -8oc - -
νερό 

' 3 
Σημειωση : Για το Ρωσικο Φ.Α. το m και η ανωτερη θερμογονος δυναμη (Α .Δ .Θ . ) οριζονται 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
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στους 20°C και η πίεση 1,01325 bar ενώ για το αλγερινό Φ .Α. το m3 και η ανώτερη 

θερμογόνος δύναμη ορίζονται στους 0°C και 1,01325 bar. (Ορολογία και Μονάδες 

Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση: ΔΗΜΟΣΙΆ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ 

(ΔΕΠΑ) Α.Ε.: 7). 

7.3 ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΩΝ ΚΑ ΥΣΙΜΩΝ 

Καύσιμο Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη 

Σχετική bbl/ton Btu/U.K.gal Btu/lb kcal/kg 10() 10() 

πυκνότητα Btu/bbl kcal/bbl 
Προπάνιο 0,501 12,790 - 21.500 11 .943 3,795 0,956 
Βουτάνιο 0,579 11,060 - 21.140 11 .742 4,315 1,088 
Βενζίνη 0,732 8,740 148.000 20.160 11.200 5,176 1,304 
Κηροζίνη 0,780 8,213 156.000 20.000 11.110 5,456 1,377 
Πετρέλαιο 0,823 7,783 163.000 19.800 11.000 5,701 1,442 
Μαζούτ 0,840 7,625 164.000 19.500 10.835 5,736 1,445 

-»- 0,850 7,536 165.660 19.490 10.830 5,794 1,460 
-»- 0,860 7,448 166.840 19.400 10.780 5,835 1,470 
-»- 0,870 7,362 168.080 19.320 10.730 5,878 1,481 
-»- 0,880 7,278 169.310 19.240 10.690 5,921 1,492 
-»- 0,890 7,196 170.440 19.150 10.640 5,961 1,502 
-»- 0,900 7,116 171.640 19.070 10.590 6,002 1,513 
-»- 0,910 7,038 172.730 18.980 10.540 6,041 1,522 
-»- 0,920 6,961 173.800 18.890 10.490 6,078 1,532 
-»- 0,930 6,887 174.860 18.800 10.440 6, 11 5 1,541 
-»- 0,940 6,813 175.890 18.170 10.390 6,151 1,550 

- 0,950 6,741 -- 176.910 18.620 - 10.340 -6, 187 1,559 "" -»-
-»- 0,960 6,671 177.910 18.530 10.290 6,222 1,568 
-»- 0,970 6,602 178.890 18.440 10.240 6,256 1,577 
-»- 0,980 6,535 179.860 18.350 10.190 6,290 1,585 
-»- 0,990 6,469 180.800 18.260 10.140 6,323 1,593 
-»- 1,000 6,404 181 .730 18.170 10.090 6,356 1,602 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - Έκδοση : ΔΗΜΟΣΙΆ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε.:14) 

1 bbl (U.S. barrel) = 0,158988 m 3 

1 υ.κ. gal = 0,004546 m3 

1 υ.s. gal = 0,003758 m3 

7.4 ΧΡΉΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

1. Κανονικές Συνθήκες Θερμοκρασίας & Πίεσης (Κ.Σ.) 

Normal Conditions (ΝΤΡ) 

Τ = 0°C, Ρ = latm = 1.013,25 mbar 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΤΚΩΝ ΜΈΓΕΘΩΝ 

Μοριακός όγκος 22,412 m3/kmole = 35ft3/lbrnole 

2. Μετρητικές Συνθήκες Θερμοκρασίας & Πίεσης 

Metric Standard Conditions (MSC) 

Τ = 15°C, Ρ = latrn = 1.013,25 rnbar 

Μοριακός όγκος 23,64 rn3/kmole = 378,7 ft3/lbrnole 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ7 

Επειδή κανένας από τους παραπάνω όρους δεν βρίσκει παγκόσμια αποδοχή 

θα πρέπει όταν χρησιμοποιούνται συνθήκες αναφοράς να προσδιορίζονται 

τόσο η πίεση όσο και η θερμοκρασία. 

3. Παγκόσμια Σταθερά των Αερίων 

R = 8,3144 joules/grnole · 0Κ 

R = 1,9872 calories/grnole · 0Κ 

R = 0,08205 atrn·liters/grnole · 0Κ 

R = 0,08314 bar·liters/grnole · 0Κ 

4. Τυπικές τιμές ΚΔΘ που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς, είναι για μεν 

το Ρώσικο 8.600 kcal/rn3(n) για δε το Αλγερινό 9.100 kcal/m3(n) 

ΑΔΘ 
5. Δείκτης Wobbe = Ci 

(Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου - ΔΕΠΑ Α.Ε. :15). 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟ:ΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 



ΣΥΜΠΕΡΆΣΜΑΤΑ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και σκοπός της 

είναι η παρουσίαση μίας μελέτης εγκατάστασης δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 

βιομηχανία με πίεση λειτουργίας 4bar, καθώς επίσης να παρέχει τις απαραίτητες 

πληροφορίες για την εγκατάσταση ενός σταθμού διαβάθμισης και μέτρησης

ρύθμισης πίεσης φυσικού αερίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός ή 

συμπληρωματική βιβλιογραφία στη σύνταξη μίας ανάλογης μελέτης ενός δικτύου 

διανομής για βιομηχανική χρήση. 

Η μεθοδολογία σύνταξης μίας μελέτης εγκατάστασης δικτύου διανομής και 

ενός βιομηχανικού σταθμού διαβάθμισης πίεσης είναι αρκετά σύνθετη και απαιτεί 

σωστό τρόπο σκέψης και τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και της ισχύουσας 

νομοθεσίας για την συγκρότησή της. 

Ο μελετητής θα πρέπει να φροντίζει για την εφεδρεία της διάταξης διαβάθμισης 

της πίεσης του δικτύου διανομής για να εξασφαλίζει την αδιάλειπτη παροχή προς τον 

καταναλωτή και να καθιστά ένα σταθμό διαβάθμισης πίεσης ευέλικτο ως προς την 

συντήρηση αυτού και ως προς την επέκτασή του, με το ενδεχόμενο της αύξησης της 

παροχής εξόδου . 

Επίσης, ο μελετητής θα πρέπει να διασφαλίζει την σωστή λειτουργία του 

δικτύου διανομής έτσι ώστε αυτό να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του 

καταναλωτή και να είναι ευέλικτο ως προς την συντήρηση από το εξειδικευμένο 

προσωπικό. 

Ακόμα, ο μελετητής θα πρέπει να φροντίζει να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν πιο 

χαμηλό κόστος κατασκευής του έργου το οποίο θα συνδέεται άμεσα και με την 

ποιότητα αλλά και την λειτουργικότητα και την απόδοση για να διασφαλίζεται στον 

καταναλωτή η σωστή λειτουργία, η βέλτιστη απόδοση αλλά και η οικονομία. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

• Forrnation of Natural Gas Hydrates in Natural Gas Transmission Lines - E.G. 

Hammerschmidt, Ind. Eng Chem., 1934 26(8), DOI:l0.1021/ie50296a010, 

August 1934. 

• Installation de Gaz, Cahier les charges, DTU 61.1, 1972 

• Natural Gas Engineering: Production and Storage - Katz, Donald La Verne, 

Lee Robert L. -McGraw - Hill (Ν.Υ.), 1990, ISBN 0070333521 . 

• Natural Gas Storage-DF Quinn, JA MacDonald- Carbon, 1992-Elsevier. 

• Regulators for Gas and Dual Fuel Burners with Gas Supply Pressures up to 

4000 mbar-Technical Inforrnation Catalogue - Weishaupt. 

• Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης Τεχνικού Προσωπικού Κλάδου Μεταφοράς 

- Γεώργιος Στεργίου, ΔΕΠΑ. 

• Ορολογία και Μονάδες Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου -Έκδοση : ΔΗΜΟΣΙΆ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) ΑΕ - ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ 2003, Παραγωγή : 

Τμήμα Marketing, Επιμέλεια : ΔΗΜΟΤΥΠΟΣ Ε.Π.Ε. 

• Πρότυπα ΕΛΟΤ και DIN 

• Σταθμοί Βιομηχανικών Καταναλωτών (Μέτρησης - Ρύθμισης Πίεσης) MIR 

19/4 Bar - Τεχνική Προδιαγραφή - Δ.Ε.Π.Α. 

• Τεχνικοί κανόνες για εγκαταστάσεις αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1994 

• Τεχνολογία εγκαταστάσεων και χρήσεων φυσικού αερίου, ΣΜΗΒΕ, 1999 

• Τεχνολογία Φυσικού Αερίου, Τόμος 1 - Παπανίκας Δημήτριος 

ISBN10:9608859816, ISBN13 :9789608859814, Έτος Έκδοσης 2009. 

• ΦΕΚ 1530 Β' 19.10/2006 - Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλενίου διανομής 

φυσικού αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar, Αριθ . Δ3/Α/14715. 

• ΦΕΚ 1552 Β ' 24.10/206 - Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής 

φυσικού αερίου με πίεση σχεδιασμού 19 bar. 

• ΦΕΚ 236 Β ' 26.03/1997 - Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού 

αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας 

έως και 16 bar, Αριθ. Δ3/Α/5286. 

• ΦΕΚ 603 Β ' 05.03/2012 - Τεχνικός Κανονισμός «Συστήματα μεταφοράς 

Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας άνω των 16 bar», Αριθ. 

Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26510. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑl 

ΚΑ ΤΑΣΚΕΥ ΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΤΑ 



σειρά 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 1 ΚΑΤΑ 
ΕΝ 13384 .01 

χαρακτηρισμός σύμβολο μονάδα τιμές από εξίσωση 

δεδομένα 

υπολογισμό 

Λέβητας (ή αντίστοιχη συσκευή) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

είδοι:: συσκευήc: - -
καύσιμο - - φυσικό αέριο 

είδοc; καυστήρα - -
ονομ. θερμική ισχύς QN kW 1418 

θερμική ισχύς Q kW 1418 

βαθμός απόδοσης nW % 88 n ={85+\.0logQN QN :5 \00Q/cW 

w 88.0 QN > \OOQ/cW 

θερμική ισχύc; εστίαc; QF kW 1611 .364 QF=Q/ηw 

συγκέντρωση C02 σ(CΟ2) % 10.2 8.6 
1- 0.078logQ_ν 

Q.ν :5 ΙΟΟkW,υπερπiεση 

σ(CΟ,)= 
10,2 Q" > I ΟΟkW, υπερπiεση 

5,1 
i -0.075logQV Q., :5 ΙΟΟkW,χωρuπερπiεση 

6,0 Q" > ΙΟΟkW,χωρ.υπερπiεση 

ροή μάζαc; καυσαερίων m (kg/s) 0.678 

θερμοκρασία tw oc 140 

καυσαερίων 

Tw κ 413 Tw=tw+273 
αναγκαίος ελκυσμός Pw Pa ο 

{ 15 1ogQN QN $ l00kW 

για τη συσκευή Pw = -47 + 38.51ogQN QN > 100kW 
Ο yια λέβητα υπερπίεσης 

εσωτερική διάμετρος Dw m 0.301 

περιστομίου 

διατομή περιστομίου Aw ffiL 0.071 

περίμετρος Uw m 0.945 

περιστομίου 

υδραυλική διάμετρος Dhw m 0.301 

περιστομίου 

λόγος β - 0.9 

αέρα/καυσαερίων 

αναγκαίος ελκυσμός ΡΒ Pa ο 

για την προσαγωγή 

αέρα 

προσωρινή διατομή Α' m 0.071 

οδού καυσαερίων 

προσωρινή υδραυλική Dhw m 0.301 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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διάμετροι::; 

Καπναγωγός 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 
19 

είδος κατασκευής - -
εκτεταμένο μήκοc; Lν m 1.4 

ενεργό ύψος Ην m 0.3 

μορφή καπναγωγού - -
εσωτερική διάμετρος Dν m 0.301 

διατομή Αν m:ι 0.071 

περίμετροc; Uν m 0.945 

υδραυλική διάμετρος Dhν m 0.301 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπναγωγού: 

εσωτερικό στρώμα : - - ανοξείδωτος 

υλικό 
χάλυβας 

πάγοc; dνl m 0.001 

συντελεστής θερμικής λvι W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhνι m 0.303 Dhνι=Dhv+2dνι 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: υλικό - - ορυκτές ίνες 

πάχοc; dν2 m 0.03 

συντελεστής θερμικής λv2 W/mK 0.045 

αγωγιμότηταc; 

εξωτερική υδραυλική Dhν2 m 0.363 Dh νz=Dh νι+ 2dν2 
διάμετρος 2 
εξωτ. στρώμα : υλικό - - ανοξείδωτος 

γάλυβαc 

πάχοc; dv3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λv3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhνa m 0.365 Dhνa=Dhν2+2dν3 
διάμετρος 3 
Αντίσταση (1 /Λ)ν m1ΚΙ 0.604 

(~)=ο h f [-.1 ιn ( ~)] θερμοδιαφυγής w Λ 1 2 λ π Dh,n 

εξωτερικός αaν W/m1 8 

συντελεστής κ 

συναγωγής 

Τραχύτητα rν m 0.001 

τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσειc; 

2 γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ f.ζrad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

ο συστολή 

Καπνοδό-yοc; 

20 

21 
22 
23 

24 

25 

Κατηγορία αντίστασης - -
θερμοδιαφυγής 

εκτεταιιένο μήκος L m 10 

ενεργό ύψοc; Η m 10 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπνοδόχου: 

μορφή καπνοδόχου - - Κυκλική 

εσωτερική πλευρά 1 ή S1 ηD cm 28 

εσωτερική διάμετρος 

εσωτερική πλευρά 2 S2 cm 
διατομή Α m:ι 0.0616 

περίμετρος υ m 0.88 

υδραυλική διάμετροι::; Dh m 0.280 

εσωτερικό στρώμα: - - ανοξείδωτος 

υλικό 
χάλυβας 

πάχος d1 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λ1 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhι m 0.282 Dhι=Dh+2dι 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: υλικό - - ορυκτές ίνες 

πάχος d2 m 0.03 

συντελεστής θερμικής λ1 W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dh2 m 0.342 Dh2=Dh1+2d2 
διάμετρος 2 
εξωτερικό στρώμα: - - ανοξείδωτος 

υλικό 
χάλυβας 

πάχος d3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λ3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dha m 0.344 Dha=Dh2+2d3 
διάμετρος 3 
αντίσταση (1/Λ) mLΚ/ 0.600 

(1) Σ[ 1 (Dhn+1J] θερμοδιαφυγής w - =1,1 -Dh - . -ln -·-
Λ 1 2 λ n Dh,n 

εξωτερικός αa W/mL 23 

συντελεστλης κ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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συναγωγής 

26 τραχύτητα r m 0.001 

27 τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσεις 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

1 συστολή 

ο διχάλα 

(παντελόν 

ι) 

ο διχάλα με 

κλαπέτο 

αποκοπής 

κλάδου 

1 δίσκος 

Meidinger 
Βασικές τιμές για τον υπολογισμό 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

γεωδαιτικό ύψος Ζ m ο 

πίεση εξωτερικού αέρα PL Pa 97000 (-Q·Z) 
Ρι = 97000 ·e RιΤι 

θερμοκρασία tL oc 
εξωτερικού αέρα TL κ 288 TL=tL+273 
θερμοκρασία αέρα tu oc 
περιβάλλοντος Tu κ 273 Tu=tu+273 
θερμοκρασία αέρα στο tuo oc 
στόμιο Tuo κ 273 Tuo=tuo+273 
σταθερά αερίου του RL J/kgK 288 

αέρα 

πυκνότητα εξωτερικού ρL kg/mj l401.l694 
Ρι = Ρι 

αέρα 
64 

Rι . Τι 

σταθερά αερίου του R J/kgK 140288 R = 288[1 + Ο,0032 · σ(CΟ2)] 

καυσαερίου 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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36 μερική πίεση Ρο Pa 15790.21 

υδρατμών στα _Ρι[ 100 11] 
καυσαέρια Ρ D - 100 

1 
+ 57 + ' 

σ (Ο2) 

37 θερμοκρασία δρόσου tρ oc 55.07423 
tρ = 

4077 
·
9 

....,- 236 ,67 
καυσαερίου 23 ,6448 - ln ~D ~ 

(ξηρές συνθήκες λειτουργίας) 

ή 

tρ =0 

(υγρές συνθήκες λειτουργίας) 

38 πίεση ανεμόπτωσης Ρι Pa ο 

39 διόρθωση για έλλειψη SH - 0.5 

θερμικής ισορροπίας 

40 ρευστο μηχανικός SE - 1.5 

συντελεστής 

ασφαλείας 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Μέση θερμοκρασία trnν oc 140 

καυσαερίου Τ rnv κ 413 T'rnν=t'rnν+273 

ειδική J/kgK 1116.75 1011+ 0,05 r'.,v+0.0003 r':V +(23,0 + 0,01 5 ι' _.,-7 10-6 ι':V )σ tΌ2 Cρν c,, 
Ι + Ο,0 1 42·σ tΌ2 ,,. 

θερμοχωρητικότητα 

συντελεστής θερμικής λΑν W/mK 0.031 λΑ ν = 0,0223 + 0,000065trn 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες ΩΑν Pas 2 . ΙΕ-5 η = 1 s .10-6 + 4 7 .10-9 t' -20 .10-121'2 
AV mV mV 

αριθμός Reynolds ReAv - 135471.3 
WmvDhvPmv 

ReAv = 
ηΑ V 

αριθμός Prandtl ΡrΑν - 0.754 
ηAVCpV 

PrAv = 
λΑV 

αριθμός Nusselt ΝuΑν - 475 .829 
Nu,y = ο,02•ι:~ Γ •e ,.''-ι οο],,, ''[ι +[ ~:· Γ] 

εσ. συντελεστής aiv W/m2 49.693 λAVNuA V 
συναγωγής κ αiV = 

DhV 

11 συντελεστής 1/kν 0.3735525 1/kν 
θερμοπερατότητας 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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συντελεστής kv W/ml. 2.677 1 
θερμοπερατότητας κ kv = 

1 s [Π D., ] αiV + Η Λ v + Dιι vaaav 

50 συντελεστής ψύξης Kv - 0.005 Κ - Uv · kv · Lv 
v-

m · cpv 

51 μέση θερμοκρασία Tmv κ 409.987 -Τ Tw - Tu ( - - Kv ~ 
καυσαερίου 

Tmv - u + e 
Kv ~ 

tmv oc 139.673 tmv=T mv-273 
52 έλεγχος θερμοκρασίας Δtmv κ 0.327 Δtmv=t'mv-tmv 

καυσαερίου 

53 θερμοκρασία εισόδου Te κ 412.347 
Te = Tu + (w -TuJe - Kv 

στην καπνοδόχο te oc 139.347 te=Te-273 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για θερμοκρασιακή ισορροπία 

54 συντελεστής llkbv 0.7272727 

θερμοπερατότητας 
kbv W/ml. 1.375 1 

κ kbV = 
1 ( 1) Dhv - + - + 

a iV Λ v Dhvaa av 

55 συντελεστής ψύξης Κbν - 0.0024 Κ = Uv · kb v ·4 
bV 

m · cpv 

56 μέση θερμοκρασία TmbV κ 412.832 - Τ Τ νν - Tu ( - Κbν ~ 
καυσαερίου 

Τ rrbV - u + - e 
Κbν ~ 

tmbV oc 139.832 tmbv=T mbv-273 
57 θερμοκρασία εισόδου Teb κ 412.664 

Teb =Tu + (w -TuJe -Kbν 
στην καπνοδόχο 

teb oc 139.664 teb=Teb-273 
Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για έλλειψη θερι.ιοκρασιακήc: ισορροπίας 

58 

59 

60 

61 

62 

μέση θερμοκρασία tm oc 137 

καυσαερίου Τιη κ 410 T'm=t'm+273 
ειδική Cρ J/kgK 1116.053 c _ Ι 011+ 0,05 . ι'. +Ο,0003- t'~ +(23,Ο + ο,015· ι'. -7· 1 σ-' · t'~ )σ (:ο,~ 

θερμοχωρητικότητα 
' 1 + 0,0142·σ t'Ο2 _... 

συντελεστής θερμικής λΑ W/mK 0.031 λΑ = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες ΠΑ Pas 2.lE-5 ηΑ =15·10-6 +47 ·10-9tm - 20 · 10-12 t~ 

αριθμός Reynolds ReA - 146329 wmDhpm 
Re A = 

ηΑ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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63 αριθμός Prandtl PrA - 0.753 
ηACp 

Pr =--
Α λ 

Α 

64 αριθμός Nusselt NuA - 416.704 
ΝιιΛ =0,02 1 Ψ~ tc/·κ-1oo}r/· .. 1+ i ·) . { )"' [ ( '"] 

65 εσ . συντελεστής ai Wlω1 46.44 λΑΝuΑ 
συναγωγής κ 

α . = 
1 

Dh 

66 !/συντελεστής 1/k 0.3393281 

θερμοπερατότητας 

συντελεστής k W/m1 2.947 1 
k = 

θερμοπερατότητας κ 
1 [(1) Dh ] -+ SH - + 
αί Λ Dhaαa 

67 συντελεστής ψύξης κ - 0.034 U · k·L 
Κ= 

m · cP 

68 μέση θερμοκρασία Tm κ 409.987 Τ -Τ Te-Tu(_ - κ' 
καυσαερίου 

m - υ + e 
κ -

tm oc 136.987 tm=Tm-273 
69 έλεγχος θερμοκρασίας Δtm 

καυσαερίου 

κ 0.6570302 
0.013 

Δtm=t'm-tm 

70 θερμοκρασία στο Το κ 407.653 Το = Τ υ + ( e - Τ υ J e -Κ 
στόμιο της καπνοδόχου to oc 134.653 tο=Τσ-273 

Θερμοκρασίες στην καπνοδόγο για θεpμοκpασιακή ισοppοπία 

71 συντελεστής 1/kb 0.6570302 

θερμοπερατότητας 
kb W/m'- 1.522 1 

κ 
kb = 

1 ( 1 ) Dh -+ - + 
αί Λ Dha α a 

72 συντελεστής ψύξης Kb - 0.0177 U · k · L 
κ- h h-

m ·cP 

73 μέση θερμοκρασία Tmb κ 411.436 
Τ =Τ T.b-Tu -c -κ. 

καυσαερίου mh u + -e 
K h -

tmb oc 138.436 tmb=T mb-273 
74 θερμοκρασία στο Τσb κ 410.215 Τ -Τ (: Τ .....,, _κ. 

στόμιο της καπνοδόχου 
ob - u+ eb- u~ 

tob oc 137.215 tob=T ob-273 
Θερμοκρασίες στο στόμιο της καπνοδό) ου για θερμοκρασιακή ισορροπία 

75 συντελεστής kσb W/mΊ. 1.522 

θερμοπερατότητας κ 

76 θερμοκρασία tiob oc 133.312 

εσωτερικού 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΉΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR • 
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τοιχώματος στο στόμιο 

Πυκνότητες και ταχύτητες για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

77 πυκνότητα στο ρw kg/mJ 0.79 
Ρι 

Ρνν = 
περιστόμιο R · Tw 
καυσαερίων 

78 ταχύτητα στο Ww m/s 12.089 m 
περιστόμιο 

w =--
w Α · ρ., , 

καυσαερίων 

79 πυκνότητα στον ρmv kg/mj 0.79 
Ρι 

καπναγωγό Pmv = R ·T 
mV 

80 ταχύτητα στον Wmν m/s 12.089 m 
καπναγωγό Wmv = 

Α · ΡπιV 

81 πυκνότητα στην ρm kg/mJ 0.796 
Ρι 

καπνοδόχο Pm=~ 
m 

82 ταχύτητα στην Wm m/s 13.837 m 
καπνοδόχο 

w = --
m Α · Ρπ, 

Πιέσεις στον καπναγωγό 

83 άνωση (πίεση ηρεμίας) ΡΗν Pa 1.118 ΡΗν= Ηγg(ρι-ρmv) 

84 μεταβολή πίεσης λόγω ΡGν Pa 18.456 
Pmv 2 Pw 2 

ταχύτητας Ρα = --Wmv - - Ww 
2 2 

85 ρευστομ. συντ.ασφ . SEGV - 1.5 

για μεταβολή πίεσης 
- - - -

86 προεκτίμηση Ψν - 0.028 

Ψr,, = [ 0,25 ]' συντελεστή τριβής 

1 
rv 5,74 

0
{ 3,7 · D., + Re , ,"·' ) 

συντελεστής τριβής για Ψνsmooth - 0.028 

r=O 1 
=-210{ 2,51 ) 

JΨvsn1ooth ReJΨvπp 

συντελεστής τριβής Ψν - 0.016 

_1_ =_210{ 2,5 1 + r, ) 
.Jψ; ReJΨvπρ 3,Ί I · Dhv 

87 λόγος συντελεστών ψν/ψνsmο - 1.743 ψ/ψsmooth 
τριβής oth 

88 τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR • 
ΣΕ BIOMHXANJA 



πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/αν 

τιστάσεις 

2 γόνατο 45 ζv1 0.4 0.8 

ο γόνατο 60 (v2 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζv3 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζy4 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζν5 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζν6 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζy7 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζν8 0.5 ο 

ο απότομη ζv9 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζv10 0.1 ο 

διαστολή 

ο συστολή ζv11 0.15 ο 

Σζ άλλων εξαρτημάτων Σζνα ο 

άθροισμα τοπικών Σζv 0.8 

συντελεστών 

89 πίεση αντίστασης ΡRν Pa 108 . Ι 
( Lv Σ ) PrnJ 2 s ~ = SE Ψν-+ ζvn -wrrN+ fG>./ "PGV 

Dhv n 2 

90 αναγκαίος ελκυσμός ΡFν Pa 107 ΡFν = ΡRν - ΡΗν 
καπναγωγού 

91 αναγκαία υποπίεση Pze Pa 107 Pze = Pw + ΡFν + ΡΒ 
στην είσοδο της 

καπνοδόχου 

Πιέσεις σττιν καπνοδόγο 

92 
93 

94 

95 

96 

97 

άνωση __ ~- . ΡΗ Pa 36.682 ΡΗ = Η· g(ρL -ριn) - -··· 
μεταβολή πίεσης 'λόγω Ρο Pa ο 

μεταβολής ταχύτητας 

ρευστο μηχανικός SEo - 1.5 

συντελεστής 

ασφαλείας για 

μεταβολή πίεσηc: 

προεκτίμηση ψ - 0.029 0,25 

συντελεστή τριβής ψ" [ ]' I Γ 5,74 
09 

( 3,7 · D h + Re ο,9 J 
συντελεστής τριβής για Ψsmooth - 0.028 

J; = - 2 log [ R: ·JΨ} r=O Γ = 0 

συντελεστής τριβής ψ - 0.016 
1 21 [ 2,51 Γ ) 

.Jψ = - 09 Re .Jψ + 3,71 · Dh 

λόγος συντελεστών ψ/ψsιnooth - 1.804 ψ/ψsιnooth 
τριβής 

τοπικοί συντελεστές 

αντίσταστιc:; 

πλήθοc: είδος 
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αλλαγής 

πορείας/αν 

τιστάσεις 

ο γόνατο 45 ζ1 - 0.4 ο 

ο γόνατο 60 ί,2 - 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζ3 - 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζ4 - 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζ5 - 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζ6 - 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζ7 - 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζs - 0.5 ο 

ο απότομη ζ9 - 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζ10 - 0.1 ο 

διαστολή 

1 συστολή ζ11 - 0.15 0.15 

ο διχάλα ζ12 - 0.5 ο 

(παντελόνι) 

ο διχάλα με ζ13 - 2.6 ο 

κλαπέτο 

αποκοπής 

κλάδου 

1 δίσκος ζ14 - 1.0 1 

Meidinger 
Σζ άλλων εξαρτημάτων Σζα - ο 

άθροισμα τοπικών Σζν - 1.15 

συντελεστών 

98 πίεση αντίστασης PR Pa 246.8 
R -S [ψ_!:_+ Σ~J Pmw2 + S .p - - - .. -- .... _ . -~- - - ... - - R - Ε - Dh n · -·L . m · EG G 

99 υποπίεση στην είσοδο Pz Pa -210.1 Pz = ΡΗ - PR - Ρι 
της καπνοδόχου 

Απόδειξη λειτουργίας κατά ΕΝ 13384-1 
100 συνθήκη πίεσης 1 Pz ί,] Pze Pa Pz PZe 

-210.1 107 
συνθήκη πίεσης 2 Pz ί,J ΡΒ Pa Pz ΡΒ 

-210.1 ο 

101 συνθήκη tiob Dtg Dt oc tiob !,, Tiob :?: Tg 

θερμοκρασιών 
133.312 55.074 

Ρ 23 
Αποτελέσματα του υπολογισμού 

102 είδος κατασκευής - -
καπναγωγού 

εσωτερική διατομή Αν ffiL 0.071 
εσωτερική περίμετροι:; Uv m 0.945 
υδραυλική διάμετρος Dhv m 0.301 

103 είδος κατασκευής - -
καπνοδόχου 

εσωτερική διατομή Α mL 0.0616 
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υ m 0.88 
m 0.280 
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σειρά 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛ.Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 2 ΚΑΤΑ 
ΕΝ 13384.01 

χαρακτηρισμός σύμβολο μονάδα τιμές από εξίσωση 

δεδομένα 

υπολογισμό 

Λέβητας (ή αντίστοιχη συσκευή) 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

είδοc: συσκευήc: - -
καύσιμο - - φυσικό 

αέριο 

είδοc; καυστήρα - -
ονομ. θερμική ισyύc; QN kW 1418 

θερμική ισχύς Q kW 1418 

βαθμός απόδοσης nW % 88 n = {85 + 1.0logQN QN :S \OOGl:W 

w 88.0 QN > \OOOkW 

θερμική ισyύc; εστίαc; QF kW 1611.364 QF=Q/ηw 

συγκέντρωση C02 σ(CΟ2) % 10.2 8.6 
l - 0.078logQ.ν 

Ω.ν S ΙΟΟkW,υπερπίεση 

σ(C.Ό, )= 
10,2 Ω.v > ΙΟΟkW, υπερπίεση 

5,1 

l - 0.075logQv 
Q, S lΟΟkW, χωρ.υπερπίεση 

6,0 Q.ν > ΙΟΟkW, χωρ .υπερπίεση 

ροή μάζαc; καυσαερίων m (kg/s) 0.678 

θερμοκρασία tw oc 140 

καυσαερίων 

Tw χ 413 Tw=tw+273 
αναγκαίος ελκυσμός Pw Pa ο 

{ 15iogQN QN ~ 100kW 

για τη συσκευή Pw = -47+38.5logQN QN > 100kW 
Ο yια λέβητα υπερπίεσης 

εσωτερική διάμετρος Dw m 0.301 

περιστομίου 

διατομή περιστομίου Aw ffiL 0.071 

περίμετρος Uw m 0.945 

περιστομίου 

υδραυλική διάμετρος Dhw m 0.301 

περιστομίου 

λόγος β - 0.9 

αέρα/καυσαερίων 

αναγκαίος ελκυσμός ΡΒ Pa ο 

για την προσαγωγή 

αέρα 

προσωρινή διατομή Α' m 0.071 

οδού καυσαερίων 

προσωρινή υδραυλική Dhw m 0.301 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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διάμετρος 

Καπναγωγός 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 
19 

είδος κατασκευής - -
εκτεταμένο μήκος Lν m 1.4 

ενεργό ύψος Ην m 0.3 

μορφή καπναγωγού - -
εσωτερική διάμετρος Dν m 0.301 

διατομή Αν m" 0.071 

περίμετρος Uν m 0.945 

υδραυλική διάμετρος Dhν m 0.301 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπναγωγού: 

εσωτερικό στρώμα : - -
υλικό 

πάχος dvt m 0.002 

συντελεστής θερμικής λv1 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhν1 m 0.305 Dhν1=Dhy+2dν1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: υλικό - -
πάχος dv2 m 0.03 

συντελεστής θερμικής λv2 W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhν2 m 0.365 Dhν2=Dhν1+2dν2 
διάμετρος 2 
εξωτ. στρώμα: υλικό - -
πάχος dv3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λv3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhνa m 0.367 Dhνa=Dhν2+2dν3 
διάμετρος 3 
Αντίσταση (1/Λ)ν m"ΚΙ 0.601 

( ~) = ο h f [-.1 ιn[ ~)] θερμοδιαφυγής w Λ 1 2 λn Dh,n 

εξωτερικός αaν W/m" 8 

συντελεστής κ 

συναγωγής 

Τραχύτητα rν m 0.001 
' 

τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/αν 

τιστάσεις 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

ο συστολή 

Καπνοδόγοc; 

20 

21 
22 
23 

24 

25 

Κατηγορία αντίστασης - -
θερμοδιαφυγής 

εκτεταμένο μήκος L m 
ενεργό ύψος Η m 1 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπνοδόχου: 

μορφή καπνοδόχου - - Τετραγωνική 

εσωτερική πλευρά 1 ή S1 ηD cm 
εσωτερική διάμετρος 

εσωτερική πλευρά 2 S2 cm 
διατομή Α m:ι 8.4914 

περίμετρος υ m 11.656 

υδραυλική διάμετρος Dh m 0.000 

εσωτερικό στρώμα: - -
υλικό 

πάχος dι m 0.002 

συντελεστής θερμικής λ1 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dh1 m ο Dh1=Dh+2d1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: υλικό - -
πάχος d2 m 0.04 

συντελεστής θερμικής λ1 W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dh2 m ο Dh2=Dh1+2d2 
διάμετρος 2 
εξωτερικό στρώμα: - -
υλικό 

πάχος d3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λ3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dha m ο Dha=Dh2+2d3 
διάμετρος 3 
αντίσταση (1/Λ) m:ιΚ/ (_!_)=1,1.ohf[-.1 ιn(~J] θερμοδιαφυγής w Λ 1 2 λ n Dh,n 
εξωτερικός αa W/m2 23 

συντελεστλης κ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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συναγωγής 

26 τραχύτητα r m 0.001 

27 τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/αν 

τιστάσειc; 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

1 συστολή 

ο διχάλα 

(παντελόνι 

) 
ο διχάλα με 

κλαπέτο 

αποκοπής 

κλάδου 

1 δίσκος 
Meidinger - . -

Βασικές τιμές για τον υπολογισμό 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

γεωδαιτικό ύψος Ζ m ο 

πίεση εξωτερικού αέρα PL Pa 97000 (-Q·Z) 
Ρι = 97000 · e RιΤι 

θερμοκρασία tι oc 
εξωτερικού αέρα Τι κ 273 Τι=tι+273 

θερμοκρασία αέρα tu oc 
περιβάλλοντος Tu κ 273 Tu=tu+273 
θερμοκρασία αέρα στο tuo oc 
στόμιο Tuo κ 273 Tuo=tuo+273 
σταθερά αερίου του Rι J/kgK 288 

αέρα 

πυκνότητα εξωτερικού ρι kg/mj 1391.23372 
Ρι 

αέρα 
Ρι = 

Rι . Τι 

σταθερά αερίου του R J/kgK 139288 R = 288[1 + Ο ,0032 · σ(CΟ2)] 

καυσαερίου 

ΑΝΆΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

- >-



36 μερική πίεση υδρατμών PD Pa 15790.21 

στα καυσαέρια Ρι [ 100 ] p D = 100 1 + 57 + 1,1 

σ(Ο 2 ) 
37 θερμοκρασία δρόσου tρ oc 55.07423 

tρ = 
4077 

•
9 

...... - 236 ,67 
καυσαερίου 23 ,6448 - ln ~D _, 

(ξηρές συνθήκες λειτουργίας) 

ή 

tρ =0 

(υγρές συνθήκες λειτουργίας) 

38 πίεση ανεμόπτωσης PL Pa ο 

39 διόρθωση για έλλειψη SH - 0.5 

θερμικής ισορροπίας 

40 ρευστο μηχανικός SE - 1.5 

συντελεστής ασφαλείας 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

Μέση θερμοκρασία tmv oc 139 

καυσαερίου Tmv κ 412 T'mν=t'mν+273 

ειδική Cρν J/kgK 1116.517 c = 10 11+ 0,05 - t '..,γ +0,0003·t'.:V +{23,0 + U,01S · ι'- -7· 10....s - ι·_:., )σ tΟ1 .... 

θερμοχωρητικότητα 
ιΚ Ι +Ο,ΟΙ42· σ tο2 .... 

συντελεστής θερμικής λΛν W/mK 0.031 λΑν = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες llAν Pas 2 . ΙΕ-5 η =15 ·10-6 +47·10-9!' -20 .10-12 112 
AV mV mV 

αριθμός Reynolds ReAν - 135736.7 
Re _ Wm v Dhv P mv 

ΛV -
-- ·- -· - . - ~ - ηΛV 

αριθμός Prandtl ΡrΑν - 0.753 
ηΛVCpV 

PrΛv = 
λΛV 

αριθμός Nusselt ΝuΑν - 476.678 
{ ψ, Γ " ~ "'[ ( v •. Γ'] Nu ,., = 0,021 - - ,e_,. · - lOOJr,,. · 1 + -

Ψ1;._,,ι, Lι· 

εσ. συντελεστής aiν W/mL 49.679 λAVNitAV 
συναγωγής κ αiV = 

D hV 

} /συντελεστής 1/kν 0.3718855 1/kν 
θερμοπερατότητας 

συντελεστής kν W/m'" 2.689 1 
θερμοπερατότητας κ kv = 

_Ι + 8 [ ( _!_) + D,, ] 
α;v Η Λ v DhVaaav 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



50 συντελεστής ψύξης Kv - 0.005 Κ _ Uv· kv·4 
v -

m · cpv 

51 μέση θερμοκρασία Tmv κ ο - Τ Τ νν - Tu ( - - Kv, 
καυσαερίου 

Tmv - u + e 
Kv ~ 

tmv oc 139.672 tmv=T mv-273 
52 έλεγχος θερμοκρασίας Δtmν κ -0.672 Δtmv=t'mv-tmv 

καυσαερίου 

53 θερμοκρασία εισόδου Te κ 412.344 Τ e = Τ u + ( νν - Τ u J e -Κ ν 
στην καπνοδόχο te oc 139.344 te=Te-273 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για θερμοκρασιακή ισορροπία 

54 συντελεστής llkbv 0.723589 

θερμοπερατότητας 
kbv W/m'" 1.382 1 

κ kb v = 
1 ( 1) Dhv - + - + 

α;v Λ v Dhvaaav 

55 συντελεστής ψύξης Κbν - 0.0024 Κ _ U v · kbv ·4 
bV -

m · cpv 

56 μέση θερμοκρασία TmbV κ 412.831 -Τ Tw - Tu(_ - Kbv' 
καυσαερίου 

Τ rrbV - u + e 
Κbν ~ 

tmbV oc 139.831 tmbv=T mbv-273 
57 θερμοκρασία εισόδου Teb κ 412.662 

Teb = Tu + (w -Tu J e -Kbν 
στην κ~πyοδ.Qχο 

teb oc 139.662 teb=Teb-273 
Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

μέση θερμοκρασία tm oc ο 

καυσαερίου Tm κ 273 T'm=t'm+273 
ειδική Cρ J/kgK !088.012 c _ Ι 011+ Ο,05· ι ·. +ο.ο οο:J. ι'~ +(2~0 + ο,Ο Ι 5· ι·. -1 -Ι σ-6 - 1'~ )σ C:o,: 

θερμοχωρητικότητα 
' 1 +0,0142· σ tΌ2 _.. 

συντελεστής θερμικής λΑ W/mK 0.022 λΑ = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότηταc; 

δυναμικό ιξώδες llA Pas 1 .5Ε-5 ηΑ =15·10-6 +47 · 10-9 tm - 20 · 10-1 2 t~ 

αριθμός Reynolds ReA - 116047.5 wmDhpm 
ReA = 

ηΑ 

αριθμός Prandtl PrA - 0.732 
ηACp 

Pr = --
Α λ 

Α 

αριθμός Nusselt NuA - ο { J'" [ '"] ΝuΛ = 0,0 2 1 Ψ~ t e/·1 - too}r,1°· 4 
1 + ( ~ι.). 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΈΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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65 εσ. συντελεστής ai W/ml. ο λΑ ΝuΑ 
συναγωγής κ 

α -
ί-

Dι, 

66 1/συντελεστής 1/k ο 

θερμοπερατότητα~ 

συντελεστής k W/ml. ο 1 
k = 

θερμοπερατότητας κ 
1 [(1) Dh ] -+ SH - + 
αί Λ Dha αa 

67 συντελεστής ψύξης κ - ο U·k · L 
Κ= 

m ·cP 

68 μέση θερμοκρασία Tm κ ο Τ -Τ Te-Tu(_ - κ ' 
καυσαερίου 

m - u + e 
κ , 

tm oc -273 tm=Tm-273 
69 έλεγχος θερμοκρασίας Δtm κ 0273 Δtm=t'm-tm 

καυσαερίου 

70 θερμοκρασία στο Τσ κ 412.344 Το = Τ u + ( e - Τ u J e -Κ 
στόμιο της καπνοδόχου 10 oc 139.344 ta=Tσ-273 

Θεοιιοκpασίεc; στην καπνοδόγο για θεpμοκpασιακή ισοppοπία 

71 συντελεστής 1/kb ο 

θερμοπερατότητας 
kb W/ml. ο 1 

κ 
kb = 

1 ( 1 ) Dh -+ - + 
αί Λ Dhaαa 

72 συντελεστής ψύξης Kb - ο Κ _ U · kb · L 
b -

m · cP 

73 μέση θερμοκρασία Tmb κ ο 
Τ =Τ T,b -Tu ' 

καυσαερίου mb u + (- e-κ' -Kb 

1mb oc -273 tmb=T mb-273 
74 θερμοκρασία στο Τσb κ 41 2.662 Τ -Τ ( Τ --...-κ, 

στόμια της καπνοδόχου 
ob- u+ eb- u.S. 

1σb oc 139.662 tab=T σb-273 
Θεpμοκpασίεc; στο στόμιο της καπνοδό ου για θερμοκρασιακή ισορροπία 

75 συντελεστής kσb W/mL ο 

θεpμοπεpατότητα~ κ 

76 θερμοκρασία tiob oc ο 

εσωτερικού τοιχώματος 

στο στόμιο 

Πυκνότητες και ταχύτητες για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

77 0.79 πυκνότητα στο ρw kg/m5 
Ρι 

περιστόμιο καυσαερίων Ρνν = R · Tw 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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78 ταχύτητα στο ww m/s 12.089 m 
περιστόμιο καυσαερίων 

w =--
w Α·ρ 

~· 

79 πυκνότητα στον ρmv kg/m3 0.792 
Ρι 

καπναγωγό Pmv = R·T 
mV 

80 ταχύτητα στον Wmν m/s 12.059 rh 
καπναγωγό Wmv = 

A · Pmv 

81 πυκνότητα στην ρm kg/m3 1.195 _EL._ Pm = 
καπνοδόχο R ·Tm 

82 ταχύτητα στην Wm m/s 0.067 m 
καπνοδόχο 

w =--
1Τ} Α·ρ"' 

Πιέσεις στον καπναγωγό 

83 άνωση (πίεση ηρεμίας) ΡΗν Pa 1301 PHV= Ηγg(ρι-ρmv) 
84 μεταβολή πίεσης λόγω ΡGν Pa -57.56 

Pmv 2 Pw 2 

ταχύτητας Ρο= --Wmv --Ww 
2 2 

85 ρευστομ.συντ.ασφ. SEGV - 1 

για μεταβολή πίεσης 

86 προεκτίμηση Ψν - 0.028 

ψ,_, = [ 0,25 ]' συντελεστή τριβής 
Ι rv 5,74 0

{ 3,7 · D., + Re , ,"' ] 

συντελεστής τριβής για Ψνsmooth - 0.028 

r=O 1 
=-210{ 2,51 ) 

JΨvsπιοοιh ReJΨvπp 

συντελεστής τριβής Ψν - 0.016 

_1_=_210{ 2,51 + r, ] 
[ιf; Re~Ψvπp 3,71 -Dhv 

87 λόγος συντελεστών ψν/ψνsm - 1.743 ψ/ψsmooth 
τριβής ooth 

88 τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/αν 

τιστάσεις 

ο γόνατο 45 ζv1 ΟΑ ο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



ο γόνατο 60 ζν2 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζν3 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζy4 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζv5 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζv6 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζy7 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζvs 0.5 ο 

ο απότομη ζv9 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζv10 0.1 ο 

διαστολή 

ο συστολή ζv11 0.15 ο 

Σζ άλλων εξαρτημάτων Σζvα ο 

άθροισμα τοπικών Σζv ο 

συντελεστών 

89 πίεση αντίστασης ΡRν Pa -46.4 ~ =SE( Ψν~+ Σζvn J Pmν w~ +SEGV ·PGV 
Dhν n 2 

90 αναγκαίος ελκυσμός ΡFν Pa -47.7 PFv = ΡRν - ΡΗν 
καπναγωγού 

91 αναγκαία υποπίεση Pze Pa -47.7 Pze = Pw + ΡFν + ΡΒ 
στην είσοδο της 

καπνοδόχου 

Πιέσεις στην καπνοδόχο 

92 άνωση ΡΗ Pa 0.383 ΡΗ = Η· g(pL -Pm) 
93 μεταβολή πίεσης λόγω PG Pa ο 

μεταβολής ταχύτητας 

94 ρευστομηχανικός SEG - 1.5 

συντελεστής ασφαλείας 

για μεταβολή πίεσης 

95 προ εκτίμηση ψ - 0.019 0,25 
συντελεστή τριβής ψ = [ ]' I Γ 5,74 og ( 3,7 · Dh + Re ο.9 J 
συντελεστής τριβής για Ψsmooth - 0.019 J; = - 2 log [ R:·jψ} r=O Γ = 0 

συντελεστής τριβής ψ - 0.017 
1 21 [ 2,51 Γ ) 
Jψ = - 09 Re Jψ + 3,71 · D h 

96 λόγος συντελεστών ψ/ψsmooth - 1.115 ψ/ψsmooth 
τριβήc; 

97 τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/αν 

τιστάσεις 

ο γόνατο 45 ζ1 - 0.4 ο 

ο γόνατο 60 ζ1 - 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζ3 - 1.6 ο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR -ΣΕ BJOMHXANJA 



~· 

ο γωνία 45 ί,~ - 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζ5 - 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζ6 - 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζ7 - 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζs - 0.5 ο 

ο απότομη ζ9 - 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζ10 - 0.1 ο 

διαστολή 

1 συστολή ζ11 - 0.15 0.15 

ο διχάλα ζ12 - 0.5 ο 

(παντελόνι) 

ο διχάλα με ζ13 - 2.6 ο 

κλαπέτο 

αποκοπής 

κλάδου 

1 δίσκος ζ14 - 1.0 1 

Meidinger 
Σζ άλλων εξαρτημάτων Σζ - ο 

άθροισμα τοπικών Σζv - 1.15 

συντελεστών 

98 πίεση αντίστασης PR Pa ο 

PR = sE[ ψ ~h + ~ζn ) ρ; w~ +SEG .pG 

99 υποπίεση στην είσοδο Pz Pa 0.4 Pz = ΡΗ - PR - PL 
της καπνοδόχου 

Απόδειξη λειτουργίαc:; κατά ΕΝ 13384-1 
100 συνθήκη πίεσης 1 Pz [J Pze Pa Pz Pz. 

0.4 -47.7 
- -

συνθήκη πίεσης 2 Pz ίJ ΡΒ Pa Pz Ρ0 

0.4 ο 

101 συνθήκη tiob Dt8 D oc !iob tn Tiab ~ Tg 
ο 55.07423 θερμοκρασιών to 

Αποτελέσι.ιατα του υπολογισι.ιού 

102 είδος κατασκευής - -
καπναγωγού 

εσωτερική διατομή Αν ffiL 0.071 
εσωτερική περίμετρο~ Uv m 0.945 
υδραυλική διάμετρο~ Dhv m 0.301 

103 είδος κατασκευής - -
καπνοδόχου 

εσωτερική διατομή Α ffiL 8.4914 
εσωτερική περίμετpος υ m 11 .656 
υδραυλική διάμετρος Dh m 0.000 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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σειρά 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 3 ΚΑΤΑ 
ΕΝ 13384.01 

χαρακτηρισμός σύμβολο μονάδα τιμές από εξίσωση 

δεδομένα 

υπολογισμό 

Λέβητας (ή αντίστοιχη συσκευή) 

1 είδοc συσκευήc - -
καύσιμο - - φυσικό 

αέριο 

είδοc; καυστήρα - -
ονομ. θερμικήισχύς QN kW 2697 

θερμική ισχύς Q kW 2697 

2 βαθμός απόδοσης nW % 88 n ={85+1.0logQN QN :S IOOOkW 
w 88.0 QN >1000kW 

θερμική ισχύς QF kW 3064.773 QF=Q/ηw 

εστίαc; 

3 συγκέντρωση C02 σ(CΟ2) % 10.2 8.6 
1- 0.0781ogQ_v Ω.ν S \ΟΟkW,υπερπiεση 

σ(CΟ, )= 
10,2 QN > \ΟΟkW, υπερπiεση 

5,1 
1-0.075logQ_v Q_,. S \ΟΟkW,χωρ .υπερπiεση 

6,0 QN > \ΟΟkW,χωρ.υπερπiεση 

4 ροή μάζας m (kg/s) 1.289 

καυσαερίων 

- __ 5 - θερμQκ:ρασία. __ _ _ tw oc 140 
-- . -- ----·--·- .....___ __ - ----·-·--- -- -- --

6 

7 

8 

9 

καυσαερίων 

Tw κ 413 Tw=tw+273 
αναγκαίος ελκυσμός Pw Pa ο 

{ 151ogQ, 
για τη συσκευή Pw = -47+38.5/ogQN 

Ο yια λέβητα 

εσωτερική Dw m 0.301 

διάμετρος 
περιστομίου 

διατομή Aw m" 0.071 

περιστομίου 

περίμετρος Uw m 0.945 

περιστομίου 

υδραυλική Dhw m 0.301 

διάμετρος 

περιστομίου 

λόγος β - 0.9 

αέρα/καυσαερίων 

αναγκαίοc; ελκυσμόc; ΡΒ Pa ο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

QN :ς 100kW 

QN > lOOkW 
υπερπίεσης 



για την προσαγωγή 

αέρα 

10 προσωρινή διατομή Α' πι 
0.071 

οδού καυσαερίων 

προσωρινή Dhw πι 0.301 

υδραυλική 

διάμετρος 

Καπναγωγός 

11 
12 
13 
14 

15 

είδος κατασκευής - -
εκτεταμένο μήκος Lν πι 

1.4 

ενεργό ύψος Ην πι 0.3 

μορφή καπναγωγού - -
εσωτερική Dν πι 0.301 

διάμετρος 

διατομή Αν πι:ι 0.071 

περίμετρος Uν πι 
0.945 

υδραυλική Dhv πι 0.301 

διάμετρος 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπναγωγού: 

εσωτερικό στρώμα : - -
υλικό 

πάχος dv1 πι 0.002 

συντελεστής λv1 W/πιΚ 17 

θερμικής 

αγωγιμότητας 

εξωτερική Dhv1 πι 0.305 Dhv1=Dhv+2dv1 
υδραυλική - - -- --

διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: - -
υλικό 

πάχος dv2 πι 
0.03 

συντελεστής λv2 W/πιΚ 0.045 

θερμικής 

αγωγιμότητας 

εξωτερική Dhv2 πι 0.365 Dhv2=Dhv1+2dv2 
υδραυλική 
διάμετρος 2 
εξωτ. στρώμα: - -
υλικό 

πάχος dv3 πι 
0.001 

συντελεστής λv3 W/πιΚ 17 

θερμικής 

αγωγιμότητας 

εξωτερική Dhva πι 0.367 Dhva=Dhv2+2dv3 
υδραυλική 

διάμετρος 3 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 
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16 Αντίσταση (1/Λ)ν m1ΚIW 0.601 

( ~) = ohf [-.
1 ιn (~ J] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λ n Dh,n 

17 εξωτερικός αav W/m1K 8 

συντελεστής 
συναγωγής 

18 Τραχύτητα Γy m 0.001 

19 τοπικές 

αντιστάσειc: 

πλήθος είδος 

αλλαγή 

ς 

πορείας 

/αντιστ 

άσεις 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομ 

η 

συστολ 

ή 

ο απότομ 

η 

διαστο 
- - ~- ... 

λή 

ο συστολ 

ή 

Καπνοδόγοc: 

20 

21 
22 
23 

Κατηγορία - -
αντίστασης 

θερμοδιαφυγήc; 

εκτεταιιένο μήκοc; L m 
ενεργό ύψος Η m 1 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπνοδόχου: 

μορφή καπνοδόχου - - Τετραγωνική 

εσωτερική πλευρά 1 sι η D cm 
ή εσωτερική 

διάμετρος 

εσωτερική πλευρά 2 S2 cm 
διατομή Α m1 3.2652 

περίμετρος υ m 7.228 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANTA 



24 

25 

26 
27 

υδραυλική Dh m 0.000 

διάμετρος 

εσωτερικό στρώμα : - -
υλικό 

πάχος d1 m 0.002 

συντελεστής λ1 W/mK 17 

θερμικής 

αγωγιμότητας 

εξωτερική Dhl m ο Dhl=Dh+2d1 
υδραυλική 

διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα : - -
υλικό 

πάχος d2 m 0.04 

συντελεστής λ2 W/mK 0.045 

θερμικής 

αγωγιμότητας 

εξωτερική Dh2 m ο Dh2=Dh1+2d2 
υδραυλική 

διάμετρος 2 
εξωτερικό στρώμα : - -
υλικό 

πάχος d3 m 0.001 

συντελεστής λ3 W/mK 17 

θερμικής 

αγωγιμότητας 

εξωτερική Dha m ο Dha=Dh2+2d3 
υδραυλική 

διάμετρος 3 
αντίσταση (1/Λ) m2Κ/W 

( _!_) = 1,1 .ohf [-.
1 ιn(~ J] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λ n Dh,n 

εξωτερικός αa W/mLK 23 

συντελεστλης 
συναγωγής 

τραγύτητα r m 0.001 

τοπικές 

αντιστάσειc:: 

πλήθος είδος 

αλλαγή 

ς 

πορείας 

/αντιστ 

άσεις 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 



ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομ 

η 

συστολ 

ή 

ο απότομ 

η 

δια στο 

λή 

1 συστολ 

ή 

ο διχάλα 

(παντελ 

όνι) 

ο διχάλα 

με 

κλαπέτ 

ο 

αποκοπ 

ής 

κλάδου 

1 δίσκος 

Meidin 
ger 

Βασικές τιμές για τον υπολογισμό 

28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

γεωδαιτικό ύψοζ Ζ m ο 

πίεση εξωτερικού PL Pa 97000 ( -g-z) 
αέρα Ρι= 97000 · e RιΤι 
θερμοκρασία tL oc 
εξωτερικού αέρα TL κ 273 TL=tL+273 ~ 

θερμοκρασία αέρα tu oc 
περιβάλλοντος Tu κ 273 Tu=tu+273 
θερμοκρασία αέρα tuo oc 
στο στόμιο Tuo κ 273 Tuo=tuo+273 
σταθερά αερίου του RL J/kgK 288 

αέρα 

πυκνότητα ρL kg/mj 1391.23372 Ρι 

εξωτερικού αέρα 
Ρι = 

Rι . Τι 

σταθερά αερίου του R J/kgK 139288 R = 288[1 + Ο,0032 ·σ(CΟ2)] 

καυσαερίου 

μερική πίεση Ρο Pa 15790.21 

υδρατμών στα Ρι [ 100 ] 
καυσαέρια Ρ ο= 100 1+ 57 +1,1 

σ(Ο 2 ) 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



37 θερμοκρασία tρ oc 55.07423 
tρ = 

4077 
•
9 

-..,- 236 ,67 
δρόσου καυσαερίου 23 ,6448 - Ιn (> 0 ~ 

(ξηρές συνθήκες λειτουργίας) 

ή 

tρ =0 

(υγρές συνθήκες λειτουργίας) 

38 πίεση ανεμόπτωσης Ρι Pa ο 

39 διόρθωση για SH - 0.5 

έλλειψη θερμικής 

ισορροπίαι::; 

40 ρευστο μηχανικός Sε - 1.5 

συντελεστής 

ασφαλείας 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

41 

42 

43 

44 

45 

---46 

47 

48 

49 

Μέση θερμοκρασία tmν oc 139 

καυσαερίου Τ mv κ 412 T'mν=t'mν+273 

ειδική Cρν J/kgK 1116.517 1011+ D,05·t',.,+0.0003-ι'~+(2l0+0,015·ι'_,, -7· 10-6 ·t'~ )σ t'Ο1 = 
c,.-

Ι +U,0142·σ tΌ1 _, 

θερμοχωρητικότητα 

συντελεστής λΑν W/mK 0.031 λΑν = 0,0223 + 0,000065tm 
θερμικής 

αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες ΠΑV Pas 2.lE-5 η =15 ·10-6 +47 ·10-9 t' -20 ·10-12
/'

2 
AV mV mV 

αριθμός Reynolds ReAv - 258167.7 
WmvDhvPniV 

Re Av = 
ηΑ V 

αριθμός Prandtl ····-·--· ---P..F-Av--- ---- -- ---·-...- -·-·~ -·- . 
. JL75_:ι_ --- ~-- -η AVcpγ----·-···-,,. 

PrAv = 
λΑV 

αριθμός Nusselt ΝuΑν - 866.326 { Γ' [ ( J'"] Nu,., = 0,021 -..!!!.!:.._ te.,, 0·•- ιoo}rN°·~ ι + Ε..!:!:._ 
Ψv....,.ιiι Lv 

εσ. συντελεστής aiv W/m""K 90.287 λAVNuAV 
συναγωγής α;v = 

DhV 

1 /συντελεστής llkv 0.3628447 llkv 
θερμοπερατότητας 

συντελεστής kv W/m""K 2.756 1 
θερμοπερατότητας kv = 

1 S [( 1) D., ] 
αίV + Η Λ v + DhVaαaV 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



50 συντελεστής ψύξης Kv - 0.003 Κ _Uv· kv· Lv 
v-

m ·cpv 

51 μέση θερμοκρασία Tmv κ ο -Τ Tw-Tu( - κv' 
καυσαερίου 

Tmv - u + - e 
Kv ~ 

tmv oc 139.823 tmv=T mv-273 
52 έλεγχος Δtιην κ -0 .823 Δtmv=t'mv-tmv 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

53 θερμοκρασία Te κ 412.646 Τ - Τ { Τ ; -Κν e - u + νν - u _....e 
εισόδου στην te oc 139.646 te=Te-273 
καπνοδόχο 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για θερμοκρασιακή ισορροπία 

54 συντελεστής llkbv 0.7142857 

θερμοπερατότητας 
kbv W/m2K 1.4 1 

kbV = 
1 ( 1) Dhv - + - + 

αiV Λ v Dhvaαav 

55 συντελεστής ψύξης Κbν - 0.0013 Κ - Uv · kb v · Lv 
bV -

m ·cpv 

56 μέση θερμοκρασία TmbV κ 412.91 - Τ Τ νν - Τ u ( - Κbν ' 

καυσαερίου 
Τ rrbV - u + - e 

Κbν ~ 

tmbV oc 139.91 tmbv=T mbv-273 
57 θερμοκρασία- - , _ ...... - ..... :r-eb κ - ·· - -· __ 412.82_ -

τ-- = Τ u + C°w - ί u 3°"έΓΚ: bV 
··-· 

eb 
εισόδου στην 

teb oc 139.82 teb=Teb-273 
καπνοδόχο 

Θεpμοκpασίες στην καπνοδόyο για έλλειψη θφμοκpασιακής ισοppοπίας 

58 μέση θερμοκρασία tm oc ο 

καυσαερίου Tm κ 273 T'm=t'm+273 
59 ειδική Cρ J/kgK 1088.012 c = 1011+ Ο,05 · ι·. +Ώ,ΟΟΟ> Ι': +( 23,Ο + ο.ο 15· ι'. -7 · l σ"' - ι·: )σ (:ο,' 

' l + O,Ol42·σ t:O,~ 

60 

61 

62 

63 

θερμοχωρητικότητα 

συντελεστής λΑ W/mK 0.022 λΑ = 0,0223 + 0,000065tm 
θερμικής 

αγωγιμότηταc; 

δυναμικό ιξώδες llA Pas 1.5Ε-5 ηΑ =15·10-6 +47 ·10-9 tm - 20 · 10-12 t~ 

αριθμός Reynolds ReA - 71962.22 wmDhpm 
ReA = 

ηΑ 

· αριθμός Prandtl PrA - 0.732 
ηACp 

Pr =--
Α λ 

Α 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΤΑ 



64 αριθμός Nusselt 

65 εσ. συντελεστής 

συναγωγής 

66 11 συντελεστής 
θερμοπερατότητας 

συντελεστής 

θερμοπερατότητας 

67 συντελεστής ψύξης 

68 μέση θερμοκρασία 

καυσαερίου 

69 έλεγχος 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

70 θερμοκρασία στο 

στόμιο της 

καπνοδόχου 

1/k 

k 

κ 

Tm κ 

tm oc 
Δtm κ 

κ 

oc 

Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για θερμοκρασιακή ισορροπία 

71 συντελεστής 1/kb 
θερμοπερατότητας 

72 συντελεστής ψύξης 

73 μέση θερμοκρασία 

καυσαερίου 

74 θερμοκρασία στο 

στόμιο της 

W/mLK 

κ 

oc 
κ 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

ο 

-273 

0273 

412.646 

139.646 

ο 

ο 

ο 

ο 

-273 

412.82 

καπνοδόχου tob °C !39.82 

ΝιιΛ =0,021 Ψ~M<><>ll> Cι cΛ 0·1 - 1 oo}r. 1 °· 4 Ι+ ~ι.) . { )'·" [ ( '"] 

K=U ·k·L 
m · cP 

to=To-273 

Θερμοκρασίες στο στόμιο τη<:; καπνοδόΊου για θεpμοκpασιακiι ισοppοπία 

75 συντελεστής kob W/mLK ο 
θερμοπερατότηταc; 

76 θερμοκρασία 

εσωτερικού 

τοιχώματος στο 

στόμιο 

oc ο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



Πυκνότητες και ταχύτητες για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

77 πυκνότητα στο ρw kg/mJ 0.79 
Ρι 

Ρνν = 
περιστόμιο R · Tw 
καυσαερίων 

78 ταχύτητα στο Ww m/s 22.992 m 
περιστόμιο 

w =--
w Α·ρw 

καυσαερίων 

79 πυκνότητα στον ρπιν kg/mj 0.792 
Ρι 

καπναγωγό PrnV = R ·T 
mV 

80 ταχύτητα στον Wmν m/s 22.936 m 
καπναγωγό Wmv = 

A · Pmv 

81 πυκνότητα στην ρm kg/mJ 1.195 --1:.L_ 
Pm = 

καπνοδόχο R · Tm 

82 ταχύτητα στην Wm m/s 0.33 m 
καπνοδόχο 

w =--
m A · p m 

Πιέσεις στον καπναγωγό 

83 άνωση (πίεση PHV Pa 1.301 ΡΗν= Ηγg(ρι-ρπιv) 

ηρεμίας) 

84 μεταβολή πίεσης ΡGν Pa -208.169 
Ρ = Pmv w2 _ Pw w2 

λόγω ταχύτητας G 2 mV 2 W 

85 ρευστομ. συντ . ασφ. SεGν - 1 

για μεταβολή πίεσης 
-· 

86 προεκτίμηση 
.. - - -· - .. 

Ο.ό28 
Ψν - ψ,,, = [ 0,25 ]' συντελεστή τριβής 

Ι rv 5,74 0
{ 3,7 · D., + Re,,' ·' ] 

συντελεστής τριβής Ψνsmooth - 0.027 

για r=O 
1 =-210{ 2,51 ] 

JΨvsnιooιh ReJΨvπp 

συντελεστής τριβής Ψν - 0.014 

_1_=_210{ 2,51 + r, ] 
[ιf; Re~Ψvπρ 3,7l ·D1,v 

87 λόγος συντελεστών ψν/ψνsmοο - 1.964 ψ/ψsmooth 
τριβής th 

88 τοπικοί 

συντελεστές 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΉΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIO:MHXANJA 



αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 

αντιστά 

σεις 

ο γόνατο ζv1 0.4 ο 

45 
ο γόνατο ζv2 0.7 ο 

60 
ο γόνατο ζν3 1.6 ο 

90 
ο γωνία ζν4 0.2 ο 

45 
ο γωνία ζν5 0.3 ο 

60 
ο γωνία ζν6 0.3 ο 

90 
ο ταυ 45 ζy7 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζv8 0.5 ο 

ο απότομη ζν9 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζvιο 0.1 ο 

διαστολ 
ή 

ο συστολή ζv11 0.15 ο 

Σζάλλων Σζνα ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζv 
-· - {) 

συντελεστών 

89 πίεση αντίστασης ΡRν Pa -168.3 
~ =SE[ Ψν__!:y_+ Σζvn) Ρπι.ι w2rrN +Ss:;v ·PGV 

Dhv n 2 

90 αναγκαίος ελκυσμός ΡFν Pa -169.6 ΡFν = ΡRν - ΡΗν 
καπναγωγού 

91 αναγκαία υποπίεση Pze Pa -169.6 Pze = Pw + ΡFν + ΡΒ 
στην είσοδο της 

καπνοδόχου 

Πιέσεις στην καπνοδόχο 

92 
93 

94 

άνωση ΡΗ Pa 0.383 ΡΗ = H·g(ρL-ρm) 

μεταβολή πίεσης Ρα Pa ο 

λόγω μεταβολής 
ταχύτητας 

ρευστο μηχανικός SEG - 1.5 

συντελεστής 

ασφαλείας για 

μεταβολή πίεσης 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 



95 

96 

97 

προεκτίμηση ψ - 0.022 0,25 
συντελεστή τριβής ψ = [ ]' I Γ 5,74 

og ( 3,7 . D h + Re Ο ,9 J 
συντελεστής τριβής Ψsmooth - 0.021 

1 - 21 ( 2,51 J 
για r=O --- - og Γ = 0 

Jψ Re Jψ ' 

συντελεστής τριβής ψ - 0.019 
1 21 [ 2,51 Γ ) 
Jψ = - 09 

Re Jψ + 3,71 · D h 

λόγος συντελεστών ψ/ψsmooth - 1.128 ψ/ψsmooth 
τριβής 

τοπικοί 

συντελεστές 

αντίστασηc: 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 

αντιστά 

σεις 

ο γόνατο ζ1 - 0.4 ο 

45 
ο γόνατο ~ - 0.7 ο 

60 
ο γόνατο ζ3 - 1.6 ο 

90 
ο γωνία ζ.~ - 0.2 ο 

45 
ο γωνία ζ5 - 0.3 ο 

60 
ο γωνία ζ6 - .0.3 ο < 

90 
ο ταυ 45 ζ7 - 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζs - 0.5 ο 

ο απότομη ζ9 - 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζ10 - 0.1 ο 

διαστολ 
ή 

1 συστολή ί,11 - 0.15 0.15 

ο διχάλα ζ12 - 0.5 ο 

(παντελ 

όνι) 

ο διχάλα ζ13 - 2.6 ο 

με 

κλαπέτο 

αποκοπ 

ής 

κλάδου 

1 δίσκοι:; ί,14 - 1.0 1 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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IMeiding 
er 

Σζ άλλων Σζa - ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζv - 1.15 

συντελεστών 

98 πίεση αντίστασης PR Pa 0.1 

[ L Σ JPm 2 PR =SE ψ- + ζn - Wm+Sffi .pG 
Dh n 2 

99 υποπίεση στην Pz Pa 0.3 Pz = ΡΗ - PR - Ρι 
είσοδο της 

καπνοδόχου 

Απόδειξη λειτουργίας κατά ΕΝ 13384-1 
100 συνθήκη πίεσης 1 Pz QPze Pa Pz Ριe 

0 .3 -169.6 
συνθήκη πίεσης 2 Pz QPB Pa Pz Pa 

0.3 ο 

101 συνθήκη tiobD tgD tρ oc tiob !ο Tiab ~ Tg 

θερμοκρασιών 
ο 55.0742 

3 
Αποτελέσματα του υπολογισμού 

102 είδος κατασκευής - -
καπναγωγού 

εσωτερική διατομή Αν m2 0.071 
εσωτερική Uv m 0.945 
περίμετρος 

υδραυλική Dhv m 0.301 
διάμετροζ 

103 είδος κατασκευής - -
καπνοδόχου -

εσωτερική διατομή Α m2 3.2652 
εσωτερική υ m 7.228 
περίμετρος 

υδραυλική Dh m 0.000 

διάμετροζ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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σειρά 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛ.Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 4 ΚΑΤΑ 
ΕΝ 13384.01 

χαρακτηρισμός σύμβολο μονάδα τιμές από εξίσωση 

δεδομένα 

υπολογισμό 

Λέβητας (ή αντίστοιχη συσκευή) 

1 

2 

3 

4 

5 

.. 

6 

7 

8 

9 

10 

είδοc:: συσκευi~c:: - -
καύσιμο - - φυσικό 

αέριο 

είδος καυστήρα - -
ονομ. θερμική ισχύς QN kW 10744 

θερμική ισχύς Q kW 10744 

βαθμός απόδοσης nW % 88 n ={85+1.0logQN QN ~l OOC\kW 

w 88.0 QN > lOOOkW 

θερμική ισχύς εστίας Qp kW 12209.09 QF=Q/ηw 

συγκέντρωση C02 σ(CΟ2) % 10.2 8.6 

1 - 0 .0781ogQ.ν 
Q.ν 5 \ΟΟk W,υπερπiεση 

σ(CΌ,)= 
10,2 QN > \ΟΟkfV,υπερπiεση 

5,1 

\-0 .0751ogQν 
Q, 5 \ΟΟkW,χωρ.υπερπiεση 

6,0 QN > \ΟΟkW, χωρ .υπερπiεση 

ροή μάζας m (kg/s) 5.136 

καυσαερίων 

θερμοκρασία tw oc 140 

καυσαερίων ·- .. - . 
Tw κ 413 Tw=tw+273 

αναγκαίος ελκυσμός Pw Pa ο 
{ 151ogQ. QN slOOkW 

για τη συσκευή Pw = -47+38.5 logQN Q N > lOOkW 
Ο yια λέβητα υπερπίεσης 

εσωτερική διάμετρος Dw m 0.301 

περιστομίου 

διατομή περιστομίου Aw m:ι 0.071 

περίμετρος Uw m 0.945 

περιστομίου 

υδραυλική διάμετρος Dhw m 0.301 

περιστομίου 

λόγος β - 0.9 

αέρα/καυσαερίων 

αναγκαίος ελκυσμός ΡΒ Pa ο 

για την προσαγωγή 

αέρα 

προσωρινή διατομή Α' m 0.071 

οδού καυσαερίων 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΊΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΉΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΤΑΣ 4 BAR 
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προσωρινή Dhw m 0.301 

υδραυλική διάμετρος 

Καπναγωγός 

11 
12 
13 
14 

15 

-

16 

17 

18 
19 

είδος κατασκευής - -
εκτεταμένο μήκος Lv m 1.4 

ενεργό ύψος Ην m 0.3 

μορφή καπναγωγού - -
εσωτερική διάμετρος Dv m 0.301 

διατομή Αν m-< 0.071 

περίμετρος Uv m 0.945 

υδραυλική διάμετρος Dhv m 0.301 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπναγωγού: 

εσωτερικό στρώμα : - -
υλικό 

πάγος dv1 m 0.002 

συντελεστής θερμικής λv1 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhv1 m 0.305 Dhv1=Dhy+2dν1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα : - -
υλικό 

πάχος dv2 m 0.03 

συντελεστής θερμικής λv2 W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhv2 m 0.365 Dhv2=Dhv1+2dv2 
διάμετρος 2 
εξωτ. στρώμα: υλικό 

. . .. -- -
πάγος dv3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λv3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhva m 0.367 Dhva=Dhv2+2dv3 
διάμετρος 3 
Αντίσταση (1/Λ)ν m1ΚIW 0.601 

( ~) = οhΣ [-.1 ιn (~ J] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λn Dh,n 

εξωτερικός αav W/m1K 8 

συντελεστής 

συναγωγής 

Τραγύτητα rv m 0.001 

τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 

αντιστάσ 

εις 

ο γόνατο γ grad 45 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

ο συστολή 

Καπνοδόyοc; 

20 

21 
22 
23 

Κατηγορία - -
αντίστασης 

θερμοδιαφυγής 

εκτεταμένο μήκος L m 
ενεργό ύψος Η m 1 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπνοδόγου: 

μορφή καπνοδόγου - - Τετραγωνική 

εσωτερική πλευρά 1 ή s1 ηD cm 
εσωτερική διάμετροc; 

εσωτερική πλευρά 2 S2 cm 
διατομή Α ffiL 8.994 

περίμετρος υ m 11 .996 

υδραυλική διάμετρος Dh m 0000 

εσωτερικό στρώμα: - - .. -

υλικό 

πάχος d1 m 0.002 

συντελεστής θερμικής λ1 W/mK 17 

αγωγιμότηταc; 

εξωτερική υδραυλική Dh1 m ο Dh1=Dh+2d1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: - -
υλικό 

πάχος d2 m 0.04 

συντελεστής θερμικής λz W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dh2 m ο Dh2=Dh1+2d2 
διάμετροc; 2 
εξωτερικό στρώμα : - -
υλικό 

πάγοc; d3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λ3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dha m ο Dha=Dh2+2d3 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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διάμετροc; 3 
24 αντίσταση (1 /Λ) m1ΚIW 

( ~) = 1,1 . o hf [-.
1 ιn (~ J] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λn Dh,n 

25 εξωτερικός αa W/m1K 23 

συντελεστλης 

συναγωγήc; 

26 τραχύτητα r m 0.00 1 

27 τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 

αντιστάσ 

εις 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

1 συστολή 

ο διχάλα 

(παντελό 

νι) 
- -

ο διχάλα 

με 

κλαπέτο 

αποκοπή 

c; κλάδου 
1 δίσκος 

Meiding 
er 

Βασικές τιμές για τον υπολογισμό 

28 
29 

30 

31 

32 

γεωδαιτικό ύψος Ζ m ο 

πίεση εξωτερικού PL Pa 97000 ( -g.z) 
αέρα Ρι = 97000 · e Rι Τι 

θερμοκρασία tL oc 
εξωτερικού αέρα TL κ 273 TL=tL+273 
θερμοκρασία αέρα 1u oc 
περιβάλλοντος Tu κ 273 Tu=tu+273 
θερμοκρασία αέρα 1uo oc 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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στο στόμιο Tuo κ 273 Tuo=1uo+273 
33 σταθερά αερίου του Rι J/kgK 288 

αέρα 

34 πυκνότητα ρι kg/m.; 1391.23372 
Ρι = Ρ ι 

εξωτερικού αέρα Rι . Τι 

35 σταθερά αερίου του R J/kgK 139288 R = 288[1 + Ο ,0032 ·σ(CΟ2)] 

καυσαερίου 

36 μερική πίεση PD Pa 15790.21 

υδρατμών στα Ρι [ 100 ] 
καυσαέρια Ρο= 100 1+ 57 + 1,1 

σ(Ο2) 

37 θερμοκρασία δρόσου tp oc 55.07423 
tρ = 

4077 
·
9 

.....- 236 ,67 
καυσαερίου 23,6448 - Ιn ~ο ~ 

(ξηρές συνθήκες λειτουργίας) 

ή 

tρ =0 

(υγρές συνθήκες λειτουργίας) 

38 πίεση ανεμόπτωσηc; Ρι Pa ο 

39 διόρθωση για έλλειψη SH - 0.5 

θερμικήc; ισορροπίας 

40 ρευστομηχανικός SE - 1.5 

συντελεστής 

ασφαλείας 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Μέση θερμοκρασία tmv oc 139 

καυσαερίου Tmv κ 412 T'mv=t'mv+273 

ειδική Cpν J/kgK 1116.517 101 Ι+ Ο,05 · t',.v +Ο ,0003-ι'~+(2).0+0,0 1 5·t'-ιι-7· !Ο.& · ι'~ )σ tΟ1 .... 

θερμοχωρητικότητα 
c,,.- = Ι +Ο,0 1 42·σ tΟ1 ... 

συντελεστής θερμικής λΑν W/mK 0.031 λΑν = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες llAV Pas 2.lE-5 η =15 ·10-6 +47 ·10-9
/ ' -20·10-12 t' 2 

AV mV mV 

αριθμός Reynolds ReAv - 1028459 
Wm v Dhv P mv 

Re Av = 
ηΑV 

αριθμός Prandtl PrAv - 0.753 
ηAVCpV 

PrA v = 
λΑV 

αριθμός Nusselt ΝuΑν - 3105.37 { Γ' [ ( Γ] ψ,, ο• ...,. 114 D ι.ι' 
NuN == 0,02 1 Ψ:::- .. e.11 • - lOOJr,.- . l + 4 

εσ. συντελεστής aiv W/mLK 323.637 λAVNUAV 
συναγωγής αi V = 

DhV 
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49 11 συντελεστής 1/kν 0.3547357 l/kv 
θερμοπερατότητας 

συντελεστής kν W/m..iK 2.819 1 
θερμοπερατότητας kv = 

1 S [ ( 1 ) D,,, ] 
αίV + Η Λ v + Dι,vaαav 

50 συντελεστής ψύξης Κν - 0.001 Κ - Uv · kv · Lv 
v-

m · cpv 

51 μέση θερμοκρασία Tmv κ ο -Τ Tw-Tu( - κv' 
καυσαερίου 

Tmv - u + - e 
Kv ~ 

tmν oc 139.955 tmv=T mv-273 
52 έλεγχος Δtmv κ -0.955 Δtmv=t'mv-tmv 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

53 θερμοκρασία εισόδου Te κ 412.909 Τ - Τ ( Τ -...., - Kv e - u + νν - u _;e 
στην καπνοδόχο te oc 139.909 te=Te-273 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για θερμοκρασιακή ισορροπία 

54 συντελεστής llkbv 0.7067138 

θερμοπερατότητας 
kbv W/m..iK 1.415 1 

kbV = 
1 ( 1) Dhv - + - + 

α;v Λ v Dhvaαav 

55 συντελεστής ψύξης Κbν - 0.0003 Κ _Uv · kbv· 4 
bV -

m ·cpv 

56 μέση θερμοκρασία TmbV κ 412.977 - Τ Τ νν - Tu ( - Κbν, 
καυσαερίου 

Τ rrbV - u + - e 
Κbν ~ 

tmbV oc 139.977 tmbv=T mbv-273 
57 θερμοκρασία εισόδου Teb κ 412.954 

Teb = Tu + C-w -Tu J e - Kbν 
στην καπνοδόχο 

teb oc 139.954 teb=Teb-273 
Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

58 

59 

60 

61 

μέση θερμοκρασία tm oc ο 

καυσαερίου Tm κ 273 T'm=t'm+273 
ειδική Cp J/kgK 1088.012 c = Ι ΟΙ Ι+Ο,05 · ι ·. +o,OOOJ.t'~ +(23,Ο+ ο.ο 15· ι'. -7 · 1 ο-6 · ι·~ )σ C:o, ~ 

θερμοχωρητικότητα 
' Ι+Ο,ΟΙ42·σ C:ο,_ 

συντελεστής θερμικής λΑ W/mK 0.022 λΑ = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες ΠΑ Pas Ι.5Ε-5 ηΑ =15·10-6 +47 ·10-9 tm - 20 · 10-12 t~ 
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ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



62 αριθμός Reynolds ReA - ι 19432.6 wmDhpm 
ReA = 

ηΑ 

63 αριθμός Prandtl PrA - 0.732 
ηACp 

Pr =--
Α λ 

Α 

64 αριθμός Nusselt NuA - ο { J'" [ ( Γ] ΝuΛ =0,02 1 Ψ:οοdι t. e/·1 - 1 oo}Γ_ 1 ° ' 4 1+ i' , 

65 εσ. συντελεστής ai W/m:ιK ο λΑΝuΑ 
συναγωγής 

α . = 
Ι 

Dh 

66 1 /συντελεστής l/k ο 

θερμοπερατότητας 

συντελεστής k W/m:ιK ο 1 
k= 

θερμοπερατότητας 
1 [(1) Dh ] -+ SH - + 
αί Λ Dhaαa 

67 συντελεστής ψύξης κ - ο U · k · L 
Κ= 

m ·cP 

68 μέση θερμοκρασία Tm κ ο Τ -Τ Te - Tu(_ - κ ' 
καυσαερίου 

m - υ + e 
κ -

tm oc -273 tm=Tm-273 
69 έλεγχος Δtm κ 0273 Δtm=t'm-tm 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

70 θερμοκρασία στο Το κ 4 12.909 Το = Τ υ + ( e - Τ υ J e -Κ 
στόμιο της to oc 139.909 tσ=Τσ-273 
καπνοδόχου 

Θεpμοκpασίεc; στην καπνοδόγο για θε Jμοκpασιακή ισοppοπία 

71 

72 

73 

74 

συντελεστής l/kb ο 

θερμοπερατότητας 
kb W/m:ιK ο 1 

kb = 
1 ( 1 ) Dh - + - + 
αί Λ Dhaαa 

συντελεστής ψύξης Kb - ο Κ _ U · kb · L 
b-

m · cP 

μέση θερμοκρασία Tmb κ ο 
Τ -Τ T,b - Tu -c -κ. 

καυσαερίου mb - u + - e 
Kb -

tmb oc -273 tmb=T mb-273 
θερμοκρασία στο Τσb κ 4 12.954 Τ -Τ ~ Τ -..., _κ. 

ob- u+ eb- u~ 
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στόμιο της tob oc 139.954 iob=Tob-273 
καπνοδόχου 

Θεpμοκpασίεc; στο στόμιο τt c; καπνοδόγου για θεpμοκpασιακή ισοppοπία 

75 συντελεστής kσb W/m"X ο 

θερμοπερατότητας 

76 θερμοκρασία tiob oc ο 

εσωτερικού 

τοιχώματος στο 

στόμιο 

Πυκνότητες και ταχύτητες για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

77 πυκνότητα στο ρw kg/mj 0.79 
Ρι 

Ρνν = 
περιστόμιο R · Tw 
καυσαερίων 

78 ταχύτητα στο Ww m/s 91 .593 m 
περιστόμιο 

w =--
w A · pw 

καυσαερίων 

79 πυκνότητα στον ρmν kg/mj 0.792 
Ρι 

καπναγωγό Pmv = R ·T 
mV 

80 ταχύτητα στον Wmν m/s 91.371 m 
καπναγωγό Wmv = 

A · Pmv 

81 πυκνότητα στην ρm kg/mj 1.195 
Ρι 

καπνοδόχο Pm =R.T 
m 

82 ταχύτητα στην Wm m/s 0.478 m 
καπνοδόχο 

w =--
m A · pm 

. ·~-- . - ._ ..... ....:.:;;....-- _._ ... 

Πιέσεις στον καπναγωγό 

83 άνωση (πίεση PHV Pa 1.301 PHV= Hγg(ρL-ρmv) 
ηρεμίας) 

84 μεταβολή πίεσης Ρaν Pa -3304.492 
Ρ = Pmv w2 _ Pw w2 

λόγω ταχύτητας G 2 mV 2 W 

85 ρευστομ. συντ.ασφ. SEGV - 1 

για μεταβολή πίεσης 

86 προεκτίμηση Ψν - 0.027 

ψ,,, = [ 0,25 ]' συντελεστή τριβής 
Ι rv 5,74 
0

{ 3,7 · D,, + Re ,,"·' ] 
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συντελεστής τριβής Ψνsmooth - 0.027 

για r=O 1 
=-210{ 2,51 J 

JΨvsnιooιh Re~Ψvπp 

συντελεστής τριβής Ψν - Ο .ΟΙ! 

_1_= _210{ 2,51 + r, ] 
[ιf: ReJΨvπρ 3,ΊI · Dhv 

87 λόγος συντελεστών ψν/ψνsmο - 2.523 ψ/ψsmooth 
τριβής oth 

88 τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσει 

ς 

ο γόνατο 45 ζvι 0.4 ο 

ο γόνατο 60 ζv2 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζv3 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζν4 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζy5 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζv6 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζy7 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζν8 0.5 ο 

ο απότομη ζν9 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη - ζν10 0.1 ο - -

διαστολή 

ο συστολή ζv11 0.15 ο 

Σζ άλλων Σζνα ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζv ο 

συντελεστών 

89 πίεση αντίστασης ΡRν Pa -2680.2 
~ =SE( Ψν~+ Σζvn ) ΡrτΙJ w~ +S83V ·PGV 

Dhv n 2 

90 αναγκαίος ελκυσμός ΡFν Pa -2681.5 ΡFν = ΡRν - PHV 
καπναγωγού 

91 αναγκαία υποπίεση Pze Pa -2681.5 Pze = Pw + ΡFν + ΡΒ 
στην είσοδο της 

καπνοδόχου 

Πιέσεις στην καπνοδόχο 

92 
93 

94 

άνωση ΡΗ Pa 0.383 ΡΗ= H· g(ρL-Pm) 

μεταβολή πίεσης PG Pa ο 

λόγω μεταβολής 
ταχύτητας 

ρευστο μηχανικός SEG - 1.5 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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95 

96 

97 

-

συντελεστής 

ασφαλείας για 

μεταβολή πίεση c; 

προεκτίμηση ψ - 0.019 0,25 

συντελεστή τριβής ψ ~ [ ]' 
1 

r 5,74 
og ( 3,7 . D h + Re Ο ,9 J 

συντελεστής τριβής Ψsmooth - 0.019 
_1_ =_ 2109 [ 2,51 } r =Ο 

για r=O Jψ Re Jψ 

συντελεστής τριβής ψ - 0.017 
1 21 [ 2,51 r J 
Jψ = - 09 

Re Jψ + 3 ,71 · D h 

λόγος συντελεστών ψ/ψsmooth - 1.115 ψ/ψsmooth 
τριβής 

τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσει 

ς 

ο γόνατο 45 ζι - 0.4 ο 

ο γόνατο 60 ζ2 - 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζ3 - 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζ4 - 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζ5 - 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζ6 - 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζ1 - 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζg - 0.5 ο 

ο απότομη ζ9 - - 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζιο - 0.1 ο 

διαστολή 

1 συστολή ζ11 - 0.15 0.15 

ο διχάλα ζ12 - 0.5 ο 

(παντελόν 

ι) 

ο διχάλα με ζ13 - 2.6 ο 

κλαπέτο 

αποκοπής 

κλάδου 

1 δίσκος ζ14 - 1.0 1 

Meidinge 
r 

Σζ άλλων Σζa - ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζv - 1.15 

συντελεστών 
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98 πίεση αντίστασης PR Pa 0.2 

PR = sE[ ψJ:_+ Σζn )Pm w~ +SEG .pG 
Dh n 2 

99 υποπίεση στην είσοδο Pz Pa 0.1 Pz = ΡΗ - PR - PL 
της καπνοδόχου 

Απόδειξη λειτουργίας κατά ΕΝ 13384-1 
100 συνθήκη πίεσης 1 Pz QPze Pa Pz PZc 

0.1 -2681.5 
συνθήκη πίεσης 2 Pz QPB Pa Pz ΡΒ 

0.1 ο 

101 συνθήκη tiσbD tgD t oc t iob ι. Tiob ~ Tg 

θερμοκρασιών 
ο 55.0742 

Ρ 
3 

Αποτελέσματα του υπολογισμού 

102 είδος κατασκευής - -
καπναγωγού 

εσωτερική διατομή Αν ιη; 0.071 
εσωτερική περίμετρος Uv m 0.945 
υδραυλική διάμετρος Dhv m 0.301 

103 είδος κατασκευής - -
καπνοδόχου 

εσωτερική διατομή Α m2 8.994 
εσωτερική περίμετρος υ m 11 .996 
υδραυλική διάμετρος Dh m 0.000 
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σειρά 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 5 ΚΑΤΑ 
ΕΝ 13384.01 

χαρακτηρισμός σύμβολο μονάδα τιμές από εξίσωση 

δεδομένα 

υπολογισμό 

Λέβητας (ή αντίστοιχη συσκευή) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

είδοc συσκευnc - -
καύσιμο - - φυσικό 

αέριο 

είδοc καυστήρα - -
ονομ. θερμική ισχύc QN kW 10162 

θερμική ισχύς Q kW 10162 

βαθμός απόδοσης nW % 88 n ={85+1.0logQN QN S1 00GtW 

w 88.0 QN > 1000kW 

θερμική ισγύc εστίαc QF kW 11547.73 QF=Q/ηw 

συγκέντρωση C02 σ(CΟ2) % 10.2 8.6 

1-0.078\ogQN 
QN S 100kW, υπερπiεση 

σ(C."Ο,)= 
10,2 QN > 100kW, υπερπiεση 

5,1 

1- 0.075 \ogQ_v 
Q"' S ΙΟΟkW,χωρ .υπερπiεση 

6,0 QN > ΙΟΟkW,χωρ .υπερπiεση 

ροή μάζας m (kg/s) 4.858 

καυσαερίων 

θερμοκρασία tw oc 140 

Κ!lυσαερίων - -~ - -- - - -· 
Tw κ 413 Tw=tw+273 

αναγκαίος ελκυσμός Pw Pa ο 
{ I S logQ, QN ~ 100kW 

για τη συσκευή Pw = - 47+38.51ogQN QN > 100kW 
Ο yια λέβητα υπερπίεσηr; 

εσωτερική διάμετρος Dw m 0.301 

περιστομίου 

διατομή περιστομίου Aw m2 0.071 

περίμετρος Uw m 0.945 

περιστομίου 

υδραυλική διάμετρος Dhw m 0.301 

περιστομίου 

λόγος β - 0.9 

αέρα/καυσαερίων 

αναγκαίος ελκυσμός ΡΒ Pa ο 

για την προσαγωγή 

αέρα 

προσωρινή διατομή Α' m 0.071 

οδού καυσαερίων 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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προσωρινή Dhw m 0.301 

υδραυλική διάμετρος 

Καπναγωγός 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

17 

18 
19 

είδος κατασκευής - -
εκτεταμένο μήκος Lν m 1.4 

ενεργό ύψος Ην m 0.3 

μορφή καπναγωγού - -
εσωτερική διάμετρος Dν m 0.301 

διατομή Αν m:ι 0.071 

περίμετpοc; Uv m 0.945 

υδραυλική διάμετρος Dhv m 0.301 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπναγωγού: 

εσωτερικό στρώμα: - -
υλικό 

πάχοc; dvl m 0.002 

συντελεστής θερμικής λv1 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhv1 m 0.305 Dhv1=Dhv+2dv1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: - -
υλικό 

πάχος dv2 m 0.03 

συντελεστής θερμικής λv2 W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhv2 m 0.365 Dhv2=Dhv1+2dv2 
διάμετpος 2 
εξωτ. στpώ.μα: υλικό - -- -
πάχοc; dv3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λv3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhva m 0.367 Dhva=Dhv2+2dv3 
διάμετροc; 3 
Αντίσταση (1/Λ)ν mLΚ/W 0.601 

(_!_)=οhΣ[-. 1 ιn (~)] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λ n D h,n 
εξωτερικός αav W/mLK 8 

συντελεστής 

συναγωγής 

Τραχύτητα fγ m 0.001 

τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 

αντιστάσ 

εις 

ο γόνατο γ grad 45 
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ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

ο συστολή 

Καπνοδόγος 

20 

21 
22 
23 

Κατηγορία - -
αντίστασης 

θερμοδιαφυγής 

εκτεταμένο μήκος L m 
ενεργό ύψος Η m 1 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπνοδόγου: 

μορφή καπνοδόχου - - Τετραγωνική 

εσωτερική πλευρά 1 ή S1 ηD cm 
εσωτερική διάμετροι:; 

εσωτερική πλευρά 2 S2 cm 
διατομή Α m_. 8.4856 

περίμετρος υ m 11.652 

υδραυλική διάμετρος Dh m 0.000 

εσωτερικό στρώμα: - - - -

υλικό 

πάχοc; d1 m 0.002 

συντελεστής θερμικής λ1 W/mK 17 

αγωγιμότηταc; 

εξωτερική υδραυλική Dh1 m ο Dh1=Dh+2d1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: - -
υλικό 

πάγοι:; d2 m 0.04 

συντελεστής θερμικής λz W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dh2 m ο Dh2=Dh1+2d2 
διάμετρος 2 
εξωτερικό στρώμα : - -
υλικό 

πάχος d3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λ3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dha m ο Dha=Dh2+2d3 
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διάμετρος 3 
24 αντίσταση (1/Λ) mzκιw 

( ~)=1,1 . ohf [-.1 ιn (~)] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λ n Dh,n 

25 εξωτερικός αa W/mzK 23 

συντελεστλης 

συναγωγής 

26 τpαγύτητα r m 0.001 

27 τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 
αντιστάσ 

εις 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

1 συστολή 

ο διχάλα 

(παντελό 

νι) 

ο διχάλα 

με 

κλαπέτο 

αποκοπή 

ς κλάδου 

1 δίσκος 

Meiding 
er 

Βασικές τιμές για τον υπολογισμό 

28 
29 

30 

31 

32 

γεωδαιτικό ύψος Ζ m ο 

πίεση εξωτερικού Ρι Pa 97000 
( - g-z J 

αέρα Ρι=97000 · e RιΤι 

θερμοκρασία tι oc 
εξωτερικού αέρα Τι κ 273 Τι=tι+273 

θερμοκρασία αέρα tu oc 
περιβάλλοντος Tu κ 273 Tu=tu+273 
θερμοκρασία αέρα tuo oc 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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στο στόμιο Tuo κ 273 Tuo=1uo+273 
33 σταθερά αερίου του RL J/kgK 288 

αέρα 

34 πυκνότητα ρL kg/m3 1391.23372 
Ρι = Ρι 

εξωτερικού αέρα Rι . Τι 

35 σταθερά αερίου του R J/kgK 139288 R = 288[1 + Ο ,0032 · σ(CΟ2)] 

καυσαερίου 

36 μερική πίεση PD Pa 15790.21 

υδρατμών στα Ρι [ 100 ] 
καυσαέρια Ρο= 100 1+ 57 + 1,1 

σ(Ο 2 ) 
37 θερμοκρασία δρόσου tρ oc 55.07423 

t = 
4077 

·
9 

- 236 67 
καυσαερίου Ρ ~ ~ ' 23 ,6448 - ln ο _, 

(ξηρές συνθήκες λειτουργίας) 

ή 

tρ =0 

(υγρές συνθήκες λειτουργίαc;) 

38 πίεση ανεμόπτωσηc; PL Pa ο 

39 διόρθωση για έλλειψη SH - 0.5 

θερμικής ισορροπίαc: 

40 ρευστομηχανικός SE - 1.5 

συντελεστής 

ασφαλείαc; 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Μέση θερμοκρασία tmν oc 139 

καυσαερίου Τ mν κ 412 T'mv=t'mv+ 273 

ειδική CpV J/kgK 1116.517 101 Ι+ Ο,05 · t',,.γ +<Ι .0003· 1'~γ +(23,Ο + Ο,01 5 · t',..γ-Ί · 10-6 · t'~v )σ t'Ο2 .... c,., 
Ι + Ο.0 142- σ tΌ2 _,, 

θερμοχωρητικότητα 

συντελεστής θερμικής λΑν W/mK 0.031 λΑν = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότηταc; 

δυναμικό ιξώδες ΩΑν Pas 2.lE-5 η = 1 s. ιο-6 + 4 7 .10-9 ι ' - 20.10-12 1• 2 
AV mV mV 

αριθμός Reynolds ReAv - 972747.5 
Re _ WmvDhv P mv 

AV -
ηΑV 

αριθμός Prandtl PrAv - 0.753 
Ρ ηAVcpv 
ΓΑ V = 

λΑV 

αριθμός Nusselt ΝuΑν - 2950.514 { )'" [ ( Γ] Nu,., ::: 0,02 1 ψ~..:_ .. e .,, 0,Β- ιοο}r,...υ.~ 1 + ::, , 

εσ. συντελεστής aiv W/m2K 307.499 λAvNUA V 
συναγωγής αiV = 

D hv 
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49 1/ συντελεστής 1/kν 0.3549876 1/kν 
θερμοπερατότητας 

συντελεστής kv W/nιlK 2.817 1 
θερμοπερατότητας kv = 

1 S [ ( 1 J D., ] αίV + Η Λ v + DhVa aaV 

50 συντελεστής ψύξης Kv - 0.001 Κ - Uv · kv · Lv 
v-

m·Cpv 

51 μέση θερμοκρασία Tmv κ ο -Τ Tw -Tu( -κv' 
καυσαερίου 

Tmv - υ + - e 
K v ~ 

tmv oc 139.952 tmv=T mv-273 
52 έλεγχος Δtmν κ -0.952 Δtmv=t'mv-tmv 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

53 θερμοκρασία εισόδου Te κ 412.904 Τ - Τ ( Τ ""' - Kv e- u+ w - u.....;e 
στην καπνοδόχο 1e oc 139.904 te=Te-273 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για θερμοκρασιακή ισορροπία 

54 συντελεστής llkbv 0.7067138 

θερμοπερατότητας 
kbv W/mzK 1.415 1 

k bV = 
1 ( 1) Dhv - + - + 
αίV Λ v Dhvaαav 

55 συντελεστής ψύξης Κbν - 0.0003 Κ = Uv · kbv ·4 
bV 

m · cpv 

56 μέση θερμοκρασία TmbV κ 412.976 -Τ Tw -Tu(_ - Kbv' 
καυσαερίου 

Τ ιτbV - υ + e 
Κbν ~ 

tmbV oc 139.976 tmbv=T mbv-273 
57 θερμοκρασία εισόδου Teb κ 412.952 

Teb = Tu + C"w - Tu Je - Kbν 
στην καπνοδόχο 

teb oc 139.952 teb=Teb-273 
Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για έλλειψ11 θεpι.ιοκpασιακή1 ισοppοπίαι::; 

58 

59 

60 

61 

μέση θερμοκρασία tm oc ο 

καυσαερίου Tm κ 273 T'm=t'm+273 
ειδική Cp J/kgK 1088.012 c = 1011+ 0,05· ι '. +0,000J. ι'~ + (23,Ο + Ο,0 1 5· ι'. - 7 · Ι σ-' · t'~ )σ C:o, ' 

θερμοχωρητικότητα 
' Ι + Ο,0142- σ(:ο,~ 

συντελεστής θερμικής λΑ W/mK 0.022 λΑ = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες ΠΑ Pas 1.5Ε-5 ηΑ = 15· 1 ο-6 +47 · 1 o-9 tm - 20 ·1 ο-12 ι~ 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 



62 αριθμός Reynolds ReA - 116007.7 wmDhpm 
ReA = 

ηΑ 

63 αριθμός Prandtl PrA - 0.732 
ηACp 

Pr =--
Α λ 

Α 

64 αριθμός Nusselt NuA - ο { Γ' [ ( ""] ΝuΛ =0,021 _Ψ_ teΛ0'1 -10o}r. J 0· " ι + .!!.!:_,) . 
Ψ,,,,.,,,t}, L 

65 εσ. συντελεστής ai W/m,:K ο λΑΝuΑ 
α; -

συναγωγής -
Dh 

66 1 /συντελεστής 1/k ο 

θερμοπερατότητας 

συντελεστής k W/mLK ο 1 
k= 

θερμοπερατότητας 
1 [(1) Dh ] -+SH - + 
αί Λ Dha αa 

67 συντελεστής ψύξης κ - ο U · k·L 
Κ= 

m · cP 

68 μέση θερμοκρασία Tm κ ο Τ -Τ Te - Tu(_ - κ' 
καυσαερίου 

m - u + e 
κ ~ 

tm oc -273 tm=Tm-273 
69 έλεγχος Δtm κ 0273 Δtm=t'm-tm 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

70 θερμοκρασία στο Το κ 412.904 Το = Τ u + ( e - Τ u J e -Κ 
στόμιο της to oc 139.904 tσ=Τσ-273 
καπνοδόχου 

Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για θερμοκρασιακή ισορροπία 

71 

72 

73 

74 

συντελεστής 1/kb ο 

θερμοπερατότητας 
kb W/m,:K ο 1 

kb = 
1 ( 1 ) Dh -+ - + 
αί Λ Dhaαa 

συντελεστής ψύξης Kb - ο Κ _ U · kb · L 
b-

m · cP 

μέση θερμοκρασία Tmb κ ο 
Τ = Τ + Teb -Tu ( - e -κ• ~ 

καυσαερίου mb u Κ _ 
b 

tmb oc -273 tmb=T mb-273 
θερμοκρασία στο Τσb κ 412.952 Τ -Τ (: Τ -..., _κb 

ob- u+ eb - u$ι 
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στόμιο της tob oc 139.952 tob=T ob-273 
καπνοδόχου 

Θεpμοκpασίεc:; στο στόμιο ττιc:; καπνοδόγου για θεpμοκpασιακή ισοppοπία 

75 συντελεστής kob W/m"X ο 

θερμοπερατότητας 

76 θερμοκρασία tiob oc ο 

εσωτερικού 

τοιχώματος στο 

στόμιο 

Πυκνότητες και ταχύτητες για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

77 πυκνότητα στο ρw kg/mj 0.79 
Ρι 

Ρνν = 
περιστόμιο R · Tw 
καυσαερίων 

78 ταχύτητα στο ww m/s 86.631 m 
περιστόμιο 

w =--
w Α · ρw 

καυσαερίων 

79 πυκνότητα στον ρmν kg/mj 0.792 
Ρι 

καπναγωγό Pmv = R·T 
mV 

80 ταχύτητα στον Wmν m/s 86.422 rh 
καπναγωγό Wmv = 

A · Pmv 

81 πυκνότητα στην ρm kg/mj 1.195 
Ρι 

καπνοδόχο Pm = R · Tm 

82 ταχύτητα στην Wm m/s 0.479 m 
καπνοδόχο 

w =--
m A·pm 

Πιέσεις στον καπναγωγό 

83 άνωση (πίεση PHV Pa 1.301 PHV= Ηγg(ρL-ρmν) 
ηρεμίας) 

84 μεταβολή πίεσης ΡGν Pa -2956. 166 
Ρ _ P mv 2 _ Pw 2 

λόγω ταχύτητας G - Wmv Ww 
2 2 

85 ρευστομ.συντ. ασφ. SEGV - 1 

για μεταβολή πίεσηc; 

86 προεκτίμηση Ψν - 0.027 

Ψ,,," [ 0,25 ]' συντελεστή τριβής 

1 
rv 5,74 ο{ 3,Ί · D., + Re,,"·' ] 
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συντελεστής τριβής Ψνsmooth - 0.027 

για r=O 
1 ~ -210{ 2,51 : 

JΨvsnιooth ReJΨvπp 

συντελεστής τριβής Ψν - Ο .ΟΙ\ 

_1_" _210{ 2,51 + r, ] 
[ιf; ReJΨvπp 3,Ίl·Dhv 

87 λόγος συντελεστών ψν/ψνsmο - 2.499 ψ/ψsmooth 
τριβής oth 

88 τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσει 

c; 
ο γόνατο 45 C.vι 0.4 ο 

ο γόνατο 60 ζv2 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζv3 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζy4 0.2 ο 

ο γωνία 60 C.v5 0.3 ο 

ο γωνία 90 C.ν6 0.3 ο 

ο ταυ 45 C.v1 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζν8 0.5 ο 

ο απότομη ζv9 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζvιο 0.1 ο 

διαστολή 

ο συστολή ζvιι 0.15 ο 

Σζ άλλων Σζνα ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζv ο 

συντελεστών 

89 πίεση αντίστασης ΡRν Pa -2397.6 ~ ; sE( Ψν~+ Σζvn)ΡrτιJ w~ + SEGV .pGV 
Dhv n 2 

90 αναγκαίος ελκυσμός ΡFν Pa -2398.9 ΡFν = ΡRν - ΡΗν 
καπναγωγού 

91 αναγκαία υποπίεση Pze Pa -2398.9 Pze = Pw + ΡFν + Pa 
στην είσοδο της 

καπνοδόχου 

Πιέσεις στην καπνοδόγο 

92 
93 

94 

άνωση ΡΗ Pa 0.383 ΡΗ = H·g(pL-Pm) 
μεταβολή πίεσης Ρα Pa ο 

λόγω μεταβολής 

ταγύτητας 

ρευστομηχανικός SEG - 1.5 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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95 

96 

97 

---

συντελεστής 

ασφαλείας για 

μεταβολή πίεσης 

προεκτίμηση ψ - 0.019 0,25 

συντελεστή τριβής ψ ~ [ ]' 
1 

r 5,74 og( 3,7 ·Dh + Re Ο,9 J 
συντελεστής τριβής Ψsmooth - 0.019 Jv = -2 log [ R:·JΨ} για r=O r =Ο 

συντελεστής τριβής ψ - 0.017 
1 21 [ 2,51 Γ ) 
Jψ = - 09 Re Jψ + 3,71 · Dh 

λόγος συντελεστών ψ/ψsmooth - 1.116 ψ/ψsmooth 
τριβήc; 

τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσει 

ς 

ο γόνατο 45 ζ1 - ΟΑ ο 

ο γόνατο 60 ί,2 - 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζ3 - 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζ4 - 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζ5 - 03 ο 

ο γωνία 90 ζ6 - 03 ο 

ο ταυ 45 ζ7 - 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζg - 0.5 ο 

ο απότομη ζg - 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζ10 - 0.1 ο 

διαστολή 

1 συστολή ζ11 - 0.15 0.15 

ο διχάλα ζ12 - 0.5 ο 

(παντελόν 

ι) 

ο διχάλα με ζ13 - 2.6 ο 

κλαπέτο 

αποκοπής 

κλάδου 

1 δίσκος ζ14 - 1.0 1 

Meidinge 
r 

Σζ άλλων Σζa - ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζν - 1.15 

συντελεστών 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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98 πίεση αντίστασης PR Pa 0.2 

PR =SE[ ψJ:_ + Σζn ) Pm w~ +SEG .pG 
Dh n 2 

99 υποπίεση στην είσοδο Pz Pa 0.1 Pz = ΡΗ - PR - PL 
τηc; καπνοδόχου 

Απόδειξη λειτουpγίαc: κατά ΕΝ 13384-1 
100 συνθήκη πίεσης 1 Pz QPze Pa Pz Ρι.c 

0.1 -2398.9 
συνθήκη πίεσης 2 Pz QPB Pa Pz ΡΒ 

0.1 ο 

101 συνθήκη tiab Dtg Dt oc liob !ο Tiob ~ Tg 

θερμοκρασιών 
ο 55.0742 

Ρ 
3 

Αποτελέσματα του υπολογισ ιιού 

102 είδος κατασκευής - -
καπναγωγού 

εσωτερική διατομή Αν m..: 0.071 
εσωτερική περίμετροc; Uv m 0.945 
υδραυλική διάμετρος Dhv m 0.301 

103 είδος κατασκευής - -
καπνοδόχου 

εσωτερική διατομή Α m..: 8.4856 
εσωτερική περίμετρος υ m 11.652 
υδραυλική διάμετρος Dh m 0.000 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑ1 ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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σειρά 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ 6 ΚΑΤΑ 
ΕΝ 13384.01 

χαρακτηρισμός σύμβολο μονάδα τιμές από εξίσωση 

δεδομένα 

υπολογισμό 

Λέβητας (ή αντίστοιχη συσκευή) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

είδοc: συσκευή~:: - -
καύσιμο - - φυσικό 

αέριο 

είδος καυστήρα - -
ονομ. θερμική ισχύς QN kW 14530 

θερμική ισχύς Q kW 14530 
βαθμός απόδοσης nW % 88 n ={85 +1.0logQN QN ,ς \OOQlcW 

w 88.0 QN >lOOOkW 

θερμική ισχύς εστίας QF kW 16511.36 QF=Q/ηw 

συγκέντρωση C02 σ(CΟ2) % 10.2 8.6 
1 - 0.078\ogQ.ν 

Q.ν S lΟΟkW, υπερπίεση 

σ(CΌ,) = 
10,2 Q.ν > lΟΟkW,υπερπίεση 

5,1 
1- 0.075 \ogQ.v Q, S ΙΟΟkW,χωρ.υπερπίεση 

6,0 Q.ν > ΙΟΟkW, χωρ.υπερπίεση 

ροή μάζας m (kg/s) 6.945 

καυσαερίων 

θερμοκρασία tw oc 140 

καυσαερίων - -
Tw κ 413 Tw=tw+273 

αναγκαίος ελκυσμός Pw Pa ο 
{ 151ogQ, QN :S:lOOkW 

για τη συσκευή Pw = -47+38.5logQN QN > 100kW 
Ο yια λέβητα υπερπίεσης 

εσωτερική διάμετρος Dw m 0.301 

περιστομίου 

διατομή περιστομίου Aw m" 0.071 

περίμετρος Uw m 0.945 

περιστομίου 

υδραυλική διάμετρος Dhw m 0.301 

περιστομίου 

λόγος β - 0.9 

αέρα/καυσαερίων 

αναγκαίος ελκυσμός Ps Pa ο 

για την προσαγωγή 

αέρα 

προσωρινή διατομή Α' m 0.071 

οδού καυσαερίων 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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προσωρινή Dhw m 0.301 

υδραυλική διάμετρος 

Καπναγωγός 

11 
12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

είδοc; κατασκευήc; - -
εκτεταμένο μήκος Lν m 1.4 

ενεργό ύψος Ην m 0.3 

μορφή καπναγωγού - -
εσωτερική διάμετρος Dν m 0.301 

διατομή Αν mι 0.071 

πεpίμετpοc; Uν m 0.945 

υδραυλική διάμετρος Dhν m 0.301 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπναγωγού: 

εσωτερικό στρώμα: - -
υλικό 

πάχος dvl m 0.002 

συντελεστής θερμικής λv1 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhν1 m 0.404 Dhν1=Dhv+2dν1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: - -
υλικό 

πάγοc; dv2 m 0.03 

συντελεστής θερμικής λv2 W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhν2 m 0.464 Dhν2=Dhν1+2dν2 
διάμετρος 2 
εξωτ. στρώμα : υλικό - -
πάχος dv3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λv3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dhνa m ο Dhνa=Dhν2+2dν3 
διάμετρος 3 
Αντίσταση (1/Λ)ν mLΚ/W 0.566 

( _2_) = ohf [-.
1 ιn (~ J] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λ n D h,n 

εξωτερικός αaν W/mLK 8 

συντελεστής 

συναγωγήc; 

Τραχύτητα rν m 0.001 

τοπικές αντιστάσεις 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 

αντιστάσ 

εις 

ο γόνατο γ grad 45 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

ο συστολή 

Καπνοδόγος 

20 

21 
22 
23 

Κατηγορία - -
αντίστασης 

θερμοδιαφυγής 

εκτεταμένο μήκος L m 
ενεργό ύψος Η m 1 

κατασκευή 

τοιχώματος 

καπνοδόγου: 

μορφή καπνοδόχου - - Τετραγωνική 

εσωτερική πλευρά 1 ή S1 η D cm 
εσωτερική διάμετpοc; 

εσωτερική πλευρά 2 S2 cm 
διατομή Α ffiL 12.6736 

περίμετρος υ m 14.24 

υδραυλική διάμετρος Dh m 0.000 

εσωτερικό στρώμα: - -
υλικό 

πάγοc; d1 m 0.002 

συντελεστής θερμικής λ1 W/mK 17 

αγωγιμότηταc; 

εξωτερική υδραυλική Dh1 m ο Dh1=Dh+2d1 
διάμετρος 1 
μεσαίο στρώμα: - -
υλικό 

πάγοc; d2 m 0.04 

συντελεστής θερμικής λ2 W/mK 0.045 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dh2 m ο Dh2=Dh1+2d2 
διάμετρος 2 
εξωτερικό στρώμα: - -
υλικό 

πάχος d3 m 0.001 

συντελεστής θερμικής λ3 W/mK 17 

αγωγιμότητας 

εξωτερική υδραυλική Dha m ο Dha=Dh2+2d3 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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διάμετρος 3 
24 αντίσταση (1/Λ) mLΚ!W (~)=1,1 . ohf[-. 1 ιn(~J] θερμοδιαφυγής Λ 1 2 λ n Dh,n 
25 εξωτερικός αa W/mLK 23 

συντελεστλης 

συναγωγής 

26 τραγύτητα r m 0.001 

27 τοπικές αντιστάσειc: 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/ 

αντιστάσ 

εις 

ο γόνατο γ grad 45 

ο γόνατο γ grad 60 

ο γόνατο γ grad 90 

ο γωνία γ grad 45 

ο γωνία γ grad 60 

ο γωνία γ grad 90 

ο Ταυ grad 45 

ο Ταυ grad 90 

ο απότομη 

συστολή 

ο απότομη 

διαστολή 

1 συστολή 

ο διχάλα 

(παντελό 

νι) 

ο διχάλα 

με 

κλαπέτο 

αποκοπή 

ς κλάδου 

1 δίσκος 

Meiding 
er 

Βασικές τιμές για τον υπολογισμό 

28 
29 

30 

31 

32 

γεωδαιτικό ύψος Ζ m ο 

πίεση εξωτερικού PL Pa 97000 (-g·Z) 
αέρα Ρι = 97000 · e RιΤι 

θερμοκρασία tι oc 
εξωτερικού αέρα TL κ 273 TL=tL+273 
θερμοκρασία αέρα tu oc 
περιβάλλοντος Tu κ 273 Tu=tu+273 
θερμοκρασία αέρα 1uo oc 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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στο στόμιο Tuo κ 273 Tuo=tuo+273 
33 σταθερά αερίου του RL J/kgK 288 

αέρα 

34 πυκνότητα ρL kg/m3 1391.23372 
Ρι 

Ρι = 
εξωτερικού αέρα Rι . Τι 

35 σταθερά αερίου του R J/kgK 139288 R = 288[1 + Ο ,0032 · σ(CΟ2)] 

καυσαερίου 

36 μερική πίεση PD Pa 15790.21 

υδρατμών στα _ Ρι [ 100 + 11] 
καυσαέρια Ρο - 100 

1 
+ 57 ' 
σ(Ο 2 ) 

37 θερμοκρασία δρόσου tp oc 55.07423 
tρ = 

4077 
•
9 

..... - 236 ,67 
καυσαερίου 23,6448 - ln (? 0 ~ 

(ξηρές συνθήκες λειτουργίας) 

ή 

tρ =0 

(υγρές συνθήκεc; λειτουργίας) 

38 πίεση ανεμόπτωσης PL Pa ο 

39 διόρθωση για έλλειψη SH - 0.5 

θερμικής ισορροπίας 

40 ρευστο μηχανικός SE - 1.5 

συντελεστής 

ασφαλείας 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

Μέση θερμοκρασία tmν oc 139 

καυσαερίου Tmv κ 412 T'mν=t'mν+273 

ειδική Cpν J/kgK 1116.517 ΙΟΙ Ι+ Ο,05 ·t'.,γ +Ο.0003·ι '~ +(2 3,Ο+Ο,Ο Ι 5·ι'...v-7· JΟ4 ·ι·:v )σ tΟ1 ..., c,. -
Ι +Ο,Ο Ι42·σ tο1 _. 

θερμοχωρητικότητα 

συντελεστής θερμικής λΑν W/mK 0.031 λΑν = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες ΠΑν Pas 2 . ΙΕ-5 η =15 ·10-6 +47 ·10-9!' - 20 ·10-12 !'2 
AV ιnV ιnV 

αριθμός Reynolds ReAν - 1390870 
WmvDh v P mv 

Re Av = 
ηΑV 

αριθμός Prandtl ΡrΑν - 0.753 
Ρ ηAVC pV 

fAV = 
λΑV 

αριθμός Nusselt ΝuΑν - 4095.73 
{ )'" [ [ )"'] Nu,., '°'Ο,0 21 Ψ:.:_ tc _,,ο.ι- ι οο}r,.. ιι.• Ι + ~: 

εσ . συντελεστής aίν WlmLK 426.851 λAVNUAV 
συναγωγής αίV = 

DhV 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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49 1 /συντελεστής 1/kν 0.3611412 llkv 
θεpμοπεpατότητας 

συντελεστής kv W/m"K 2.769 1 
θερμοπερατότητας kv = 

_Ι + S [ ( ~) + D,,, ] 
αiV Η Λ v Dhvaαav 

50 συντελεστής ψύξης Kv - ο Κ _ Uv · kv ·4 
v-

m ·cpv 

51 μέση θερμοκρασία Tmv κ ο =Τ +Tw - Tu(- e -κv' 
καυσαερίου 

Tmv u Κν ~ 

tmv oc 139.967 tmv=T mv-273 
52 έλεγχος Δtmν κ -0.967 Δtmv=t'mv-tmv 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

53 θερμοκρασία εισόδου Te κ 412.934 Τ - Τ ( Τ -..., - Kv e - u + νν - u _:.e 
στην καπνοδόχο te oc 139.934 te=Te-273 

Θερμοκρασίες στον καπναγωγό για θερμοκρασιακή ισορροπία 

54 συντελεστής 1/kbν 0.7199424 

θερμοπερατότητας 
kbv W/m"K 1.389 1 

kbV = 
1 ( 1) DhV -+ - + 

αiV Λ v Dhvaαav 

55 συντελεστής ψύξης Κbν - 0.0002 Κ _Uv · kb v · 4 
bV -

m · cpv 

56 μέση θερμοκρασία TmbV κ 412.983 - Τ Τ νν - Τ u ( -Κ bν , 
καυσαερίου 

Τ ιτbV - u + - e 
Κbν ~ 

tmbV oc 139.983 tmbv=T mbv-273 
57 θερμοκρασία εισόδου Teb κ 412.967 

Teb =Tu + (w -Tu J e - Kbν 
στην καπνοδόχο 

1eb oc 139.967 teb=Teb-273 
Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

58 

59 

60 

61 

μέση θερμοκρασία tm oc ο 

καυσαερίου Tm κ 273 T'm=t'm+273 
ειδική Cρ J/kgK 1088.012 c = 1011+ 0,05· ,._ +ο,ΟΟΟJ.ι'~ +(23,Ο+ 0,015· ,._ -7. l(f" . ,.~ )σ (:ο,~ 

θερμοχωρητικότητα 
' Ι +Ο,0 1 42·σ t'Ο2 _... 

συντελεστής θερμικής λΑ W/mK 0.022 λΑ = 0,0223 + 0,000065tm 
αγωγιμότητας 

δυναμικό ιξώδες ΠΑ Pas 1.5Ε-5 ηΑ =15·10-6 +47 ·10-9 tm - 20·10-12 t~ 
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62 αριθμός Reynolds ReA - 141773.9 wmDhpm 
ReA = 

ηΑ 

63 αριθμός Pι-andtl PrA - 0.732 
ηACp 

Pr =--
Α λ 

Α 

64 αριθμός Nusselt NuA - ο 
ΝuΛ =0,021 Ψ~, Ct eΛ 11 · 1 - I Oo}r 1°' .ι 1+ i ·), { )'" [ ( "'] 

65 εσ. συντελεστής ai W/m"K ο λΑΝuΑ 
συναγωγής 

α . = 
1 

Dh 

66 1 /συντελεστής 1/k ο 

θερμοπερατότητας 

συντελεστής k W/m"K ο 1 
k= 

θερμοπερατότητας 
1 [( 1) Dh ] -+ SH - + 
αί Λ Dha αa 

67 συντελεστής ψύξης κ - ο U · k · L 
Κ= 

m · cP 

68 μέση θερμοκρασία Tm κ ο Τ -Τ Te - Tu( _ - κ' 
καυσαερίου 

m - υ + e 
κ -

tm oc -273 tm=Tm-273 
69 έλεγχος Δtm κ 0273 Δtm=t'm-tm 

θερμοκρασίας 

καυσαερίου 

70 θερμοκρασία στο Το κ 412 .934 Το = Τ υ + ( e - Τ υ J e - K 
στόμιο της to oc 139.934 tο=Τσ-273 
καπνοδόχου 

Θερμοκρασίες στην καπνοδόχο για θεDuοκpασιακή ισοppοπία 

71 

72 

73 

74 

συντελεστής 1/kb ο 

θερμοπερατότητας 
kb W/m"K ο 1 

kb = 
1 ( 1 ) Dh -+ - + 
αί Λ Dhaαa 

συντελεστής ψύξης Kb - ο Κ _ U·kb · L 
b-

m · cP 

μέση θερμοκρασία Tmb κ ο 
Τ -Τ Teb -Tu ' c -Kb 

καυσαερίου mb - u + -e 
Kb -

tmb oc -273 tmb=Tmb-273 
θερμοκρασία στο Tob κ 412.967 Τ -Τ (: Τ --.., _κb ob- u+ eb - u5' 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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στόμιο της tob oc 139.967 tab=Tσb-273 
καπνοδόχου 

Θεοιιοκpασίεc; στο στόμιο ττιc; καπνοδόγου για θεpμοκpασιακiι ισοppοπία 

75 συντελεστής kσb W/mlK ο 

θερμοπερατότητας 

76 θερμοκρασία tiob oc ο 

εσωτερικού 

τοιχώματος στο 

στόμιο 

Πυκνότητες και ταχύτητες για έλλειψη θερμοκρασιακής ισορροπίας 

77 πυκνότητα στο ρw kg/mj 0.79 
Ρι 

Ρνν = 
περιστόμιο R · Tw 
καυσαερίων 

78 ταχύτητα στο ww m/s 123.869 m 
περιστόμιο 

w =--
w A · p w 

καυσαερίων 

79 πυκνότητα στον ρmv kg/mj 0.792 
Ρι 

καπναγωγό Pmv = R·T 
mV 

80 ταχύτητα στον Wmν m/s 123.569 rh 
καπναγωγό Wmv = 

A · PnιV 

81 πυκνότητα στην ρm kg/mJ 1.195 ---2..L_ 
Pm = 

καπνοδόχο R · Tm 

82 ταχύτητα στην Wm m/s 0.459 m 
καπνοδόχο 

w =--
m A · pm 

- - -
Πιέσεις στον καπναγωγό 

83 άνωση (πίεση ΡΗν Pa 1.301 PHV= Ηγg(ρι-ρmv) 
ηρεμίας) 

84 μεταβολή πίεσης ΡGν Pa -6043.838 
Ρ = ρ mV w2 - Pw w2 

λόγω ταχύτητας G 
2 

mV 
2 

W 

85 ρευστομ. συντ . ασφ. SEGV - 1 

για μεταβολή πίεσηc; 

86 προ εκτίμηση ψν - 0.027 

Ψ,,, = [ 0,25 ]' συντελεστή τριβής 
l rv 5,74 
0

{ 3,7 · D., + Re , ,"·' ] 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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συντελεστής τριβής Ψνsmooth - 0.027 

για r=O 
1 ~-210{ 2,51 ] 

J ψ v~nιool/1 ReJΨvπp 

συντελεστής τριβής Ψν - Ο.ΟΙ 

_1_~_210{ 2,51 + r, ] 
Jψ; ReJΨvπp 3,71 ·Dhv 

87 λόγος συντελεστών ψν/ψνsm - 2.658 ψ/ψsmooth 
τριβής ooth 

88 τοπικοί συντελεστές 

αντίστασης 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσει 

ς 

ο γόνατο 45 ζvι 0.4 ο 

ο γόνατο 60 ζv2 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζν3 1.6 ο 

ο γωνία 45 ζv4 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζν5 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζv6 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζy7 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζν8 0.5 ο 

ο απότομη ζv9 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζvιο 0.1 ο 

διαστολή 

ο συστολή ζvι1 0.15 ο 

Σζ άλλων Σζνα ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζv ο 

συντελεστών 

89 πίεση αντίστασης ΡRν Pa -4903.5 f\..ι =SE[ Ψν~+ Σζvπ J PrτN w~ +S133v . pGV 
Dhν π 2 

90 αναγκαίος ελκυσμός ΡFν Pa -4904.8 ΡFν = ΡRν - PHV 
καπναγωγού 

91 αναγκαία υποπίεση Pze Pa -4904.8 Pze = Pw + ΡFν + ΡΒ 
στην είσοδο της 

καπνοδόχου 

Πιέσεις στην καπνοδόχο 

92 
93 

94 

άνωση ΡΗ Pa 0.383 ΡΗ= H·g(ρL-ρm) 

μεταβολή πίεσης PG Pa ο 

λόγω μεταβολής 

ταγύτητας 

ρευστομηχανικός SEG - 1.5 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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95 

96 

97 

. -

συντελεστής 

ασφαλείας για 
μεταβολή πίεσης 

προεκτίμηση ψ - 0.018 0,25 

συντελεστή τριβής ψ ~ [ ]' I Γ 5,74 
og( 3,7 ·Dh + Re ο , 9 J 

συντελεστής τριβής Ψsmooth - 0.018 

)ψ = -2 log ( R~·J;} για r=O r =Ο 

συντελεστής τριβής ψ - 0.017 
1 21 ( 2,51 r J 

.Jψ = - 09 Re .Jψ + 3 ,71 · Dh 

λόγος συντελεστών ψ/ψsιnooth - 1.111 ψ/ψsιnooth 
τριβήc; 

τοπικοί συντελεστές 

αντίστασ11ς 

πλήθος είδος 

αλλαγής 

πορείας/α 

ντιστάσει 

ς 

ο γόνατο 45 ζ1 - 0.4 ο 

ο γόνατο 60 ~ - 0.7 ο 

ο γόνατο 90 ζ3 - 1.6 ο 

ο γωνία 45 ~ - 0.2 ο 

ο γωνία 60 ζ5 - 0.3 ο 

ο γωνία 90 ζ6 - 0.3 ο 

ο ταυ 45 ζ7 - 0.2 ο 

ο ταυ 90 ζ8 - 0.5 ο 

ο απότομη ζ9 - 0.25 ο 

συστολή 

ο απότομη ζ10 - 0.1 ο 

διαστολή 

1 συστολή ζ11 - 0.15 0.15 

ο διχάλα ζ12 - 0.5 ο 

(παντελόν 

ι) 

ο διχάλα με ζ13 - 2.6 ο 

κλαπέτο 

αποκοπής 

κλάδου 

1 δίσκος ζ14 - 1.0 1 

Meidinge 
r 

Σζάλλων Σζa - ο 

εξαρτημάτων 

άθροισμα τοπικών Σζν - 1.15 

συντελεστών 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
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98 πίεση αντίστασης PR Pa 0.2 

PR = sE[ ψ_.!:_ + Σζn ) Pm w~ +SEG .pG 
Dh n 2 

99 υποπίεση στην είσοδο Pz Pa 0.2 Pz = ΡΗ - PR - PL 
της καπνοδόχου 

Απόδειξη λειτουργίας κατά ΕΝ 13384-1 
100 συνθήκη πίεσης 1 Pz QPze Pa Pz Pz., 

0.2 -4904.8 
συνθήκη πίεσης 2 Pz QPB Pa Pz Pa 

0.2 ο 

101 συνθήκη tiσb D tgD oc tίob !n Tiob ~ Tg 
ο 55.0742 θερμοκρασιών tρ 

3 
Αποτελέσματα του υπολογισμού 

102 είδος κατασκευής - -
καπναγωγού 

εσωτερική διατομή Αν ffi.L 0.071 
εσωτερική περίμετρος Uν m 0.945 
υδραυλική διάμετρος Dhv m 0.301 

103 είδος κατασκευής - -
καπνοδόχου 

εσωτερική διατομή Α ffi.L 12.6736 
εσωτερική περίμετρος υ m 14.24 
υδραυλική διάμετρος Dh m 0.000 
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Τυποποιημένο φύλλο 1 
Προσδιορισμός των διαμέτρων σωλήνων 

είδος σωλiJνων 

συνολική διαδρομή : Δpεπιτρ <= 400 mbar 2η οικογένεια 

ΕΛΟΤ 269 (prEN10255) 

1 

Τ 

Α 

1.2 

2.3 

3.4 

4.5 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
3χ4 7χ10 

είδο ΣV fΓΙΙ - VA Ι DN u R RI Σζ ΔpΤ ΔΗ 

ς ΣΙΙ 

αρ. 

συσ (1) 
κ 

- m3/ - m3/h m3/h m - m/s mbar mbar - mbar m 
h lm 

ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 697. 1 6" 10.3 0.07 0.07 0.40 0.16 -1 
ο 6 5 5 ο 7 

ΘΑ: 

ΒΧ: 697. 1.00 697. 
7 ο ο ο 

ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 697. 1 6" 10.3 0.07 0.07 0.70 0.29 
ο 6 5 5 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ: 697. 1.00 697. 
7 ο ο ο 

ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 697. 1.8 6" 10.3 0.07 0.13 0.70 0.29 +1 .8 
ο 6 4 4 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ: 697. 1.00 697. 
7 ο ο ο 

ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 697. 0.6 6" 10.3 0.07 0.04 1.20 0.50 
ο 6 5 5 ο 1 

ΘΑ: 

ΒΧ : 697. 1.00 697. 
7 ο ο ο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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prEN 1555-1 

15 16 17 

ΔpΗ ΔpΤ έλεγ 

χος 

Α ΣΔp 

ΤΑ 

<= 
mbar mbar Δpεπ 

ιτρ 

0.04 0.28 <= 
1 3 

0.28 
3<=4 

0.36 <= 
7 

0.65 
0<=4 

- 0.35 <= 
0.07 2 

5 

1.00 
2<=4 

0.54 <= 
6 

1.54 
8<=4 



5.6 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 697. 1.8 6" 10.3 0.07 0.13 1.20 0.50 -1.8 0.07 0.71 <= 
ο 6 4 4 ο 1 5 ο 

ΘΑ : 

ΒΧ : 697. 1.00 697. 2.25 
7 ο ο ο 8<=4 

6.7 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 697. 1 6" 10.3 0.07 0.07 0.07 <= 
ο 6 5 5 5 

ΘΑ: 

ΒΧ : 697. 1.00 697. 2.33 
7 ο ο ο 3<=4 

7.8 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 697. 3 Φ20 7.63 0.02 0.06 0.70 0.15 0.22 <= 
ο ο 7 3 9 ο 9 8 

ΘΑ: 

ΒΧ: 697. 1.00 697. 2.56 
7 ο ο ο 1<=4 

8.9 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 697. 4 Φ20 7.63 0.02 0.09 0.70 0.15 0.25 <= 
ο ο 7 3 3 ο 9 1 

ΘΑ: 

ΒΧ : 697. 1.00 697. 2.81 
7 ο ο ο 2<=4 

9.10 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ : 697. 87 Φ20 7.63 0.02 2.01 1.20 0.27 2.28 <= 
ο ο 7 3 3 ο 2 6 

ΘΑ: 

ΒΧ : 697. 1.00 697. 5.09 
7 ο ο ο 8<=4 

10.11 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 154. 47 ΦΙ 1 6.82 0.04 2.08 0.50 0.09 2.17 <= 
ο ο 4 4 8 ο 1 8 

ΘΑ: 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 7.27 
3 ο ο ο 6<=4 

11.12 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 154. 2 3" 8.46 0.11 0.23 0.70 0.19 0.43 <= 
ο 7 7 5 ο 5 ο 

ΘΑ: 

ΒΧ: 154. 1.00 154. 7.70 
3 ο ο ο 6<=4 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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12.13 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 154. 8 3" 8.46 0.11 0.94 1.20 0.33 +8 
ο 7 7 ο ο 5 

ΘΑ : 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

13.14 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 154. 61 3" 8.46 0.11 7.16 0.70 0.19 
ο 7 7 5 ο 5 

ΘΑ : 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

14.15 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 154. 1 3" 8.46 0.11 0.11 0.70 0.19 
ο 7 7 7 ο 5 

ΘΑ : 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

15.16 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 154. 0.5 3" 8.46 0.11 0.05 0.70 0.19 
ο 7 8 9 ο 5 

ΘΑ : 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

16.17 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 154. 16.5 3" 8.46 0.11 1.93 0.70 0.19 
ο 7 7 8 ο 5 

ΘΑ : 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

17.18 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 154. 1 3" 8.46 0.11 0.11 0.70 0.19 -1 
ο 7 7 7 ο 5 

ΘΑ : 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

18.19 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 154. 4.6 3" 8.46 0.11 0.54 1.00 0.27 
ο 7 7 ο ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ : 154. 1.00 154. 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΤΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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- 0.94 <= 
0.33 3 

2 

8.64 
9<=4 

7.36 <= 
1 

16.0 
1<=4 

0.31 <= 
3 

16.3 
2<=4 

0.25 <= 
4 

16.5 
8<=4 

2. 13 <= 
3 

18.7 
1<=4 

0.04 0.35 <= 
1 4 

19.0 
6<=4 

0.8 1 <= 
9 

19.8 



3 ο ο ο 

19.20 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 154. 0.6 3" 8.46 0.11 0.07 0.70 0. 19 
ο 7 7 ο ο 5 

ΘΑ : 

ΒΧ: 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

20.21 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 154. 20 3" 8.46 0.1 1 2.34 0.70 0.19 
ο 7 7 9 ο 5 

ΘΑ: 

ΒΧ: 154. 1.00 154. 
3 ο ο ο 

21.22 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 84.0 1 1.5" 17.2 1.14 1.14 1.10 1.27 
ο 6 5 5 ο 5 

ΘΑ: 

ΒΧ: 84.0 1.00 84.0 
2 ο ο ο 

22.23 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: . 84.0 2.5 1.5" 17.2 1.14 2.86 1.50 1.73 -2.5 
ο 6 5 2 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 84.0 1.00 84.0 
2 ο ο ο 

23 .24 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 84.0 1 1.5" 17.2 1.1 4 1.14 1.30 1.50 
ο 6 5 5 ο 7 

ΘΑ: 

ΒΧ: 84.0 1.00 84.0 
2 ο ο ο 

24.25 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 84.0 2 1.5" 17.2 1.14 2.28 1.50 1.73 +2 
ο 6 5 9 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 84.0 1.00 84.0 
2 ο ο ο 

25.26 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 84.0 2 1.5" 17.2 1.14 2.28 0.70 0.81 
ο 6 5 9 ο 2 

ΘΑ: 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
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8<=4 

0.26 <= 
6 

20.1 
5<=4 

2.54 <= 
5 

22.6 
9<=4 

2.42 <= 
ο 

25.1 
1<=4 

0.10 4.70 <= 
4 5 

29.8 
2<=4 

2.65 <= 
2 

32.4 
7<=4 

- 3.94 <= 
0.08 6 

3 

36.4 
2<=4 

3.10 <= 
1 



ΒΧ: 84.0 1.00 84.0 
2 ο ο ο 

26.27 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 84.0 1 1.511 17.2 1.14 1.14 0.70 0.81 
ο 6 5 5 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ: 84.0 1.00 84.0 
2 ο ο ο 

27.28 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 84.0 3 1.511 17.2 1.14 3.43 1.30 1.50 
ο 6 5 4 ο 7 

ΘΑ: 

ΒΧ: 84.0 1.00 84.0 
2 ο ο ο 

28.29 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ : 42.0 3 1.25 11.7 0.65 1.96 1.10 0.58 
ο 11 ο 4 1 ο 6 

ΘΑ: 

ΒΧ: 42.0 1.00 42.0 
1 ο ο ο 

29.30 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 42.0 2.3 1.25 11 .7 0.65 1.50 0.70 0.37 -2.3 
ο 11 ο 4 4 ο 3 

ΘΑ: 

ΒΧ : 42.0 1.00 42.0 - -~- ----· --- . -- ·--- ~-· .... !- ·-·· .. - ι-- -- --·-· -- --·-- ~ -· ----- ---
1 ο ο ο 

30.31 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 42.0 3 1.25 11.7 0.65 1.96 2.20 1.17 
ο 11 ο 4 1 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ : 42.0 1.00 42.0 
1 ο ο ο 

31.Kl ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 42.0 0.7 1.25 11.7 0.65 0.45 0.30 0.16 
ο 11 ο 4 8 ο ο 

ΘΑ: 

ΒΧ: 42.0 1.00 42.0 
1 ο ο ο 

28.32 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 42.0 3 1.25 11 .7 0.65 1.96 1.10 0.58 
ο 11 

ο 4 1 ο 6 
ΘΑ: 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
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39.5 
2<=4 

1.95 <= 
6 

41.4 
7<=4 

4.94 <= 
1 

46.4 
2<=4 

2.54 <= 
8 

48.9 
6<=4 

0.09 1.97 <= 
5 2 

50.9 
·- . . . ---

4<=4 

3.13 <= 
4 

54.0 
7<=4 

0.61 <= 
8 

54.6 
9<=4 

2.54 <= 
8 



ΒΧ : 42.0 1.00 42.0 
1 ο ο ο 

32.33 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 42.0 3 1.25 11 .7 0.65 1.96 0.70 0.37 
ο " ο 4 1 ο 3 

ΘΑ : 

ΒΧ: 42.0 1.00 42.0 
1 ο ο ο 

33.34 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 42.0 2.3 1.25 11 .7 0.65 1.50 0.70 0.37 -2.3 
ο " ο 4 4 ο 3 

ΘΑ : 

ΒΧ: 42.0 1.00 42.0 
1 ο ο ο 

34.35 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 42.0 3 1.25 11 .7 0.65 1.96 2.20 1.17 
ο " ο 4 1 ο 2 

ΘΑ : 

ΒΧ : 42.0 1.00 42.0 
1 ο ο ο 

35.Κ2 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 42.0 0.7 1.25 11 .7 0.65 0.45 0.30 0.16 
ο " ο 4 8 ο ο 

ΘΑ : 

ΒΧ : 42.0 1.00 42.0 - --·- ·-· -·--
1 ο ο ο 

21.36 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 70.0 60 2" 8.94 0.22 13.6 1.10 0.34 
ο 5 8 9 ο 3 

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

36.37 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 70.0 1 2" 8.94 0.22 0.22 0.70 0.21 
ο 5 8 8 ο 8 

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

37.38 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 70.0 2.5 2" 8.94 0.22 0.57 1.50 0.46 -2.5 
ο 5 8 ο ο 7 

ΘΑ: 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΊ\1ΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕΠΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

48.9 
6<=4 

2.33 <= 
4 

51.3 
0<=4 

0.09 1.97 <= 
5 2 

53 .2 
7<=4 

3.13 <= 
4 

56.4 
0<=4 

0.61 <= 
8 

57.0 
- - -
2<=4 

14.0 <= 
3 

36.7 
2<=4 

0.44 <= 
6 

37.1 
7<=4 

0.10 1.14 <= 
4 1 



ΒΧ: 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

38.39 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 70.0 1 2" 8.94 0.22 0.22 1.30 0.40 
ο 5 8 8 ο 5 

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

39.40 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ : 70.0 2 2" 8.94 0.22 0.45 1.50 0.46 +2 
ο 5 8 6 ο 7 

ΘΑ : 

ΒΧ: 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

40.41 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 70.0 1.5 2" 8.94 0.22 0.34 0.70 0.21 
ο 5 8 2 ο 8 

ΘΑ : 

ΒΧ: 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

41 .42 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 70.0 1 2" 8.94 0.22 0.22 0.70 0.21 
ο 5 8 8 ο 8 

ΘΑ: 

ΒΧ: 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

42.43 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 70.0 0.5 2" 8.94 0.22 0.11 0.70 0.21 -0.5 
ο 5 8 4 ο 8 

ΘΑ : 

ΒΧ: 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

43.44 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 70.0 2.2 2" 8.94 0.22 0.50 0.70 0.21 
ο 5 8 2 ο 8 

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 
1 ο ο ο 

44.45 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 70.0 0.5 2" 8.94 0.22 0.11 0.70 0.21 +0.5 
ο 5 8 4 ο 8 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 

38.3 
1<=4 

0.63 <= 
3 

38.9 
4<=4 

- 0.84 <= 
0.08 1 

3 

39.7 
9<=4 

0.56 <= 
ο 

40.3 
5<=4 

0.44 <= 
6 

- -
40.7 
9<=4 

0.02 0.35 <= 
1 3 

41.1 
4<=4 

0.72 <= 
ο 

41.8 
6<=4 

- 0.31 <= 
0.02 1 



1 
ΘΑ : 

ΒΧ: 70.0 1.00 70.0 42.1 
1 ο ο ο 7<=4 

45.46 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 70.0 1 2" 8.94 0.22 0.22 0.70 0.21 0.44 <= 
ο 5 8 8 ο 8 6 

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 42.6 
1 ο ο ο 2<=4 

46.47 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 70.0 2 2" 8.94 0.22 0.45 0.70 0.21 0.67 <= 
ο 5 8 6 ο 8 4 

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 43.2 
1 ο ο ο 9<=4 

47.48 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 70.0 2.3 2" 8.94 0.22 0.52 0.70 0.21 0.74 <= 
ο 5 8 5 ο 8 3 

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 44.0 
1 ο ο ο 4<=4 

48.49 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 70.0 3 2" 8.94 0.22 0.68 2.20 0.68 -3 0.12 1.49 <= 
ο 5 8 5 ο 5 4 4 

----~·----

ΘΑ: 

ΒΧ : 70.0 1.00 70.0 45.5 
1 ο ο ο 3<=4 

49.Κ3 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 70.0 0.7 2" 8.94 0.22 0.16 0.30 0.09 0.25 <= 
ο 5 9 ο ο 3 3 

ΘΑ: 

ΒΧ: 70.0 1.00 70.0 45.7 
1 ο ο ο 9<=4 

10.50 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 543 . 107 Φ20 5.94 0.01 1.57 0.70 0.09 1.67 <= 
ο ο 9 5 8 ο 6 4 

ΘΑ : 

ΒΧ : 543 . 1.00 543 . 6.77 
4 ο ο ο 2<=4 

50.51 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 543 . 46 Φ20 5.94 0.01 0.67 0.70 0.09 0.77 <= 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANTA 



ο ο 9 5 8 ο 6 5 
ΘΑ: 

ΒΧ: 543 . 1.00 543. 7.54 
4 ο ο ο 7<=4 

51.52 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 543. 92 Φ20 5.94 0.01 1.35 0.70 0.09 1.45 <= 
ο ο 9 5 6 ο 6 3 

ΘΑ : 

ΒΧ : 543. 1.00 543 . 9.00 
4 ο ο ο 0<=4 

52.53 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 543. 1 Φ20 5.94 0.01 0.01 0.70 0.09 0. 11 <= 
ο ο 9 5 5 ο 6 1 

ΘΑ : 

ΒΧ: 543. 1.00 543 . 9.11 
4 ο ο ο 1<=4 

53.54 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 543. 9 Φ20 5.94 0.01 0.13 0.70 0.09 -9 0.37 0.60 <= 
ο ο 9 5 3 ο 6 3 2 

ΘΑ : 

ΒΧ: 543. 1.00 543 . 9.71 
4 ο ο ο 3<=4 

54.55 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ : 543. 90 Φ20 5.94 0.01 1.32 0.70 0.09 1.42 <= 
ο ο 9 5 7 ο 6 3 

--- ---
ΘΑ: 

ΒΧ: 543. 1.00 543 . 11.1 
4 ο ο ο 4<=4 

55 .56 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 543. 17 Φ20 5.94 0.01 0.25 0.70 0.09 0.34 <= 
ο ο 9 5 1 ο 6 7 

ΘΑ: 

ΒΧ : 543. 1.00 543 . 11.4 
4 ο ο ο 8<=4 

56.57 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 543. 2 4" 17.5 0.34 0.69 0.70 0.84 1.54 <= 
ο 8 9 9 ο 2 1 

ΘΑ: 

ΒΧ : 543. 1.00 543. 13.0 
4 ο ο ο 2<=4 

57.58 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 543. 1.3 4" 17.5 0.35 0.45 0.70 0.84 +1.3 - 1.24 <= 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 



ο 8 ο 5 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ : 543 . 1.00 543. 
4 ο ο ο 

58.59 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 543. 0.3 4" 17.5 0.35 0.10 0.70 0.84 
ο 8 ο 5 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ : 543. 1.00 543 . 
4 ο ο ο 

59.60 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ : 543 . 2.5 4" 17.5 0.35 0.87 0.70 0.84 
ο 8 ο 4 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ : 543. 1.00 543 . 
4 ο ο ο 

60.61 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 543. 1.7 4" 17.5 0.34 0.59 0.70 0.84 
ο 8 9 4 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ: 543. 1.00 543 . 
4 ο ο ο 

61 .62 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 543. 1 4" 17.5 0.35 0.35 1.30 1.56 +1 
·- . --·. - - -· - -- . - - ~ ----- • · ---·- -----t---·- --- - ... - -- -

ο 8 ο ο ο 4 

ΘΑ : 

ΒΧ : 543. 1.00 543. 
4 ο ο ο 

62.63 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 292. 1.6 3" 16.0 0.41 0.66 3.30 3.30 
ο 5 3 1 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ : 292. 1.00 292. 
2 ο ο ο 

63 .64 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 292. 1.3 3" 16.0 0.41 0.53 0.70 0.70 +1.3 
ο 5 3 7 ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ : 292. 1.00 292. 
2 ο ο ο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

0.05 3 
4 

14.2 
7<=4 

0.94 <= 
7 

15.2 
1<=4 

1.71 <= 
6 

16.9 
3<=4 

1.43 <= 
7 

18.3 
7<=4 

- 1.87 <= - . 

0.04 2 
1 

20.2 
4<=4 

3.96 <= 
9 

24.2 
1<=4 

- 1. 18 <= 
0.05 5 

4 

25 .3 
9<=4 



64.65 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 292. 0.6 3" 16.0 0.41 0.24 0.70 0.70 0.95 <= 
ο 5 3 8 ο 2 ο 

ΘΑ: 

ΒΧ : 292. 1.00 292. 26.3 
2 ο ο ο 4<=4 

65.66 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 292. 0.6 3" 16.0 0.41 0.24 0.70 0.70 0.95 <= 
ο 5 3 8 ο 2 ο 

ΘΑ: 

ΒΧ: 292. 1.00 292. 27.2 
2 ο ο ο 9<=4 

66.67 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 292. 5.5 3" 16.0 0.41 2.27 1.30 1.30 3.57 <= 
ο 5 3 1 ο 3 5 

ΘΑ: 

ΒΧ : 292. 1.00 292. 30.8 
2 ο ο ο 7<=4 

67.68 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 175. 0.4 2" 22.3 1.39 0.55 1.10 2.14 -0.4 0.01 2.71 <= 
ο 6 ο 6 ο 1 7 3 

ΘΑ: 

ΒΧ: 175. 1.00 175. 33.5 
1 ο ο ο 8<=4 

68.69 ΜΕ: 
- ··- - . - -··- - . - ~. -- . 

ΘΡ: 

ΘΧ: 175. 3 2" 22.3 1.38 4.16 2.20 4.28 8.44 <= 
ο 6 9 8 ο 1 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 175. 1.00 175. 42.0 
1 ο ο ο 3<=4 

69.70 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 175. 1.6 2" 22.3 1.38 2.22 0.70 1.36 -1 .6 0.06 3.65 <= 
ο 6 9 3 ο 2 6 1 

ΘΑ: 

ΒΧ : 175. 1.00 175. 45.6 
1 ο ο ο 8<=4 

70.Κ4 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 175. 0.8 2" 22.3 1.38 1.11 1.00 1.94 3.05 <= 
ο 6 9 1 ο 6 7 

ΘΑ : 

ΒΧ : 175. 1.00 175. 48.7 
1 ο ο ο 4<=4 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 



67.71 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 117. 3.2 1.5" 24.0 2.20 7.05 1.10 2.47 
ο 4 4 3 ο 4 

ΘΑ: 

ΒΧ: 117. 1.00 117. 
1 ο ο ο 

71.72 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 117. 3 1.5" 24.0 2.20 6.61 2.20 4.94 
ο 4 4 3 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ : 117. 1.00 117. 
1 ο ο ο 

72.73 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 117. 1.8 1.5" 24.0 2.20 3.96 0.70 1.57 -1.8 
ο 4 4 8 ο 5 

ΘΑ: 

ΒΧ: 117. 1.00 117. 
1 ο ο ο 

73 .Κ5 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 117. 0.8 1.5" 24.0 2.20 1.76 1.00 2.24 
ο 4 4 3 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ : 117. 1.00 117. 
1 ο ο ο 

62.74 ΜΕ: . . --
ΘΡ: 

ΘΧ: 251 . 0.8 4" 8.12 0.07 0.06 1.30 0.33 +0.8 
ο 5 6 1 ο 4 

ΘΑ: 

ΒΧ : 251 . 1.00 251 . 
2 ο ο ο 

74.75 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ : 146. 1.4 2" 18.6 0.97 1.36 3.30 4.47 
ο 6 1 ο ο 2 

ΘΑ: 

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

75 .76 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ : 146. 1 2" 18.6 0.97 0.97 0.70 0.94 +1 
ο 6 2 2 ο 9 

ΘΑ: 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 

9.52 <= 
8 

40.4 
0<=4 

11.5 <= 
6 

51.9 
6<=4 

0.07 5.61 <= 
5 7 

57.5 
7<=4 

4.01 <= 
3 

61 .5 
9<=4 

-

- 0.36 <= 
0.03 2 

3 

20.6 
0<=4 

5.83 <= 
2 

26.4 
3<=4 

- 1.87 <= 
0.04 9 

1 



ΒΧ : 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

76.77 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 146. 0.5 2" 18.6 0.97 0.48 0.70 0.94 
ο 6 2 6 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

77.78 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 146. 1.6 2" 18.6 0.97 1.55 0.70 0.94 +1 .6 
ο 6 1 4 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

78.79 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 146. 10.5 2" 18.6 0.97 10.2 0.70 0.94 
ο 6 1 ο ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

79.80 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 146. 5 2" 18.6 0.97 4.85 0.70 0.94 
ο 6 2 8 ο 9 

ΘΑ: 
- - ~ --- -- ---- -·~-- -- .. ----

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

80.81 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 146. 4.5 2" 18.6 0.97 4.37 0.70 0.94 -4.5 
ο 6 2 2 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

81.82 ΜΕ: 

ΘΡ: 

ΘΧ: 146. 2 2" 18.6 0.97 1.94 0.70 0.94 
ο 6 1 3 ο 9 

ΘΑ: 

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

82.83 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ: 146. 1 2" 18.6 0.97 0.97 0.70 0.94 +1 
ο 6 2 2 ο 9 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

28.3 
1<=4 

1.43 <= 
4 

29.7 
5<=4 

- 2.43 <= 
0.06 7 

6 

32.1 
8<=4 

11.1 <= 
5 

43 .3 
3<=4 

5.80 <= 
6 

49.1 
4<=4 

0.18 5.50 <= 
7 7 

54.6 
5<=4 

2.89 <= 
2 

57.5 
4<=4 

- 1.87 <= 
0.04 9 



ΘΑ : 

ΒΧ: 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

83 .84 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 146. 3 2" 18.6 0.97 2.91 2.20 2.98 
ο 6 2 5 ο 1 

ΘΑ: 

ΒΧ : 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

84.Κ6 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 146. 0.8 2" 18.6 0.97 0.77 0.30 0.40 
ο 6 1 7 ο 7 

ΘΑ : 

ΒΧ : 146. 1.00 146. 
1 ο ο ο 

74.85 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 105. 0.3 3" 5.77 0.05 Ο .ΟΙ 3.30 0.42 
ο 3 7 7 ο 8 

ΘΑ: 

ΒΧ : 105. 1.00 105. 
1 ο ο ο 

85.86 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 105. 12 3" 5.77 0.05 0.66 5.60 0.72 
ο 3 6 9 ο 6 -----

ΘΑ: 

ΒΧ: 105. 1.00 105. 
1 ο ο ο 

86.87 ΜΕ: 

ΘΡ : 

ΘΧ : 105. 3 3" 5.77 0.05 0.16 5.60 0.72 -3 
ο 3 6 7 ο 6 

ΘΑ: 

ΒΧ: 105. 1.00 105. 
1 ο ο ο 

87.Al ΜΕ: 
ΘΡ : 

ΘΧ : 105. 105 2" 13.4 0.50 53 .1 2.20 1.54 
ο 2 6 4 ο 2 

ΘΑ : 

ΒΧ: 105. 1.00 105. 
1 ο ο ο 

(1) ανερχόμενος αγωγός : ΔΗ με πρόσημο+, κατερχόμενος αγωγός : ΔΗ με πρόσημο -
(1) ανεpχόμενοc; αγωγόc;: ΔΗ με πρόσημο+, κατεpyόμενοc; αγωγός : ΔΗ με πρόσημο -

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΤ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 B AR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

1 

59.4 
2<=4 

5.89 <= 
6 

65 .3 
1<=4 

1.18 <= 
4 

66.5 
0<=4 

0.44 <= 
5 

21.0 
5<=4 

1.39 <= 
5 

22.4 
4<=4 

0.12 1.0 1 <= 
4 8 

23.4 
6<=4 

54.6 <= 
8 

78.1 
4<=4 



α.α 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

_8. -

9 

10 

11 

12 

13 

Σύνοψη των συντελεστών τοπικών απωλειών ζ 

στοιχεία μορφής γραφικά συντελε επί μέρους τμήμα 

και σύνδεσης, σύμβολα: στές 

όργανα απλοποιημένη πτώσης 

παράσταση πίεσης 

1.2 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 
Στοιχείο συστολής ~ ζ=Ο.4 

1 

Τόξο ορόφων ~ 
ζ=Ο.5 

1 

Αλλαγή ...J _J ζ=Ο .7 1 1 1 1 
διεύθυνσης με .,._,/ _,,,,,. 

γωνία 
1 

Στοιχείο Τ90, 1~ ζ=Ο.3 

διαχωρ., διελευ ~ ~·· --'b 
1 

Στοιχείο Τ90 , ι •νΑ. ζ=l .3 

διαχωρ., κλάδος ....... ..... -+ , _ -· ---- . 

1 

Στοιχείο Τ90, ..... ι+ν .. ζ=l . 3 

καθαρισμού 

1 

Στοιχείο Τ90, 

~ 
ζ=Ι.5 

αντιροή 
fν& 

1 

- -- --- . Τόξο Τ __ --- . j• - ζΞΟ.3 - ·- -- .. - - - -··-- ~ --- --·- -- - .. 

διαχωρισμός, ......... .... ~ 
διέλευση 

1 

Τόξο Τ 

~.J ''~ 
ζ=Ο.9 

διαχωρισμός, 

διακλάδωση 
1 

Τόξο Τ -=.j•"Λ ζ=Ο .9 

καθαρισμού 
. 

1 

Διπλό τόξο Τ . -. 

τ;; 
ζ=l . 3 

αντιροή 
........ 

1 

Σταυρός 90, .... • Ι'~ ζ=l . 3 

διαχωρ., διέλευση 

1 

Σταυρός 90, ~ ζ=2.0 

διαχωρ . , κλάδος νλ \ 
1 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

7.8 8.9 9.10 

1 

- ·- ·--- --



14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Σταυρός 90, _... ι•-.νg 
ζ=Ο . 5 

καθαρ . διαχ. διέλ. 

1 

Σταυρός 90, ζ=2 . Ο 

καθαρ . διαχ. κλαδ ~ 'i 
~ Ι 

Σύνδεση μετρητή 

~ 
ζ=2.Ο 

DN25 

1 

Βαλβίδα (κωνική) t><J ζ=2.Ο 

διέλευσης 
. 

1 

Βαλβίδα (κωνική) 

Δ1 
ζ=5.Ο 

γωνιακή 

1 

Βαλβίδα 

ι><1 
ζ=Ο .5 

(σφαιρική) 

διέλευσης 
1 

Βαλβίδα Lf1 ζ=l.3 

(σφαιρική) 

γωνιακή 
1 

Σύρτης [)t(J ζ=Ο . 5 1 1 

1 

Βαλβίδα r:XJ ζ=2.Ο 

πυροπροστασίας ·- . . -- ~ - ··- - . 

1 

Συλλέκτης D ••• • [] ζ=4.Ο 

1 

Σύνδεση μετρητή 

~ 
ζ=4.Ο 

>DN25 

Συστολή ζ=Ο .5 

SudoPRESS 
Καμπύλη 90 ζ=Ο.4 1 

μοιρών 

SudoPRESS 
Καμπύλη 45 ζ=Ο.3 

μοιρών 

SudoPRESS 
Ταφ 90 μοιρών ζ=Ι . 5 

SudoPRESS 
Ταφ 90 μοιρών ί,=3 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΓJΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANJA 

1 

--



αντ .ροών 

SudoPRESS 
30 Καμπύλη 90 ζ=Ο . 7 

μοιρών SANHA 
DVGWVP61 4 

31 Καμπύλη 45 ζ=Ο . 5 

μοιρών SANHA 
DVGWVP614 

32 Ημιβέ ζ=Ο . 5 

SANHADVGW 
VP614 

33 Συστολή ζ=Ο.2 

SANHADVGW 
VP614 

34 Μούφα ζ=Ο . 1 

SANHADVGW 
VP614 

35 Τ αφ 90 μοιρών ζ=l . 3 

διαχωρισμού διέλ. 

SANHADVGW 
VP614 

36 Ταφ 90 μοιρών ζ=3 

αντ.ροών SANHA 
DVGWVP61 4 

37 Ηλεκτρομαγνητική 

~ 
ζ=Ο.5 

βαλβίδα 

1 

38 Φίλτρο 

~ 
ζ=4.Ο 

- - - .. -
1 

Σ.ζ. στα επιμέρους τμήματα 0.40 0.70 0.70 1.20 1.20 
ο ο ο ο ο 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔJΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

1 1 

0.70 0.70 1.20 
ο ο ο 



α .α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Σύνοψη των συντελεστών τοπικών απωλειών ζ 

επί μέρουc; τμήμα 

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23 . 24. 25 . 26. 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 1 

1 1 1 1 1 

1 
1 

1 
1 1 1 

- . 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 

1 1 
2 

0.5 0.7 1.2 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0 0.7 0.7 1.1 1.5 1.3 1.5 0.7 0.7 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΤΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

27. 28. 29. 
28 29 30 

1 

1 1 

1 

1.3 1.1 0.7 
00 00 00 



α.α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Σύνοψη των συντελεστών τοπικών απωλειών ζ 

επί μέρουc; τμήμα 

30. 31 . 28. 32. 33. 34. 35. 21. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43 . 
31 ΚΙ 32 33 34 35 Κ2 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 

1 1 
1 

1 1 1 

1 1 

2 

1 1 

2.2 0.3 1.1 0.7 0.7 2.2 0.3 1.1 0.7 1.5 1.3 1.5 0.7 0.7 0.7 0.7 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ AEPJOY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

44. 45. 46. 47. 
45 46 47 48 

1 1 1 1 

0.7 0.7 0.7 0.7 
00 00 00 00 



α.α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Σύνοψη των συντελεστών τοπικών απωλειών ζ 

επί μέρους τμήμα 

48. 49. 10. 50. 51 . 52. 53. 54. 55 . 56. 57. 58. 59. 60. 61 . 62. 63 . 
49 Κ3 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

2 

1 
1 

1 3 

1 

1 1 

2.2 0.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.3 3.3 0.7 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑJ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΊΑ 

00 

64. 65. 66. 
65 66 67 

1 1 

1 

0.7 0.7 1.3 
00 00 00 



α.α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Σύνοψη των συντελεστών τοπικών απωλειών ζ 

επί μέρουc; τμήμα 

67. 68. 69. 70. 67. 71 . 72. 73. 62. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81 . 
68 69 70 Κ4 71 72 73 Κ5 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 

1 1 2 

1 1 
1 

1 1 3 

-

1 1 1 

1.1 2.2 0.7 1.0 1.1 2.2 0.7 1.0 1.3 3.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔJΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣJΚΟΥ AEPJOY ΛΕJΤΟΥΡΠΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BJOMHXANIA 

00 

82. 83. 84. 
83 84 Κ6 

1 1 

1 

1 

·--· 

1 

1 

0.7 2.2 0.3 
00 00 00 



α.α 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 

Σύνοψη των συντελεστών τοπικών απωλειών ζ 

επί μέρους τμήμα 

74. 85 . 86. 87. 
85 86 87 Al 
1 

1 
1 1 

1 

2 

1 1 
1 

3 1 1 

1 

--

1 

1 

1 1 

3.3 5.6 5.6 2.2 
00 00 00 00 

ΑΝΑΛ ΥΣΗ KAJ ΣΧΕΔJΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΤΚΟΥ AEPJOY ΛΕΤΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 BAR 
ΣΕ BIOMHXANJA 



Σφ.βάνσ τύποu 
ΒaΙΙνalνeταπωμtνη 

Απο δlκruo 
σερίοu 

DN15 

Ρvθμιστής πίεσης 
με ενσωμσrωμtνη βάνα 

σκσρισiας διακοπής {SAV) 
χωρlς εξωτερική ανάδραση 

Pinlet:1-4Bar / Pout: 25-40mbar Pn 418,6 kW - Q=42 Nm3/hrNG - Vmax=15m/s 

DN15 

DN40 <==:> 

Α ΤΕΙ ΠΕΙΡ ΑΙΑ 

ΠΤΥ Χ Ι Α ΚΗ ΕΡ ΓΑ ΣΙ Α 

Μανόμετρο 
0-160mbar 

DN15 

nρος καuστήρσ 

ΛJΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝJΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝJΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣtΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΛΕ ΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4BAR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

GAS TRA1N Νο1 & Νο2 GT1 

ΣΤλΔΙΟ ΜΕΛΕlΉt ΟΡΙΣΤIΚΗ 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝιΑ 



Pinlet: 1-4 Bar / Pout: 25-40mbar Pn 697,67 kW - 0 =70 Nm3/hrNG - Vmax=15m/s 

Σφ.βάνσ τύnοu 
Batlvalνe ταπωμένη 

ΑποδΙΗυο 
αερlοu 

DN15 

Α ΤΕ 1 ΠΕΙΡΑ Ι Α 
ΠΤΥΧΙΑΚ Η ΕΡrΑΣΙΑ 

Μανόμετρο 

0·160mbar 

ΟΝ15 ΟΝ15 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛIΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΎΧJΩ 

ΑΝΜΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔIΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4BAR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

GAS TRAIN Νο3 GT2 

ΟΡIΠΙΚΗ 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Σφ.βάνο τύπου 
Ballνalνe ταπωμtνη 

ΟΝ15 

Αποδίκτuο 

αεpiαυ 

Μανόμετρο 
0·6Bar 

Ρuθμιστήςπiεσης 
με ενσωματωμένη βάνο 

οκοpιοiος δ1οκοπής (SAV) 
χωpiς εξωτερική ονάδροση 

Ασφαλιστική βαλβίδα 

ανακούφισης (SBV) 

DN25 

Pi nlet: 1-4 Bar / Pout: 25-40mbar Pn 1.744 kW - 0=175 Nm3/hrNG - Vmax=15m/s 

L1"E; Ι!ΕιΡΑΙΑί 

Ογκομετρικόςμετρηιής 
τουpμπfνος DNSO· 0160 
(πpοοιpετικά) 

ΑΤ Ε Ι ΠΕ1 Ρ ΑΙΑ 
ΠΤΥΧΙΑΚ Η Ε ΡΓΑΣIΑ 

Μονόμετpο 
0-160mbar 

DN15 DN15 

DNSO c;)> 

Πpος καυστήρα 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓ!ΞΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡJΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ1ΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧ!Ω 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ.Α.ΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4BAR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

GAS TRAIN Νο4 GT3 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΙ ΟΡΙΗΙΚΗ 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Σφ. βάνα τίιποu 

Ball νaΙνe ταπωμένη 

Arroδlιc ruo 
οερlοu 

DN15 

~~~~~0JOδrJtΊiλ βάνα 
ακαΡ. ια iας διακοriής (SAV) 
χωρ1ς εξωτερική αvά'δραση 

Pinlet:1-4 Bar Ι Pout: 25-40mbar Pn 1.162 ,79 kW - 0 =117 Nm3/hrNG - Vmax=1 5m/s 

Β!!J ;'\ΙΟΘΗΚΗ .~·:1 
.,.. :-:- • n Ξ:. Ι PAI Α \ 

Μανόμετρο 
0-160mbar 

DN15 DN15 

ΟΝ40 ~ 

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡ Α Ι Α 
Π Τ ΥΧ Ι ΑΚ Η Ε Ρ Γ ΑΣIΑ 

Πρc.~ς καvστ~ρο 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ . ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠ Ι ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Ν ΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧ!Ω 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔ ΙΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ Δ!ΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕ ΙΤΟΥΡΠΑΣ 4BAR ΣΕ BIOMHXANIA 

GAS TRAI Ν Νο5 GT4 

Ι.ΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΙ. ΟΡΙΙ.ΤΙΚΗ Ι 11ΜΕΡΟΜΙ1ΝιΑ 



Σφ.βάνα τύποu 

Ball νatνe ταπωμένη 

Σφ.βάνο τύπου 
Ball νalνe 

Μανόμετρο 
0-6Bar 

_DΝ15.ι>------_,..._~Οοο,.-, ~ 
'-v' - c;) DN25 

Απο δίκτυο 

αερίου 

Ρυθμιστής πίεσης 
με ενσωμστωμtνη βάνα 
αιωρισlaς διακοπής {SAV) 
χωρίς εξωτερ1κή ανάδραση 

Ασφαλ1στ1κή βαλβlδa 
ονaκούφ1σης (SBV) 

DN25 

Pinlet:1-4 Bar / Pout: 25-40mbar Pn 1.453,48 kW - Q=146 Nm3/hrNG - Vmax=15m/s 

ΤΕ 1 n Ε 1 Ρ ;:\ ~ _-, 

Ογκομετρικός μtΤρητής 
τουρμπlνας DN80- Q100 
(προαιρετικά) 

ΑΤΕΙ n EΙP A J A 
nΤ ΥΧ Ι ΑΚ Η Ε Ρ ΓΑΣΙΑ 

DN15 

ΟΝ40 c;) 

Μανόμετρο 
0-160mbar 

DN15 
nρος καυστήρα 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡJΟΥ • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝJΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔIΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣ!ΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 48AR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

GAS TRAIN Νο6 GTS 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ! ΗΜΕΡΟΜΗΝιΑ 



BYPASS No:1DN40-(GAS 
TRAIN-1&2- DN25) 

Δίκτυο αερίου Προς ΒΥ PASS Νο : 2 

Ι
·-· ·-ΒΙΒΛΙΟι.;<Η!".t~ .-. Ι' 

. ~'"'!ΠΕΙ~ 

~~ε1ΚJ~o~_i')g~JXv~ε8ιou 
σίινδεση με σύστημα 
σνlχνεuσης & μποuτόν δισκ . 

ΑΤΕ Ι ΠΕΙΡ Α Ι Α 

ΠΤΥ ΧΙ ΑΚΗ ΕΡΓ Α Σ 1Α 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ ΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 4BAR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

BYPASS Νο1 ΒΡ1 

ΗΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗl. ΟΡ!ΣΤIΙ(Η 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



Ταπωμtνηαναμονι'tDΝ40 
γισμιλλονΤΙκι'tχΡΙ'tDη 

1200-1.500kW (120-1.50Nm3JhrNG} 

'"" JJ. 

BYPASS Νο3: DN65 (GASTRAIN 4 & 5) 
BYPASS Νο4: DN50 (GASTRAIN 6 

Ηλιχτροβαλβlδσοιρlοu 
PNΙ6-N.CJ230VAC 
σύνδεσημισ\ιστημο 
ον!χνιuσης & μτrοvτόν διο~ . 

ΒΥ PASS Νο:3 

DN100 

Προς GAS TRAIN Νο:6 
~-,/\,,--'---' 

Σφ.βάνατύτrοu 

Βιllνιlνeιαπwμtνη 

Προς GAS TRAIN Νο:4&5 

ΑΤ Ε Ι ΠΕΙΡΑ1Α 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙ Α 

Λ!ΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠ Ι ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔIΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡ ΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4BAR ΣΕ Β10ΜΗΧΑΝΙΑ 

BYPASS Νο3 &Νο4 ΒΡ2 

ΟΡ!ΠΙΚΗ 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝ!Α 



Δίκτυο αερίου =:> 

ΒΥ PASS Νο 2 DN40-(GAS TRAIN-3- ΟΝ 4 0 ) 

~~~κsr~o~.'b~~~a°v~Ξiou 
σύνδεση με σύστημα_ 
ανfχνευσης & μπουτον διακ. 

~Προς GAS TRAIN Νο,3 

Α ΤΕ Ι nEJ P A I A 
ΠΤ ΥΧ Ι ΑΚΗ ΕΡΓ ΑΣ Ι Α 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΜΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ Δ!ΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 48AR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

BYPASS Νο2 ΒΡ3 

ΙΤΑΑΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ OPltTIKH 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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i / \ i 

ι_ _____________________________________ :~--- _____ : ________________________________ _ 

ΡΕ 
Φ125 

" , .. 
/ 

Βάνα 4"\ 

Βάνα 1f" __ 

/ 

'PE/st 
6''/Φ160 

ΡΕ 
Φ160 

tapping 
10 .. Χ 

ΡΕ 
Φ125 

/ 

" /10" 

ΘΥΡΩΡΕΙΟ ο 
ΕΙΣΟΔΟΣ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΑΤΕ Ι ΠΕJΡΑΙΑ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡJΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ!ΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ!ΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔIΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4BAR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΘΕΣΗ M/R 
19/4 BAR 

ΟΡΙtΤΙΚΗ ! ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

Τ1 



M/RS 4.400 

ΟΝ 65 

Συστολή 4"/ DN80 
~ Συστολή 4/DN65 

Βάνα 

-----
~ 

Έξοδος 

/ 
steel 4" 

/ / steel 4" 
Είσοδος 

3,. 
4 

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙ Α 

ΛΙΟΥΛΗ ArrEΛJKH ΤΟΥ APrYPIOY. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ . ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧJΩ 

ΑΝΜΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΎ 
ΛΕΙΤΟΥΡnΑΣ 4BAR ΣΕ Β!ΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΤΟΜΗ 1 - MRS Τ2 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ 1 ΗΜΕΡΟ'ιΙΗΝΙΑ 



~ 
Έξοδος 

/ 
steel 6 " 

ΒΙ ΒΛ ΙΟΘ Η ΚΗ 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙ Α 

M/R 19/4 ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

Συστολή 6"Χ4 " 
Ι 

/ \ 
ΤΑΥ6 " stee1 4 " 

/ 
steel 4 " / 

Είσοδος 

ΑΤ Ε Ι n ΕΙ Ρ Α Ι Α 

ΠΤΥΧ 1Α ΚΗ ΕΡΓΑΣ Ι Α 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ Ι ΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ Ν!ΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧJΩ 

ΑΝΜΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ1ΑΣ 4BAR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝJΑ 

ΤΟΜΗ 2 - M/R 19/4 Τ3 

ΙΤΑΔΙΟ MEAETHL ΟΡΙfΤΙΚΗ 1 ΗΜΕΡΟΜΙ-'ΝιΑ 



40cm 
Δ 

Δ 

1.05m 

30cm 

14.5cm 

10cm 

>---------Ο.30m---------ι 

Άσφαλτος 

3Α 

Άμμος 

Λατομείου 

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑJΑ 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛ!ΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝ!ΚΟΣ ΕΠ1 ΠΤΥΧΙΩ 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΛΌΓΟΙ ΜΗΧΑΝ1ΚΟΣ ΕΠ! ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΜΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4BAR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΧΑΝΔΑΚΑ ΛΧ1 

OPIΣTIKH 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 



NATURAL GAS 

L.P.G 

ΒΙΒΛ10ιi;:;ΗΚ!1 

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑIΑ 

Έλεγγος στεγανότητας 

Έλεγγος στεγανότητας 

Βάνα τύπου1 πεταλούδας Bu!terily νa ve 

Καυστήρας 

ι---ι 

ΑΤΕΙ ΠEIPAIA 
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΛΙΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛIΚΗ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧ!Ω 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΓΕQΡΓΙΟΥ • ΜΗΧΑΝΟΑΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΣ 48AR ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝ1Α 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΑ ΚΑΥΣΤΗΡΑ GB1 

ΟΡΙΙΤΙΙ<Η 1 HME?OM/iNt,.t. 



1 ~,} ο: t:. 

Α 
(+0.20) 

" (+4,00) 
ΜΝ=174.57 

ι1'1ΞΙ ΠE\F-,.;l;c.\ 

Λ 
(+5,00) 

108,02 

01 =14.96 Θ 

1 (+4,50) 

(+4.SO) ΙΚ=36,62 

ΚΛ=94.40 
κ 

(<--5,00) 

Γ 

(+1 ,00i 

Δ 
(+2,00) 

ΔΕ= 64,38 

Ε 
(+2.50) 

ΕΖ= 79,42 

Ζ 
(+3,00) 

ΛΙ 

Λ2 

Λ4 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 1 

----... -· ----... -
------··--·---·~-

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 2 

--·~"- 1 τn· 

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 3 

-- !-

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 4 
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