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Περίληψη
Από την αρχαιότητα το πρόβλημα της απομάκρυνσης των αστικών λυμάτων
απασχόλησε τις κοινωνίες και μια σειρά τεχνολογικές λύσεις εμφανιστηκαν. Η
σημαντική αύξηση του πληθυσμού της γης δημιούργησε σημαντικά προβλήματα τα
οποία επιζητούν λύση, καθώς η σημαντική αύξηση των ποσοτήτων των αστικών και
βιομηχανικών λυμάτων ενέτεινε τη ρύπανση των υδάτινων πόρων.
Η θάλασσα, οι λίμνες, οι ποταμοί και ο υδροφόρος ορίζοντας μολύνονται από την
αποβολή αστικών και βιομηχανικών λυμάτων και αποβλήτων, παράγωγα της
οικιστικής, εμπορικής και βιομηχανικής δραστηριότητας των ανθρώπινων κοινωνιών.
και αποτελούνται κυρίως από υγρά απόβλητα κατοικιών και από υγρά απόβλητα
βιομηχανικων και βιοτεχνικών εφαρμογών.
Μια κατοικία παράγει κατά μέσο όρο 180-300 λίτρα λύματα αστικού τύπου ανά
άτομο ανά μέρα. Όσο για τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα, η ποσότητα τους εξαρτάται
από την παραγωγική δραστηριότητα, είναι δύσκολο να υπολογιστεί, ενώ
παρατηρείται ακόμα και μέχρι τις ημέρες μας το φαινόμενο να αποβάλλονται
απευθείας βιομηχανικά λύματα σε μη κατάλληλο αποχετευτικό δίκτυο ή και
απευθείας στον υδροφόρο ορίζοντα.
Για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το φαινόμενο της ρύπανσης των υδάτινων
πόρων, χρησιμοποιούμε τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων
(ΕΕΑΑ). Σε αυτές πραγματοποιείται καθαρισμός των αστικών αποβλήτων με στόχο
να μπορούν εν συνεχεία να διατεθούν πίσω στον υδάτινο ορίζοντα ακίνδυνα πια για
το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα αναπτύξουμε συνοπτικά τα στάδια
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και στη συνέχεια θα δούμε πιο αναλυτικά την
ανάλυση και σχεδίαση σχετικά με τις ανάγκες τηλεεποπτίας και τα συστήματα
αυτομάτου ελέγχου μιας εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Ιστορικά στοιχεία αποχετευτικών συστημάτων
Από πολύ παλιά σε πολλούς από τους μεταλύτερους πολυτισμούς της αρχαιότητας
εμφανίστηκε η ανάγκη απομάκρυνσης των λυμάτων. Αυτό αποτέλεσε και την
αφορμή της δημιουργίας των υπονόμων (πηγή: http://www.deyael.gr ).
Έτσι έχουμε την εμφάνιση υποτυπωδών εγκαταστάσεων στο Mohenjo-daro του
Πακιστάν (5.000 π.Χ.), τη Βαβυλώνα, την Σουμερική πόλη Νιπούρ (Τρίτη
Χιλιετηρίδα π.Χ.), τη Ρώμη με περίτεχνες εγκαταστάσεις που σώζονται μέχρι και
σήμερα, και στον Ελλαδικό χώρο, στο ανάκτορο της Κνωσού (1950–1500 π.Χ.) και
στην Αθήνα.

Σχήμα 1.1 Αποχετευτικό σύστημα στο Μινωϊκό ανάκτορο της Κνωσού (πηγή:
http://www.explorecrete.com/).

Είναι εντυπωσιακό πως στην Κρήτη, στο χώρο που καταλαμβάνει το Μινωικό
ανάκτορο της Κνωσού, κατά τις αρχαιολογικές ανασκαφές εντοπίστηκαν χώροι
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υγιεινής καθώς και ένα δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων. Πολύ
σημαντικό θεωρείται το γεγονός πως το δίκτυο αποχέτευσης που εντοπίστηκε στο
ανάκτορο της Κνωσού είχε φρεάτια επίσκεψης, ώστε να είναι δυνατό να επιτευχθούν
εργασίες συντήρησης, καθώς και ότι βρέθηκαν στα ανάκτορα τουαλέτες όμοιες με τις
σημερινές, με σύστημα έκπλυσης (καζανάκι).
Οι αγωγοί του αποχετευτικού αυτού δικτύου ήταν κατασκευασμένοι από πήλινα
κανάλια ανοικτής ορθογωνικής διατομής, με τραπεζοειδή κάτοψη, με σκέπαστρα τα
οποία τοποθετόντουσαν στην επάνω πλευρά.
Το αποχετευτικό σύστημα στο Μινωικό ανάκτορο της Κνωσού διέθετε μηχανικούς
αυτοματισμούς οι οποίοι συνέβαλλαν στον έλεγχο της ταχύτητας και καθίζησης των
λυμάτων που δεχόταν το σύστημα. Η απόρριψη των λυμάτων από τα ανάκτορα
γίνονταν στη θάλασσα ή σε χείμαρρους.
Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός πως χρησιμοππιούνται δεξαμενές
συλλογής και επαναχρησιμοποίησης ομβρίων υδάτων στο χώρο γύρω από το
ανάκτορο της Φαιστού, όπου σε περιόδους ξηρασίας αξιοποιούνται για σκοπούς
άρδρευσης γεωργικών εκτάσεων.
Το αποχετευτικό σύστημα της Κνωσού εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και σήμερα
για τις απορροές των βρόχινων, ακόμα και τέσσερις χιλιάδες χρόνια από την
κατασκευή του.
Εντυπωσιακά ευρύματα γύρω από τη δημιουργία αποχετευτικών συστημάτων
εμφανίζονται επίσης στην Αρχαία Ρώμη. Εκεί βρέθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο
αποχετευτικό σύστημα, ως πλήρες και ενοποιημένο δίκτυο, το οποίο ελάμβανε τα
λύματα από δημόσια αποχωρητήρια (λουτρά και τουαλέτες).
Οι πρώτοι υπόνομοι κατασκευάστηκαν κάτω από την Αρχαία Ρώμη περί το 800 π.Χ.
Υπόνομοι άρτιας κατασκευής, όπως η γνωστή cloaca maxima (μεγάλος υπόνομος)
που βρισκόταν στην περιοχή της Ρωμαϊκής αγοράς, εξυπηρετώντας μια τεράστια
περιοχή, λειτουργούν μέχρι και σήμερα.
Το δίκτυο της Αρχαίας Ρώμης, για πολλούς αιώνες συνδεόταν και εξυπηρετούσε
αποκλειστικά δημόσια κτίρια. Μόνο μετά το 100 π.Χ. άρχισε η σύνδεση λουτρών και
τουαλετών ιδιωτικών κατοικιών. Σημαντικό επίσης είναι πως υπήρχε πρόγραμμα
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του νερού των λουτρών. Τα απόνερα από τα
δημόσια λουτρά χρησιμοποιούνταν σε τουαλέτες και στη συνέχεια κατέληγαν σε
υπόνομους και στον Τίβερη.
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Σχήμα 1.2. Άποψη της cloaca maxima, όπως εμφανίζεται σήμερα (πηγή:
http://en.wikipedia.org)
Το μεσαίωνα οι τεχνολογίες των υπονόμων δεν βρήκαν ιδιαίτερη εφαρμογή στο
γενικότερο κλίμα εγκατάλειψης των επιστημών και της τεχνολογίας. Αυτό είχε σαν
αποτέλεσμα χαμηλής ποιότητας χώρους υγιεινής και περιορισμό στο πόσιμο νερό,
κάτι που συνέβαλλε και στη διάδοση μεταδοτικών ασθενειών εκείνη την εποχή. Η
αύξηση μάλιστα του πληθυσμού των πόλεων επιδείνωσε αυτό το πρόβλημα.
Η κατασκευή σύγχρονου συστήματος αγωγών αρχίζει να γίνεται επιβεβλημένη στα
μέσα του 19ου αιώνα. Στη Γερμανία το πρώτο δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και
ακαθάρτων κατασκευάστηκε το 1842 στο Αμβούργο μετά από ανοικοδόμηση της
πόλης που ακολούθησε την καταστροφή που επέφερε πυρκαγιά στο κέντρο της
πόλης. Οι Άγγλοι οδηγήθηκαν στην κατασκευή εκτεταμένου δικτύου αποχέτευσης
στις πόλεις μετά από σοβαρή επιδημία χολέρας το 1848.
Στην σύγχρονη Ελλάδα η κατασκευή συστημάτων υπονόμων καθυστέρησε
σημαντικά, λόγω και της γενικότερης οικονομικής και τεχνολογικής καθυστέρησης
και αναταραχής στη χώρα μετά την ελληνική επανάσταση του ‘21.
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Η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος της Αθήνας ξεκινά από το 1858, αν και
μεμονωμένοι υπόνομοι ανά περιοχές είχαν κατασκευαστεί και νωρίτερα. Παρότι η
Αθήνα διέθετε ένα από τα παλαιοτέρα δίκτυα αποχέτευσης και στην περιφέρειά της
από τα πιο σύγχρονα χωριστικά δίκτυα, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό των σπιτιών,
ειδικά στα προάστια, εξυπηρετούνταν για πολλά χρόνια με βόθρους.
Στη δεκαετία του 1950 άρχισε η σταδιακή κατασκευή των 42 αντλιοστασίων, που
συνεχίζεται και σήμερα, από τη Βάρκιζα μέχρι το Πέραμα. Το 1958 άρχισε να
λειτουργεί το πρώτο αντλιοστάσιο του Νέου Φαλήρου. Το δίκτυο των αντλιοστασίων
επανασχεδιάστηκε και επεκτάθηκε αρκετά μετά τη λειτουργία του βιολογικού
καθαρισμού στη Ψυττάλεια.

Σχήμα 1.3 Κατασκευή δίδυμου αγωγού ακαθάρτων στην Αθήνα το 1940 (πηγή:
http://www.eydap.gr)
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Στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας, η Νεάπολη Λασιθίου είχε επίσης ένα παλιό
αποχετευτικό δίκτυο με χαρακτηριστικούς θολωτούς λιθόκτιστους αγωγούς για τους
συλλεκτήρες και ορθογώνιους λιθόκτιστους δευτερεύοντες αγωγούς, το οποίο
μάλιστα χρονολογείται από την εποχή της Τουρκοκρατίας και σώζεται μέχρι σήμερα.
Στην Ελλάδα στις μέρες μας έχει γενικευτεί η χρήση σύγχρονων εγκαταστάσεων
υγιεινής σε όλα τα σπίτια, και προχωρά με ικανοποιητικούς ρυθμούς η κατασκευή και
αποπεράτωση σύγχρονων χωριστικών δικτύων αποχέτευσης σε όλες σχεδόν τις
πόλεις, ενώ όπου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης (χωριά, εκτός σχεδίου περιοχές)
έχει γενικευτεί η χρήση βόθρων.
Έπειτα από την κατασκευή των εγκαταστάσεων αποχέτευσης στις αστικές περιοχές
λύθηκαν τα προβλήματα που δημιουργούνταν από τα λύματα στις πόλεις, αλλά το
πρόβλημα μεταφέρθηκε, ως ρύπανση πλέον, στις λίμνες ή τη θάλασσα ανάλογα με το
που γίνεται η διάθεση των ακάθαρτων λυμάτων.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης απαιτήθηκε να αναπτυχθούν
τεχνολογίες καθαρισμού και διάθεσης των λυμάτων. Η εφαρμογή αυτών των
τεχνολογιών γίνεται στους βιολογικούς καθαρισμούς.
Κάθε δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει
αποτελεσματικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας των λυμάτων πριν αυτά αφεθούν στον
υδροφόρο ορίζοντα.
Στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες κατασκευάζονται εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού και η χρήση τους εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο. Για παράδειγμα,
η αποχέτευση του Λεκανοπεδίου Αττικής πραγματοποιείται με αγωγούς ομβρίων και
ακαθάρτων. Οι μεν αγωγοί ομβρίων καταλήγουν με φυσική ροή, αξιοποιώντας τη
κλίση του εδάφους, στη θάλασσα, οι δε αγωγοί ακαθάρτων καταλήγουν στη
θαλάσσια περιοχή της Ψυττάλειας, αφού προηγηθεί επεξεργασία στο κέντρο
επεξεργασίας λυμάτων της Ψυττάλειας.
Το αποχετευτικό δίκτυο του Λεκανοπεδίου είναι χωριστικό εκτός από το κέντρο της
Αθήνας όπου το δίκτυο είναι παντορροϊκό. Το συνολικό μήκος του δικτύου
αποχέτευσης είναι 5.800 χλμ. και καλύπτει το 92% των αποχετευτικών αναγκών της
Αττικής (πηγή: http://www.eydap.gr).
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Σχήμα 1.4. Κέντρο επεξεργασίας λυμάτων στη Ψυττάλεια.

1.2 Νομοθεσία – πρότυπα
Όπως αναφέρεται στο site του υπουργείου περιβάλλοντος (http://www.ypeka.gr) η
Διαχείριση των αστικών λυμάτων καθορίζεται από την Οδηγία 91/271/EOK «για την
επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την
Οδηγία 98/15/ΕΕ.
Στην Ελλάδα η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α.
5673/400/1997 (Φ.Ε.Κ. 192Β/14-3-1997) με τίτλο ''Μέτρα και Όροι για την
επεξεργασία των Αστικών Λυμάτων.
Όπως αναφέρει το υπουργείο περιβάλλοντος σχετικά την οδηγία 91/271/EOK και
την 98/15/Ε.Ε.:
«Η παραπάνω οδηγία ορίζει την ελάχιστη αναγκαία τεχνική υποδομή σε
δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων που πρέπει να
διαθέτουν οι πόλεις και οι οικισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με τον
ισοδύναμο πληθυσμό και τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων και
διακρίνοντας τους υδάτινους αποδέκτες στους οποίους καταλήγουν τα αστικά
13

λύματα σε τρεις κατηγορίες: σε κανονικούς, ευαίσθητους και λιγότερο
ευαίσθητους. Επίσης καθορίζει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων λυμάτων που πρέπει να επιτυγχάνονται
στις εκροές των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και παράλληλα
προβλέπει συγκεκριμένα χρονικά όρια μέσα στα οποία οι οικισμοί, που
εμπίπτουν στις διατάξεις της, οφείλουν να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη σε
κάθε περίπτωση υποδομή συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών
τους λυμάτων.
Οι διατάξεις που ορίζουν την απαιτούμενη υποδομή, με βάση τα ανωτέρω
κριτήρια (ισοδύναμο πληθυσμό, κατηγορία αποδέκτη), ορίζουν ταυτόχρονα και
τις χρονικές προθεσμίες μέσα στις οποίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες
οι αναγκαίες υποδομές. Σε κάθε περίπτωση, οι καταληκτικές ημερομηνίες
είναι τρεις: τα τέλη των ετών 1998, 2000 και 2005.
Στο πέρας του χρονικού ορίζοντα εφαρμογής της Οδηγίας όλοι οι οικισμοί με
ισοδύναμο πληθυσμό μεγαλύτερο των 2.000 θα πρέπει να διαθέτουν
αποχετευτικό δίκτυο και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων το αργότερο
μέχρι

το

τέλος

του

έτους

2005.

Ως προς το απαιτούμενο επίπεδο επεξεργασίας η Οδηγία καθορίζει εν γένει ως
ελάχιστη την δευτεροβάθμια.
Για περιπτώσεις όμως απόρριψης λυμάτων σε ευαίσθητες περιοχές απαιτείται
η βιολογική

επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου ή/και φωσφόρου

(τριτοβάθμια επεξεργασία)».
Ειδικές απαιτήσεις υπάρχουν όσον αφορά το σχεδιασμό της διαχείρισης των λυμάτων
σε μικρούς οικισμούς. Η κατηγορία των κοινοτήτων με πληθυσμούς κάτω των 2000
κατοίκων στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε περίπου 2 με 2,5 εκατομμύρια κατοίκους.
Για τις περιπτώσεις αυτές δεν είναι απαιτητή από την οδηγία 91/271/ΕΟΚ η
κατασκευή δικτύων αποχέτευσης, αλλά η εφαρμογή πιο ευέλικτων συστημάτων
διαχείρισης και επεξεργασίας των λυμάτων, ώστε να προσφέρουν τον βέλτιστο
συνδυασμό οικονομικής λειτουργίας και προστασίας του περιβάλλοντος, κάτι που δεν
εξασφαλίζεται με τη χρήση των βόθρων που κατά κόρων χρησιμοποιούνται σήμερα
στις κοινότητες με πληθυσμούς κάτω των 2000 κατοίκων στην Ελλάδα.
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Παρακάτω δίνεται ο χάρτης που δημιουργήθηκε με βάση την καταγραφή των
στοιχείων και λειτουργικών δεδομένων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων
που απαιτεί η οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Σχήμα 1.5. Χάρτης της Ελλάδας με τους εγκατεστημένους σταθμούς επεξεργασίας
λυμάτων (πηγή: www.ypeka.gr)
Αναλυτικά, νομοθεσία που διέπει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
και τα δίκτυα διανομής τους δίνεται παρακάτω (πηγή: www.elinyae.gr):
•

Εγκ.

Δ.ΥΓ2/105452/2009 (ΦΕΚ

--/5/8.2009)

Τήρηση

υγειονομικών

διατάξεων για τη διάθεση υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις επεξεργασίας
κρέατος κ.λπ σε συνάρτηση με την εφαρμογή διατάξεων των Υπουργείων
ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λπ
•

Αρ. Πρωτ. οικ. 186585/2661/2008 (ΦΕΚ --/13/6.2008) Άδειες διαχείρισης
υγρών επικίνδυνων αποβλήτων σε περιπτώσεις διάθεσής τους, μετά από
επεξεργασία εντός ή επί του εδάφους
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•

Υ.Α.

48392/939/2002 (ΦΕΚ

405/Β`/3.4.2002)

Συμπλήρωση

της

19661/1982/99 κοινής υπουργικής απόφασης «τροποποίηση της 5673/400/97
κοινής υπουργικής απόφασης…κ.λπ.» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων
περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της
απόφασης αυτής (Β/1811) και ειδικότερα του άρθ. 2 (παρ. Β) αυτής
•

Υ.Α. Φ22/30766/1426/2002 (ΦΕΚ 57/Β`/24.1.2002) Τροποποίηση της
έγκρισης χορήγησης, κατ’ εξαίρεση των απαγορευτικών διατάξεων του π.δ
84/84, άδειας εγκατάστασης, μονάδας επεξεργασίας υγρών και στερεών
αποβλήτων, στην εταιρεία «Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ΑΕ», στη
θέση (ΕΟ) περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου του Ν. Αττικής

•

Υ.Α. οικ. 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253/Β`/9.3.2001) Μέτρα και περιορισμοί για
την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα
καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται
στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου
1976

•

Υ.Α.

19661/1982/1999 (ΦΕΚ

1811/Β`/29.9.1999)

Τροποποίηση

της

5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την
επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών
για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της
απόφασης αυτής
•

Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β`/14.3.1997) Μέτρα και όροι για την
επεξεργασία αστικών λυμάτων

•

Υ.Α.

90461/2193/1994 (ΦΕΚ

843/Β`/11.11.1994)

Συμπλήρωση

του

παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ αριθ. 55648/2210/91 κοινής Υπουργικής
απόφασης «μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων
ουσιών στα υγρά απόβλητα» (323/Β)
•

Π.Υ.Σ. 255/1994 (ΦΕΚ 123/Α`/21.7.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος
του άρθρου 6 της υπ αριθ. 73/29-6-90 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου
«καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών
από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον
κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της υπ αριθ. 144/2-11-87
πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (197/Α/87)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
2.1 Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων
Υγρά απόβλητα ονομάζονται τα υγρά και οι λάσπες που αποβάλλονται από κατοικίες,
δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά κέντρα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις,
μεταφορικά μέσα ή μονάδες επεξεργασίας και γενικά από οποιεσδήποτε
εγκαταστάσεις μιας περιοχής κατά τη συνήθη ή έκτακτη λειτουργία τους.
Σκοπός της επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων είναι η επαναφορά του μη πόσιμου,
ρυπασμένου, ή/και μολυσμένου νερού στη φύση ή σε μια διεργασία παραγωγής με
αποδεκτά, όμως, ποιοτικά χαρακτηριστικά, που θα είναι συμβατά με τις αιτούμενες
χρήσεις, ώστε να προστατεύεται σε σημαντικό και ασφαλές επίπεδο η υγεία του
ανθρώπου και το περιβάλλον.
Τα υγρά απόβλητα διακρίνονται στις εξής βασικές κατηγορίες:
•

Αστικά υγρά απόβλητα ή απόβλητα αποχετεύσεων που προέρχονται κυρίως
από το κομμάτι των κατοικιών και δημοσίων κτιρίων. Κύριο συστατικό τους
είναι το νερό, με ορισμένες ξένες προσμίξεις, που το καθιστούν ακατάλληλο
για διάφορες καθημερινές χρήσεις και επηρεάζουν δυσμενώς τους τελικούς
αποδέκτες.

•

Βιομηχανικά υγρά απόβλητα που προέρχονται από τη βιομηχανική και
βιοτεχνική δραστηριότητα, συνήθως μιας περιοχής με συγκεντρωμένη
παραγωγή, όπως ένα βιομηχανικό ή βιοτεχνικό πάρκο. Τα βιομηχανικά
απόβλητα

μπορεί

χρησιμοποιούνται,

να

καθώς

περιέχουν
και

τα

υπολείμματα
απόβλητα

των

των

υλών

που

πτηνοτροφικών,

κτηνοτροφικών, ιχθυοτροφικών ή γεωργικών εγκαταστάσεων. Η επεξεργασία
τους είναι απαραίτητη και πιο δύσκολη από τα αστικά υγρά αππόβλητα, ώστε
το νερό που καταλήγει στις δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης-αποχέτευσης ή
στους τελικούς αποδέκτες (λίμνες, ποτάμια, θάλασσα, έδαφος) να βρίσκεται
στη καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να μην επηρεάζεται η δημόσια υγεία
και να προστατεύεται όσο γίνεται καλύτερα τον περιβάλλον.
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Σχήμα 2.1 Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με απευθείας απόδοση βιομηχανικών
αποβλήτων χωρίς επεξεργασία.
Για την καλύτερη κατανόηση της διεργασίας επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
απαιτείται η μελέτη των ποιοτικών χαρακτηριστικών των υγρών αποβλήτων, όπως
και ο ορισμός εννοιών, όπως της «ρύπανσης» του νερού.
Μια ουσία χαρακτηρίζεται ρύπος όταν: «Η συγκέντρωσή της στο νερό είναι αρκετά
μεγαλύτερη από αυτή που συνήθως συναντάται στα φυσικά αποθέματα του γλυκού
νερού. Τοξικός χαρακτηρίζεται όταν προκαλεί βλάβη ή θάνατο».
Οι ρύποι διακρίνονται σε
•

συμβατικούς,

ουσίες

δηλαδή

που

προέρχονται

από

ανθρωπογενείς

δραστηριότητες, π.χ. οργανική ύλη (οργανικές ουσίες), ενώσεις του αζώτου
(αμμωνιακά NH 4 +, νιτρώδη NO 2 -, νιτρικά άλατα NO 3 -), ενώσεις του
φωσφόρου (κυρίως φωσφορικά άλατα).
•

μη συμβατικούς ρύπους, δηλαδή βαριά μέταλλα (Cd, Cr, Hg, Pb, Nc, Cu, Zn
κ.λ.π.), τοξικές οργανικές ενώσεις και ουσίες όπως το αρσενικό (As), τα
θειούχα (S2-), τα κυανούχα (CN-) και τα ραδιενεργά υλικά. Οι τοξικές ενώσεις
είναι ουσίες οι οποίες έχουν συντεθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο για διάφορες
χρήσεις.
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Ρύπανση ονομάζεται «η επιβάρυνση του νερού με ύλη ή ενέργεια, η ανεπιθύμητη
δηλαδή μεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού εξαιτίας του ανθρώπινου
παράγοντα κυρίως».
Μόλυνση ονομάζετε «η παρουσία στο νερό παθογόνων μικροοργανισμών ή/και
μικροοργανισμών δεικτών, που υποδηλώνουν την πιθανότητα παρουσίας παθογόνων
μικροοργανισμών εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων».
Τα αστικά λύματα, τα λύματα δηλαδή κατοικιών, δημοσίων κτιρίων και άλλων
εγκαταστάσεων ή/και τα όμβρια ύδατα που μπορεί να συνυπάρχουν, περιέχουν κατά
βάση (Παζεγάκη, 2012):
•

νερό (στο μεγαλύτερο τους ποσοστό, περίπου δηλαδή κατά 99.9%),

•

ογκώδη αντικείμενα μεγάλου μεγέθους,

•

άμμο και χώμα,

•

μικρού μεγέθους στερεά χαμηλής πυκνότητας με αποτέλεσμα να αιωρούνται
μαζί με τη μάζα των αποβλήτων (αιωρούμενα στερεά),

•

οργανικά - φυσικά συστατικά (πρωτεϊνες, υδρογονάνθρακες,

λιπίδια,

φαινόλες, εντομοκτόνα – φυτοφάρμακα) τα οποία διαταράσσουν την
ισορροπία του οικοσυστήματος που λαμβάνει τα λύματα.
•

θρεπτικά συστατικά (φώσφορος, άζωτο). Υψηλή συγκέντρωση αζώτου και
φωσφόρου επιφέρει υπερβολική ανάπτυξη των φυκιών και των υδρόβιων
φυτών, φαινόμενο που ονομάζεται ευτροφισμός, όπως επίσης και αύξηση
θολότητας στο νερό, αισθητικά προβλήματα κ.λ.π.

•

παθογόνοι μικροοργανισμοί, π.χ. μικρόβια.

Επιπλέον, τα βιομηχανικά απόβλητα μπορεί να περιέχουν μεγάλη ποικιλία ουσιών
που προκαλούν ρύπανση του περιβάλλοντος, οι οποίες ενδεικτικά είναι οι εξής:
•

Ανόργανα άλατα (χλωριούχα, ενώσεις σιδήρου, αζώτου και φωσφόρου,
σκληρότητα κλπ).

•

Οργανικές ενώσεις που δεσμεύουν το οξυγόνο και δημιουργούν ανεπιθύμητες
αναερόβιες συνθήκες.

•

Οξέα ή αλκάλεα (υδροξείδιο του νατρίου, θειϊκό οξύ κλπ).

•

Αιωρούμενα στερεά που δημιουργούν ιζήματα.

•

Επιπλέοντα υλικά (λίπη, έλαια)
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•

Τοξικές ουσίες ανόργανες ή οργανικές. Πολλές από τις ουσίες αυτές είναι
τοξικές για την υδρόβια ζωή σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις και συνήθως
δεν απομακρύνονται με τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας των αστικών
λυμάτων.

•

Χρώμα από τα βαφεία, χαρτοβιομηχανίες.

•

Αφριστικές ουσίες από υφαντουργεία, χαρτοβιομηχανίες και χημικές
βιομηχανίες.

•

Θερμά υγρά από συμπυκνωτές και εγκαταστάσεις ψύξεως.

•

Ραδιενεργά

υλικά

μεταλλευμάτων

από

πυρηνικούς

ουρανίου,

εργαστήρια

αντιδραστήρες,
ή

θεραπευτικά

επεξεργασία
κέντρα

που

χρησιμοποιούν ραδιενεργά υλικά, πλύσιμο προστατευτικού ρουχισμού των
εργαζομένων σε σχετικές εργασίες.
Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων είναι απαραίτητη και επιβάλλεται από τον
νόμο και έχει στόχο την εξουδετέρωση και την απομάκρυνση μεγάλου μέρους των
παραπάνω ουσιών.

Σχήμα 2.2 Παράνομη απόδοση λυμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα χωρίς επεξεργασία.
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2.2 Απαιτήσεις λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών.
Σύμφωνα με την οδηγία 91/271/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
σχετικά με την επεξεργασία

των αστικών λυμάτων διακρίνονται τα παρακάτω

στάδια:
Α) Η πρωτοβάθμια επεξεργασία αστικών λυμάτων με φυσική ή/και χημική μέθοδο
που περιλαμβάνει την καθίζηση των αιωρούμενων στερεών (επομένως γίνεται
αντιληπτό πως η πρωτοβάθμια επεξεργασία στόχο έχει την απομάκρυνση του
αιωρούμενου υλικού).
Β) Η δευτεροβάθμια επεξεργασία, που αφορά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων
μέσω βιολογικής επεξεργασίας με δευτεροβάθμια καθίζηση ή με συμπληρωματικές
μεθόδους (επομένως η δευτεροβάθμια επεξεργασία στόχο έχει την αφαίρεση και του
διαλυτού υλικού).
Γ) Η τριτοβάθμια επεξεργασία, που αφορά την απομάκρυνση των θρεπτικών
στοιχείων (π.χ. άζωτο και φώσφορος) αλλά και την περαιτέρω απομάκρυνση της
θολότητας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη πλήρους απομάκρυνσης των
παθογόνων μικροοργανισμών, όταν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες. Στην
περίπτωση αυτή μπορεί τα επεξεργασμένα νερά να χρησιμοποιηθούν ξανά (π.χ. για
άρδευση καλλιεργειών ή πότισμα δέντρων).

Σχήμα 2.3. Μακέτα σταθμού επεξεργασίας λυμάτων Ανατολικής Αττικής.
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Ειδικά για την επεξεργασία των βιομηχανικών αποβλήτων χρησιμοποιούνται κατ’
αρχήν όλες οι συνηθισμένες μέθοδοι που εφαρμόζονται για τα αστικά λύματα όπως:
το σχάρισμα, η απομάκρυνση της άμμου, η αφαίρεση των επιπλεόντων υλικών, η
καθίζηση, απλή ή σε συνδυασμό με χημική κατακρήμνιση και η βιολογική
επεξεργασία για τα οργανικά βιομηχανικά απόβλητα που δεν περιέχουν βιοστατικές ή
τοξικές ουσίες, σε συνδυασμό με την επεξεργασία της λάσπης.
Εκτός όμως από τις πιο πάνω συνηθισμένες μεθόδους απαιτείται συχνά να
εφαρμόζονται ειδικές χημικές επεξεργασίες, καθώς και άλλες πιο ειδικές μέθοδοι
ανάλογα με την παραγωγική δραστηριότητα και το είδος των αποβλήτων, με σκοπό
την αντιμετώπιση των ιδιαζόντων ποιοτικών χαρακτηριστικών των βιομηχανικών
αποβλήτων.
Γενικά, η ποιότητα και η ποσότητα των βιομηχανικών αποβλήτων μεταβάλλεται
συνεχώς και δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί αφού, ακόμα και σήμερα, παρά τους
αυστηρούς ελέγχους και τα τσουχτερά πρόστιμα πολλές βιομηχανικές και βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις ρίχνουν παράνομα τα απόβλητα τους στο αποχετευτικό δίκτυο μιας
πόλης χωρίς να έχουν γίνει οι κατάλληλες επεξεργασίες, για να αποφύγουν το κόστος
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων τους, που πολλές φορές μπορεί να είναι αρκετά
δαπανηρό.

2.3 Περιγραφή διεργασιών μιας εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού.
Οι βασικές μονάδες σε μια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων με πρωτοβάθμια
καθαρισμό είναι οι εσχάρες στις οποίες συγκρατούνται τα ογκώδη στερεά. Οι
εξαμμωτές,

οι

οποίες

είναι

ειδικά

σχεδιασμένες

δεξαμενές,

στις

οποίες

δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες ροής που προκαλούν την καθίζηση της άμμου
σ’ αυτές και οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης, όπου γίνεται καθίζηση και
απομακρύνεται μεγάλο μέρος των αιωρούμενων στερεών 70% και μερών των
οργανικών συστατικών 30%. Συχνά ένας εξαμμωτής περιέχει και διάταξη για την
απομάκρυνση των ελαίων και λιπών που περιέχονται στα απόβλητα (λιποσυλλέκτης).
Τα αιωρούμενα στερεά που κατακάθονται στον πυθμένα των δεξαμενών
πρωτοβάθμιας καθίζησης αποτελούν την πρωτοβάθμια λάσπη.
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Η ιδέα του βιολογικού καθαρισμού στηρίχθηκε στην πραγματοποίηση των
βιοχημικών διεργασιών που γίνονται ανεξέλεγκτα στη φύση (όπως διοχέτευση
αποβλήτων σε υδάτινο αποδέκτη), με ελεγχόμενο τρόπο σε ειδικές για αυτό το σκοπό
δεξαμενές. Σε αυτές τις δεξαμενές δημιουργούνται ιδανικές συνθήκες, για να
αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν μια μεγάλη ποσότητα μικροοργανισμών, από
άποψη τροφής και οξυγόνου.
Σε αυτές τις δεξαμενές παρέχεται τεχνητά οξυγόνο από διατάξεις αερισμού που
αποκαλούνται αεριστήρες ή διαχυτήρες. Οι δεξαμενές αυτές ονομάζονται δεξαμενές
αερισμού. Το μίγμα των μικροοργανισμών και της τροφής ονομάζεται ενεργός ίλυ,
και η όλη μέθοδος ονομάζεται ‘’μέθοδος ενεργού ίλυος’’. Στη συνέχεια η ενεργός
ύλη απομακρύνεται από τη μάζα των αποβλήτων έχοντας αφήσει τα απόβλητα να
περάσουν στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης, οι οποίες είναι ίδιες με αυτές
της πρωτοβάθμιας καθίζησης. Έπειτα η ίλυς κατακάθεται και συλλέγεται από τον
πυθμένα των δεξαμενών (η οποία αποτελεί την δευτεροβάθμια λάσπη).
Τα καθαρά πλέον απόβλητα υπερχειλίζουν από την περιφέρεια των δεξαμενών και
μπορούν πλέον να διατεθούν ακίνδυνα στον υδάτινο αποδέκτη, εφόσον αυτός κριθεί
ότι δεν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, ώστε να απαιτείται και τριτοβάθμια επεξεργασία.
Τελευταία διεργασία αποτελεί η απολύμανση που γίνεται συνήθως με χλωρίωση για
την εξόντωση των παθογόνων μικροοργανισμών σε ειδικές δεξαμενές και
διοχετεύονται άφοβα στον τελικό αποδέκτη.
Κατά την τριτοβάθμια επεξεργασία πραγματοποιείται απομάκρυνση του φωσφόρου
ή/και του αζώτου με βιολογικές μεθόδους ή/και με χρήση χημικών. Η πρωτοβάθμια
λάσπη αφού αφυδατωθεί μεταφέρεται με απορριματοφόρα στις χωματερές. Η
σταθεροποίηση της λάσπης γίνεται αερόβια με τον αερισμό της, σε δεξαμενές όμοιες
με τις δεξαμενές αερισμού ή αναερόβια. Η αναερόβια σταθεροποίηση γίνεται σε πολύ
μεγάλες και κλειστές δεξαμενές που αποκαλούνται χωνευτές, χωρίς οξυγόνο
(αναερόβιες συνθήκες), από μικροοργανισμούς που εξαλείφουν τα δύσοσμα
χαρακτηριστικά της λάσπης, μετατρέποντάς τα σε ένα μίγμα από διοξείδιο του
άνθρακα και μεθάνιο (που αποτελεί το γνωστό σε όλους μεθάνιο). Η αναερόβια
χώνευση έχει εφαρμογή σε μεγάλες μονάδες βιολογικού καθαρισμού και μετά από
τεχνοοικονομική διερεύνηση αποδεικνύεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας από την
καύση του αερίου δικαιολογεί απόλυτα την εγκατάσταση της αναερόβιας χώνευσης.
Παραλλαγή της μεθόδου ενεργού ίλυος αποτελεί ο παρατεταμένος αερισμός που
βρίσκει εφαρμογή στη χώρα μας, όπου η αερόβια σταθεροποίηση της λάσπης γίνεται
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στις ίδιες δεξαμενές αερισμού χωρίς να απαιτούνται χωριστές δεξαμενές αερόβιας
σταθεροποίησης, ενώ παραλείπονται οι δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης.
Η αφυδάτωση της λάσπης σκοπό έχει την απομάκρυνση του νερού που περιέχεται
μηχανικά, ή με εξάτμιση, απλώνοντας τη λάσπη στις ειδικές κλίνες ξήρανσης. Μετά
την αφυδάτωση η λάσπη μπορεί να διατεθεί σε χωματερές όπως προείπαμε ή ακόμη
και για λίπασμα.
Μια τυπική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων περιλαμβάνει λοιπόν τα εξής στάδια
(Τραγανίτης, 1995):
Έργα εισόδου:
αφορούν την προστασία (υδραυλικά) της εγκατάστασης, περιλαμβάνουν και ένα
φρεάτιο εισόδου των λυμάτων. Η ροή των λυμάτων προς την εγκατάσταση
ρυθμίζεται μέσω θυροφράγματος, ενώ υπάρχει διάταξη προστασίας τέτοια που αν η
ροή των λυμάτων είναι τέτοια που η εγκατάσταση δεν μπορεί να τα δεχθεί, αυτά να
εκτρέπονται κατευθείαν προς τον τελικό αποδέκτη.
Προεπεξεργασία (έργα μηχανικού καθαρισμού):
Περιλεμβάνει την εσχάρωση, εξάμμωση, αφαίρεση λιπών, μέτρηση παροχής. Επίσης
τον βοηθητικό εξοπλισμό που αφορά όλα τα παραπάνω όπως το κτίριο φυσητήρων,
το συγκρότημα διαχωρισμού άμμου και τις ταινίες μεταφοράς.
Πρωτοβάθμια καθίζηση:
Σε αυτήν αφαιρείται το 25 με 40% του BOD s , με το διαχωρισμό των λασπών. Για το
σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συνήθως κυκλικές δεξαμενές, ενώ η λάσπη που
προκύπτει δεν θα πρέπει να απορριφθεί στο περιβάλλον, λόγω του σημαντικού
ρυπαντικού φορτίου που περιέχει.
Στην περίπτωση της εγκατάστασης με χρήση παρατεταμένου αερισμού δεν υπάρχει
πρωτοβάθμια καθίζηση, αλλά έχουμε χώνευση της πρωτοβάθμιας λάσπης.
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Με παραπεταμένο αερισμό

Σχήμα 2.4. Στάδια επεξεργασίας λυμάτων Α) χωρίς παρατεταμένο αερισμό και Β) με
παρατεταμένο αερισμό (Τραγανίτης, 1995).

Επεξεργασία της λάσπης:
Αποτελείται από την πρωτοβάθμια λάσπη και την περίσσεια της βιολογικής λάσπης,
οι οποίες συνιστούν ρύππους, καθώς περιέχουν διάφορους βιολογικούς παράγοντές,
παθογόνους μικροοργανισμούς, τα οποία με την επεξεργασία τους αφαιρείται το 3040% του οργανικού φορτίου τους και κατά 90-99% το φορτίο των παθογόνων
μικροργανισμών. Η διεργασία αυτή λέγεται σταθεροποίηση και μπορεί να
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πραγματοποιηθεί με βιολογικές μεθόδους, χώνευση, χημική ή θερμική κατεργασία.
Ακολουθεί η αφυδάτωση της λάσπης για τη μείωση του βάρους της.
Η γραμμή επεξεργασίας της λάσπης περιλαμβάνει:
•

Προπαχυντές βαρύτητας για την προπάχυνση της πρωτοβάθμιας λάσπης.

•

Μηχανικός παχυντής, η μονάδα της μηχανικής πάχυνσης αποτελείται από:
o

Τριθάλαμο δοχείο παρασκευής, δοσομέτρησης διαλύματος
πολυηλεκτρολύτη.

Η συλλογή

o

Δοχείο ανάμειξης λάσπης – πολυηλεκτρολύτη.

o

Αντλία δοσομέτρησης διαλύματος πολυηλεκτρολύτη.

o

Μηχανικό παχυντή.

του βιοαερίου που παράγεται από τις διεργασίες της χώνευσης

αποθηκεύεται σε αεριοφυλάκιο. Το παραγόμενο αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
Η συμπύκνωση μέχρι και 5% λάσπης από την μεταπάχυνση οδηγείται από τη μονάδα
μεταπάχυνσης οδηγείται μέσω άντλησης στη μονάδα αφυδάτωσης .
Η αφυδατωμένη λάσπη με ποσοστό στερεών 20-22% διατίθεται τελικώς σε ΧΥΤΑ.

Απολύμανση & τριτοβάθμια επεξεργασία:
Περιλαμβάνει τη διαδικασία διήθησης και απολύμανσης των επεξεργασμένων νερών.
Μπορεί να περιλαμβάνει και την αφαίρεση θρεπτικών. Στην Ελλάδα είναι σύνηθες να
χρησιμοποιείται το υγρό ή αέριο χλώριο, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
διοξείδιο του χλωρίου, υπεριώδης ακτινοβολία ή όζον.
Αερόβιο βιολογικό στάδιο:
Στο στάδιο αυτό χρησιμοποιούνται μικροοργανισμοί (βακτήρια στο μεγαλύτερο
βαθμό)

οι

οποίοι

αποικοδομούν

τον

ανθρακούχο

ρύπο,

οξειδώνουν

και

απομακρύνουν τον αζωτούχο ρύπο, αφαιρούν ένα μέρος του φωσβορούχου ρύπου.
Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι διάφορες παραλλαγές του βιολογικού σταδίου.
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Σχήμα 2.5. Διάφορες παραλλαγές του βιολογικού σταδίου (Τραγανίτης, 1995).
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η κάτοψη και η τρισδιάστατη ενός σταθμού
επεξεργασίας λυμάτων.

Σχήμα 2.6. Κατασκευαστικά σχέδια ενός σταθμού επεξεργασίας λυμάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ
3.1 Εξοπλισμός αυτομάτου ελέγχου εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού.
Η λειτουργία του εξοπλισμού αυτομάτου ελέγχου της εγκατάστασης πρέπει να
στοχεύει:
•

Σε υψηλή απόδοση της εγκατάστασης και σε υψηλή ποιότητα του
επεξεργασμένου νερού, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

•

Σε λειτουργία με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

•

Στην όσο το δυνατόν απρόσκοπτη και χωρίς διακοπές λειτουργία της
εγκατάστασης.

•

Στην παρακολούθηση όσο το δυνατόν περισσότερων παραμέτρων της
εγκατάστασης, ακόμα και από απόσταση.

Ο βασικός εξοπλισμός της εγκατάστασης αυτοματισμού μπορεί να κατηγοριοποιηθεί
στα εξής:
i.

Συσκευές αυτοματισμού (όργανα, ελεγκτές, κλπ) που βρίσκονται σε
άμεση σύνδεση με τα μηχανήματα του βιολογικού καθαρισμού.

ii.

Ηλεκτρολογικός πίνακας αυτοματισμού που μπορεί να περιλαμβάνει τους
Προγραμματιζόμενους

Λογικούς Ελεγκτές (Programmable Logic

Controllers - PLC), επικοινωνιακό εξοπλισμό, τροφοδοτικό αδιάλειπτης
λειτουργίας (UPS), αντικεραυνική προστασία.
iii.

Μετρητικές διατάξεις (όπου υπάρχει απαίτηση) και όργανα ελέγχου και
ασφαλείας.

iv.

Καλώδια διασύνδεσης επικοινωνιών, ασθενών ρευμάτων.

v.

Ερμάρια εγκατάστασης των παραπάνω.

vi.

Ειδικός εξοπλισμός, όπως ανεξάρτητες κάρτες τύπου profibus για τα PLC
για την σύνδεση τους με όργανα όπως soft starters αντλιών, μετρητές
παροχής κλπ.
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Σχήμα 3.1. Πίνακας αυτοματισμού σε σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.

3.2 Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές
Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές αποτελούν την καρδιά του συστήματος
αυτοματισμού των βιολογικών καθαρισμών, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο των
διεργασιών, των αντλιών και των λοιπών συσκευών της εγκατάστασης (Par, 1999).
Τα πρώτα PLC όπως νοούνται σήμερα κατασκευάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής το 1969, από τις εταιρείες Modicon και Allen Bradley. Το 1973 ήταν
που τα πρώτα PLC παρουσιάστηκαν στην Ευρώπη από την εταιρεία Siemens. Από
τότε στην παγκόσμια αγορά των PLC κυριάρχησαν κάποιες Αμερικανικές,
Ευρωπαϊκές και Ιαπωνικές εταιρείες. Μετά από ορισμένες εξαγορές συγχωνεύσεις
κλπ., τα μερίδια αγοράς κατανέμονται σήμερα στις εταιρίες Siemens, Rockwell
Automation, Mitsubishi, Schneider Electric, Omron, GE Fanuc κ.α.
Οι μεγάλες κατασκευάστριες εταιρίες στον χώρο των PLC παρέχουν σήμερα μια
πληθώρα προϊόντων με εντυπωσιακές δυνατότητες. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα της
επιλογής του κατάλληλου εξοπλισμού από τεχνικής και οικονομικής πλευράς
ανάλογα με την εφαρμογή.
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Σχήμα 3.2 Οικογένεια συσκευών PLC.

Τα PLC είναι προγραμματιζόμενες μονάδες με τη χρήση δικού τους λογισμικού και
μονάδας επεξεργασίας CPU, που διαθέτουν εναλλάξιμες κάρτες επέκτασης (modular
system) και ανεξάρτητες κάρτες για το σύστημα επικοινωνίας.
Το λογισμικό τους υποστηρίζει τη διασύνδεση και παραμετροποίηση σε ενιαίο δίκτυο
επικοινωνίας (π.χ. profibus) όλων των πιθανών εξαρτημάτων (ομαλοί εκκινητές,
όργανα μέτρησης).
Στο επίπεδο του λογισμικού επίσης υποστηρίζεται ενιαία βάση δεδομένων για την
ονοματολογία των μεταβλητών και τα σύμβολα.
Στο επίπεδο της επικοινωνίας – διασύνδεσης με το τοπικό και απομακρυσμένο
περιβάλλον (συλλογή και αποστολή δεδομένων και εντολών) υπάρχουν οι παρακάτω
δυνατότητες:
i) Ψηφιακοί είσοδοι (DI), για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON/OFF (διακόπτες,
επαφές relay, κλπ).
ii) Ψηφιακοί είσοδοι (DO), για τη συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια όργανα που
παρέχουν αναλογικό σήμα (μετρητές στάθμης, μανόμετρα, κλπ).
iii) Αναλογικοί είσοδοι (AI), για την συλλογή μετρήσεων από αισθητήρια όργανα που
παρέχουν αναλογικό σήμα (μετρητές στάθμης, μανόμετρα, κλπ).
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iv) Αναλογικοί έξοδοι (ΑΟ),για την αποστολή κατάλληλων εντολών για τη ρύθμιση
λειτουργιών (inverter, βάνες, κλπ).
v) Επεξεργασία επικοινωνιών, για την επικοινωνία με τον κεντρικό σταθμό
επικοινωνιών

και

άλλους

απομακρυσμένους

ελεγκτές

του

συστήματος

τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού.
vi)

Σύνδεση

με

Modem

ασύρματης

επικοινωνίας

(radio–modem)

άλλου

κατασκευαστή, για την σύνδεση με το ασύρματο ETHERNET δίκτυο επικοινωνιών
του συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού.

Σχήμα 3.3. Σχηματικό διάγραμμα εισόδων/εξόδων και λειτουργιών ενός ελεγκτή
PLC.
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Σχήμα 3.3. Παράδειγμα σύνδεσης διαφόρων ελεγκτών PLC με τον υπολογιστή του
κεντρικού σταθμού με τη χρήση ασύρματου δικτύου ETHERNET.

Επίσης τα σύγχρονα συστήματα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ και
καταγραφικό εκτυπωτή χωρίς να απαιτείται η διακοπή του ανεξάρτητου επεξεργαστή
σειριακής επικοινωνίας.
Επιπλέων έχουν τη δυνατότητα προγραμματισμού είτε διαμέσου σειριακής σύνδεσης
RS232 ή RS485 είτε απομακρυσμένα διαμέσου ενσύρματου δικτύου (teleservice), με
τη χρήση Η/Υ.
Τέλος έχουν την δυνατότητα αδιάλειπτης ενημέρωσης για τη λειτουργία του
προγράμματος και προγραμματισμού, απομακρυσμένα διαμέσου ενός ασύρματου
δικτύου ETHERNET.
Ο

προγραμματισμός

των

PLC

γίνεται

με

χρήση

διάφορων

γλωσσών

προγραμματισμού. Οι συνηθέστερες είναι η LADDER, η STL και η FDB. Σε
ορισμένες εξειδικευμένες εφαρμογές μπορούμε να δούμε και γλώσσες ανωτέρου
επιπέδου (sophisticated) όπως η SCL (Structured Control Language) ή/και
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MIGRAPH. Σημειώνεται πως όλες οι παραπάνω γλώσσες βασίζονται στο πρότυπο
DIN EN 6.1131-3.
Σε περίπτωση διακοπής τάσης είναι καίριας σημασίας να μπορεί να διατηρηθεί το
πρόγραμμα λειτουργιών που έχει ενσωματωθεί στο PLC καθώς και οι όποιες
καταγραφές στη μνήμη του PLC, γι’ αυτό τον λόγο τα PLC έχουν ενσωματωμένη
μνήμη η οποία διατηρεί τα δεδομένα ακόμα και χωρίς παροχή τάσης. Αρκετές
μάλιστα νέες εκδόσεις CPU έχουν την δυνατότητα καταγραφής μέχρι και 100
σφαλμάτων του συστήματος καθώς και την χρονική στιγμή κατά την οποία
εμφανίστηκαν σε μια ειδική περιοχή της εσωτερικής μνήμης.
Το περιεχόμενο της οποίας διατηρείται ακόμα και μετά από πιθανή πτώση τάσης.
Υπάρχει επίσης δικλίδα ασφαλείας η οποία δεν επιτρέπει σε μη εξουσιοδοτημένο
χρήστη να αφαιρέσει από σφάλμα μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών αυτών.
Οι νέες εκδόσεις των CPU διαθέτουν επίσης ειδικές ρουτίνες συστήματος που
διευκολύνουν τον προγραμματισμό, οι οποίες είναι ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κομμάτι του συστήματος.
Διάφοροι τρόποι ελέγχου του εξοπλισμού αναμένεται να παρέχονται σε όλες τις
εγκαταστάσεις λυμάτων (Reimer, 2012). Αναμένεται ότι κάθε επιμέρους εξάρτημα θα
έχει μία από τις εξής τέσσερις δυνατότητες όσον αφορά τη δυνατότητα χειρισμού του,
ανάλογα με τις απαιτήσεις του:
•

Έλεγχος μόνο μέσω PLC - Ο εξοπλισμός πάντα ελέγχεται μέσω του PLC, αν
και μπορεί να εναλλάσσεται μεταξύ χειροκίνητων και αυτόματων λειτουργιών
μόνο όμως μέσω του κεντρικού συστήματος αυτοματισμού.

•

Υπαρξη Local / Remote διακόπτη , με την λειτουργία σε Remote ο
εξοπλισμός μπορεί να ελέγχεται μέσω του PLC , αλλά σε local λειτουργία να
τίθεται σε τοπικό χειροκίνητο έλεγχο παρακάμπτωντας το PLC.

•

Ύπαρξη Hand / Off / Remote διακόπτη. Στην Απομακρυσμένη λειτουργία ο
εξοπλισμός ελέγχεται μέσω του PLC . Στη χειροκίνητη λειτουργία, ο έλεγχος
μέσω PLC θα απενεργοποιηθεί και ο εξοπλισμός θα λειτουργεί συνεχώς.

•

Ύπαρξη Hand / Off / Auto διακόπτη. Παρέχεται η δυνατότητα ανάμεσα στην
χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη λειτουργία του εξοπλισμού.
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3.3 Ενεργοποιητές
Ένας ενεργοποιητής (actuator) είναι ένας κινητήρας με απομακρυσμένο έλεγχο από
μία συσκευή αυτοματισμού, όπως τα PLC, που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή
τον έλεγχο ενός μηχανισμού ή συστήματος. Λειτουργεί συνήθως με ηλεκτρικό ρεύμα,
υδραυλική ή πνευματική πίεση (λαδιού ή αέρα), και μετατρέπει αυτή την ενέργεια σε
κίνηση. Ένας ενεργοποιητής λοιπόν είναι ο μηχανισμός με τον οποίο ένα σύστημα
ελέγχου επενεργεί επί ενός περιβάλλοντος.
Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζεται ένας τέτοιος ενεργοποιητής, ο οποίος λειτουργεί με
την πίεση του αέρα. Η εντολή για το άνοιγμα και το κλείσιμο της βάνας δίνεται από
τον κεντρικό ελεγκτή ανάλογα με το είδος της διεργασίας και τις λοιπές εισόδους του
ελεγκτή (πχ τιμές αισθητηρίων, χρόνος, θερμοκρασία, κλπ).

Σχήμα 3.4α Πνευματικός ενεργοποιητής βάνας τύπου ball valve (πηγή: Festo).
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Σχήμα 3.4β Πνευματικός ενεργοποιητής βάνας τύπου gate valve (πηγή: Festo).
Στις σημερινές εγκαταστάσεις, είτε αντλιοστάσια, είτε π.χ. δεξαμενές χώνευσης
λάσπης οι ακολουθίες των διεργασιών στις μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων είναι τόσο πολύπλοκες, ώστε να είναι τα πάντα αυτοματοποιημένα σήμερα
με τη χρήση ενεργοποιητών.
Η χρήση των πνευματικών ενεργοποιητών είναι η πιο συνηθισμένη, τόσο από τεχνική
όσο και από οικονομική άποψη, ειδικά όταν πολλές μεγάλες βαλβίδες πρέπει να
ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.
Οι διακόπτες θέσης που περιλαμβάνονται στους ενεργοποιητές δείχνουν τη θέση της
βαλβίδας, ώστε να μπορεί να υπάρχει εποπτεία. Ο χειριστής είναι έτσι να έχει με
σαφήνεια και αμεσότητα τις επιμέρους θέσεις των συσκευών, για παράδειγμα, για μια
δεξαμενή χώνευσης ή ένα αντλιοστάσιο.
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Λόγω των επιρροών του περιβάλλοντος (διαβρωτικά αέρια, θερμοκρασίες, κλπ), η
εγκατάσταση των τερματικών βαλβίδων των ενεργοποιητών σε κλειστούς πίνακες
ελέγχου προτείνεται, καθώς παρέχει προστασία έναντι επεμβάσεων από μη
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα σε εξωτερικούς χώρους .
Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε διάφορες θέσεις που τοποθετούνται οι ενεργοποιητές
για το άνοιγμα και το κλείσιμο βαλβίδων σε μια δεξαμενή λάσπης.

Σχήμα 3.5. Τοποθέτηση ενεργοποιητών για τον έλεγχο βαλβίδων (πηγή: Festo).
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Ο

έλεγχος

των

πνευματικών

ενεργοποιητών

πραγματοποιείται

μέσω

της

ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των ηλεκτροβανών τους που αυξάνουν ή
κόβουν την πίεση του ξηρού αέρα από ένα PLC. Πέρα από μεμονομένες
ηλεκτροβάνες, μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα ηλεκτροβανών με ενιαίο ελεγκτή
που συνδέεται με τους ενεργοποιητές φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Τα παρακάτω
συστήματα μπορούν να περιλαμβάνουν μέχρι 32 ηλεκτροβάνες, οπότε να χειρίζονται
ταυτόχρονα 32 ενεργοποιητές.

Σχήμα 3.6. Κεντρικό σύστημα με ηλεκτροβάνες ενεργοποιητών (πηγή: Festo).

Ο ενεργοποιητής μπορεί να βρίσκεται σε normally closed ή normally open
κατάσταση. Η ενεργοποίηση της ηλεκτροβάνας του μεταβάλλει την κατάσταση του
αυτή και ο ενεργοποιητής ανοίγει ή κλείνει τη βάνα που ελέγχει.
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Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, όταν η ηλεκτροβάνα του ενεργοποιητή δεν έχει
τάση (deenergized) ο αέρας ακολουθεί τη διαδρομή 1-2 και η βάνα ροής των
λυμάτων είναι κλειστή. Όταν η ηλεκτροβάνα ηλεκτριστεί (energized) ο αέρας
ακολουθεί τη διαδρομή 1-4 και η βάνα ροής των λυμάτων ανοίγει.
Στη δεύτερη περίπτωση (Σχήμα 3.8) η ηλεκτροβάνα λειτουργεί απλά σαν διακόπτης
του αέρα, επιτρέποντας ή όχι την είσοδο του. Στην περίπτωση που η ηλεκτροβάνα
ηλεκτριστεί, ο αέρας κινείται στη διαδρομή 1-2 και ανοίγει τη βάνα.

Σχήμα 3.7. Λειτουργία ενεργοποιητή με ροή αέρα διπλής κατεύθυνσης για το άνοιγμα
βάνας ροής λυμάτων (πηγή: Festo).
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Σχήμα 3.8. Λειτουργία ενεργοποιητή με ροή αέρα μονής κατεύθυνσης για το άνοιγμα
βάνας ροής λυμάτων (πηγή: Festo).

Στο σχήμα 3.9 βλέπουμε τις διάφορες σημαντικές λειτουργίες των βανών και τις
θέσεις που αυτές μπορούν να λάβουν.
Επίσης, όπως προαναφέρθηκε οι ενεργοποιητές διαθέτουν τερματικούς διακόπτες που
δίνουν κάθε στιγμή τη θέση της βαλβίδας που αυτοί ελέγχουν (αν είναι ανοικτή,
κλειστή). Την πληροφορία αυτή μπορούν να τη μεταδώσουν μέσω δικτύου fieldbus
στον κεντρικό υπολογιστή που ελέγχει την εγκατάσταση (Σχήμα 3.10).
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Σχήμα 3.9. Θέσεις λειτουργίας βανών (πηγή: Festo).
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Σχήμα 3.10. Επικοινωνία των ενεργοποιητών με το κεντρικό δίκτυο τηλεμετρίας
(πηγή: Festo).

3.4 Αισθητήρες
Αισθητήρας ονομάζεται μία συσκευή που ανιχνεύει ένα φυσικό μέγεθος και παράγει
από αυτό μία μετρήσιμη έξοδο, η οποία μπορεί να αναγνωστεί απευθείας από το
χρήστη ή να εισαχθεί μέσω μιας αναλογικής ή ψηφιακής εισόδου σε έναν
προγραμματιζόμενο ελεγκτή PLC. Τα όργανα αποτελούνται από τις συσκευές που
μετρούν και παρακολουθούν τις μεταβλητές της διεργασίας, καθώς επίσης και
συσκευές που ελέγχουν διάφορες διεργασίες, όπως βαλβίδες. Στα σχήματα 3.11 έως
3.14 εμφανίζονται διάφοροι τύποι αισθητήρων.
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Σχήμα 3.11 Αισθητήρας θερμοκρασίας.

Σχήμα 3.12 Αισθητήρας πίεσης.

Σχήμα 3.13 Αισθητήρας υγρασίας.
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Σχήμα 3.14 Αισθητήρες εύφλεκτων και επικίνδυνων αερίων.

Σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μπορούν να εγκατασταθούν αισθητήρες
και όργανα μέτρησης οι οποίοι να σχετίζονται γενικά με τη μέτρηση:
•

Θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

•

Θερμοκρασίας των λυμάτων.

•

Πίεσης.

•

Σχετικής υγρασίας.

•

Απόλυτης υγρασίας.

•

Συγκέντρωση CO 2 .

•

Συγκέντρωση άλλων επικίνδυνων αερίων.

•

Ανιχνευτής έφλεκτων αερίων.

•

Πυρανιχνευτής.

•

Ανιχνευτής κίνησης.

Η επιλογή των κατάλληλων αισθητήρων και οργάνων για τη διαδικασία είναι ένα
κρίσιμο συστατικό ενός επιτυχημένου συστήματος αυτοματισμού. Τα όργανα θα
πρέπει να επιλέγονται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατά νου (Reimer, 2012):
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•

Ακρίβεια - Η ακρίβεια του αισθητήρα/οργάνου θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη
από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής.

•

Αξιοπιστία – Ο ρυθμός σφάλματος του εξοπλισμού θα πρέπει να είναι πολύ
χαμηλός, ή το όργανο θα πρέπει να είναι συνδεδεμένο και συνδυασμένο με
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί μια σημαντική επίδραση στην διεργασία σε
περίπτωση σφάλματος.

•

Καταλληλότητα - Τα όργανα πρέπει να είναι κατάλληλα για το
εγκατεστημένο περιβάλλον, το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να
είναι διαβρωτικό ή επικίνδυνο .

•

Συντήρηση - Οι απαιτήσεις συντήρησης των αισθητήρων/οργάνων πρέπει να
είναι μειωμένες. Θα πρέπει επίσης να διατίθενται ανταλλακτικά και εργαλεία
συντήρησης.

Επίσης μπορεί να χρειαστούν πιο εξειδικευμένοι μετρητές και αισθητήρες.
Αισθητήρες βοηθούν για την παρακολούθηση των λειτουργιών και των διεργασιών
της εγκατάστασης (οπτικές, αισθητικές, αναλυτικές ενδείξεις).
Οι οπτικές και αισθητικές ενδείξεις που μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση
της λειτουργικής κατάστασης του βιολογικού καθαρισμού (Τραγανίτης, 1995).

Οι αναλυτικές ενδείξεις που πρέπει να μελετώνται από τους αισθητήρες και να
καταγράφονται σε μια εγκατάσταση αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους
(Τραγανίτης, 1995).
1. Το διαλυμένο οξυγόνο
2. BOD & COD
3. Κατανάλωση Ο 2 από τα βακτήρια
4. SS & VSS
5. Τεστ καθίζησης
6. Θρεπτικά
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Σχήμα 3.15 Προτεινόμενη συχνότητα μετρήσεων των διαφόρων μεγεθών σε μια
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (Τραγανίτης, 1995).

7. pH
8. Συγκέντρωση λαδιών και λιπών
9. Θερμοκρασία
10. Βάθος λάσπης στον καθιζητήρα
Το διαλυμένο οξυγόνο καθορίζει τη συγκέντρωση των μικροοργανισμών και
επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας.
Τα μεγέθη BOD & COD δίνουν μια πρώτη ένδειξη σχετικά με την απόδοση της
μονάδας.
Ο ρυθμός κατανάλωσης οξυγόνου δείχνει το επίπεδο της δραστηριότητας των
βακτηρίων.
Τα αιωρούμενα στερεά SS και τα πτηρικά αιωρούμενα στερεά βοηθούν για την
εκτίμηση της φόρτισης των δεξαμενών, της ηλικίας των λασπών, του ρυθμού
επανακυκλοφορίας και του ρυθμού ανάλωσης οξυγόνου.
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Το τεστ καθίζησης δίνει τη καθιζημότητα της λάσπης.
Ανεπάρκεια θρεπτικών προκαλεί ανάπτυξη νηματοειδών ή φλόκων.
Το pH επηρεάζει τη δραστικότητα των μικροοργανισμών.
Τα λάδια και τα λίπη επηρεάζουν τη μεταφορά τροφής και οξυγόνου στα βακτήρια
και δημιουργούν συσσωματώματα.
Η θερμοκρασία επηρεάζει σχεδόν όλες τις διεργασίες και πρέπει συνεχώς να
καταγράφεται.
Το ύψος της λάσπης στον καθιζητήρα πρέπει να καταγράφεται 2 ή 3 φορές την ημέρα
για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του συστήματος της ενεργού ιλύος.
Η προτεινόμενη συχνότητα των μετρήσεων δίνεται στο σχήμα 3.15.
Εξοικονόμηση ενέργειας:
Η προσαγωγή οξυγόνου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των βακτηρίων,
με τη χρήση συστημάτων μέτρησης του διαλυμένου οξυγόνου, τα οποία κατευθύνουν
τον εξοπλισμό αερισμού (Τραγανίτης, 1995).
Εάν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα συστήματα μέτρησης και οι κατάλληλοι
αυτοματισμοί, τότε μπορεί να έχουμε υπερεπαρκή ή ανεπαρκή προσαγωγή οξυγόνου,
οπότε έχουμε σημαντική σπατάλη ενέργειας.
Η συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου επηρεάζει τη δυναμικότητα kg O 2 ανά
kwh του εξοπλισμού αερισμού , όπως φαίνεται στο διάγραμμα (Τραγανίτης, 1995),
οπότε εφόσον επιτρέπεται από τις υπόλοιπες λειτουργίες της εγκατάστασης πρέπει να
διατηρείται όσο το δυνατόν χαμηλότερη.
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Οι Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων έχουν διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα
που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του συστήματος αυτοματισμού και
στην τοποθέτηση των αισθητήρων. Το πρώτο είναι η παρουσία διαβρωτικών αερίων,
συμπεριλαμβανομένου του H 2 S, το οποίο είναι διαβρωτικό για ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό αυτοματισμού.
Ανάλογα με το σημείο της εγκατάστασης, μπορούμε να χωρίσουμε τον βαθμό
επικινδυνότητας όσον αφορά τη διάβρωση με βάση τον παρακάτω πίνακα.

Σχήμα 3.16 Βαθμός κινδύνου από διάβρωση και οδηγίες αντιμετώπισης (Reimer,
2012).
Το Η 2 S είναι γενικά ένα τοξικό αέριο που είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο ακόμα
και σε χαμηλές συγκεντρώσεις (Reimer, 2012). Χαρακτηριστικά:
•

Στα 0.0047ppm γίνεται αντιληπτό.

•

Στα 10-20ppm ερεθίζει τα μάτια.

•

Στα 50-100ppm προκαλεί ζημιά στα μάτια.

•

Στα 150-250ppm καταστρέφει την όσφρηση.

•

Στα 320-530ppm προκαλεί πνευμονικό οίδημα με πιθανό θάνατο.

•

Στα >800ppm είναι θανάσιμο για το 50% των ανθρώπων μετά από έκθεση 5
λεπτών.

•

Στα >1000ppm μπορεί να προκαλέσει άμεσα ασφυξία.
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Γι’ αυτό το λόγο η τοποθέτηση αισθητήρων H 2 S στην εγκατάσταση θα πρέπει να
θεωρείται επιβεβλημένη και να γίνεται πολύ προσεκτικά ειδικά σε σημεία που
θεωρείται πως υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης του αερίου.

Σχήμα 3.17 Αισθητήρας αερίου H 2 S.

Γενικά συνίσταται οι αισθητήρες για έφλεκτα αέρια, H 2 S, και οι ανιχνευτές
ανεπάρκειας οξυγόνου όλοι χρησιμοποιούν κοινές συσκευές ειδοποίησης και
συναγερμού. Επιπλέον, η ανίχνευση βλαβών στον εξαερισμό από το σύστημα
αυτοματισμού, θα πρέπει να σηματοδοτήσει τις ίδιες συσκευές προειδοποίησης.
Επίσης πρέπει να παρέχεται διάκριση ανάμεσα στο σύστημα συναγερμού αερίων,
πυρκαγιάς και τα άλλα ηχητικά όργανα, ώστε να επιτρέπεται στο προσωπικό να
γίνεται διάκριση μεταξύ των διαφόρων σημάτων συναγερμού και να λαμβάνει τις
απαραίτητες προφυλάξεις, ενώ το ηχητικό σήμα μπορεί να συνδυαστεί και με οπτικό
σήμα.
Μια επίσης πολλή χρήσιμη συσκευή μέτρησης είναι το ροόμετρο (Σχήμα 3.18) το
οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ταχύτητας και της παροχής των λυμάτων
που ρέουν εντός ενός αγωγού.
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Πίνακας 3.2 Χαρακτηριστικά επικίνδυνων αερίων και σύσταση αυτών (Τραγανίτης,
1995).

Σχήμα 3.18. Ροόμετρο.
Στους πίνακες Α (εγκατάσταση παρατεταμένου αερισμού) και Β (εγκατάσταση με
αναερόβια χώνευση λασπών) του σχήματος 3.19 αναφέρονται οι ενδεικτικές χημικές
αναλύσεις που πρέπει να γίνονται και η ελάχιστη συχνότητα αυτών, οι οποίες όμως
απαιτούν τη μέτρηση των παροχών σε κάποια σημεία της εγκατάστασης.
Για τη μέτρηση των παροχών των σημαντικότερων ρευστών τοποθετούνται ροόμετρα
(τουλάχιστον στα σημεία 3 και 8 των πινάκων). Για πιο αξιόπιστα αποτελέσματα
απαιτείται και η τοποθέτηση τους στα σημεία 2, 9 και 11 του πίνακα Α και στα 2, 9,
11, 12, 13, 14 του πίνακα Β.
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Σχήμα 3.19α ενδεικτικές χημικές αναλύσεις για εγκατάσταση παρατεταμένου
αερισμού (Τραγανίτης, 1995).
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Σχήμα 3.19β ενδεικτικές χημικές αναλύσεις για εγκατάσταση παρατεταμένου
αερισμού εγκατάσταση με αναερόβια χώνευση λασπών (Τραγανίτης, 1995).
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Σε περίπτωση που από την αρχική μελέτη ή τις μετρήσεις που θα προκύψουν από
τους αισθητήρες διαπιστωθεί η ύπαρξη ισχυρού διαβρωτικού περιβάλλοντος θα
πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εξοπλισμός με την απαραίτητη σήμανση, όπως
παρακάτω.

Σχήμα 3.20 Εξοπλισμός με σήμανση καταλληλότητας για διαβρωτικό/εκρηκτικό
περιβάλλον (πηγή: Festo).
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3.4 Κεντρικό σύστημα ελέγχου και τηλεμετρίας
Μπορούμε να θεωρήσουμε το επίπεδο διασύνδεσης του κεντρικού εποπτικού
συστήματος με τα διάφορα επιμέρους συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου στους
βιολογικούς καθαρισμούς μπορεί να ταξινομηθεί σε τέσσερις κατηγορίες, ως εξής
(Reimer, 2012):
•

Πλήρης διασύνδεση: Τα συστήματα θα παρακολουθούνται και ελέγχονται
πλήρως από το εποπτικό σύστημα.

•

Λεπτομερής Έλεγχος: Τα συστήματα θα παρακολουθούνται και ελέγχονται
λεπτομερώς από το εποπτικό σύστημα. Σε αυτό θα εμφανίζονται πολλαπλές
λεπτομερείς ενδείξεις σφάλματος, με επαρκείς πληροφορίες για καθορίσει
το προσωπικό την αιτία του σφάλματος, χωρίς χρειαστεί ο έλεγχος
εναλλακτικών λύσεων ή η επίσκεψη και ο έλεγχος ενός τοπικού πίνακα
ελέγχου.

•

Βασική

εποπτεία:

Το

σύστημα

εποπτείας

θα

έχει

τη

βασική

παρακολούθηση των διαφόρων μερών των επιμέρους συστημάτων. Αυτό
μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες γενικές ενδείξης σφάλματος,
καθώς σε περίπτωση δυσλειτουργίας θα απαιτείται από το προσωπικό να
ελέγξει το κάθε ξεχωριστό σύστημα αυτοματισμού για να καθορίσει πλήρως
το πρόβλημα.
•

Καμία διασύνδεση: Δεν θα υπάρξει εποπτεία στο συγκεκριμένο σύστημα.

Υπάρχουν οι δυνατότητες τα διάφορα βοηθητικά συστήματα των βιολογικών
καθαρισμών να διασυνδεθούν με το σύστημα αυτοματισμού και εποπτείας. Με την
τρέχουσα διαθέσιμη τεχνολογία, σχεδόν κάθε επικουρικό σύστημα είναι τεχνικά
δυνατόν να διασυνδεθεί/ Ωστόσο τα οφέλη της ένταξης δεν υπερβαίνουν κατ 'ανάγκη
τις δαπάνες.
Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζεται το προτεινόμενο επίπεδο ενσωμάτωσης των
διαφόρων συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου της εγκατάστασης του βιολογικού
καθαρισμού με το κεντρικό σύστημα εποπτείας.
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Πίνακας 3.1 Προτεινόμενος βαθμός διασύνδεσης των διαφόρων συστημάτων
αυτοματισμού και ελέγχου της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού με το
κεντρικό σύστημα εποπτείας (Reimer, 2012).
Σύστημα

Βαθμός Διασύνδεσης

Συστήματα επεξεργασίας

Πλήρης διασύνδεση

Συστήματα ηλεκτρικής

Λεπτομερής έλεγχος

Παρατηρήσεις

ισχύος
Συστήματα πυρασφάλειας

Λεπτομερής έλεγχος

Συστήματα διαρροής

Λεπτομερής έλεγχος

αερίων
Συστήματα

Πλήρης διασύνδεση

θέρμανσης/κλιματισμού
Όργανα αερισμού

Βασική εποπτεία

Ο έλεγχος θα είναι
ανεξάρτητος.

Συστήματα πόσιμου νερού

Βασική εποπτεία

Συστήματα

Βασική εποπτεία

δειγματοληψίας
Αντλίες φρεατίων

Ανεξάρτητος χειρισμός με
βασικές ενδείξεις.

Λεπτομερής έλεγχος

Ο έλεγχος θα είναι κυρίως
τοπικός.

Σταθμός λέβητα / ψύκτη

Πλήρης διασύνδεση

Έλεγχος φωτισμού

Βασική εποπτεία

Συναγερμός / έλεγχος

Βασική εποπτεία

θυρών / κάμερες
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Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά ο λόγος που πρέπει να πραγματοποιηθεί
ενσωμάτωση και διασύνδεση για κάποια από τα παραπάνω βοηθητικά συστήματα:
Σύστημα ηλεκτρικής ισχύος: Το σύστημα ηλεκτρικής ισχύος ή ενέργειας είναι
κρίσιμο για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.
Προτείνεται πως το ηλεκτρικό σύστημα ενέργειας πρέπει να παρακολουθείται από το
κεντρικό σύστημα εποπτείας και αυτοματισμού για να εξασφαλιστεί ότι όλες οι
πληροφορίες και ενδείξεις παρέχονται σε μια κεντρική τοποθεσία και οι απαραίτητες
πληροφορίες

ώστε

να

αξιοποιηθούν

εφόσον

χρειασθούν.

Η

λεπτομερής

παρακολούθηση της εγκατάστασης θα βοηθήσει στις μελλοντικές μελέτες
βελτιστοποίηση και τον έλεγχο της ενέργειας. Μια γενική λίστα των στοιχείων που
πρέπει να παρακολουθούνται και να καταγράφονται περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•

Μετρητές ρεύματος

•

Ενδείξεις κατάστασης.

•

Ένδειξη του κύριου διακόπτη παροχής ισχύος και των επιμέρους διακοπτών.

•

Συστήματα UPS

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητα αυτοματισμός του ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους με αυτόματο μεταγωγικό διακόπτη. Θα χρησιμοποιείται στις διακοπές
ηλεκτρικού ρεύματος ώστε:
1. Να σταματάει η τροφοδοσία της μονάδας.
2. Να τίθεται αυτόματα σε λειτουργία το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.
3. Να συνεχίσει να εργάζεται ο παρακάτω εξοπλισμός:
a. Η αντλία της επανακυκλοφορίας.
b. Οι αεριστήρες.

Σύστημα

πυρασφάλειας/πυρανίχνευσης:

Δεδομένου

ότι

τα

συστήματα

πυρασφάλειας/πυρανίχνευσης είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της
ασφάλειας και της ζωής του προσωπικού και της εγκατάστασης, η κατάλληλη
εποπτεία από το σύστημα αυτοματισμού συνιστάται. Ενώ απαιτείται τα συστήματα
πυρασφάλειας πρέπει να είναι ανεξάρτητα από το σύστημα κεντρικού ελέγχου ως
προς τον έλεγχο της λειτουργίας τους, λόγω των ειδικών απαιτήσεων που υπάρχουν
γι’ αυτά, ως προς καταγραφή του ιστορικού και των αναγγελιών των σημάτων του
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συστήματος πυρασφάλειας θα πρέπει να υπάρχει πλήρης διασύνδεση με το κεντρικό
σύστημα εποπτείας. Τα σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης έχουν τη δυνατότητα να
αναφέρουν την πλήρως την κατάστασή τους στο σύστημα κεντρικού ελέγχου.
Περιγραφή συστήματος SCADA
Σε βιομηχανικού τύπου εγκαταστάσεις όπως αυτή ενός βιολογικού καθαρισμού για
την

τηλεεποπτεία

του

συνόλου

του

αυτοματισμού

της

εγκατάστασης

χρησιμοποιούνται συστήματα SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition).
Ο όρος SCADA περιγράφει μια κατηγορία συστημάτων βιομηχανικού αυτόματου
ελέγχου και τηλεμετρίας. Τα συστήματα SCADA αποτελούνται από τοπικούς
ελεγκτές, που ελέγχουν επί μέρους στοιχεία και μονάδες της εγκατάστασης τα οποία
συνδέονται σε ένα Κεντρικό Σταθμό Εργασίας (Master Station). Ο Κεντρικός
Σταθμός Εργασίας έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται τις πληροφορίες που συλλέγει
σε άλλα απομακρυσμένα σημεία διαμέσου ενός συστήματος επικοινωνίας, π.χ. μέσω
ενός ασύρματου δικτύου.

Σχήμα 3.21 Παράδειγμα πίνακα ελέγχου συστήματος SCADA αντλητικού
συγκροτήματος.
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Ένα τέτοιο σύστημα τηλεεποπτείας για να λειτουργήσει χρησιμοποιεί σαν κεντρικό
server έναν Η/Υ, με αρκετά μεγάλη υπολογιστική ισχύ, στον οποίο και εγκαθίσταται
το λογισμικό, όπως επίσης και το πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί για την
συγκεκριμένη εφαρμογή. Οι επιθυμητές μετρήσεις λαμβάνονται από το SCADA
μέσω ενός σταθμού τηλεμετρίας RTU (Remote Telemetry Unit).
Ένας τέτοιος σταθμός τηλεμετρίας είναι ικανός να διαβάσει τις επιθυμητές τιμές των
αισθητήρων, οργάνων και εξαρτημάτων που έχουν συνδεθεί σε αυτόν και έπειτα να
τις μεταφέρει σε ηλεκτρικά σήματα, τα οποία μεταφέρονται ως πληροφορία στον
κεντρικό υπολογιστή όπου μπορεί να γίνει περαιτέρω επεξεργασία.
Παρακάτω περιγράφεται η λειτουργία των τυπικών στοιχείων ενός συστήματος
SCADA για μια εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού. Απεικονίζονται κάποια
τυπικά στοιχεία της εγκατάστασης μέσα στο λογισμικό του SCADA (WinCC). Κάθε
ένα από αυτά τα στοιχεία έχει διαφορετικές παραμέτρους με βάση πάντα τη
λειτουργία τους.
Αντλία:
Σύμβολο:

Παράμετροι:
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Καταγραφή λειτουργίας αντλίας:

Το σύμβολο της αντλίας είναι δυναμικό στοιχείο με δυνατότητα αλλαγής χρώματος.
Το χρώμα αυτό μπορεί να αλλάζει ανάλογα με την κατάσταση λειτουργίας της
αντλίας τη δεδομένη χρονική στιγμή, έτσι ο χειριστής να μπορεί εύκολα να
αναγνωρίσει οποιαδήποτε αλλαγή και να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που θα
επαναφέρουν το σύστημα σε κανονική λειτουργία. Για παράδειγμα:
 Πράσινο

:

Η αντλία βρίσκεται σε λειτουργία.

 Άσπρο

:

Η

αντλία

είναι

εκτός

λειτουργίας

και

διαθέσιμη.
 Κόκκινο

:

Η αντλία βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω
σφάλματος το οποίο έχει αναγνωρισθεί.

 Κόκκινο

:

(αναβοσβήνει

αντλία

ήταν

σταματημένη,

και

η

διαθεσιμότητα έφυγε.

(αναβοσβήνει αργά)
 Κόκκινο

Η

:

Η αντλία βρίσκεται εκτός λειτουργίας λόγω μη
αναγνωρισμένου σφάλματος.

γρήγορα)
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Τα στοιχεία της αντλίας εμφανίζονται με κλικ στο σύμβολό της, όπου εμφανίζεται
ένα παράθυρο σ το οποίο υπάρχουν πληροφορίες για την αντλία καθώς η δυνατότητα
για τους χειρισμούς που αφορούν το στοιχείο αυτό. Για παράδειγμα:
Χειροκίνητα τοπικά

Τρόπος λειτουργίας

Από SCADA
Αυτόματα τοπικά
Από πρόγραμμα διαχείρισης ενέργειας.
Εντός

Κατάσταση αντλίας

Εκτός
Σφάλμα
Σφάλμα μη αναγνωρισμένο
Σήματα που έχουν σχέση με την αντλία

Θερμικό
σφάλματα 3 φάσεων
βοηθητική τάση
Μανδάλωση
Χρόνος λειτουργίας
Αριθμός εκκινήσεων
Αιτία τελευταίου σταματήματος λόγω
σφάλματος

Στο παράθυρο αυτό υπάρχουν και επιλογές χειρισμού:
Αυτόματο

/

Χειροκίνητο

Aυτόματο τοπικά

/

από πρόγραμμα διαχείρισης.

Εντός

/

εκτός.

Αναγνώριση σφάλματος.
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Βάνα:
Σύμβολο:

Παράμετροι:

Το δίκτυο επικοινωνίας του SCADA.
Καίριο ρόλο στη λειτουργία του SCADA παίζουν οι τύποι των δικτύων, με τα οποία
επικοινωνούν τόσο τα PLC μεταξύ τους, όσο και ο κεντρικός υπολογιστής με τα PLC
και τους χειριστές της εγκατάστασης. Και αυτό γιατί η δικτύωση των μερών μιας
βιομηχανικής εφαρμογής έχει άμεσες συνέπειες στην γρήγορη απόκριση του
συστήματος καθώς και στην ορθή λειτουργία του συνόλου του αυτοματισμού και άρα
στη σωστή και χωρίς προβλήματα λειτουργία της εγκατάστασης, την ασφάλεια του
χρήστη και την εξοικονόμηση ενέργειας.
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Σχήμα 3.22. Διάταξη διασύνδεσης των ελεγκτών PLC του σταθμού επεξεργασίας
λυμάτων με τα κεντρικά υπολογιστικά συστήματα (Reimer, 2012).

Για την δικτύωση του κεντρικού υπολογιστή υπάρχει η επιλλογή ανάμεσα στα
πρωτόκολλα επικοινωνίας Profibus, TCP/IP και Industrial Ethernet, με πιο
διαδεδομένο το Profibus.
Επίσης, υπάρχουν αρκετά λογισμικά SCADA όπως το WinTr, το vb.net το WinCC
κ.α. με πιο διαδεδομένα σε βιομηχανικές εφαρμογές να είναι το τελευταίο.
Συνήθως προτιμάται η εγκατάσταση δύο υπολογιστών (servers), οι οποίοι συλλέγουν
τα απαραίτητα δεδομένα και επικοινωνούν με το κεντρικό PLC. Συλλέγουν τα
στοιχεία και τα καταχωρούν στη μνήμη τους. Στους servers αποθηκεύονται αρχεία
που περιέχουν όλα τα ιστορικά δεδομένα. Με τη χρήση ενός πακέτου Redundancy οι
δύο servers περιέχουν ακριβώς τα ίδια δεδομένα.
Αυτό μας εξυπηρετεί σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του πρώτου server, ο
δεύτερος που είναι σε λειτουργία hot stand by αυτόματα αναλαμβάνει τα καθήκοντα
του πρώτου, επιτυγχάνοντας την αδιάλειπτη του λειτουργία του συστήματος μέχρι
την αποκατάσταση της βλάβης. Και το σημαντικό είναι ότι μετά την αποκατάσταση
του πρώτου server ο δεύτερος μπορεί να τον ενημερώσει για τα ιστορικά στοιχεία και
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γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της παύσης της λειτουργίας του. Όσοι
σταθμοί εργασίας (clients) συνδέονται με τα

server έχουν και άμεση εποπτεία

ολόκληρου του αυτοματισμού. Ο χώρος επίβλεψης διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο
που να προσφέρει άνεση στο χρήση, αμεσότητα σε όλες τις πληροφορίες
(εγκατάσταση, κάμερες ασφαλείας, κλπ) και ασφάλεια. Στο σχήμα 3.23
παρουσιάζεται μια τέτοια τυπική διάταξη.

Σχήμα 3.24 Τυπική διαμόρφωση χώρου επίβλεψης (control room) (Reimer, 2012).

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται η ιεραρχία ανάμεσα στα συστήματα της
εγκατάστασης. Έχουμε τις εξής στάθμες:
Στάθμη 0, είναι η στάθμη διεργασίας, όπου τα συστήματα αυτοματισμού μετράνε ή
ελέγχουν τη διεργασία.
Στάθμη 1, είναι η στάθμη βασικού ελέγχου όπου το σύστημα αυτοματισμού ελέγχει
άμεσα τη διεργασία, πχ μέσω PLC.
Στάθμη 2, είναι η στάθμη επίβλεψης από το προσωπικό μιας συγκεκριμένης περιοχής.
Στάθμη 3, είναι η συνολική κεντρική επίβλεψη της εγκατάστασης.
Οι στάθμες 4 και 5 αφορούν τον διοικητικό, λογιστικό και επιχειρηματικό έλεγχο της
εγκατάστασης, όπου λαμβάνει πληροφορίες από τον κεντρικό server του συστήματος
SCADA.
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Σχήμα 3.25 Ιεραρχία συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου σε εγκατάσταση
βιολογικού καθαρισμού (Reimer, 2012).
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Στα παρακάτω σχήματα εμφανίζεται η ενδείξεων των διεργασιών βιολογικού
καθαρισμού σε υπολογιστή μέσω λογισμικου SCADA.

Σχήμα 3.26 Απεικόνιση ενδείξεων των διεργασιών βιολογικού καθαρισμού σε οθόνη
υπολογιστή (Reimer, 2012).

65

Ασφάλεια όσον αφορά την προσπέλαση στο σύστημα.
Υπάρχει η λογική απαίτηση σε τέτοιου είδους συστήματα να εφαρμόζεται ένα
πρωτόκολλο ασφαλείας ως προς την πρόσβαση των χρηστών στα μέρη του
αυτοματισμού και έλεγχου, καθώς μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιέχει κινδύνους
και εγείρει ζητήματα ασφαλείας για τους εργαζόμενους στην εγκατάσταση, αλλά και
τους περίοικους.
Η προσπέλαση στις εφαρμογές του συστήματος από τις θέσεις εργασίας και ελέγχου
πάνω στο πληροφοριακό δίκτυο επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με
κατάλληλους κωδικούς, όπως αυτοί ορίζονται από τον εκάστοτε φορέα, με πιθανή
ύπαρξη πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας, όπου ο κάθε χρήστης θα έχει πρόσβαση
μόνο στις πληροφορίες εκείνες που αφορούν τα καθήκοντα του.
Η εξουσιοδότηση αυτή μπορεί να διαβαθμιστεί ανάλογα με το είδος και την
κρισιμότητα της εκάστοτε εφαρμογής και της ενέργειας που επιχειρείται από τον
χειριστή.
Παρόμοια μπορεί να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στον Η/Υ του κεντρικού Συστήματος
ελέγχου για να δοθεί η δυνατότητα απομακρυσμένη πρόσβαση και συλλογή
πληροφοριών ή απομακρυσμένο έλεγχο και αλλαγή παραμέτρων της εγκατάστασης.
Στο παρακάτω σχήμα δίνονται με θαυμαστικό οι κρίσιμοι τομείς σε ένα δίκτυο
SCADA.

Σχήμα 3.27 Κρίσιμοι τομείς ασφαλείας σε μοντέρνα δίκτυα SCADA.
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Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας μπορούν να κάνουν ακόμα πιο παραστατικό το λόγο
για τον οποίο απαιτείται διαβαθμισμένη ασφάλεια στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας
λυμάτων (Τραγανίτης, 1995).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

4.1 Εισαγωγή.
Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει ενδεικτική μελέτη σχετικά με την εγκατάσταση
συστήματος αυτομάτου ελέγχου σε μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Η μελέτη θα
γίνει με κριτήριο να έχουμε υψηλή απόδοση της εγκατάστασης και υψηλή ποιότητα
του επεξεργασμένου νερού, σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, όσο το
δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας, να επιτύχουμε την όσο το δυνατόν
απρόσκοπτη και χωρίς διακοπές λειτουργία της εγκατάστασης και να έχουμε τη
δυνατότητα να παρακολουθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παραμέτρους της
εγκατάστασης, ακόμα και από απόσταση (Σαβιόλη, 2011).
Η μελέτη αφορά μελέτη βιολογικού καθαρισμού για ενδεικτικό οικισμό με 500
κάτοικους. Θεωρώντας μέση ημερήσια παραγωγή λυμάτων ανά κάτοικο 100lt το
χειμώνα και 120lt το καλοκαίρι, ο βιολογικός καθαρισμός θα πρέπει να μπορεί να
υποστηρίξει μέσο ημερήσιο υδραυλικό φορτίο 50m3 το χειμώνα και 60m3 το
καλοκαίρι.
Τα λύματα που θα δέχεται θα αφορούν κυρίως υπολείμματα τουαλέτας, απόνερα
λουτρού και κουζίνας, απόνερα καθαριότητας κλπ. (οικιακά ή αστικά λύματα).
Σε αυτά περιλαμβάνονται οργανικές ουσίες σε διάλυση ή αιωρούμενα σωματίδια,
λίπη-έλαια, ανόργανες ουσίες και διαλυμένα αέρια.
Δεν προβλέπεται όμως να επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα ή άλλα ειδικά
απόβλητα. Θα πρέπει μάλιστα να αποφευχθεί η κατ’ εξαίρεση εισαγωγή τέτοιων
λυμάτων στη μονάδα, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στον
εξοπλισμό.
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Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ενδεικτικά τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά
της εγκατάστασης μας:
Παράμετρος

Μονάδα

Τιμή

Ισοδύναμος πληθυσμός

ι.κ.

500

Μέση ημερήσια παροχή

m3/h

60

Μέση ωριαία παροχή

kg / ημέρα

3,75

BOD 5

kg / ημέρα

30

Αιωρούμενα στερεά

kg / ημέρα

21

Ολικό Άζωτο

kg / ημέρα

6

Ολικός Φώσφορος

kg / ημέρα

1,2

Το σύστημα θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην είναι απαραίτητη η
επέμβαση του ανθρώπου κατά τη συνηθισμένη λειτουργία του. Ο έλεγχος της
εγκατάστασης θα πραγματοποιείται από κεντρικό σύστημα αυτοματισμού που θα
αποτελείται από μονάδες προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC). Τα PLC θα
λαμβάνουν όλα τα σήματα από τους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στην
εγκατάσταση. Τα PLC θα μεταδίδουν και θα λαμβάνουν ασύρματα εντολές
τηλεχειρισμού και ελέγχου μέσω της κατάλληλης συσκευής επικοινωνίας μέσω
δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM.
To GSM modem/router θα έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Περιοχές συχνοτήτων λειτουργίας: 850, 900, 1800, 1900 MHz

•

Επικοινωνία υψηλών ταχυτήτων μέσω EGPRS Multislot Class 12 σε EGPRS
δίκτυα και αυτόματη μεταγωγή σε GPRS mode σε περίπτωση έλλειψης
EGPRS δικτύου.

•

Αυτόματη ρύθμιση και δέσμευση της IP based online σύνδεσης στο Internet

•

IP based επικοινωνία διπλής κατεύθυνσης με κέντρο ελέγχου PC

•

Ενσωματωμένες λειτουργίας ασφαλείας με firewall και VPN (IPsec)

•

RJ45 θύρα για 10/100 Mbit/s;TP;auto-crossover

•

Μεταδιδόμενη ισχύς εξόδου: 2W στα 850, 900 MHz και 1W στα 1800, 1900
MHz
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•

Υλοποίηση Virtual Private Network με πρωτόκολλο IPsec και μηχανισμούς
κρυπτογράφησης IPsec 3DES με 168 bit και IPsec AES με 128, 192 και 256
bit.

•

Λειτουργίες router: NAT-traversel, NAT, Port Forwarding, Dead Peer
Detection, DynDNS, DNS Cache, NTP, Remote logging.

•

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20oC…+60oC.

•

Σχετική υγρασία: μέγιστη 95% στους 25οC.

•

Βαθμός προστασίας IP20.

Σε κάθε αντλιοστάσιο θα πραγματοποιείται έλεγχος της στάθμης του νερού με
επιπλέοντες διακόπτες στάθμης. Θα οριστούν από τον εγκαταστάτη προκαθορισμένες
τιμές για τις στάθμες εκκίνησης, στάσης και συναγερμού, οι οποίες θα μπορούν στη
συνέχεια να μεταβληθούν ανάλογα με τη χρήση του συστήματος.
Θα εγκατασταθεί σύστημα μονάδων PLC, στις εισόδους των οποίων θα καταλήγουν
τα σήματα των αντίστοιχων αισθητήρων και από τις εξόδους τους θα ενεργοποιούνται
τα διάφορα συστήματα (αντλίες, ηλεκτροβάνες, συναγερμοί, συστήματα ασφαλείας,
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος).
Θα χρησιμοποιηθούν μικρού μεγέθους μονάδες PLC οι οποίες θα διαθέτουν
προστασία από ηλεκτρικό θόρυβο και θερμοκρασία, ενώ θα διαθέτουν αντικεραυνική
και ωμική προστασία για κάθε είσοδο και έξοδο τους.
Η τάση λειτουργίας του PLC θα γίνεται με την τάση δικτύου 230V/50Hz. Θα υπάρχει
προστασία για βυθίσματα και υπερτάσεις του δικτύου. Η προστασία από
υπερεντάσεις θα εξασφαλίζεται είτε μέσω μικροαυτόματου διακόπτη. Η αδιάλειπτη
λειτουργία του PLC θα εξασφαλίζεται με UPS, με τα παρακάτω τεχνικά
χαρακτηριστικά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ., 2010):
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Στις εισόδους του PLC θα οδηγηθούν από τους αισθητήρες τα σήματα εισόδου
(αναλογικά ή ψηφιακά). Πέρα από την απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω του
συστήματος τηλεμετρίας, θα υπάρχει και η δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης
μέσω της οθόνης που διαθέτει η μονάδα PLC, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1.
71

Οι μονάδες ψηφιακών εισόδων έχουν :
•

Τάση εισόδου < 40V AC και < 0.03mA για κατάσταση εισόδου 0.

•

Τάση εισόδου < 79V AC και < 0.08mA για κατάσταση εισόδου 1.

Οι μονάδες αναλογικών εισόδων έχουν :
•

Περιοχή τάσης 0 έως 10VDC.

•

Περιοχές ρεύματος 0 έως 20 mΑ.

Σχήμα 4.1 PLC με οθόνη LCD.

72

Σχήμα 4.2 Παράδειγμα συνδεσμολογίας PLC με relay.
Το τροφοδοτικό του PLC θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Τάση εισόδου ονομαστική : 120/230 VAC.
- Τάση εισόδου επιτρεπόμενη : 85-132VAC/170 -264VAC.
- Τάση εξόδου 24VDC DC(απαραίτητη για την τροφοδοσία τής CPU και των
εξωτερικών αισθητηρίων και βοηθητικών relays.
- Επιτρεπόμενη τάση εξόδου : 24VDC +-5%.
- Ρεύμα εξόδου : Στα 24VDC : 5Α.
- Ρεύμα εισόδου στα 230V 1,3A και στα 120V 2,1A.
- Συχνότητα γραμμής : 50/60ΗΖ.
Επιτρεπτή περιοχή συχνότητας : 47..63ΗΖ.
- ηλεκτρονική προστασία από βραχυκύκλωμα και γαλβανική απομόνωση, LED
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ύπαρξης 24 VDC.
- Υπερπήδηση διακοπών δικτύου τροφοδοσίας min 20 ms.
Η CPU του PLC θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Ενσωματωμένη RAM εργασίας.
- Εξωτερική Micro Memory Card (Load memory).

Σχήμα 4.3 Δομή λειτουργίας PLC.
Η CPU του PLC περιλαμβάνει διαγνωστική μνήμη που δεν σβήνεται ούτε με τη
διακοπή ρεύματος ούτε με το Reset της μονάδας και εκεί καταγράφονται με ώρα και
ημερομηνία τα γεγονότα που συνδέονται με τα εξής:
- Σφάλματα της CPU.
- Σφάλματα συστήματος της CPU.
- Σφάλματα περιφερειακών modules.
- Μεταγωγή από κατάσταση Stop-Εκτέλεση προγράμματος (RUN)-Stop.
- Προγραμματιστικά λάθη στο πρόγραμμα εφαρμογής.
Το PLC θα περιέχει κάρτα διαχείρισης επικοινωνιών και data logging. Η κάρτα αυτή
θα μπορεί να τοποθετηθεί στην ίδια ράγα με το PLC και θα αναλαμβάνει τη
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διεκπεραίωση των επικοινωνιών και την αποθήκευση και διατήρηση των δεδομένων
κατά τη διάρκεια ενδεχόμενου σφάλματος επικοινωνίας.
Έτσι, θα αποφορτίζει τη CPU του PLC από τον επικοινωνιακό φόρτο. Οι τιμές κατά
τη διακοπή της επικοινωνίας θα αποθηκεύονται με time-stamp, ώστε μετά την
αποκατάσταση της επικοινωνίας να αποστέλλονται προς τον κεντρικό σταθμό για
ενσωμάτωση στη βάση δεδομένων με τη σωστή χρονολογική σειρά.
H κάρτα θα διαθέτει διαγνωστικά LED τα οποία θα προσφέρουν ενδείξεις για την
κατάσταση της μονάδας και της σύνδεσης επικοινωνίας.
Θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Τάση τροφοδοσίας 24 V DC

•

Κατανάλωση ρεύματος 200 mA max

•

Θερμοκρασία λειτουργίας 0…+60oC

•

Σχετική υγρασία μέγιστη 95% στους 25οC

•

Βαθμός προστασίας IP20

Τα βασικά μέρη τα οποία θα ελέγχονται μέσω της εγκατάστασης αυτοματισμού θα
είναι τα εξής:
i.

Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων μέσω PLC,

ii.

Όργανα λειτουργίας – Διατάξεις προστασίας,

iii.

Έλεγχος εξαεριστήρα μονάδας απόσμησης,

iv.

Σύστημα αυτοματισμού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους,

v.

Σύστημα τηλεμετρίας – τηλεχειρισμού.

4.2 Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων μέσω P.L.C.
Το σύστημα αυτομάτου ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζει πως κάθε αντλία θα πρέπει
να μπαίνει σε λειτουργία όταν η στάθμη των ακαθάρτων νερών ξεπερνάει το όριο που
έχει οριστεί. Το όριο αυτό θα είναι διαφορετικό για κάθε αντλία. Θα είναι αρχικά
καθορισμένο, θα μπορεί όμως να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα
προκύψουν από τη λειτουργία του συστήματος.
Επίσης, το σύστημα αυτομάτου ελέγχου θα πρέπει να εξασφαλίζει πως η λειτουργία
των αντλιών θα διακόπτεται, όταν τα λύματα κατέβουν κάτω από ένα καθορισμένο
όριο, το οποίο επίσης θα μπορεί να ρυθμιστεί.
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Το PLC θα πρέπει να προγραμματιστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε εκτός από το να ελέγχει
την αυτόματη εκκίνηση και διακοπή της λειτουργίας των αντλιών, να εναλλάσσει τη
σειρά εκκίνησης των αντλιών, μέσω της εναλλαγής των συνδέσεων στους
αυτόματους διακόπτες εκκίνησης.
Με αυτό τον τρόπο, μεταβάλλοντας τη σειρά εκκίνησης των αντλιών, θα λαμβάνουν
όλες (κύριες και εφεδρικές) ομοιόμορφη φθορά και θα μεγαλώσει η διάρκεια ζωής
τους, εξασφαλίζοντας την ομαλή διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.
Εκτός από την αυτόματη λειτουργία των αντλιών, θα πρέπει να επιτρέπεται και η
παράκαμψη του συστήματος PLC και ο χειροκίνητος έλεγχος αυτών.
Όταν η στάθμη των νερών στον θάλαμο της δεξαμενής κατέλθει στο κατώτατο
σημείο, που έχει προκαθοριστέο, το PLC θα διαθέτει χρονοδιακόπτη μέσω του
οποίου, η λειτουργία της τελευταίας αντλίας θα διακόπτεται μετά πάροδο του χρόνου
που θα έχει προκαθοριστεί, ο οποίος όμως δεν θα ξεπερνάει τα 3 λεπτά.

Σχήμα 4.4 Πίνακας αυτοματισμού PLC αντλιοστασίων.
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Η μέτρηση της στάθμης όσον αφορά την ανωτάτη και κατώτατη (όρια συναγερμού)
θα επιτυγχάνεται, μέσω αισθητήρα μέτρησης στάθμης.
Στο Σχήμα 4.4 εμφανίζεται ο πίνακας αυτοματισμού των αντλιοστασίων της
εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος περιλαμβάνει το PLC, τους
εκκινητές των αντλιών, ασφάλειες και διακόπτες για την προστασία της
εγκατάστασης και αντικεραυνική προστασία.
Επίσης, εδώ θα βρίσκονται εγκατεστημένα τα μέρη του ειδικού εξοπλισμού, όπως
ανεξάρτητες κάρτες τύπου profibus για τα PLC για την σύνδεση τους με όργανα όπως
soft starters αντλιών, μετρητές παροχής κ.λ.π. Τα καλώδια επικοινωνίας και
διασύνδεσης καταλήγουν και αυτά στον πίνακα.
Ο πίνακας βρίσκεται εγκατεστημένος σε στεγανό ερμάριο κατάλληλης στεγανότητας
(τουλάχιστον IP 44). Η κωδικοποίηση του βαθμού προστασίας περιγράφεται στο
Σχήμα 4.5.

Σχήμα 4.5 Πίνακας βαθμού προστασίας IP (πηγή: www.kafkas.gr).
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Θα πρέπει να είναι άκαυστος (με αντοχή σε 750oC θερμοκρασία), κατασκευασμένος
από θερμοπλαστικό 100% ανακυκλώσιμο υλικό χωρίς ίνες υάλου, με κλάση μόνωσης
ΙΙ και αντοχή σε κρούση ΙΚ10. Θα πρέπει να έχει ονομαστική ένταση λειτουργίας
>400A και ονομαστική τάση λειτουργίας >700V.
Οι διαστάσεις του πίνακα θα πρέπει να υπολογιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να
διαθέτουν 20-30% εφεδρικό χώρο, ώστε να μπορούν να στεγαστούν μελλοντικές
ανάγκες που πιθανόν να προκύψουν.
Οι μικροαυτόματοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι καμπύλης τύπου L και θα
πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προδιαγραφές (Σαβιόλη, 2011):

4.3 Όργανα λειτουργίας - Διατάξεις προστασίας.
Για την εξισορρόπηση της ροής θα απαιτηθεί η χρήση ειδικών οργάνων.
Συγκεκριμένα θα απαιτηθεί η χρήση ενός ροόμετρου ηλεκτρομαγνητικού τύπου και
ενός αισθητήρα μέτρησης στάθμης (μετρητής στάθμης).
Το ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο θα είναι σταθερής παροχής και θα είναι
εγκατεστημένο στο σύστημα σωλήνων της κατάθλιψης των αντλιών. Θα είναι
συνδεδεμένο με το σύστημα αυτομάτου ελέγχου και το PLC των αντλιών και θα
προσφέρει δεδομένα σχετικά με τα εξής:
•

Στιγμιαία μέτρηση παροχής

•

Συνολική ημερήσια παροχή

•

Συνολική παροχή

Τα παραπάνω δεδομένα θα εμφανίζονται και στην οθόνη ένδειξης του ροόμετρου για
επιτόπια λειτουργία.
Οι μετρητές θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου, τύπου γραμμής με φλάντζες για να
ταιριάζουν με το μέγεθος του σωλήνα και την κλίμακα της παροχής.
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Η αρχή λειτουργίας των μετρητών βασίζεται στο Νόμος του Faraday για την
ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, στο παλμικό συνεχές μαγνητικό πεδίο και σε d.c.
τεχνικές παλμών (d.c. pulse techniques).
Σύμφωνα με τον νόμο του Faraday της μαγνητικής επαγωγής, όταν ένας αγωγός
κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο τότε στα άκρα του αγωγού εμφανίζεται μια τάση
λόγω επαγωγής.
Στην περίπτωση του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου, ο μετακινούμενος αγωγός είναι
τα λύματα που ρέουν στον αγωγό. Μετρώντας την επαγωγική τάση

που

παρουσιάζεται, η ταχύτητα της ροής μπορεί να προσδιορισθεί με αρκετά μεγάλη
ακρίβεια. Από την ταχύτητα ροής και την διατομή του σωλήνα υπολογίζεται η
παροχή σε όγκο.
Οι μετρητές παροχής θα είναι σχεδιασμένοι για χαμηλή κατανάλωση (low-energy
design) με αυτόματη μηδενική αντιστάθμιση.

Σχήμα 4.6 Διάγραμμα σύνδεσης ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου (πηγή:
http://www.gr.endress.com/).
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Ο αισθητήρας μέτρησης στάθμης θα τοποθετηθεί στην δεξαμενή εξισορρόπησης. Το
όργανο θα έχει ένδειξη στάθμης η οποία θα εμφανίζεται στην οθόνη του αλλά θα
στέλνεται και ως σήμα στο PLC.
Οι μετρητές στάθμης θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά.
•

Μέτρηση στάθμης, Διαφορικής Στάθμης και ροής σε ανοικτά κανάλια.

•

Απεικονίζει τη στάθμη και στα δύο κανάλια εσχάρωσης.

•

Δύο αισθητήρες υπερήχων που λειτουργούν χωρίς επαφή.

•

Τρία αναλογικά σήματα 4-20mA.

Τα παραπάνω όργανα ελέγχου θα εκκινούν τις μονάδες, θα ρυθμίζουν τις επιμέρους
λειτουργίες ή θα διακόπτουν τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας ή επιμέρους
τμημάτων, αν υπάρξει κάποιο σφάλμα, ή υπέρβαση των προκαθορισμένων ορίων που
έχουν τεθεί από τον επιβλέποντα της εγκατάστασης.

Σχήμα 4.7 Αισθητήρας μέτρησης στάθμης (πηγή: http://www.sigmahellas.gr/).

Επίσης, το σύστημα αυτομάτου ελέγχου θα πρέπει να εξοπλιστεί με διατάξεις
ασφαλείας, οι οποίες θα είναι εγκατεστημένες μέσα στον πίνακα ελέγχου. Οι
συγκεκριμένες διατάξεις ασφαλείας θα σημαίνουν συναγερμό ή/και θα διακόπτουν τη
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λειτουργία της μονάδας, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται. Η κατάσταση τους (status) θα
είναι συνδεδεμένη με το σύστημα αυτομάτου ελέγχου για να δίνεται η δυνατότητα
κεντρικής εποπτείας.
Οι διατάξεις αυτές θα είναι :
•

θερμικό προστασίας για κάθε ηλεκτροκινητήρα κατάλληλης έντασης
ρεύματος ανάλογα με την ιπποδύναμη του κινητήρα (Σχήμα 4.4),

•

σύστημα προστασίας των αντλιών από ξηρή λειτουργία,

•

αισθητήρες σχετικά με τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας και
κυρίως την προστασία του προσωπικού. Οι αισθητήρες αυτοί έχουν
περιγραφεί αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 και θα δίνουν ενδείξεις σχετικά με τα
παρακάτω μεγέθη:
o Θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τον έλεγχο των διεργασιών αλλά και
του κλιματισμού.
o Θερμοκρασίας των λυμάτων για τον έλεγχο των διεργασιών.
o Πίεσης για τον έλεγχο των διεργασιών.
o Σχετικής υγρασίας για τον έλεγχο των διεργασιών αλλά και του
κλιματισμού.
o Απόλυτης υγρασίας για τον έλεγχο των διεργασιών αλλά και του
κλιματισμού.
o Συγκέντρωση CO 2 για την προστασία του προσωπικού με δυνατότητα
συναγερμού και ενεργοποίησης εξαερισμού ασφαλείας.
o Συγκέντρωση άλλων επικίνδυνων αερίων για την προστασία του
προσωπικού με δυνατότητα συναγερμού.
o Ανιχνευτής εύφλεκτων αερίων για την προστασία του προσωπικού με
δυνατότητα συναγερμού.
o Πυρανιχνευτής για το σύστημα πυρασφαλείας με δυνατότητα
συναγερμού

και

ενεργοποίησης

των συστημάτων ενεργητικής

πυρόσβεσης.
o Ανιχνευτής κίνησης για το σύστημα ασφαλείας.
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Σχήμα 4.8 Θερμικό προστασίας ηλεκτροκινητήρα.

4.4 Έλεγχος εξαεριστήρα μονάδας απόσμησης.
Ο έλεγχος του εξαεριστήρα θα γίνει μέσω πίνακα αυτοματισμού και μονάδας PLC. Ο
εξαεριστήρας θα εγκατασταθεί και ρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις
παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:
•

Ανανέωση αέρα στον υπερκείμενο χώρο απόσμησης 5 φορές τουλάχιστον την
ώρα.

•

Συλλεκτήριοι αγωγοί οσμαερίων : Φ140 από σκληρό PVC 6 atm, ρύθμιση
παροχών με damper.

•

Kεντρικός συλλεκτήριος αγωγός : Φ200 από σκληρό PVC 6 atm.

•

Αγωγός τροφοδοσίας οσμαερίων στο φίλτρο : Φ200 από σκληρό PVC 6 atm.

•

Αγωγοί διανομής οσμαερίων στο φίλτρο : Φ140 από σκληρό PVC 6 atm.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα τοπικά να παρακάμψει το PLC και να χειριστεί
χειροκίνητα τον εξαεριστήρα. Η κατάσταση (status) του εξαεριστήρα και τα πιθανά
μηνύματα σφάλματος θα μεταδίδονται μέσω του PLC στο κεντρικό σύστημα
αυτοματισμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εποπτείας από τον χειριστή.
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4.5 Σύστημα αυτοματισμού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
Το σύστημα αυτοματισμού του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα αποτελείται από δύο
μέρη:
•

Το αυτόματο σύστημα διακοπτών μεταγωγής του φορτίου,

•

Το πεδίο αυτοματισμού του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Το αυτόματο σύστημα των διακοπτών μεταγωγής του φορτίου θα είναι τοποθετημένο
σε μεταλλικό πίνακα και θα πρέπει να έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:
•

Ο ηλεκτροκίνητος μεταγωγικός διακόπτης του θα αποτελείται από δύο
αυτόματους διακόπτες ονομαστικής έντασης και ισχύος διακοπής που να
ανταποκρίνονται στο φορτίο του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Θα πρέπει να
είναι εφοδιασμένα με μηχανική και ηλεκτρική μανδάλωση (interlocking), η
οποία για λόγους ασφαλείας θα αποκλείει το ταυτόχρονο κλείσιμο και των
δύο διακοπτών.

•

Οι κινητήρες των διακοπτών θα είναι συνεχούς ρεύματος 110V. Θα πρέπει να
είναι ικανοί για πάνω από 20.000 χειρισμούς, ενώ θα πρέπει να μπορούν να
πραγματοποιούν 20 χειρισμούς την ώρα.

•

Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τα απαραίτητα αμπερόμετρα και βολτόμετρα για
τον έλεγχο της λειτουργίας του ζεύγους.

•

Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει διακόπτη γενικής διακοπής.

•

Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει επιτηρητή τάσης για τον έλεγχο της παροχής
ρεύματος.

•

Ο πίνακας θα πρέπει να διαθέτει φορτιστή για τις μπαταρίες της μίζας
εκκίνησης του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.
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Σχήμα 4.9 Διακόπτες μεταγωγής ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (πηγή: www.tmltd.gr).

Το πεδίο αυτοματισμών του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα είναι επίσης
τοποθετημένο σε μεταλλικό πίνακα και θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Θα διαθέτει επιλογικό διακόπτη όπου ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει τον
τρόπο λειτουργίας ανάμεσα στις: αυτόματο – χειροκίνητο – δοκιμή (test) –
διακοπή.

•

Η μεταγωγή του φορτίου στο ζεύγος δεν μπορεί να γίνει προτού αυτό
αναπτύξει την ονομαστική τάση.

•

Στη χειροκίνητη λειτουργία θα πρέπει ο χρήστης να εκκινεί το
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος παρακάμπτοντας τον αυτοματισμό.

•

Στη λειτουργία δοκιμής ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να εκτελεί ελέγχους
στο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία από το
δίκτυο στην ευρύτερη εγκατάσταση.

•

Στη λειτουργία διακοπής θα αποκλείεται η εκκίνηση του ηλεκτροπαραγωγού
ζεύγους, ώστε να αποφευχθεί η εκκίνηση του σε περίπτωση βλάβης ή
δυσλειτουργίας.

•

Η δεξαμενή καυσίμου θα πρέπει να διαθέτει αισθητήρα στάθμης συνδεδεμένο
με το αυτόματο σύστημα και να δίνει ένδειξη στο κεντρικό σύστημα
αυτοματισμού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εποπτείας από τον χειριστή.
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•

Θα ξεκινά αυτόματα χωρίς φορτίο και θα πρέπει να παραλαμβάνει το φορτίο
σε 15sec, όταν ανιχνευτεί πως η τάση πέσει κάτω από το προκαθορισμένο
όριο, το οποίο θα ρυθμιστεί στο 80% της ονομαστικής τάσης του δικτύου.

•

Όταν η τάση δικτύου επανέλθει πάνω από το 95% της ονομαστικής της τιμής,
αυτόματα θα επανέρχεται στην κανονική τροφοδότηση από το δίκτυο.

Σχήμα 4.10 Πίνακας αυτοματισμού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (πηγή:
www.tmltd.gr).

4.6 Σύστημα τηλεμετρίας – τηλεχειρισμού.
Το μικρό μέγεθος του σταθμού κάνει ασύμφορη την εγκατάσταση τοπικού σταθμού
παρακολούθησης με σύστημα SCADA, καθώς πέρα από τον εξοπλισμό απαιτεί και το
κατάλληλο προσωπικό. Το σύστημα τηλεμετρίας όμως επιτρέπει τη μεταφορά των
δεδομένων και των παραμέτρων που θα λαμβάνουν τα PLC και οι υπόλοιποι
αισθητήρες της εγκατάστασης και να διασυνδεθούν με το σύστημα SCADA σε έναν
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κεντρικό σταθμό παρακολούθησης της εταιρίας ύδρευσης και αποχέτευσης, όπου θα
μπορεί απομακρυσμένα να ελέγχει και να παρακολουθεί την εγκατάσταση.
Επίσης, το σύστημα τηλεμετρίας μέσω της συνεργασίας του με τους πίνακες
αυτοματισμού θα μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και ως αυτόνομο κέντρο διαχείρισης
προγραμματισμένων εργασιών και συμβάντων.
Χρησιμοποιεί το δίκτυο της κινητής τηλεφωνίας μέσω ενός GSM modem-router, με
μια κάρτα SIM με δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων. Ο προγραμματισμός της
συσκευής μπορεί να γίνει μέσω Η/Υ, αλλά και με αποστολή γραπτών μηνυμάτων από
οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο, στις περιπτώσεις που το σύστημα είναι ήδη
εγκαταστημένο.

Σχήμα 4.11 GSM modem για απομακρυσμένη επικοινωνία.
Συνεπώς, το σύστημα τηλεμετρίας μέσω της επικοινωνίας με το σύστημα SCADA
του κεντρικού σταθμού της εταιρίας ύδρευσης και αποχέτευσης θα δίνει στον χρήστη
άμεσα και εξ’ αποστάσεως την πλήρη εικόνα για την λειτουργία του σταθμού.
Πέρα από την επικοινωνία με τον κεντρικό σταθμό, το GSM router θα μπορεί να
στέλνει γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του ορισμένου από την επιχείρηση
ύδρευσης και αποχέτευσης τοπικού συντηρητή της εγκατάστασης, περιγράφοντας του
τον κωδικό του προβλήματος και το σημείο που αυτό εντοπίστηκε, επιτρέποντας έτσι
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την άμεση επέμβαση του, ακόμα και πριν γίνει αντιληπτό από τον κεντρικό σταθμό
της εταιρίας.

Σχήμα 4.12 Απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετρήσεων του βιολογικού
καθαρισμού (Παναγιωτόπουλος, 2004).

Οι πληροφορίες τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει και να μεταδίδει το σύστημα
τηλεμετρίας αλλά και οι απομακρυσμένοι χειρισμοί που θα πρέπει να επιτρέπει
περιγράφονται παρακάτω:
1. Έλεγχος και κατάσταση της λειτουργίας των αντλιών/κινητήρων και τυχών
σφαλμάτων, πιο συγκεκριμένα ο χρήστης απομακρυσμένα θα πρέπει να
μπορεί να:
•

Λαμβάνει την ένδειξη λειτουργίας και την ένδειξη κατάστασης του
θερμικού, για κάθε έναν από τους κινητήρες και τις αντλίες.

•

Να μπορεί να ενεργοποιεί διαδοχικά τις αντλίες τροφοδοσίας &
ανακυκλοφορίας, με σκοπό την μειωμένη φθορά και την αντοχή τους στο
χρόνο.
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•

Να ορίζει προγράμματα με διαφορετικούς χρόνους λειτουργίας και
παύσης των αντλιών, ανάλογα τμε τις μετρήσεις σχετικά με τη στάθμη
των λυμάτων στις δεξαμενές.

•

Σε περίπτωση που θα ανιχνευτεί δυσλειτουργία σε κάποια αντλία,
ταυτόχρονα με την ενημέρωση σφάλματος στον κεντρικό σταθμό και την
αποστολή SMS στον τοπικό συντηρητή, ο λογικός εκλεκτής (PLC) θα
εκτελεί αυτόματα νέο πρόγραμμα, ενεργοποιώντας μόνον την εφεδρική
αντλία καλύπτοντας με αυτή πλήρως τις απαιτήσεις του συστήματος για
όσο χρόνο χρειαστεί η διόρθωση του προβλήματος χωρίς διαδοχή. Η
κανονική αλληλουχία διαδοχής θα επανέρχεται αυτόματα με την
αποκατάσταση του σφάλματος.

•

Να θέτει σε λειτουργία και τις δύο αντλίες ταυτόχρονα (κύρια και
εφεδρική) όταν η στάθμη των λυμάτων έχει ανέβει επικίνδυνα και υπάρχει
κίνδυνος υπερχείλισης.

•

Να ενεργοποιεί οπτική ή ηχητική ένδειξη βλάβης και να αποστέλλει SMS
στον τοπικό συντηρητή σε περίπτωση βλάβης μιας ή περισσοτέρων
αντλιών ή κινητήτων ή του ανεμιστήρα απόσμησης, καθώς και για την
πιθανότητα υπερχείλισης των δεξαμενών ή για τον κίνδυνο να
λειτουργήσουν οι αντλίες χωρίς αναρρόφηση (όταν δηλαδή υπάρχει πολύ
χαμηλή στάθμη στις δεξαμενές).

2. Έλεγχος κατάστασης και λειτουργίας του συστήματος ελέγχου του
ανεμιστήρα της απόσμησης και τυχών σφαλμάτων.
3. Ένδειξη και καταγραφή τιμών όπως η μέση ωριαία παροχή τροφοδοσίας και η
ημερήσια παροχή του σταθμού.
4. Ένδειξη της στάθμης των λυμάτων στα φρεάτια των δεξαμενών και των
αντλιοστασίων.
5. Έλεγχος ύπαρξης ή όχι παροχής τάσης από το δίκτυο και της κατάστασης του
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και τυχών σφαλμάτων.
6. Μετάβαση σε αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία.
7. Επικοινωνία με το σύστημα πυρανίχνευσης-πυροπροστασίας με άμεσο
συναγερμό και αποστολή σήματος στην πυροσβεστική σε περίπτωση που
ανιχνευθεί σήμα από τον θερμοδιαφορικό πυρανιχνευτή.
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8. Ένδειξη

λειτουργίας

εξωτερικού

φωτισμού,

εντολή

τηλεχειρισμού

λειτουργίας.

Σχήμα 4.13 Αποστολή SMS ειδοποίησης από τη μονάδα τηλεμετρίας.

Στις

επόμενες

σελίδας

βλέπουμε

παράδειγμα

λογισμικού

SCADA

που

χρησιμοποιείται για τον απομακρυσμένο έλεγχο σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
(στην περίπτωση μας για το βιολογικό καθαρισμό Λαμίας) (Παναγιωτόπουλος,
2004). Με παρόμοιο τρόπο μπορεί να σχεδιαστεί και το γραφικό περιβάλλον του
δικού μας βιολογικού καθαρισμού, μέσω του οποίου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί ο
χειρισμός και η παρακολούθηση του απομακρυσμένα από τον κεντρικό σταθμό της
επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του νομού, πετυχαίνονται έτσι πλήρη
αυτοματοποίηση αλλά και πλήρη έλεγχο της εγκατάστασης.
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Συμπεράσματα

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή μελετήθηκε η σύνδεση των συστημάτων αυτοματισμού
και τηλεμετρίας με τα στάδια επεξεργασίας των αστικών λυμάτων και οι ανάγκες που
εξυπηρετούν όσον αφορά την λειτουργικότητα, την εποπτεία, την ασφάλεια της
εγκατάστασης.
Διαπιστώνουμε πως οι αυτοματισμοί παίζουν κρίσιμο ρόλο ώστε να έχουμε υψηλή
απόδοση της εγκατάστασης και σε υψηλή ποιότητα του επεξεργασμένου νερού,
σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
Οι σωστές μετρήσεις των αισθητήρων, η ορθή κατανομή των λειτουργικών μέσω
ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε ένα
σύστημα με όσο το δυνατόν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Η απομακρυσμένη παρακολούθηση της εγκατάστασης μέσω ενός συστήματος
SCADΑ και ο κεντρικός έλεγχος της εγκατάστασης επιτρέπουν την όσο το δυνατόν
απρόσκοπτη και χωρίς διακοπές λειτουργία της εγκατάστασης.
H παρακολούθηση όσο το δυνατόν περισσότερων παραμέτρων της εγκατάστασης,
ακόμα και από απόσταση, συμβάλλει και στη σωστή οργάνωση και των τμημάτων
αφορούν τον διοικητικό, λογιστικό και επιχειρηματικό έλεγχο της εγκατάστασης,
καθώς λαμβάνοντας πληροφορίες από τον κεντρικό server του συστήματος SCADA
μπορούν να τις αξιοποιήσουν άμεσα στον σχεδιασμό της οργάνωσης.
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