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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής αφορά την προγνωστική συντήρηση και τον 

έλεγχο ύδρευσης σε αντλιοστάσιο της Ε.ΥΔ.ΑΠ. παραθέτουμε και αναλύουμε όλη τη 

διαδικασία της ύδρευσης και με ποια μέσα γίνεται αυτό. Σκοπός της εργασίας είναι οι 

επιλύσεις τυχόν προβλημάτων που αφορά τη διαδικασία της ύδρευσης έτσι ώστε να 

αποφευχθούν βλάβες που μπορούν να δημιουργήσουν διακοπή ύδρευσης του δικτύου.  

Στο 1
ο
 κεφάλαιο αναφέρουμε τον ορισμό του υδραγωγείου και αναφέρουμε ποια 

ήταν αυτά κατά την αρχαιότητα, καθώς και τη δομή και τη λειτουργία αυτών. Επίσης 

αναφέρουμε τον ορισμό των αντλιοστασίων  και αναφέρουμε ποια ήταν αυτά καθώς και τη 

δομή τους αλλά και τη λειτουργία τους. 

Στο 2
ο
 κεφαλαίο αρχικά αναφέρουμε  την άρδευση, την ύδρευσή – υδροδότηση 

καθώς και τον τρόπο έλεγχου αυτών αλλά και τη λειτουργία του αντλιοστασίου που 

χρησιμοποιήσαμε για τη μελέτη μας στη πτυχιακή μας εργασία. Εν συνεχεία αναλύουμε 

τις δυνατότητες του συστήματος καθώς και τα αποτελούμενα μέρη τα οποία θα μας 

βοηθήσουν παρακάτω να κατανοήσουμε όσο γίνεται καλύτερα τη λειτουργία του 

αντλιοστασίου. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο αναφέρουμε τη δομή και τη λειτουργία του προγραμματιζόμενου 

λογικού ελεγκτή ( PLC ) καθώς και τη χρησιμότητα αυτού. Επίσης παραθέτουμε τα 

συστήματα SCADA τα οποία μας βοηθούν στο χειρισμό και τη λειτουργία των 

συστημάτων από απόσταση. Έπειτα αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα της βιομηχανίας 

με χρήση του PLC παραθέτοντας τα με κώδικα. Τέλος, αναλύουμε και παραθέτουμε τα 

κυκλώματα ισχύος και αυτοματισμού που χρησιμοποιούμε στο αντλιοστάσιο.   

  Στο 4
ο
 κεφάλαιο αναφερόμαστε στη  συντήρηση και τους στόχους της. 

Παραθέτουμε τις φιλοσοφίες της συντήρησης καθώς και τις κατηγορίες της οι οποίες θα 

μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρησιμότητα της συντήρησης στις 

βιομηχανίες. 

Στο 5
ο
 κεφάλαιο  αναλύουμε τη προγνωστική συντήρηση και τη σημαντικότητα 

αυτής στη βιομηχανία. Παρουσιάζουμε εξελιγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για 

την επίτευξη της προγνωστικής συντήρησης καθώς μας βοηθούν να έχουμε πλήρη 
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ενημέρωση για την εξέλιξη και τη λειτουργία του εξοπλισμού μας. Επιπλέον, παραθέτουμε 

τα συμπεράσματα της χρήσης της προγνωστικής συντήρησης. 

Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η προγνωστική συντήρηση σε σχέση με 

τη προληπτική συντήρηση είναι η πιο αποτελεσματική, έγκαιρη και οικονομική 

μεθοδολογία συντήρησης. Επίσης σημαντικός παράγοντας της προγνωστικής συντήρησης 

είναι η χρήση των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών που μας βοηθούν στην 

παρατήρηση και  στον έλεγχο του συστήματος μας.    
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ABSTRACT 
 

The subject of this thesis concerns the preliminary maintenance and control of 

water supply in a pumping station of EYDAP. We list and analyze the whole process of 

water supply and by what means. The purpose of this work is to resolve any problems 

related to the water supply process in order to avoid damages that may cause the network 

to be interrupted. 

In chapter 1 we mention to the definition of the aqueduct and indicate what they 

were in antiquity, as well as their structure and function. We also mention the definition of 

pumping stations and what they were as well as their structure and function. 

In chapter 2 we mention the irrigation, water supply and water supply and how to 

control them, as well as the operation of the pumping station we used for our study in our 

thesis. Then we analyze the capabilities of the system as well as the components that will 

help us understand the best operation of the pumping station. 

In Chapter 3 we mention the structure and function of the Programmable Logic 

Controller (PLC) and its utility. We also list SCADA systems that help us handle and 

operate systems remotely. We then cite some examples of the industry using PLC by 

coding them. Finally, we analyze and list the power and automation circuits we use in the 

pump room. 

In Chapter 4 we mention maintenance and its aims. Here are the maintenance 

philosophies and categories that will help us better understand the utility of maintenance in 

industries. 

In Chapter 5 we analyze predictive maintenance and its importance in the industry. 

We present how advanced technologies used to achieve predictive maintenance as they 

help us stay fully informed of the evolution and operation of our equipment. In addition, 

we present the conclusions of using predictive maintenance. 

Finally, we conclude that predictive maintenance over preventive maintenance is 

the most effective, timely and cost-effective maintenance methodology. Also an important 

factor in predictive maintenance is the use of programmable logic controllers that help us 

observe and control our system. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Από την ίδρυση των πρώτων οικισμών και μετέπειτα πόλεων, η παροχή νερού στα 

σπίτια αποτελούσε μία από της βασικότερες ανάγκες. Αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης 

ήταν η δημιουργία υδραγωγείων που εξυπηρετούσαν τον σκοπό αυτό. Με την πάροδο των 

χρόνων όμως και την αύξηση του πληθυσμού στις πόλεις καθώς και την εξέλιξη της 

τεχνολογίας ήταν αναγκαίο η δημιουργία των αντλιοστασίων, που σκοπό είχαν να αντλούν 

νερό από πηγές, λίμνες και ποτάμια και να το στέλνουν σε δεξαμενές, από τις οποίες με 

φυσική ροή το νερό τροφοδοτούνταν στα σπίτια. Σήμερα η Ε.ΥΔ.Α.Π καλύπτει ολόκληρο 

το υδρευτικό σύστημα της χώρας. Τα περισσότερα αντλιοστάσια στο λεκανοπέδιο αττικής 

είναι εξοπλισμένα με σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν ως αποτέλεσμα την σωστή 

λειτουργία , την πρόληψη και αντιμετώπιση των βλαβών. Αρκετά αντλιοστάσια είναι 

εξοπλισμένα με προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές και συστήματα RTUs με τα 

οποία μπορεί ο χρήστης να προγραμματίζει, να ενημερώνεται και να ελέγχει την 

λειτουργία του συστήματός του. Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές άλλωστε έχουν 

εξελιχθεί και χρησιμοποιούνται σε αρκετά μεγάλο βαθμό στις περισσότερες βιομηχανίες. 

Η σωστή λειτουργία λοιπόν των αντλιοστασίων είναι σημαντικός παράγοντας για την 

αποτελεσματική τροφοδότηση νερού σε όλο το λεκανοπέδιο. Για τον λόγο αυτό είναι 

σημαντική η συντήρηση και η παρακολούθηση του εξοπλισμού του αντλιοστασίου. Η 

σωστή συντήρηση άλλωστε προσφέρει και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και λειτουργίας του 

εξοπλισμού αλλά και αύξηση των οικονομικών της επιχείρησης. Θα αναφερθούμε λοιπόν 

παρακάτω στην λειτουργία των αντλιοστασίων ,στην δομή τους καθώς και στους 

προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. Επίσης θα αναλύσουμε τις μεθόδους 

συντήρησης και θα αναφερθούμε στην σημαντικότητα της τήρησης των 

προγραμματισμένων συντηρήσεων. Τέλος αφού αναλύσουμε την προγνωστική συντήρηση 

και αναφέρουμε ορισμένες τεχνολογίες εφαρμογής της, θα παραθέσουμε προτάσεις 

υλοποίησης της προγνωστικής συντήρησης σε ένα αντλιοστάσιο με χρήση του 

προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή καθώς και συγκεκριμένων αισθητηρίων.                 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1.1. ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ 

1.1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 Η ονομασία του στηρίζεται στις δύο συνθετικές λέξεις ύδωρ (νερό) και άγω 

(οδηγώ). Είναι το τεχνητό κανάλι που ο λόγος δημιουργίας του ήταν και είναι για να 

μεταβιβάζει νερό από μία θέση σε μία άλλη. 
3
 

Απ’ την αρχαιότητα αποτελούσαν προϋπόθεση για πολλές σημαντικές και 

αναγκαίες  ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η προσωπική υγιεινή και φροντίδα, η 

γεωργία, η κτηνοτροφία και την κατασκευή κτισμάτων. Σημειώνονται αρκετές αναφορές 

στην αρχαία εποχή για την ζωτική δύναμη του νερού όπως αυτή του Θαλή, ο οποίος το 

ορίζει ως αρχετυπικό στοιχείο και πρωταρχικό συστατικό όλων των πραγμάτων. Επίσης 

όπως σωστά αναφέρει ο Πίνδαρος : « ἐκ τῶν στοιχείων τοῦ κόσμου τό ὕδωρ εἶναι τό ἄριστον…», 

δηλαδη ότι το στοιχείο του νερού είναι το πιο άριστο (στοιχείο) απ’ όλα. Εν συνεχεία 

παρατηρείται η συμφωνία στα λεγόμενα του Πίνδαρου από τον Πλούταρχο, επί-

προσθέτοντας  τα παρακάτω « …χωρίς δέ ὕδατος οὗτε καλόν τις ἐνόμισε ζῆν, οὗτε δυνατόν, ἄνευ 

δ’ αὐτοῦ οὐκ ἐκάλον οὐδέ χερσαῑον οὐδ’ αἰθέριον ζῶον…»  χωρίς νερό ούτε καλή ζωή δεν έχεις, 

ούτε δύναμη, ουτε επιβιώνουν  πλάσματα της γης ούτε του αέρα. Έπειτα από χρόνια ο 

Ρωμαίος συγγραφέας και μηχανικός Βιτρούβιος αναφέρει για τη ζωοποιό δράση των υδάτων 

: «…Τίποτε δεν είναι τόσο αναγκαίο όσο το νερό. Η φύση όλων των έμψυχων όντων είναι τέτοια που 

και αν ακόμη στερηθούν τους καρπούς των δημητριακών, να μπορούν να κρατηθούν στη ζωή με τα 

γεννήματα των δέντρων, με κρέας ή ψάρια, ή με οτιδήποτε άλλο τρώγεται. Χωρίς νερό όμως ούτε τα 

σώματα των έμψυχων όντων μπορούν να γεννηθούν και να διατηρηθούν στη ζωή, ούτε η αρετή της 

τροφής να αξιοποιηθεί…» . Εν τέλει το νερό από την αρχή της δημιουργίας του κόσμου 

αποτελούσε πρωτεύον συστατικό για την δημιουργία πόλεων ή μόνιμων κατοικιών.
2
 

 

1.1.2 ΑΡΧΑΙΑ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΑ 

Από την  αρχαιότητα παρατηρούμε τη χρησιμότητα και την ανάγκη των 

υδραγωγείων καθώς συναντάμε ευρήματα στην αρχαία Ελλάδα ήδη από τα μέσα της 4
ης

 

π.Χ. χιλιετίας. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την αναγκαιότητα των υδραγωγείων στην 

αρχαία Αθήνα καθώς με  την αύξηση του πληθυσμού της πόλης, αντιμετώπιζαν 

προβλήματα λειψανδρίας  λόγω μη επαρκούς κάλυψης απ’ τις κρήνες, τις πηγές και τα 

πηγάδια.  
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Μερικά απ’ τα αρχαία υδραγωγεία που συναντάμε ανά την αρχαιότητα είναι: 

 Το Πελασγικό υδραγωγείο : χρονολογείται από το 4.000 π.Χ. στην αρχαία 

Αθήνα διοχετεύοντας νερά απ’ τις παρυφές του Υμηττού ως την Ακρόπολη και το λόφο 

Φιλοπάππου.  

 Το υδραγωγείο του Θησέα : χρονολογείται από το 3.080 π.Χ. στην αρχαία 

Αθήνα διοχετεύοντας νερά από τη Πεντέλη. 

 Το υδραγωγείο του Ευπαλίνου (Σάμου) : χρονολογείται από το 600 π.Χ.  

διοχετεύοντας νερό τη μία πλευρά του όρους ¨Κάστρου¨ με την άλλη. 

 

 Το Πεισιστράτειο υδραγωγείο : χρονολογείται από το 540-530 π.Χ. στην 

Αθήνα, διοχετεύοντας υπογείως τα νερά απ τις πηγές του Υμηττού, δημιουργώντας για 

πρώτη  

 φορά δίκτυο διανομής επαρκούς ποσότητας νερού για τις ανάγκες των 

κατοίκων.  

 Το υδραγωγείο του Αττάλου : χρονολογείται το 300 π.Χ. διοχετεύοντας 

νερό χρησιμοποιώντας αγωγούς υψηλής πίεσης,, απ’ το βουνό του Πίνδαρου στην 

Ακρόπολη.  

 Την περίοδο 300 π.Χ. - 130 μ.Χ. δημιουργήθηκαν και άλλα υδραγωγεία 

όπως : της Πνύκας, του Θησείου, του Κεραμικού, του Λουτρού, της Καλλιρόης, το 

Πώρινο, του Υμηττού, του Σταδίου, της Κηφισίας και του Λυκαβηττού. 

 Το Αδριάνειο υδραγωγείο : χρονολογείται το 130-140 μ.Χ. διοχετεύοντας 

νερά υπογείως από τις παρυφές της Πάρνηθας και της Πεντέλης προς διάφορες περιοχές 

της Αθήνας. 
1,4

 

 

1.1.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η κατασκευή των αρχαίων υδραγωγείων ήταν κάτι παραπάνω από μία απλή 

μελέτη, καθώς έπρεπε να διενεργηθεί μεγάλη έρευνα όσον αφορά την τοπογραφία της 

περιοχής. Αρχικά τα πρώτα αρχαία υδραγωγεία παρατηρείται ότι αντλούσαν νερό κυρίως 

από ποτάμια και λίμνες. Βασική προϋπόθεση ήταν η υψομετρική διαφορά μεταξύ του 

σημείου άντλησης νερού και της δεξαμενής του υδραγωγείου. Οι σήραγγες εντοπίζονται 

να έχουν από 10 έως και 14 μέτρα-βάθος , μήκος περίπου 2.500 – 3.000 μέτρα, πλάτος 
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0.65 μέτρα και ύψος 1.30 μέτρα. Η διανομή γινόταν με πήλινους σωληνοειδής υδραγωγούς 

με τη διατομή τους να παίρνει τιμές από 0.15 έως και 0.25 μέτρα.         

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Επόμενο υδραγωγείο που συναντάμε είναι το εξελιγμένο υδραγωγείο του Άτταλου που 

κατάφερε να διοχετεύει νερό με υψηλή πίεση. Ο Άτταλος Α’ πιθανόν επιθυμούσε να 

υπάρχει τρεχούμενο νερό στην Ακρόπολη. Γι αυτό το σκοπό ήταν απαραίτητο να βρεθούν 

οι πηγές σε ένα κατάλληλο ύψος και να ερευνηθεί τοπογραφικά του μήκος του 

υδραγωγείου. Η δυσκολία στην Πέργαμο ήταν ότι το νερό βρισκόταν περίπου 150 μέτρα 

κάτω απ το χαμηλότερο σημείο του βουνού, στο σημείο που το βουνό της ακρόπολης 

συνδεόταν με τα βουνά του Πίνδαρου στα βόρεια , και για να μεταφερθεί νερό 

απαιτούνταν αγωγοί ικανοί να αντέξουν την υψηλή πίεση. 

Το υδραγωγείο αποτελούταν από κυλινδρικούς αγωγούς από οπτή γη , διαμέτρου 

12-13 cm και πάχους 2 cm και είχε μήκος περίπου 20 km. Ήταν σε χρήση έως τα μέσα του 

τρίτου αιώνα π.Χ. και έφθανε στην περιοχή της πόλης σε ένα ύψος 193 m. Διάφορες 

δεξαμενές εξυπηρετούσαν χωρίς αμφιβολία ως δευτερεύοντες διανομείς νερού και ως 

λεκάνες υπερχείλισης στη περίπτωση δυσλειτουργίας, μηχανισμοί έλξης νερού.  

 

 

  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.1 Η ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ 

ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ 



19 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.2 ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ ΣΥΡΑΓΓΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΣΤΕΡΟΡΩΜΑΙΚΟ ΤΕΙΧΟΣ 

(H.FAHLBUSH) 

 

 

Με το πέρασμα των χρόνων συναντάμε την εξέλιξη του τρόπου κατασκευής των 

υδραγωγείων στο σχέδιο κατασκευής του Αδριάνειου. Ως προς τον τρόπο κατασκευής, 

αρχικά διανοίγονταν ανά 35-40 μέτρα κατά μήκος της χαραγμένης διαδρομής κατακόρυφα 

πηγάδια. Στη συνέχεια, από κάθε τέτοιο πηγάδι ξεκινούσε η διάνοιξη της σήραγγας και 

προς τις δύο κατευθύνσεις, μέχρι το τμήμα που ξεκινούσε από το ένα πηγάδι να 

συναντήσει το τμήμα που διανοίγονταν από το επόμενο προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η 

μέθοδος αυτή επιτάχυνε κατά πολύ τους ρυθμούς διάνοιξης των σηράγγων, ενώ τα φρέατα 

παρείχαν αερισμό και φωτισμό, διευκολύνοντας ταυτόχρονα και την απομάκρυνση των 

προϊόντων της εκσκαφής. Η διαδρομή των σηράγγων φυλασσόταν μυστική, ενώ, μετά τη 

διάνοιξη κάθε τμήματος, τα στόμια των φρεάτων σκεπάζονταν και παραλλάσσονταν ώστε 

να μη διακρίνονται εύκολα, ακόμα κι από μικρή απόσταση. Κατά τον τρόπο αυτό 

λαμβάνονταν προφυλάξεις για το ενδεχόμενο εσκεμμένης μόλυνσης του νερού, είτε ως 

αποτέλεσμα δολιοφθοράς είτε κατά τη διάρκεια τυχόν πολιορκίας της πόλης από κάποιον 

εχθρό.  

Οι σήραγγες ήταν, ανάλογα με τον τύπο του υπεδάφους, αλλού λαξευμένες μέσα 

σε βράχο και αλλού πλινθόκτιστες, ώστε να εμποδίζεται η κατάρρευση των μαλακών 

τοιχωμάτων εντός του αυλού. Διέρχονταν σε βάθη 10 έως 40 μέτρων από την επιφάνεια 

του εδάφους και η διατομή τους είχε σχήμα όρθιου ορθογώνιου παραλληλόγραμμου, με το 

άνω τμήμα στρογγυλευμένο σε ημικύκλιο. Το ύψος τους έφτανε τα 1,60 m και το πλάτος 

τα 0,70 m.
5 
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EIKONA 1.3 Η ΔΙΑΚΕΚΟΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤO ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ. 

 

 

1833 – 1925  

«Κατά τη διάρκεια του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα σημειώθηκαν πολλές 

καταστροφές στην υδροδοτική υποδομή της πόλης. Συνεπώς, μετά την απελευθέρωση, το 

υδροδοτικό πρόβλημα της Αθήνας ήταν οξύτατο. Με πρωτοβουλία της εκάστοτε 

δημοτικής αρχής έγιναν σημαντικά έργα, όπως επισκευές και καθαρισμοί του Αδριάνειου 

Υδραγωγείου, το οποίο τέθηκε και πάλι σε λειτουργία το 1840. Το 1870 ανακαλύφτηκε 

και η Αδριάνειος Δεξαμενή, η οποία ανακατασκευάστηκε και λειτούργησε μέχρι το 1940. 

Σημαντική ήταν και η κατασκευή άλλων μικρών υδραγωγείων, χωρίς ωστόσο τα έργα 

αυτά να έχουν κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας. 

Εντελώς ανεπαρκείς ήταν και οι 55 περίπου δημοτικές βρύσες που υπήρχαν στην Αθήνα, 

οι οποίες συνεισέφεραν ελάχιστα, έως και καθόλου, στις καθημερινές ανάγκες της 

κατανάλωσης νερού. Για αυτό έκαναν χρυσές δουλειές οι νερουλάδες που μετέφεραν και 

πουλούσαν νερό στην Αθήνα από τις πηγές γειτονικών χωριών, όπως της Κηφισιάς και του 

Αμαρουσίου. 

 

1925 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ 

Η αύξηση του πληθυσμού της Αθήνας, κυρίως μετά τη μικρασιατική καταστροφή, 

δημιούργησε νέες ανάγκες. Το 1925 ξεκίνησε η κατασκευή των πρώτων σύγχρονων έργων 

ύδρευσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας, με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου, της Αμερικανικής Εταιρίας ULEN και της Τράπεζας Αθηνών. Το 

πρώτο μεγάλο έργο ήταν η κατασκευή του φράγματος του Μαραθώνα. 

Για την κατασκευή του φράγματος (1926 – 1929) εργάστηκαν περίπου 900 άνθρωποι. Το 

φράγμα είναι υπενδεδυμένο με πεντελικό μάρμαρο, ιδιαιτερότητα που το καθιστά 

μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο! Για τη μεταφορά του νερού στην Αθήνα 

κατασκευάστηκε η σήραγγα Μπογιατίου, μήκους 13,4 χλμ. Το 1956 λόγω της 

συνεχιζόμενης αύξησης του πληθυσμού της Αθήνας χρησιμοποιήθηκαν τα νερά της 
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φυσικής λίμνης Υλίκης, στη Βοιωτία. Η Υλίκη έχει την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται σε 

περιοχή χαμηλού υψομέτρου. Έτσι, για να γίνει εφικτή η άντληση του νερού, λειτουργούν 

πλωτά και χερσαία αντλιοστάσια. Το κεντρικό αντλιοστάσιο της Υλίκης είναι σήμερα το 

μεγαλύτερο στην Ευρώπη.  

Μείζονος σημασίας για την υδροδότηση της Αθήνας είναι το τεχνικό έργο που έγινε στον 

ποταμό Μόρνο το 1981. Το φράγμα που βρίσκεται επί του ποταμού Μόρνου, είναι το 

ψηλότερο χωμάτινο φράγμα της Ευρώπης, ύψους 126 μέτρων. Το νερό φτάνει στην Αθήνα 

διαμέσου του υδραγωγείου του Μόρνου, του δεύτερου μεγαλύτερου υδραγωγείου στην 

Ευρώπη. 

Ένα άλλο μεγάλο έργο που ενισχύει την υδροδότηση της Αθήνας είναι η εκτροπή του 

ποταμού Ευήνου προς τον ταμιευτήρα του Μόρνου με την κατασκευή φράγματος και 

σήραγγας, έργο που ολοκληρώθηκε το 2001. Η ενωτική σήραγγα προσαγωγής που 

μεταφέρει τα νερά του Ευήνου στον ταμιευτήρα του Μόρνου, μήκους 29,4 χλμ., 

ολοκληρώθηκε σε διάστημα λιγότερο των δύο ετών, γεγονός που αποτελεί παγκόσμιο 

επίτευγμα για την ολοκλήρωση σήραγγας μεγάλου μήκους.  

Για τη μεταφορά του ακατέργαστου νερού από τους ταμιευτήρες στην Αττική 

κατασκευάστηκαν δύο μεγάλα υδραγωγεία, του Μόρνου και της Υλίκης, καθώς και 

ενωτικά υδραγωγεία, μέσω των οποίων επικοινωνούν μεταξύ τους τα δύο κύρια 

υδραγωγεία. Μέσω των υδραγωγείων του Μόρνου και της Υλίκης το ακατέργαστο νερό 

μεταφέρεται στις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) του Γαλατσίου, τoυ 

Πολυδενδρίου, των Αχαρνών και του Ασπροπύργου.»
1 

 

 

 

 

1.2 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

1.2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με την πάροδο των χρόνων και λόγω της αύξησης του πληθυσμού στις πόλεις 

παρουσιάστηκε η ανάγκη μιας άλλης μορφής υδροδότησης
.
 πιο εξελιγμένης τεχνολογικά 

και πιο αποτελεσματικής. Αυτή η μορφή εξέλιξης είναι τα αντλιοστάσια. Η φιλοσοφία των 

αντλιοστασίων είναι συγγενής με τα υδραγωγεία καθώς ο σκοπός  τους αφορά την 

υδροδότηση των δικτύων παροχής και αποχέτευσης νερού των οικισμών-πόλεων.
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1.2.2 ΠΡΩΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 

Στα μέσα του 20
ο 

αιώνα ξεκίνησαν τα έργα και οι έρευνες για τα πρώτα 

αντλιοστάσια. Βέβαια πρέπει να σταθούμε και πως φτάσαμε ως εκεί. Αρχικά το 1925 

ξεκίνησαν τη κατασκευή των πρώτων έργων σύγχρονων έργων ύδρευσης στην 

πρωτεύουσα αλλά και την περιοχή του Μαραθώνα, φτιάχνοντας το φράγμα. Ταυτόχρονα 

την περίοδο εκείνη κατασκευάστηκε η σήραγγα Μπογιατίου μήκους 13,4 km, το 

διυλιστήριο Γαλατσίου και το δίκτυο διανομής Αθήνας και Πειραιά ολοκληρώνοντας τα 

έργα το  1928. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΕΙΚΟΝΑ 1.5 ΦΡΑΓΜΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1925 

EIKONA 1.4 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 1925 
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Έπειτα το 1950 έκριναν αναγκαία τη χρησιμοποίηση των νερών της φυσικής 

λίμνης Υλίκης που βρίσκεται στη Βοιωτία, λόγω της συνεχιζόμενης αύξησης του 

πληθυσμού της Αθήνας. Η ιδιαιτερότητα που παρατηρήθηκε στην λίμνη Υλίκη ήταν το 

χαμηλό υψόμετρο που βρισκόταν. Εκμεταλλευόμενοι  την ιδιαιτερότητα αυτή κατέστησαν 

δυνατή την άντληση του νερού λειτουργώντας έτσι τα πλωτά και τα χερσαία αντλιοστάσια. 

 

 

 Μερικά απ τα πρώτα αντλιοστάσια είναι:    

 Αντλιοστάσια Πειραιώς-Ν. Φαλήρου: κατασκευάστηκαν τη περίοδο 

1960-1980 με αντλητική ικανότητα  14.800 m
3/

h και μήκος καταθλιπτικών αγωγών 12.650 

m.  

 Αντλιοστάσια Ρέντη-Μοσχάτο-Καλλιθέας: κατασκευάστηκαν τη περίοδο 

1970-1980 με αντλητική ικανότητα  11.480 m
3/

h και μήκος καταθλιπτικών αγωγών 10.300 

m.  

 Αντλιοστάσια Αμφιθέας-Π. Φαλήρου-Αλίμου : κατασκευάστηκαν τη 

περίοδο 1970-1980 με αντλητική ικανότητα  28.000 m
3/

h και μήκος καταθλιπτικών 

αγωγών 8.500 m.  

 Αντλιοστάσια Γλυφάδας-Βούλας-Βουλιαγμένης-Βάρκιζας: 

κατασκευάστηκαν τη περίοδο 1970-1980 με αντλητική ικανότητα  17.700 m
3/

h και μήκος 

καταθλιπτικών αγωγών 12.500 m.  

 Αντλιοστάσια Περάματος: κατασκευάστηκαν τη περίοδο 1980-1990 με 

αντλητική ικανότητα  820 m
3/

h και μήκος καταθλιπτικών αγωγών 2.800 m.  

 Αντλιοστάσια Κερατσινίου-Δραπετσώνας: κατασκευάστηκαν τη περίοδο 

1980 με αντλητική ικανότητα  3.200 m
3/

h και μήκος καταθλιπτικών αγωγών 2.300 m.  

 Αντλιοστάσια Δαφνίου-Αγίου Δημητρίου-Μενιδίου: κατασκευάστηκαν 

τη περίοδο 1980-1999 με αντλητική ικανότητα  16.500 m
3/

h και μήκος καταθλιπτικών 

αγωγών 2.250 m.
1,18

  

 

1.2.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Κατά την περίοδο των πρώτων αντλιοστασίων (1960-1980) τα κυκλώματα των 

αντλιών ήταν μεμονωμένα και απλοϊκά. Η δομή του αποτελούταν από ένα ερμάριο το 

οποίο περιείχε διακόπτη ισχύος σε σειρά με θερμικό ρελέ , που συνδεόταν με αστέρα – 
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τρίγωνο (3 ηλεκτρονόμους) , οι οποίοι κατέληγαν στο μοτέρ. Εν συνεχεία , το μοτέρ 

ενεργοποιούσε την αντλία , αντλώντας νερό από τις δεξαμενές στέλνοντάς το στους 

αγωγούς τροφοδότησης των οικισμών. Βέβαια βασική προϋπόθεση της λειτουργίας ήταν η 

τροφοδοσία ρεύματος από την πετρέλαιο-γεννήτρια, καθώς τότε δεν υπήρχαν οι 

επιθυμητές τάσεις.
6
    

 

 

 

 
ΕΙΚΟΝΑ 1.6 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (1960 – 1980) 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 1.7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Βασικοί λόγοι λειτουργίας ενός αντλιοστασίου είναι η άρδευση και η ύδρευση μιας 

πόλης. 

2.1  ΑΡΔΕΥΣΗ 

Είναι η τεχνητή παροχή νερού σε καλλιεργούμενο έδαφος  για να υποβοηθηθεί η 

ανάπτυξη των σπαρτών. Στην αγροτική παραγωγή συνήθως χρησιμοποιείται σε ξηρές 

περιοχές αλλά και σε περιόδους περιορισμένης βροχόπτωσης , ενώ μπορεί να χρησιμεύσει 

και για την προστασία των σπαρτών από περιπτώσεις παγετού. Αυτά όσον αφορά κάποιες 

ενέργειες που μπορούμε να επιτύχουμε. 

Τώρα όσον αφορά τη κατασκευή υποδομών άρδευσης ή αλλιώς και έγγειες 

βελτιώσεις δηλαδή βελτιώσεις που αφορούν το έδαφος. Αυτά μπορεί να είναι γεωτρήσεις, 

κατασκευή φραγμάτων, κατασκευή λιμνοδεξαμενών και κατασκευή φραγμάτων. Άλλα 

έργα μπορεί να ναι αντιπλημμυρικά έργα , αναδασώσεις, αποξηραντικά έργα και 

ισοπεδώσεις εδάφιων.
19 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.1 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
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2.2 ΥΔΡΕΥΣΗ - ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ 

Η ύδρευση είναι ο εφοδιασμός με νερό μέσω δημόσιων επιχειρήσεων (Ε.ΥΔ.ΑΠ, 

Δ.Ε.Υ.Α.Π , Δ.Ε.Υ.Α.Σ κτλ.) κοινής ωφέλειας, εμπορικούς οργανισμούς, κοινωφελείς 

προσπάθειες ή άτομα, συνήθως μέσω συστήματος αντλιών και αγωγών νερού.  

Η υδροδότηση είναι η διαδικασία παροχής νερού μέσω ειδικών δικτύων που 

προορίζεται να προσφέρει νερό σε διάφορες περιοχές.
20 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.2 ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 

«Το δίκτυο ύδρευσης περιλαμβάνει το σύνολο των αγωγών που μεταφέρουν το διυλισμένο 

νερό από τις ΜΕΝ στους υδρομετρητές των καταναλωτών. Το σημερινό δίκτυο άρχισε να 

κατασκευάζεται από το 1926 και έχει συνολικό μήκος 9.500 χλμ., όση είναι δηλαδή η απόσταση 

της Αθήνας από το Τόκιο της Ιαπωνίας. 

Επιπλέον, το δίκτυο πέραν των αγωγών περιλαμβάνει αντλιοστάσια και δεξαμενές πίεσης. 

Συγκεκριμένα, για την υδροδότηση  των  περιοχών που βρίσκονται σε μεγάλο υψόμετρο 

λειτουργούν 81 αντλιοστάσια, ενώ  55 δεξαμενές πόλεως συνολικής χωρητικότητας 885.000 κ. μ. 

νερού βρίσκονται διάσπαρτες σε υψηλά υψομετρικά σημεία της πόλης. 

Η ΕΥΔΑΠ παρέχει νερό σε περιοχές με υψόμετρο εδάφους από 0 έως και 600 μέτρα από 

το επίπεδο της θάλασσας. Ο συνολικός αριθμός των υδρομετρητών ανέρχεται σε 2.030.000 

περίπου. 

Παράλληλα, το δίκτυο ύδρευσης παρακολουθείται σε 24ωρη βάση από σύστημα 

τηλελέγχου – τηλεχειρισμού (SCADA) για την παρακολούθηση  της  λειτουργίας των ΜΕΝ, του 

δικτύου ύδρευσης, των δεξαμενών ρύθμισης – αποθήκευσης, των αντλιοστασίων και των 

σημαντικών κομβικών σημείων του δικτύου. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει 100 θέσεις συνεχούς 

παρακολούθησης και καταγραφής της λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος.»
15
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ΕΙΚΟΝΑ 2.3  ΧΑΡΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 

 

2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στον τρόπο λειτουργίας ενός από των αντλιοστασίων 

της Ε.ΥΔ.ΑΠ. , το αντλιοστάσιο της ΄΄Χελιδονούς΄΄. Το αντλιοστάσιο αυτό απαρτίζεται 

από πέντε αντλίες, πέντε ηλεκτροβάνες, πέντε μοτέρ, και άλλα μηχανικά και ηλεκτρικά 

μέρη τα οποία θα αναλύσουμε λεπτομερώς παρακάτω. Σκοπός της λειτουργίας του είναι 

να αντλεί νερό από το Μενίδι, το οποίο τροφοδοτείται από το κανάλι του Μόρνου και να 

το στέλνει στην δεξαμενή της Αγίας Παρασκευής. 

2.3.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΄΄ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ΄΄ 

Όπως προαναφέραμε το αντλιοστάσιο απαρτίζεται από πέντε αντλίες. Οι αντλίες αυτές 

λειτουργούν ξεχωριστά ή όλες μαζί για να καλύψουν τις ανάγκες του δικτύου. Από το 

αντλιοστάσιο έχουμε την δυνατότητα να θέτουμε εντός λειτουργίας ή εκτός λειτουργίας τις 

αντλίες κάθε μία ξεχωριστά και έτσι να ορίζουμε εμείς ποία θα δουλεύει και ποιά όχι. Στην 

περίπτωση που έχουμε θέσει ανοιχτές όλες τις αντλίες του αντλιοστασίου και το δίκτυο 

έχει μεγάλη ζήτηση τότε δουλεύουν και οι πέντε αντλίες ενώ αν μειωθεί η ζήτηση του 

δικτύου τότε απενεργοποιείται η αντλία με τον μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και στην 

συνέχεια και οι υπόλοιπες ,εφόσον το δίκτυο είναι πλήρης. Σε περίπτωση που έχουμε θέση 

κάποια αντλία εκτός λειτουργίας ή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω κάποιας βλάβης τότε 

δουλεύουν οι υπόλοιπες αντλίες. Η ζήτηση του δικτύου προέρχεται από τρείς αισθητήρες 
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φλοτέρ στην δεξαμενή που στέλνουμε το νερό , οι οποίοι μας ενημερώνουν για την 

κατάσταση της στάθμης του νερού. Έτσι γνωρίζουμε στο αντλιοστάσιο κάθε πότε πρέπει 

να ενεργοποιήσουμε ή απενεργοποιήσουμε της αντλίες ή να το κάνει μόνο του το σύστημα 

αν βρίσκεται στην αυτόματη λειτουργία.     

 Στο κεφάλαιο 3 θα αναλύσουμε τον έλεγχο της ύδρευσης του αντλιοστασίου της 

(χελιδονού), με την περιγραφή του σεναρίου της λειτουργίας του. Επίσης θα παραθέσουμε 

κώδικα προσομοίωσης της λειτουργίας του. 

 

2.4 ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.4 ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΕΛΙΔΟΝΟΥ 3,4,5 

 

2.4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Η βασική αρχή λειτουργιάς του αντλιοστασίου είναι να εξασφαλίζει ελεγχόμενη 

πίεση ύδατος και να διανέμει σε ένα ή και περισσότερα δίκτυα περιοχών παροχής ύδατος. 

Αρχικά, γίνεται η άντληση του νερού από κάποιο φυσικό δίκτυο είτε αυτό είναι 

φυσική λίμνη, τεχνίτη λίμνη, πηγές κ.α. Έπειτα, μέσω καναλιού και με φυσική ροη 
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κατευθύνεται στη δεξαμενή του διυλιστηρίου, εν συνεχεία και μετά από την επεξεργασία 

του νερού, η οποία συνήθως είναι η κάθαρση, η προχλωρίωση, το φιλτράρισμα και αν 

χρειάζεται η επιχλωρίωση, με φυσική ροή περνά μέσα απ' τους σωλήνες οι όποιοι 

επικοινωνούν με φίλτρο και έπειτα με αντλίες, αυτές στέλνουν το νερό, είτε σε κάποιο 

άλλο δίκτυο, είτε σε κάποιο άλλο αντλιοστάσιο, είτε σε κάποια δεξαμενή ψηλού σημείου 

για την ομαλή διανομή του σε δήμους με φυσική ροή.  

Το σύστημα πρέπει να μπορεί να ελέγξει 1 αντλία χρησιμοποιώντας  SOFT 

STARTER  230  KW/270 HP ALT22. Τον γενικό έλεγχο του συστήματος έχει το PLC 

λαμβάνοντας ανάδραση από τον αισθητήρα πίεσης και με βάση την επιθυμητή πίεση που 

έχει εισαχθεί από τον χρήστη στην οθόνη χειρισμού, έχει τον γενικό έλεγχο του 

συστήματος. Συγκεκριμένα το αισθητήριο πίεσης μετράει την πίεση και μέσω αυτής της 

πληροφορίας το PLC δίνει εντολή αυξομείωσης στροφών στο soft starter.
7 

 

2.4.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

• Διατήρηση σταθερής πίεσης Δικτύου 

            • Κυκλική Εναλλαγή βάση χρόνου λειτουργίας Αντλιών  

            • 4 τρόποι λειτουργίας (Αυτόματη, Ημιαυτόματη, Χειροκίνητη, Emergency-

service)  

• Δυνατότητα σύνδεσης 2ου αισθητηρίου back up 

• Επαφές σύνδεσης με ΤΗΛΕΛΕΓΧΟ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ 

• Δυνατότητα σύνδεσης με GSM MODEM 

• Καταγραφή & διατήρηση ιστορικού σφαλμάτων  

• Υπενθυμίσεις για ημερομηνίες service  

Η οθόνη αφής θα πρέπει να μπορεί να καταγράφει και να εμφανίζει:  

• Ενδείξεις soft starter (ρεύμα, τάση, πίεση, ισχύ)  

• Ενδείξεις Συστήματος (ασφαλιστικά, θερμικές προστασίες, σφάλματα)  

• Δυνατότητα ρύθμισης απόκρισης του συστήματος  

• Ιστορικό σφαλμάτων  

• Ιστορικό τιμών πίεσης (ανά 30 sec)  

            • Δυνατότητα εισαγωγής διαστημάτων service & υπενθυμίσεις για τις ημερομηνίες 

των service που πρέπει να γίνουν και των ανταλλακτικών που πρέπει να αλλαχθούν 

• Αριθμό αισθητηρίων που υπάρχουν και τις κλίμακες που λειτουργούν
 7 
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2.4.3 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Στην αυτόματη λειτουργία παρατηρούμε ότι το σύστημα ξεκινάει πάντα δίνοντας 

εντολή εκκίνησης  μέσω του soft starter που θέτει σε λειτουργία την αντλία που του 

έχουμε ορίσει στο πρόγραμμα , ενώ ανάλογα με τη ζήτηση του δικτύου ενεργοποιεί ή 

απενεργοποιεί και άλλες αντλίες δίνοντας εντολή στο soft starter της αντίστοιχης αντλίας 

βάση της λειτουργίας του προγράμματος που έχει οριστεί απ τον χρήστη. Η αντλία με τον 

μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας σταματά πρώτη.  

Το σύστημα λαμβάνει υπόψη του τα ασφαλιστικά του συστήματος, ενώ δεν 

επιτρέπει την ενεργοποίηση αντλίας που είναι εκτός λειτουργίας ή έχει πέσει το θερμικό 

της. Σε περίπτωση ένδειξης σφάλματος του soft starter (alarm) το σύστημα πραγματοποιεί 

επανεκκινήσεις (οριζόμενες από τον χρήστη) και μετά την πάροδο κάποιου χρόνου 

(οριζόμενου από τον χρήστη) και εφόσον επιμένει το πρόβλημα, το σύστημα περνά από 

αυτόματη λειτουργία σε ημιαυτόματη λειτουργία και εμφανίζει την αντίστοιχη ένδειξη 

σφάλματος στην οθόνη αφής. 

 Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάτι απ τα παρακάτω το σύστημα περνά 

από Αυτόματη σε Ημιαυτόματη λειτουργία  απενεργοποιώντας σαν πρώτη φάση όλες τις 

αντλίες.O χρήστης έχει ορίσει μηδενικές επανεκκινήσεις μετά από σφάλμα του soft starter.  

  Το κύκλωμα έχει ρίξει τον θερμομαγνητικό διακόπτη του soft starter. 

 Κάποιος κατέβασε τον θερμομαγνητικό διακόπτη και απενεργοποίησε το  

soft starter. 

 Η αυτόματη λειτουργία συνυπάρχει μόνο με την χειροκίνητη λειτουργία.
14 

 

 

2.4.4 ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Κατά την ημιαυτόματη λειτουργία ενεργοποιείται μέσω του συστήματος  η αντλία 

με τον λιγότερο χρόνο λειτουργίας. Έπειτα ανάλογα με τη ζήτηση του δικτύου ενεργοποιεί 

την αμέσως επόμενη όπως ακριβώς και στην αυτόματη λειτουργία. 

 Όταν η πίεση του δικτύου ανεβαίνει πάνω από την επιθυμητή πίεση 

συνυπολογίζοντας και την  απόκλιση την οποία  έχουμε ορίσει στο σύστημα μας, τότε 

αυτό περιμένει τον ορισμένο χρόνο με σκοπό την  απενεργοποίηση τις αντλίας. Βάση του 

χρόνου λειτουργίας της μέχρι και την επίτευξη της επιθυμητής πίεσης.  

Αν στο χρονικό διάστημα του χρόνου λειτουργίας για κάποιο λόγο η πίεση φτάνει 

τη μέγιστη πίεση αντοχής του δικτύου (set point & απόκλιση ασφαλείας) τότε το σύστημα 

απενεργοποιεί την αντλία ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.  
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H ημιαυτόματη λειτουργία θα πρέπει να ενεργοποιείται όταν υπάρχει βλάβη στο 

soft starter και το σύστημα θα πρέπει να λειτουργήσει χωρίς αυτό. Τότε αυτό λαμβάνει 

υπόψη του τις προγραμματισμένες ασφάλειες του συστήματος, ενώ δεν επιτρέπει την 

ενεργοποίηση της αντλίας που είναι εκτός λειτουργίας ή έχει πέσει το θερμικό της.  

Κατά διάρκεια της ημιαυτόματης λειτουργίας το σύστημα πρέπει να ενεργοποιεί 

και να απενεργοποιεί τις αντλίες  έχοντας σταθερή πίεση: 

 Με βάση την τιμή της επιθυμητής πίεσης (set point)  

 Mε βάση την τιμή αποκλίσεως (η διαφορά τιμής μεταξύ της επιθυμητής και 

της πίεσης που ο χρήστης επιθυμεί να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί τις αντλίες κατά την 

επανεκκίνηση) 

 Με βάση την τιμή απόκλισης ασφαλείας (η διαφορά της τιμής μεταξύ της 

επιθυμητής και της μέγιστης πιέσεως  που αντέχει το σύστημα).  

H λειτουργία αυτή δεν συνυπάρχει με την αυτόματη λειτουργία
 14 

 

 

2.4.5  ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Η συγκεκριμένη λειτουργία χρησιμοποιείται σε περίπτωση εσφαλμένων ενδείξεων 

από το αισθητήριο θερμοκρασίας. Στη περίπτωση αυτή το σύστημα ενεργοποιεί και να 

απενεργοποιεί τις αντλίες χειροκίνητα.  

Στην χειροκίνητη λειτουργία το σύστημα λαμβάνει υπόψη του τις αντίστοιχες 

παραμέτρους ασφαλείας του συστήματος, ενώ δεν επιτρέπει την ενεργοποίηση αντλίας 

που είναι εκτός λειτουργίας ή έχει πέσει το θερμικό της.
 14

  

2.4.6 EMERGENCY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (SERVICE) 

 Κατά την emergency λειτουργία το σύστημα λειτουργεί υπό την επιλογή  manual 

του διακόπτη 3 θέσεων  που υπάρχει εξωτερικά του ερμαρίου και επιτρέπει στον χρήστη 

να ενεργοποιεί τις αντλίες χειροκίνητα χωρίς να διακόπτει τη λειτουργία του 

αντλιοστασίου μέχρις ότου να διαγνωστεί και να διορθωθεί η βλάβη συστήματος. 

 Η λειτουργία αυτή δεν συνυπάρχει με καμία άλλη λειτουργία και μπορεί να 

χρησιμοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Η επίλεκτη αυτή λειτουργία πρέπει να 

αποφεύγεται διότι είναι πολύ επικίνδυνη για το σύστημα μας γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα 

ασφαλείας καθώς έχουν παρακαμφθεί.
 14 



32 

 

2.5 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΡΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

2.5.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ  

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.5 ΕΡΜΑΡΙΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 

 

Το σύστημα αυτοματισμού Αντλιοστασίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη:  

 5 Ηλεκτρικούς πίνακες οδήγησης πέντε (5) αντλιών, με σύστημα σταθερής 

πίεσης και εκκίνησης μέσω ομαλών εκκινητών (soft starter) για κάθε μία ξεχωριστά: 

  

1
ος 

) 200  KW/270 HP (s.f ALT22) 

2
ος

) 400  KW/540 HP (s.f ALT48) 

3
ος

) 200  KW/270 HP (s.f ALT22) 

4
ος

) 200  KW/270 HP (s.f ALT22) 

5
ος

) 200  KW/270 HP (s.f ALT22) 

 

 Σύστημα αυτοματισμού λειτουργίας με χρήση PLC και οθόνη χειρισμού 

touch screen 10”  

 Αισθητήρας θερμοκρασίας (PTC) 

 Προεγκατεστημένη υποδομή για τήλε-έλεγχο – τηλεχειρισμό 
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2.5.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.6 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

 Ηλεκτρολογικό πεδίο διαστάσεων 2.00m x 0.80m x 0.80m, 

 3 μπάρες  χαλκού διαστάσεων 2 x 800 x100 mm, 

 2 μπάρες χαλκού διαστάσεων ΝΥΥ 1 x 300 mm 

 Καλώδιο ΝΥΥ 2 x 150 mm, 

 Όργανο θερμοκρασίας JUMO 605304, 

 Μετασχηματιστές ρεύματος  MES 30 100 5 κλάση 0.5 ELMARK 45103A 

 Πολυόργανο πόρτας LOVATO 748DMG600,  

 Ρυθμιστή στροφών ομαλής εκκίνησης soft starter altistar 48 ισχύος 

250..900 ΚW ή altistar 22 ισχύος 110..220 ΚW,  

 2 απαιτούμενα ρελέ (7.5KW 100-250AC/DC AF16-30-10-13) με μηχανική 

μανδάλωση διανομής ισχύος για τη λειτουργία σταθερής πίεσης,  

 Γενικό διακόπτη ισχύος NSX630N 500Α,  

 2 Θερμομαγνητικούς διακόπτες προστασίας για το κύκλωμα του 

αυτοματισμού της βάνας 16
 
Α και 23 Α, 

 Ρελέ ισχύος 3P 18A 7,5kW 230V AC 1NO 1NC 
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 Ρελέ ισχύος 230V AC 1NO 1NC ABB 

 8 Μικροαυτόματες Ασφάλειες (2 x C60A 2P 10 A C Schneider & 5 x C60A 

1P 10 A C Schneider), 

 2 Ρελέ ισχύος 7.5KW 100-250 AC, 

 5 Μίνι ρελέ μεταγωγής 10A 3CO 24V DC, 

 Σύστημα αυτοματισμού με PLC SIEMENS SIMATIC S7-300 και οθόνη 

χειρισμού, 

 2 ανεμιστήρες εξαερισμού 

 6 Ενδεικτικές λυχνίες πλήρης φ22 230V IP54 

 Διακόπτης τύπου Emergency Stop Push Button, Type of Operator: 40mm 

Mushroom Head, Size: 22mm, Action: Maintained Pus 

 Περιστροφικός διακόπτης εντολής 1-0-2 Φ22 με επαναφορά 

 UPS  

2.5.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Το σύστημα αυτοματισμού θα περιλαμβάνει: 

 1. Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (PLC).  

2. Οθόνη χειρισμού τύπου touch screen διαστάσεως 10” 
14 

 

2.5.4 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Το σύστημα περιλαμβάνει έναν αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας με αναλογική 

είσοδο 0-100 
o
C μετατρέποντας το σε αναλογική έξοδο 4-20 mA.

14 

 

2.5.5 ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Το σύστημα είναι διαμορφωμένο με τέτοιον τρόπο ώστε να περιλαμβάνει άλλους 

άλλους απαραίτητες διεπαφές για την σύνδεσή του με άλλους σταθμούς μέσω συστημάτων 

τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού. 
14 
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2.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

2.6.1.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ SOFT STARTER (220KW & 500KW) 
Τα ασύγχρονα τριφασικά μοτέρ βραχυκυκλωμένου δρομέα είναι τα πιο κοινά 

μοτέρ που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο πλήθος εφαρμογών γιατί είναι απλά στην 

κατασκευή, αξιόπιστα και οικονομικά. Η ρύθμιση των στροφών του ρότορα τους δεν είναι 

δυνατή αν δεν αλλάξει και η συχνότητα της τροφοδοσίας τους. Το εξάρτημα που 

χρησιμοποιείται γι' αυτόν τον σκοπό είναι το inverter. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις , που δεν μας ενδιαφέρει ο έλεγχος των στροφών 

ενός τριφασικού κινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, επομένως δεν χρειαζόμαστε ένα 

"ακριβό" inverter, αλλά επίσης δεν θέλουμε, κυρίως για λόγους κόστους, να περάσουμε 7 

αγωγούς, να χρησιμοποιήσουμε τρία ρελέ, συν το χρονικό, για υλοποίηση αυτοματισμού 

εκκίνησης αστέρα τρίγωνο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η εναλλακτική λύση της 

χρήσης, του συγκριτικά φθηνότερου, ομαλού εκκινητή ή soft starter. Το soft starter 

χρειάζεται μόνο 4 αγωγούς προς το μοτέρ για να λειτουργήσει, τρεις αγωγοί για τις φάσεις 

και ένας για την γείωση. Με την εντολή εκκίνησης και την τροφοδότησή του με τις τρεις 

φάσεις, ενώνει την μία φάση απευθείας στην έξοδο του με γέφυρα. Τις δυο άλλες φάσεις 

τις ελέγχει, ως προς την τιμή της τάσης τους, με στοιχεία ηλεκτρονικών ισχύος έτσι ώστε 

σε καθορισμένο και ρυθμιζόμενο χρόνο να φτάσουν στην μέγιστη και κανονική τιμή τους. 

Στο τέλος αυτής της διαδικασίας εκκίνησης και οι δυο αυτές φάσεις ενώνονται με ρελέ 

απευθείας στα τυλίγματα του μοτέρ. 

Με άλλα λόγια το μοτέρ συνδέεται κατευθείαν σε συνδεσμολογία τριγώνου και για 

τα πρώτα δευτερόλεπτα η τάση, και κατά συνέπεια το ρεύμα, περιορίζονται με ελεγχόμενη 

σταδιακή αύξηση τους. Συνεπακόλουθα η ροπή και οι στροφές του μοτέρ αυξάνουν 

σταδιακά έως τις ονομαστικές του στροφές. Αν η ροπή που χρειάζεται κατά την εκκίνηση 

για να ξεκινήσει το φορτίο είναι αρκετά μεγάλη, δεν συνιστάτε η χρήση του soft starter, 

άλλωστε αυτό είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημά του soft starter. 
9,10 
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2.6.2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ALTISTART 22 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.7 ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ-ATS22 

Βλέπουμε στο Παράρτημα Α, Β, Γ, Δ. 
8 

 

2.6.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ ALTISTART 48 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.8 ΟΜΑΛΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ – ATS48 

 

Βλέπουμε στο Παράρτημα Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ. 
11 
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2.6.4 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Η αντικεραυνική διάταξη είναι πολύ σημαντική γιατί προστατεύει το σύστημα μας 

από τυχόν κεραυνικά κρούσματα τα οποία εισέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΗ με τη 

μορφή κρουστικών ρευμάτων και υπερτάσεων με την ικανότητα της απαγωγής στα 100 

ΚΑ κυματομορφής των 10/350μsec με 3 φάσεις, 1 ουδέτερος αντί της γειώσεως και φορτίο 

50 CB, ειδικής ενέργειας Ε=2,5 x 106 J/Ω, σύμφωνα με το IEC 62305-1. Η μέγιστη τάση 

μετά τον απαγωγό να υπολογίζεται στα 1,5 KV και ικανότητα αντοχής στα 440 V για 5 

sec.Η κατηγοριοποίηση των απαγωγών είναι ¨Type 1+2+3¨ σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11.
7 

 

2.6.5.ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

Το αισθητήριο θερμοκρασίας, θα είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε δίκτυα 

πόσιμου 

νερού.  

• θερμοκρασία λειτουργίας: -50
 ο
C έως +400 

ο
C. 

• Σύνδεση: αρσενικό σπείρωμα ½ ’’  

• Οθόνη 3 ψηφίων για την ένδειξη θερμοκρασίας με πληκτρολόγιο 

προγραμματισμού (JUMO) 

• Έξοδοι: 1 αναλογική έξοδος 4…20mA  

• Προγραμματιζόμενη υστέρηση (μέσω του πληκτρολογίου) 

 Βαθμός προστασίας: IP65
 12 

 

 

Τύπος Διάμετρος              μήκος Θερμοκρασία 

Pt100 8mm 100mm -50 εως400 oC 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.9  ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ PT-100 
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2.6.6.ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας εγκαθίσταται σε κάθε σημείο που θέλουμε να 

παίρνουμε τα σήματα, όπως  το αντλιοστάσιο και την δεξαμενή. Το σύστημα  χωρίζεται 

στα παρακάτω μέρη: 

• Πομποδέκτης Radio Modem 

• Κεραία υψηλής απολαβής 

• Αντικεραυνικό κεραίας 

 

2.6.6.1.RADIO MODEM 

1. Λειτουργεί στην μπάντα των UHF και σε συχνότητες 432-460 MHz. 

Επίσης υποστηρίζεται οποιοσδήποτε συνδυασμός Tx/Rx και μπορεί να λειτουργήσει σε 

κατάσταση half-duplex ή simplex. 

2. Προγραμματίζεται  μέσω λογισμικού για λειτουργία σε όλες τις 

συχνότητες του διαθέσιμου φάσματος συχνοτήτων και υποστηρίζεται και  η αλλαγή 

συχνότητας από απόσταση. 

3. Διαθέτει λειτουργίες δρομολόγησης μηνυμάτων και αναμετάδοσης 

μηνυμάτων οι οποίες είναι εύκολη η αλλαγή των παραμέτρων μέσω λογισμικού. 

4. Διαθέτει  1 σειριακή θύρα επικοινωνίας και μία θύρα επικοινωνίας 

Ethernet. 

5. Το Radio modem είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο , παρέχει την 

δυνατότητα παρακολούθησης των εσωτερικών του λειτουργιών και των διαγνωστικών του 

παραμέτρων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή που συνδεέται στο Radio modem ή μέσω 

φορητής συσκευής, αποτελεί στιβαρή κατασκευή βιομηχανικού τύπου, με περίβλημα από 

χυτό αλουμίνιο με βαθμό προστασίας ΙΡ40.Επίσης  παρέχει την δυνατότητα λειτουργίας 

sleep και power save , firewall με address filtering, δέχεται  τάση τροφοδοσίας από 10 έως 

30 VDC. Είναι πλήρως συμβατό με το κεντρικό Modem, υποστηρίζει λειτουργίες terminal 

services, TCP proxy, Subnets, VLANs και ARP proxy, υποστηρίζει λειτουργίες με 

ρυθμιζόμενη ισχύ εξόδου από 0,1W έως 1W. Διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες για: 

Τροφοδοσία, λειτουργία θύρας Ethernet, αποστολή δεδομένων, λειτουργία σειριακής 

θύρας 1 & 2, κατάσταση και λήψη δεδομένων. Η μία θύρα επικοινωνίας και μία θύρα 

Ethernet που μπορούν να χρησιμοποιούν την σύνδεση συστημάτων αυτοματισμού 

(PLC/RTU) ή συστημάτων τηλεμετρίας SCADA. Αντέχει σε θερμοκρασίες από -0 έως 

+50 
ο
C και σε σχετική υγρασία από 5 έως 95% χωρίς υγροποίηση. Το πιστοποιητικό 

ποιότητας του κατασκευαστή κατά το πρότυπο ISO-9001. Επίσης το Radio Modem μπορεί 
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και ορίζει τουλάχιστον δύο εικονικές θύρες σειριακής επικοινωνίας που μπορούμε να 

παραμετροποιήσουμε ελεύθερα μέσω λογισμικού και μέσω της χρήσης της θύρας 

Ethernet. Περιλαμβάνει λογισμικό web server που εκτελεί διαγνωστικούς ελέγχους και 

είσοδο στα δεδομένα συντήρησης μέσω δικτύου, περιλαμβάνει εξελιγμένα πρωτόκολλα 

για αποτροπή των συγκρουόμενων πακέτων δεδομένων κατά την μετάδοσή τους. Τα Radio 

modems διαθέτουν ψηφιακή είσοδο alarm και ψηφιακή έξοδο alarm ,περιλαμβάνουν 

ενσωματωμένα εργαλεία διάγνωσης και διαχείρισης, στατιστικά για τις θύρες επικοινωνίας 

και τις επικοινωνιακές ζεύξεις, ιστορικά στοιχεία και οι online τιμές μπορούν και 

απεικονίζονται σε γραφήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία  εμφανίζονται σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή χωρίς χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. 

 Επιπροσθέτως υποστηρίζουν μεγάλο φάσμα πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται 

συχνά σε εφαρμογές τηλεμετρίας και αυτοματισμού όπως Modbus, Profibus, Modbus 

TCP, κλπ. Εν  συνεχεία  ενσωματώνουν την δυνατότητα μετατροπής πρωτοκόλλου 

Modbus RTU σε Modbus TCP, επιτρέπουν την ελεύθερη επέκταση του δικτύου και το 

εύρος ρύθμισης συχνότητας για τα προσφερόμενα Radio modems είναι τουλάχιστον 20 

MHz, με αποτέλεσμα την αλλαγή συχνότητας σε όλο το εύρος ζώνης και την χρήση 

συχνοτήτων duplex με μεγάλη διαφορά διαχωρισμού. Όλες οι ρυθμίσεις των radio 

modems που γίνονται από τον χρήστη  επιλέγονται μέσω λογισμικού. 
7,14 

 

2.6.6.2. ΚΕΡΑΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΛΑΒΗΣ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.10 ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ YAGI 

 

1. Κατευθυντική κεραία τύπου YAGI. 

2. Εύρος συχνότητας 400 έως 450 MHz και εύρος γωνίας 70
ο
 στα 435 

MHz. 
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3. Θερμοκρασία λειτουργίας από -40
ο
C έως +60

ο
C.  

4. Αντοχή σε άνεμο ταχύτητας έως και 150Κm/h. 

5. Υλικό κατασκευής ανοδιωμένο αλουμίνιο 6063-Τ5 με UV 

προστασία. 
7,14

 

 

2.6.6.3 ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΟ ΚΕΡΑΙΑΣ 

1. Σχεδιασμένο για μοντάρισμα με ένα στήριγμα. 

2. Σύνδεση ‘Ν’ τύπου θηλυκό. 

3. Εύρος συχνότητας από 0 έως 2.0 GHz στα <=1.2:1 VSWR. 

4. Απώλειες σε εύρος συχνότητας από 0 έως 2.0 GHz στα <= 0.2dB. 
7,14

 

 

 

 

 

2.7 ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΡΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ 
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2.7.1 ΜΟΤΕΡ SIEMENS  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.14 ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ      ΕΙΚΟΝΑ 2.15 ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΟΔΟΥ 

 

Τα μοτέρ SIEMENS είναι 200 ΚW και 400 KW και αντίστοιχα 270 HP ίππων και 

540ΗΡ ίππων.   

 

2.7.2 ΑΝΤΛΙΑ KSB 

 

Η αντλία αυτή είναι μοντέλο του 2007, χρώματος μπλε ,έχει χωρητικότητα 2480 

L/min, έχει διάμετρο εξόδου 160 mm και εισόδου 200 mm και μέγιστη αποστολή έως και 

198 m. 

. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.14  1ΑΝΤΛΙΑ KSB 
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 2.7.3 ΑΓΩΓΟΙ  

Οι αγωγοί της εισαγωγής έχουν διάμετρο Φ 400 mm  ενώ της εξαγωγής Φ 200 mm. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.14 ΑΓΩΓΟΙ ΕΙΣΟΔΟΥ      ΕΙΚΟΝΑ 2.15 ΑΓΩΓΟΙ ΕΞΟΔΟΥ 

 

2.7.4 ΚΛΑΠΕ 

Στη διάταξη χρησιμοποιούμε μηχανικό κλαπέ ίδιας διαμέτρου με τον αγωγό εξόδου 

Φ 200 mm. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.16 ΚΛΑΠΕ 

 

2.7.5 ΒΑΝΑ  

Η βάνα που χρησιμοποιούμε είναι ηλεκτρομηχανική LUMA.   
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ΕΙΚΟΝΑ 2.17 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΑΝΑ LUMA 

 

2.7.6 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ 

Ο αεροκώδωνας χρησιμεύει στη περίπτωση πτώσης της τάσης να μη κοπεί 

απότομα η ροή του νερού και προκληθούν μεγάλες ζημιές στα περισσότερα μηχανικά μέρη 

της διάταξης του αντλιοστασίου. Είναι ένα δοχείο μεταλλικό που περιέχει νερό ορισμένης 

στάθμης ενώ ο υπόλοιπος χώρος του καταλαμβάνεται από αέρα, ο οποίος άλλοτε 

συμπιέζεται και άλλοτε εκτονώνεται. Έτσι ενεργεί ως ελατήριο που απορροφά τη κρούση 

με σκοπό να καθιστά ομαλή όσο τον δυνατόν γίνεται τη ροή στη σωλήνωση. 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.17 ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ 
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2.8 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2.18 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

2.8.1. ΟΡΙΣΜΟΣ 

«Τοπογραφία ονομάζεται η μελέτη του σχήματος και των χαρακτηριστικών της επιφάνειας 

της Γης ή άλλων παρατηρήσιμων από κοντά ουράνιων σωμάτων. Πιο συγκεκριμένα ,είναι ο 

επιστημονικός κλάδος που αφορά την περιγραφή και τις μεθόδους για την απεικόνιση και 

αποτύπωση κάθε τέτοιας επιφάνειας, φυσικής ή διαμορφωμένης από ανθρώπινα έργα πάνω σε ένα 

τοπογραφικό χάρτη. Κατά μία άλλη έννοια, η τοπογραφία μιας περιοχής αναφέρεται στα ίδια τα 

σχήματα και χαρακτηριστικά της γήινης επιφάνειας στη συγκεκριμένη περιοχή.»      

2.8.2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 

«Στόχος της τοπογραφίας είναι ο προσδιορισμός της θέσεως του οποιουδήποτε 

χαρακτηριστικού (ή γενικότερα σημείου) σε ένα σύστημα οριζόντιων και κάθετων συντεταγμένων, 

συνήθως του γεωγραφικού πλάτους και μήκους, και του υψομέτρου. Η ταυτοποίηση 

χαρακτηριστικών και η αναγνώριση τυπικών γεωμορφών είναι επίσης στόχοι της τοπογραφίας. 
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Μία τοπογραφική μελέτη μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους: ο στρατιωτικός 

σχεδιασμός και η γεωλογική έρευνα υπήρξαν μέχρι και σήμερα βασικά κίνητρα για την έναρξη 

τέτοιων προγραμμάτων, αλλά η λεπτομερής γνώση του εδάφους και των χαρακτηριστικών της 

επιφάνειας είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την κατασκευή κάθε μεγάλου έργου πολιτικού 

μηχανικού.»
 21 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.1 PLC & HMI 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΙΚΟΥΣ 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ (PLC) 

3.1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές δεν θα μπορούσαν να μην σχετίζονται 

άμεσα με την εξέλιξη των αυτοματισμών και της τεχνολογίας. 
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Από αρχαιοτάτων χρόνων παρατηρούμε την ανάγκη των αυτοματισμών για την 

επιβίωση και την καλύτερη ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Οι πρώτοι αυτοματισμοί ήταν 

καθαρά μηχανικοί , δηλαδή οι έλεγχοι κατά το πλείστον καθορίζονταν από την κίνηση 

μοχλών και γραναζιών. Μετά την εφεύρεση του ηλεκτρισμού έγινε μεγάλο άλμα στην 

εξέλιξη του αυτοματισμού, με κύριο εξάρτημα των τότε συσκευών την ηλεκτρονική 

λυχνία. Με το πέρας του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου αρχίζει η λεγόμενη ηλεκτρονική 

εποχή. Κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής εποχής εμφανίζονται οι πρώτες ηλεκτρονικές 

συσκευές , όπως το ραδιόφωνο , η τηλεόραση , οι ασύρματοι και τα ραντάρ. Σημαντικό 

είναι να αναφέρουμε την κατασκευή του πρώτου ηλεκτρονικού υπολογιστή με ονομασία 

,ENIAC, ο οποίος χρησιμοποιούσε λυχνίες. Η κατασκευή του έγινε το 1945 , ενώ με την 

ανακάλυψη του τρανζίστορ το 1950 έχουμε τους πρώτους πραγματικούς υπολογιστές , 

καθώς και την αρχή της ηλεκτρονικής επανάστασης των ημιαγωγών. Αυτόματες 

εργαλειομηχανές όπως οι τόρνοι ,οι φρέζες και άλλες μηχανές ήταν οι πρώτες εφαρμογές 

των υπολογιστών στην βιομηχανία. Μέχρι την δεκαετία του 1980 παρατηρείται ελάχιστα 

στην βιομηχανία η χρήση των ηλεκτρονικών, ενώ οι ηλεκτρονόμοι καταλαμβάνουν το 

90% των αυτοματισμών. Το 1975 ξεκινά η επανάσταση της πληροφορικής με την 

κατασκευή του πρώτου μικροϋπολογιστή. 

Ο Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής (PLC) εμφανίστηκε στις αρχές τις 

δεκαετίας του 1980 στο τεχνικό και μηχανικό προσωπικό της βιομηχανίας από τις εταιρίες 

παραγωγής ηλεκτρολογικού υλικού. Προορισμός των (PLC) ήταν να αντικαταστήσουν τον 

κλασσικό ηλεκτρολογικό πίνακα με τα ρελέ , για αυτό τον λόγο οι εταιρίες παραγωγής 

(PLC) προσάρμοσαν τον τρόπο χρήσης του στην μέχρι τότε λειτουργία της βιομηχανίας. 

Κάποιες από τις ενέργειες που έκαναν ήταν η αποφυγή του ολοκληρωμένου ονόματος του 

προϊόντος δίνοντας του την πιο απλούστερη ονομασία (PLC). Έπειτα με έξυπνο τρόπο 

έμαθαν τους τεχνικούς προγραμματισμό καθώς δεν ήθελαν να αλλάξουν τον μέχρι τότε 

τρόπο εργασίας στον τομέα τον αυτοματισμών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι 

πρώτες γλώσσες προγραμματισμού δεν έκαναν τίποτα παραπάνω από το να 

αντικαταστήσουν με πλήκτρα σε μια ειδική συσκευή προγραμματισμού το σχέδιο του 

ηλεκτρολογικού αυτοματισμού. Με την πάροδο των χρόνων ο κλασσικός αυτοματισμός με 

ρελέ έχει αρχίσει να μειώνεται στητά, πρωτίστως στην βιομηχανία και στις εταιρίες που 

παράγουν είδη αυτοματισμού. Από την δεκαετία του 1980 τα (PLC) έχουν εξελιχθεί 

αρκετά σε σχέση με τα πρώτα μοντέλα και το τεχνικό και μηχανικό προσωπικό της 

βιομηχανίας έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα στον χειρισμό και τον προγραμματισμό τους.
 13 
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3.1.2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ PLC 

Θα μπορούσαμε να ορίσουμε έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή ως ένα 

ψηφιακό ηλεκτρονικό σύστημα το οποίο σχεδιάστηκε για την χρήση σε βιομηχανικό 

περιβάλλον, χρησιμοποιώντας μια προγραμματισμένη μνήμη για την αποθήκευση 

εντολών. Το αποτέλεσμα των εντολών αυτών είναι να εκτελούνται διάφορες λειτουργίες, 

όπως λογικές, χρονικές, μετρητικές και αριθμητικές πράξεις και επιπλέον μέσω 

αναλογικών και ψηφιακών μονάδων να ελέγχονται διάφορες μηχανές ή διαδικασίες. Με 

λίγα λόγια ο προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής έρχεται να αντικαταστήσει στον 

πίνακα του κλασικού αυτοματισμού όλους τους βοηθητικούς ηλεκτρονόμους, τα χρονικά 

και τους απαριθμητές. Για τον λόγο αυτό τα κατηγοριοποιούμε στα ψηφιακά υπολογιστικά 

συστήματα. 

Οι κυριότερες χρήσεις των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών είναι για να 

ελέγχουν μηχανές και διεργασίες όπου χρειάζεται να γίνουν αυτόματες λειτουργίες. 

Λειτουργίες σαν αυτές συναντούμε κατ΄ εξοχήν στην βιομηχανία κυρίως, αλλά συχνά και 

σε κτιριακές εγκαταστάσεις, αλλά και στην ναυτιλία, σε μεγάλα έργα του δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα, στον έλεγχο κυκλοφορίας οχημάτων, στον φωτισμό αεροδρομίων, σε 

συστήματα ανελκυστήρων, αλλά και σε δεκάδες άλλους τομείς εφαρμογών.  Οι κυριότεροι 

κατασκευαστές των (PLC) είναι οι Siemens, ABB με χώρα προέλευσης την Γερμανία, οι 

AB (Allen Bradley), GE Fanuc με χώρα προέλευσης τις ΗΠΑ, η Schneider Electric 

(Modicon) με χώρα προέλευσης την Γαλλία, η Mitsubishi με χώρα προέλευσης την 

Ιαπωνία, η SAIA με χώρα προέλευσης την Ελβετία και η B&R (Bernecker + Reiner) με 

χώρα προέλευσης την Αυστρία. Αξίζει να σημειώσουμε πως τον κύριο πρωταγωνιστικό 

ρόλο στις βιομηχανίες των έχει η Siemens.
 13 

3.1.3. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ (PLC) 

Τα βασικά πλεονεκτήματα των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών αφορούν 

πρωτίστως τις εταιρίες που παράγουν είδη αυτοματισμού και τους τελικούς χρήστες. Στις 

εταιρίες που παράγουν είδη αυτοματισμού η ζήτηση των προϊόντων τους είναι μεγάλη 

πράγμα που τις κάνει κερδοφόρες. Όσο για τους τελικούς χρήστες τα βασικά 

πλεονεκτήματα όπως αναφέραμε και παραπάνω είναι η εξοικονόμηση χώρου και το 

χαμηλό κόστος. Το κόστος παραγωγής ενός μεγάλου αριθμού βοηθητικών ρελέ, χρονικών 

και απαριθμητών, είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το κόστος κατασκευής ενός 

προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μηδαμινό χρόνο 

κατασκευής του αυτοματισμού σε σχέση με την κατασκευή ενός κλασσικού πίνακα 

αυτοματισμού. Ένα εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα είναι το κόστος συντήρησης του 
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πίνακα αυτοματισμού το οποίο ελαχιστοποιείται. Το κόστος λοιπόν που μπορεί να έχει η 

συντήρηση του πίνακα αυτοματισμού περιλαμβάνει την συχνότητα των βλαβών, τον χρόνο 

εντοπισμού μιας βλάβης καθώς και την αποκατάστασή της. Όλα αυτά ελαχιστοποιούνται 

καθώς στον αυτοματισμό με (PLC) δεν υπάρχει ουσιαστικό θέμα βλάβης εσωτερικά του 

πίνακα της εγκατάστασης. Ο τελικός χρήστης μπορεί να παρέμβει σε αυτόν πολλές φορές 

χωρίς να μεσολαβεί ο κατασκευαστής, πράγμα που θα ήταν δύσκολο και χρονοβόρο σε 

έναν πίνακα κλασσικού αυτοματισμού. Στο εσωτερικό ενός προγραμματιζόμενου λογικού 

ελεγκτή παρατηρούμε στην μνήμη του τις βοηθητικές επαφές, τα χρονικά, τους 

απαριθμητές, τους μετρητές όπως και άλλα στοιχειά στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ο 

χρήστης και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο πρόγραμμα του. Τα ενσωματωμένα LED 

που διαθέτει στις κάρτες εσόδων του και εξόδων του βοηθούν τον χρήστη με την εποπτεία 

της κατάστασης των (PLC), παρέχοντας διαγνωστικά μηνύματα λάθους. Με την εξέλιξη 

που παρέχουν οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές στους αυτοματισμούς οι χρήστες 

μπορούν πολύ εύκολα να δημιουργήσουν πολύπλοκες και έξυπνες επεξεργασίες. Αυτό θα 

ήταν αρκετά δύσκολο να υλοποιηθεί στον κλασικό αυτοματισμό. Επίσης η ταχύτητα 

παράδοσης του αυτοματισμού σε λειτουργία είναι ένα επίσης σημαντικό πλεονέκτημα 

διότι η μελέτη γίνεται παράλληλα με την τοποθέτηση και συρμάτωση του (PLC). Τέλος το 

σημαντικότερο πλεονέκτημα των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών είναι η 

δυνατότητά του να συνδέεται με τον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και το 

ενδοεταιρικό δίκτυο. Ο προγραμματισμό τους υλοποιείται με τρείς γλώσσες 

προγραμματισμού οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στο βιομηχανικό αυτοματισμό έτσι 

ώστε να είναι προσιτή στο προσωπικό που μέχρι και σήμερα συντηρούσε τους κλασσικούς 

πίνακες αυτοματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού είναι η LADDER, η οποία 

προγραμματίζεται με βάση το σχέδιο συνδεσμολογίας, η STL, η οποία προγραμματίζεται 

με κώδικα και η FBD, η οποία προγραμματίζεται με λογικό διάγραμμα. Εν κατακλείδι οι 

προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές προσφέρουν σημαντική οικονομία στο χώρο, τη 

συντήρηση και την κατανάλωση ενέργειας.
13 

 

3.1.4. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ (PLC) 

Ελάχιστα είναι τα μειονεκτήματα που συναντάμε στους προγραμματιζόμενους 

λογικούς ελεγκτές, ένα από αυτά είναι το μεγάλο κόστος της χρήσης του σχετικά με ένα 

πεδίο με ηλεκτρονόμους, όταν έχουμε μια απλή εφαρμογή. Δύσκολο και δαπανηρό 

φαίνεται να είναι και η επισκευή του σε περίπτωση βλάβης καθώς μπορεί να χρειάζεται 
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αντικατάσταση τμήματος του ή ακόμα και ολόκληρου του ελεγκτή, καθώς στην περίπτωση 

ενός πεδίου με ρελέ απλά θα αντικαθιστούσαμε ένα μόνο ρελέ. Τέλος ένα ακόμα βασικό 

μειονέκτημα είναι ότι η εγκατάσταση του και η παρακολούθηση της λειτουργίας του 

καθώς και η συντήρησή του, απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό ή εκπαίδευση του ήδη 

υπάρχοντος, έχει ως αποτέλεσμα το αυξημένο κόστος. Είναι ευαίσθητο στον ηλεκτρονικό 

θόρυβο πράγμα που απαιτεί ειδικές κατασκευές και προστασίες.
 13 

3.2. ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.2  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Σήμερα οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές παράγονται από αρκετές εταιρίες 

και σε πολλά μοντέλα. Η επιλογή όμως ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή γίνεται 

κατά βάση από το πλήθος των στοιχείων που δίνουν εντολή σε αυτόν, οι είσοδοι και το 

πλήθος των στοιχείων που δέχονται εντολή από αυτόν, οι έξοδοι και εν συνεχεία το 

πλήθος των λειτουργιών που απαιτείται να υλοποιήσει ο αυτοματισμός. Πέρα από τον 

τύπο και το μέγεθος ενός ελεγκτή, υπάρχει και μία βασική δομή από στοιχεία που τον 

απαρτίζουν. Η βασική δομή όμως παραμένει ίδια. Παρακάτω θα αναφερθούμε στα βασικά 

στοιχεία που αποτελείται ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής, τα οποία 

απαρτίζονται από, ένα πλαίσιο για τοποθέτηση των μονάδων εν ονόματι (RACK), μια 



50 

 

μονάδα τροφοδοσίας (PS), μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας  (CPU) που αποτελεί τον 

κεντρικό εγκέφαλο του, τις μονάδες εισόδων και εξόδων και την μονάδα 

προγραμματισμού.
 13

  

 

 

 

 

  3.2.1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.3 ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ (RACK) 

 

 

Στο πλαίσιο τοποθέτησης μονάδων (rack) τοποθετούνται όλες οι μονάδες, από τις 

οποίες αποτελείται ένας ελεγκτής. Η μονάδα τροφοδοσίας, η μονάδα επεξεργασίας και οι 

κάρτες εισόδων και εξόδων αποτελούν τις διάφορες αυτές μονάδες. Εσωτερικά του 

κεντρικού πλαισίου ενσωματώνεται το σύστημα ζυγών. Το σύστημα αυτό αποτελείται από 

αγωγούς, μέσω των οποίων επικοινωνούν οι διάφορες μονάδες μεταξύ τους για την 

ανταλλαγή πληροφοριών και για την τροφοδοσία τους. Οι μονάδες αυτές ή αλλιώς πλαίσια 

επέκτασης χρησιμοποιούνται όταν οι θέσεις πλαισίου δεν επαρκούν για την τοποθέτηση 

των μονάδων εσόδων και εξόδων.   
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              Στο κεντρικό πλαίσιο, χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι σε αυτό 

τοποθετείται μόνο η κεντρική μονάδα (CPU) και μάλιστα σε συγκεκριμένη θέση. Για 

ορισμένους τύπους ελεγκτών όπως για παράδειγμα τον ( SIMATIC S7), τοποθετείται στο 

κεντρικό πλαίσιο και η μονάδα τροφοδοσίας, ενώ στις υπόλοιπες θέσεις τοποθετούνται 

μονάδες εισόδων και εξόδων ή άλλες ειδικές μονάδες. Παρατηρείται επίσης πως σε 

μεγαλύτερα συστήματα ελεγκτών η μονάδα τροφοδοσίας δεν είναι σε μορφή κάρτας αλλά 

σε μορφή ερμαρίου και αποτελεί βασικό στοιχείο του κεντρικού πλαισίου.  

            Το πλαίσιο επέκτασης, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, απαρτίζεται 

από μονάδες εισόδων και εξόδων. Χρησιμοποιείται σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι 

θέσεις του κεντρικού πλαισίου, για να εξασφαλισθεί ο χώρος των υπολοίπων μονάδων 

καθώς συνδέεται μέσω ειδικής μονάδας διασύνδεσης και καλωδίου με το κεντρικό 

πλαίσιο. Το πλαίσιο επέκτασης ουσιαστικά απαρτίζεται από μονάδες πλαισίου , την μια 

τοποθετημένη πλάι στην άλλη και συνδέοντάς τις, ώστε να επαρκούν οι είσοδοι και έξοδοι 

που χρειαζόμαστε. 

         Τα συστήματα των πλαισίων επέκτασης, ανάλογα με την απόσταση από το 

κεντρικό πλαίσιο, διακρίνονται σε κεντρικό σύστημα και αποκεντρωμένο σύστημα. Το 

κεντρικό σύστημα βρίσκεται συνήθως σε μια θέση χωροταξικά από το κεντρικό πλαίσιο σε 

απόσταση 2 μέτρα, για παράδειγμα μέσα σε έναν πίνακα. Αντιθέτως τα πλαίσια επέκτασης 

του αποκεντρωμένου συστήματος βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από το κεντρικό 

πλαίσιο. Ο λόγος ύπαρξης των αποκεντρωμένων συστημάτων είναι η περίπτωση η προς 

αυτοματισμό εγκατάσταση να έχει στοιχεία όπως μπουτόν, τερματικοί, λυχνίες, ρελέ κ.α. 

τοποθετημένα σε διάφορα κεντρικά σημεία με απόσταση. Στην περίπτωση αυτή 

τοποθετούμε ένα ή περισσότερα πλαίσια επέκτασης κοντά στα σημεία αυτά με σκοπό και 

την οικονομία καλωδίωσης από τα στοιχεία της εγκατάστασης προς τις μονάδες εισόδων 

και εξόδων. 
13 
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3.2.2.  ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (PS)      

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.4 ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (PS) 

  Το τροφοδοτικό χρησιμοποιείται για να παρέχει την απαραίτητη τάση στην CPU 

και στις κάρτες εισόδων και εξόδων. Διατηρεί επίσης και το περιεχόμενο της μνήμης 

RAM, σε περίπτωση διακοπής της τάσης, με τη βοήθεια μπαταρίας που ενσωματώνεται σε 

αυτή. Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά είναι τα εξής:  

1. Είσοδος (ονομαστική τάση, ανοχές τάσης, συχνότητα, απορροφούμενο 

ρεύμα, προστασία). 

2. Έξοδος  (ονομαστική τάση, ονομαστικό ρεύμα, προστασία 

βραχυκυκλώματος). 

3. Διάφορα (μπαταρία για διατήρηση της μνήμης RAM). 

Οι τυπικές εσωτερικές τάσεις των μονάδων είναι συνήθως: DC 5V, DC 9V, DC 

24V. 
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  3.2.3.  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ    

 

 

                 ΕΙΚΟΝΑ 3.5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPU) 

 

« Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας αποτελεί τον εγκέφαλο του PLC ελέγχει και εκτελεί 

όλες τις λειτουργίες του PLC. Η CPU ουσιαστικά είναι ένας μικροϋπολογιστής που περιλαμβάνει 

το μικροεπεξεργαστή και τη μνήμη. Ο μικροεπεξεργαστής είναι αυτός που εκτελεί όλες τις 

λειτουργίες και τα δεδομένα που επεξεργάζεται και είναι δυαδικής μορφής. Η επιλογή της CPU 

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των εισόδων και εξόδων που θα έχει το σύστημα, τον 

απαιτούμενο όγκο του προγράμματος, την επιθυμητή ταχύτητα λήψης αποφάσεων και τις γνωστές 

ανάγκες δικτύωσης και επικοινωνίας με άλλα συστήματα» .  

Άλλα τμήματα που απαρτίζουν την CPU είναι: 

 Η αριθμητική μονάδα (ALU-Arithmetic Logical Unit). 

 Χρονικά, απαριθμητές, βοηθητικά. 

 Μνήμη απεικόνισης εξόδων.    

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) έχει ενσωματωμένη μνήμη η οποία 

διακρίνεται σε μνήμη  RAM, ROM και EEPROM. 

Μνήμη RAM: «Η  μνήμη  RAM  (Random  Access Memory, μνήμη τυχαίας 

προσπέλασης) είναι εκείνη στην οποία μπορούμε να γράφουμε και να σβήνουμε, και η 

οποία σβήνει μόλις πέσει η τροφοδοσία της. Στη μνήμη RAM η κεντρική μονάδα αποθηκεύει 

μια σειρά από πληροφορίες σε ξεχωριστές περιοχές εργασίας.  

1. Περιοχή μνήμης όπου αποθηκεύονται οι καταστάσεις των εισόδων και των 

εξόδων. Η περιοχή αυτή ονομάζεται για τις εισόδους  εικόνα  εισόδου  και  για  τις  εξόδους  

εικόνα εξόδου.  
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2. Περιοχή   μνήμης   όπου   αποθηκεύονται   οι   ενδιάμεσες  πληροφορίες που 

αφορούν τη λειτουργία του αυτοματισμού. 

3. Περιοχή  μνήμης των χρονικών. 

4. Περιοχή μνήμης των απαριθμητών. 

5. Περιοχή  μνήμης  όπου  αποθηκεύονται  τα  προγράμματα του χρήστη, δηλαδή 

τα προγράμματα που λειτουργούν ένα συγκεκριμένο αυτοματισμό.» 

Μνήμη ROM: «Στη μνήμη ROM (Read Only Memory) ο κατασκευαστής του 

προγραμματιζόμενου ελεγκτή αποθηκεύει το λειτουργικό σύστημα του PLC, δηλαδή τις οδηγίες (το 

πρόγραμμα) για όλες τις βασικές λειτουργίες που είναι απαραίτητες για να δουλέψει το PLC.» 

 

Μνήμη EEPROM: «Επειδή   η   μνήμη   RAM   με   την   απώλεια   της τροφοδοσίας 

χάνει τα δεδομένα της (εκτός αν χρησιμοποιείται μπαταρία), τα PLC χρησιμοποιούν έναν άλλο 

τύπο μνήμης, την EEPROM   (Electrically   Erasable   Programmable Read Only Memory), η οποία 

προγραμματίζεται και σβήνει ηλεκτρικά. Πρόκειται  για  μνήμη  που  με  την  πτώση  της 

τροφοδοσίας διατηρεί τα δεδομένα της, και η οποία  γράφεται και να σβήνεται μέσω  ειδικού 

μηχανήματος.»
 13 

          

 

3.2.4. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ    

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.6 ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ 
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«Οι μονάδες των εισόδων και των εξόδων αποτελούν τις μονάδες επικοινωνίας της 

κεντρικής μονάδας με τον έξω κόσμο, δηλαδή με τους αισθητήρες και τους διακόπτες χειρισμού, 

που δίνουν τις πληροφορίες (εντολές), καθώς και με τα ρελέ ισχύος των κινητήρων, 

ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, ενδεικτικές λυχνίες και γενικά τους αποδέκτες που εκτελούν τις 

εντολές της κεντρικής μονάδας. Η κεντρική μονάδα μπορεί να δεχτεί ψηφιακά σήματα εισόδου 

και εξόδου χαμηλής τάσης και πολύ μικρού ρεύματος.  Η  τάση  που  δέχεται  η  κεντρική  μονάδα 

είναι συνήθως 0 Volt για το λογικό “0” και 5 Volt για το λογικό “1”. Το ρεύμα εισόδου καθώς και το 

ρεύμα εξόδου δεν μπορεί να ξεπεράσει τα μερικά mA. Οι  μονάδες  εισόδων  και  εξόδων  

αναλαμβάνουν  να προσαρμόσουν τα σήματα εισόδου και εξόδου, που έχουμε στον αυτοματισμό, 

με τα σήματα που μπορεί να δεχτεί η κεντρική μονάδα, τόσο από άποψη τάσεων όσο και από 

άποψη ρευμάτων. Η προσαρμογή αυτή γίνεται με χρήση ηλεκτρονικών στοιχείων ισχύος, είτε με τη 

χρήση των κατάλληλων μικρορελέ. Κάθε  σύστημα  PLC  καταλήγει  πάντα  σε  ακροδέκτες 

(κλέμες). Οι ακροδέκτες αυτοί ανήκουν στις μονάδες εισόδων και εξόδων του PLC. Στους 

ακροδέκτες εισόδων καταλήγουν οι αγωγοί που έρχονται από αισθητήρες (τερματικούς διακόπτες, 

πιεζοστάτες, κτλ), διακόπτες μπουτόν, κτλ. Στους ακροδέκτες εξόδων καταλήγουν οι αγωγοί 

που τροφοδοτούν πηνία ρελέ ισχύος, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες, λυχνίες ένδειξης και λοιπούς 

αποδέκτες. Στους διάφορους τύπους των PLC οι μονάδες εισόδων και εξόδων 

αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Γενικά ισχύουν τα παρακάτω: 

 Μια μονάδα εισόδων ή εξόδων μπορεί να λειτουργεί με συνεχή τάση ή με 

εναλλασσόμενη τάση. Τυπικές τάσεις που συναντώνται στα PLC είναι: DC 24V, 48V, 

60V και AC 24V, 48V, 115V, 230V, με συνηθέστερες τις DC 24V και AC 115V και AC 230V. 

 Η τάση αυτή δεν παρέχεται συνήθως από τη μονάδα τροφοδοσίας  του  PLC.  

Πρέπει  να  δημιουργηθεί  με άλλη τροφοδοτική μονάδα 

Αν σε κάποιες μονάδες εισόδων ή εξόδων δεν έχουμε γαλβανική απομόνωση πρέπει να 

προσεχθεί ιδιαίτερα το θέμα των γειώσεων. Η τάση εισόδων (δηλαδή η τάση που θα φτάσει 

σε μια είσοδο,  όταν  ενεργοποιηθεί  ο  αντίστοιχος αισθητήρας) διαχωρίζεται συνήθως γαλβανικά 

από το υπόλοιπο   εσωτερικό   κύκλωμα   του   PLC.   Τα   ίδια ισχύουν και για τις εξόδους. Τα 

κυκλώματα και οι τάσεις των εισόδων είναι τελείως ανεξάρτητα  από  τα  αντίστοιχα  κυκλώματα  

των εξόδων. Επομένως η τάση για τις εισόδους μπορεί να είναι διαφορετική από την τάση για τις 

εξόδους.»
 13 

      

3.2.5. ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

«Η συσκευή προγραμματισμού είναι μια συσκευή τελείως ξεχωριστή από τη μονάδα 

αυτοματισμού. 

Χρησιμοποιείται      για      την      εισαγωγή      του προγράμματος στο PLC και την 

παρακολούθηση της εξέλιξης  του  αυτοματισμού  μέσα  από  την οθόνη που διαθέτει.  
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Με  έναν  μόνο  προγραμματιστή  μπορούν  να χειρισθούν όλες οι μονάδες του PLC 

μιας αυτοματοποιημένης εγκατάστασης.»
 13 

 

3.3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

Η λειτουργία ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή  (PLC) οφείλεται κυρίως 

στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας , η οποία διαβάζει την κατάσταση των εισόδων και 

έπειτα σύμφωνα με τους κανόνες που έχουμε αποθηκεύσει στην μνήμη του προγράμματος 

, ενεργοποιεί τις εξόδους. Το σύστημα συμπληρώνεται επίσης από το τροφοδοτικό και 

πιθανόν από διατάξεις ενδείξεων και χειρισμών. Με την βοήθεια της CPU, η οποία μέσω 

των εισόδων, γνωρίζει κάθε στιγμή την κατάσταση ενός διακόπτη και αναλόγως 

ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την κατάλληλη έξοδο, η οποία στην συνέχεια θα οπλίσει ένα 

ρελέ που μέσω αυτού ενεργοποιεί μια διάταξη κίνησης. Και με την βοήθεια του 

προγράμματος του PLC, που συντάσσεται σε συγκεκριμένη γλώσσα, με την χρήση ειδικού 

λογισμικού το οποίο αποθηκεύει στην συνέχεια στην μνήμη του, λαμβάνουμε την 

«λογική» του πότε πρέπει να οπλίσει το ρελέ. Σε μια περιοχή της μνήμης του 

προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή , η κεντρική μονάδα, η οποία παρατηρεί την κάθε 

είσοδο και αν αυτή έχει τάση, καταχωρεί ένα λογικό 1. Η περιοχή αυτή λειτουργεί σαν 

ενδιάμεσος σταθμός επικοινωνίας ανάμεσα στον «έξω κόσμο» και την CPU καθώς 

περιέχει σε κάθε στιγμή την κατάσταση των εισόδων. 

3.3.1. ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Συνοψίζοντας, το πρόγραμμα εξετάζει την τιμή των εισόδων και εν συνεχεία 

αποφασίζει τις τιμές των εξόδων, οι οποίες καταχωρούνται σε μια αντίστοιχη περιοχή 

μνήμης εξόδου. Η περιοχή της  μνήμης εξόδου μεταφέρεται στην κάρτα εξόδου η οποία με 

την σειρά της διεγείρει το ρελέ. Η διαδικασία αυτή λέγεται κυκλική επεξεργασία στο PLC, 

διότι εκτελείται διαρκώς από την αρχή διαβάζοντας ξανά και ξανά τις εισόδους οι οποίες 

μπορεί να έχουν διαφορετικές τιμές. Ο κύκλος λειτουργίας του PLC μας φανερώνει ότι ο 

προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής δεν επικοινωνεί συνεχώς με τον  «έξω κόσμο» , 

καθώς όσο εκτελείται ένας κύκλος και αλλάξει μια κατάσταση εισόδου, τότε το PLC θα το 

αντιληφθεί μετά το τέλος του κύκλου. Κατά την διάρκεια του κύκλου είναι ένας 

υπολογιστής που εκτελεί πράξεις απομονωμένος από τον «έξω κόσμο».  
 13 
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3.3.2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ 

 

Το PLC για να εκτελέσει ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας χρειάζεται έναν ορισμένο 

χρόνο, αυτός ο χρόνος ονομάζεται χρόνος κύκλου. Ο χρόνος αυτός εξαρτάται από την 

ταχύτητα του επεξεργαστή του PLC, τον αριθμό αλλά και το είδος των εντολών του 

προγράμματος. Όσο είναι το μέγεθος του προγράμματος , στο ίδιο PLC , υπάρχει 

μεγαλύτερος ή μικρότερος αντίστοιχα, χρόνος κύκλου. Ένα μέτρο σύγκρισης επιλογής 

ενός PLC είναι ο χρόνος κύκλου, για την σύγκριση αυτή, δηλαδή την ταχύτητα εκτέλεσης 

ενός προγράμματος ορίζεται ο μέσος χρόνος κύκλου, που περιλαμβάνει 1 Kbyte δυαδικές 

εντολές. 
 13 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.7 ΚΥΚΛΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ PLC 
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3.3.3 ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Όταν οι έξοδοι εξαρτώνται όχι μόνο από τις εισόδους , αλλά επηρεάζονται  και από 

το χρόνο ή και από τις προηγούμενες καταστάσεις των εξόδων , ο αυτοματισμός αυτός 

ονομάζεται ακολουθιακός αυτοματισμός. Ο ακολουθιακός αυτοματισμός παρατηρείται σε 

ανάπτυξη προγράμματος PLC.
 13

  

 

3.3.4. ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

Είναι  σημαντικό να αναφέρουμε διάφορες λειτουργίες που έχουν τα PLC σήμερα, οι 

οποίες βοηθούν στην δημιουργία του αυτοματισμού. Παρατηρούμε την συνεχή αύξηση 

τους καθώς τα PLC εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Στο Παράρτημα Ι έχουμε τις 

σημαντικότερες λειτουργίες. 

 

 

3.4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΣ PLC 

3.4.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΝΟΣ PLC  

Το προγραμματιστικό μοντέλο ενός PLC, το οποίο χρησιμοποιούμε, πρέπει να 

είναι γνωστό πριν ξεκινήσει ο προγραμματισμός. Το μοντέλο αυτό απαρτίζεται από τα 

παρακάτω στοιχεία.    

Είσοδοι  

Στα περισσότερα PLC οι είσοδοι χαρακτηρίζονται με το γράμμα I (Input) το οποίο 

ακολουθεί ένας απλός αύξων αριθμός, που ξεκινά συνήθως από το 1 ή το 0 και φθάνοντας 

στο πλήθος των εισόδων για παράδειγμα I0,I1,I2 κλπ. Στα modular PLC συναντάμε δίπλα 

στο γράμμα I δύο αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται με τελεία , δηλαδή I 1.2 όπου το I είναι η 

είσοδος το 1 η θέση της μονάδας που βρίσκεται η είσοδος και το 2 είναι η είσοδος πάνω 

στην μονάδα. 

Έξοδοι  

Ακολούθως ότι αναφέραμε παραπάνω για τις εισόδους ισχύει και για τις εξόδους 

με την διαφορά ότι οι έξοδοι συμβολίζονται με το γράμμα Q ή Ο από το (Output). Για 

παράδειγμα Q1,Q2,Q3 ή O1.1,O1.2 . 

Βοηθητικές  Μνήμες  

Οι βοηθητικές μνήμες συναντώνται με το γράμμα M από το  Markers και είναι 

θέσεις μνήμης στις οποίες αποθηκεύονται ενδιάμεσες λογικές καταστάσεις και 
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πληροφορίες. Τα PLC έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό συνήθως μνήμες οι οποίες 

χαρακτηρίζονται από ένα γράμμα και δύο αριθμούς που χωρίζονται με τελεία. Για 

παράδειγμα έχουμε τις μνήμες Μ1,Μ2 οι οποίες χωρίζονται σε Μ1.0, Μ1.1, Μ1.2 και 

αντιστοίχως Μ2.0, Μ2.1, Μ2.3. 

Ειδικές συναρτήσεις  

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε σε κάθε PLC, πως χειρίζεται και πόσες διαθέτει 

από την κάθε μία , ειδικές συναρτήσεις. Κατά σειρά σπουδαιότητας είναι οι παρακάτω: 

1. Τα χρονικά 

2. Οι απαριθμητές 

3. Οι συγκριτές 

4. Οι γεννήτριες παλμοσειρών 

5. Ο μετρητής πραγματικού χρόνου 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.8  ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕ MODULAR PLC 

Υπάρχουν γενικά δύο τρόποι προγραμματισμού ενός PLC. Οι τρόποι αυτοί είναι ο 

γραμμικός προγραμματισμός (linear program) και ο δομημένος προγραμματισμός.
 23 
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3.4.2. ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Το πρόγραμμα βρίσκεται σε ένα block ( operation block 1) και το PLC τρέχει 

συνέχεια κυκλικά αυτό το block. Μόλις διαβάσει και την τελευταία εντολή του 

προγράμματος ξαναπηγαίνει στην πρώτη. Ο τρόπος αυτός είναι γρήγορος και απλός , αλλά 

συνίσταται για μικρά και απλά προγράμματα.
 23 

3.4.3. ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Αντιθέτως στον δομημένο προγραμματισμό ο χρήστης δημιουργεί πολλά 

μικρότερα blocks στα οποία έχει συντάσσει εσωτερικά προγράμματα. Στα blocks αυτά 

μπορεί να ορίσει πότε να τα καλέσει και αυτό βοηθάει πιο πολύ σε προγράμματα τα οποία 

είναι πιο σύνθετα και περίπλοκα. Επίσης αυτό μας είναι χρήσιμο γιατί μπορούμε να 

πάρουμε ένα πρόγραμμα ξεχωριστά και να το χρησιμοποιήσουμε σε μία άλλη εφαρμογή. 

Το ΟΒ1 μας δίνει την δυνατότητα να ορίζουμε κάτω υπό ποιές συνθήκες θα γίνει η κλήση 

και η εκτέλεση του κάθε υποπρογράμματος. Υπάρχουν και άλλα είδη blocks τα οποία είναι 

τα FBs, τα SFBs, τα FCs και τα SFCs. Το κάθε ένα χρησιμοποιείται για την κατάλληλη 

λειτουργία του συνολικού προγράμματος. 
 23

        

 

3.4.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ PLC 

Για να μπορούν τα PLC να ανταπεξέλθουν στις διάφορες εφαρμογές που θέλουμε 

να εκτελέσουμε, κατασκευάστηκαν να είναι ουδέτερες συσκευές. Για τον λόγο αυτόν οι 

προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές έχουν διάφορους τρόπους προγραμματισμού που 

ποικίλουν και για τον λόγο της ύπαρξης επίπεδων γνώσης και εμπειριών του κάθε 

προγραμματιστή. Στην οθόνη του υπολογιστή απεικονίζονται οι ουσιαστικές διαφορές 

στον τρόπο προγραμματισμού, το τελικό ώμος αποτέλεσμα είναι πάντα ένα και το αυτό 

και είναι η γλώσσα μηχανής MC7 (Machine Code 7) την οποία διαβάζει πάντα το PLC. 

Οπότε οι διάφορες γλώσσες που χρησιμοποιεί ο προγραμματιστής για την υλοποίηση του 

προγράμματος μετατρέπονται σε μία, την γλώσσα μηχανής, κατά την μεταφορά του 

προγράμματος από την συσκευή προγραμματισμού στο PLC. Οι γλώσσες 

προγραμματισμού είναι η LAD, η STL και η FBD.
 23 

 

3.4.4.1 ΓΛΩΣΣΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ  LADDER LOGIC 

Η γλώσσα LAD είναι μια γλώσσα γραφικών και η εργασία σχεδιασμού του 

αυτοματισμού γίνεται εύκολα και γρήγορα. Χρησιμοποιεί ηλεκτρομηχανικά σύμβολα και 

επιτρέπει ουσιαστικά τη μεταφορά του ηλεκτρολογικού σχεδίου στο PLC. 
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3.4.4.2 ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ Ή ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΟΛΩΝ  STATEMENT 

LIST (STL) 

Η γλώσσα STL αναπτύχθηκε σχεδόν ταυτόχρονα με την LADDER και μοιάζει με 

γλώσσα μηχανής Assembly. Οι λειτουργίες και οι εντολές ακολουθούνται από διευθύνσεις 

και η σύνταξή της είναι παραπλήσια με αυτή του κώδικα μηχανής. Η STL με τα χρόνια 

έχει εξελιχθεί αρκετά σε δυνατότητες προγραμματισμού, το μόνο αρνητικό που θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε είναι η δυσκολία κάποιου να παρακολουθήσει την ροή του 

προγράμματος μιας και ο προγραμματισμός μπορεί να γίνει τόσο ελεύθερα. 

 

 

3.4.4.3 ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ- FUNCTION BLOCK DIAGRAM (FBD) 

Η γλώσσα FBD είναι και αυτή γλώσσα γραφικών όμως εδώ οι εντολές 

αναπαρίστανται με λογικά blocks, παρόμοια με αυτά της άλγεβρας Boole. Μπορούμε 

επίσης να παρακολουθήσουμε τη ροή του σήματος ανάμεσα στα «κουτιά», όπως και στα 

διαγράμματα στην ψηφιακή τεχνολογία.   
 23
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3.4.5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HMI (Human Machine Interface)  

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ HMI 

 

Τα συστήματα HMI (Human Machine Interface) βοηθούν τον χειριστή με απλές 

ενέργειες να έχει τον έλεγχο και την εποπτεία με την διεργασία , καθώς με την πάροδο του 

χρόνου οι βιομηχανικές διεργασίες γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες, δημιουργώντας αυτή 

την ανάγκη. Έτσι ο διαχωρισμός του HMI με το PLC είναι ότι το HMI αποτελεί την 

μονάδα που διασυνδέει το PLC με τον χειριστή, ενώ το PLC την μονάδα που ελέγχει τη 

διεργασία. Η συσκευή HMI συνήθως είναι μια οθόνη αφής η οποία περιλαμβάνει 

πληκτρολόγιο με αριθμητικά ψηφία και οθόνη LCD που παρέχει στον χρήστη την 

δυνατότητα απεικόνισης δεδομένων. Χρησιμοποιούμε το πληκτρολόγιο για την εισαγωγή 

δεδομένων στην εφαρμογή, για να εισάγουμε κυρίως αριθμητικές τιμές , όπως χρόνος, 

θερμοκρασία κ.α. Το σύστημα HMI δίνει την δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε πολλές 

ενέργειες όπως εποπτεία της διεργασίας, έλεγχος της διεργασίας από τον χειριστή, 

απεικόνιση προειδοποιητικών μηνυμάτων και σφαλμάτων, καταγραφή αρχέιου τιμών των 

μεταβλητών και των σφαλμάτων, εκτύπωση αρχείων τιμών μεταβλητών και σφαλμάτων 

και τέλος διαχείριση των παραμέτρων της διεργασίας.  

Το λογισμικό που μας βοηθάει στην εποπτεία της διεργασίας και τον έλεγχο της, 

καθώς και μας επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος μας που έχει διαμορφωθεί σε 

Runtime είναι το WinCC flexible Runtime. Η σύνδεση του WinCC flexible με το PLC 

γίνεται απευθείας μέσω του bus της διεργασίας και αναφέρεται ως single user system. 

Επιπλέον οι συσκευές HMI παρέχουν την δυνατότητα να συνδέονται σε ένα ή 
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περισσότερα PLC μέσω του bus της διεργασίας, έτσι ώστε να μπορεί να ελεγχθεί η γραμμή 

παραγωγής από διαφορετικά σημεία. 
 13,23

   

 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.10 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΕΣ HMI 

 

 

 

 

3.5  SCADA 

3.5.1 ΟΡΙΣΜΟΣ SCADA 

«Ο όρος SCADA (supervisory control and data acquisition) περιγράφει μια κατηγορία 

συστημάτων βιομηχανικού αυτομάτου ελέγχου και τηλεμετρίας. Το χαρακτηριστικό των 

συστημάτων SCADA είναι ότι αποτελούνται από τοπικούς ελεγκτές, που ελέγχουν επί μέρους 

στοιχεία και μονάδες μιας εγκατάστασης, συνδεδεμένους σε ένα κεντρικό Master Station (Κύριο 

Σταθμό Εργασίας). Ο κεντρικός σταθμός εργασίας μπορεί κατόπιν να επικοινωνεί τα δεδομένα που 

συλλέγει από την εγκατάσταση σε ένα πλήθος από σταθμούς εργασίας σε τοπικό LAN ή και να 

μεταδίδει τα δεδομένα της εγκατάστασης σε μακρινά σημεία μέσω κάποιου συστήματος 

τηλεπικοινωνίας, πχ μέσω του ενσύρματου τηλεφωνικού δικτύου ή μέσω κάποιου ασύρματου 

δικτύου. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD
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Επίσης είναι δυνατό ο κάθε ένας τοπικός ελεγκτής να βρίσκεται σε απομακρυσμένη 

τοποθεσία και να μεταδίδει τα δεδομένα προς το master station μέσω απλού καλωδίου ή μέσω 

ασύρματου πομποδέκτη, πάντα με σύνολο από τοπικούς ελεγκτές συνδεδεμένους σε τοπολογία 

αστέρα προς ένα master station.» 
 22 

 

3.5.1.1.ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SCADA 

Τα συστήματα SCADA από τελούνται από τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Έναν κεντρικό υπολογιστικό σταθμό. 

2. Γραμμές επικοινωνίας (radio, καλωδιακή, τηλεφωνική) 

3. RTUs που κωδικοποιούν ή αποκωδικοποιούν σήματα από τον πραγματικό 

κόσμο. 

4. Ελεγχόμενο σύστημα. 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.11 ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA 

 

 

3.5.1.2 RTU ΣΥΣΤΗΜΑ 

Η μετάδοση των δεδομένων ελέγχου από ένα RTU σε άλλο RTU ή από και προς 

πολλαπλά RTUs ονομάζεται τηλεμέτρηση. Τα RTUs (Remote, Telemetry, Unit), 

εγκαθίστανται στα απομακρυσμένα σημεία με σκοπό την αποστολή και την λήψη εντολών. 

Ο σκοπός των RTUs συστημάτων είναι η μετατροπή των εισερχόμενων σημάτων 

από τον πραγματικό κόσμο, σε σήματα τα οποία μπορούν να αποσταλούν ενσύρματα ή 

ασύρματα. Τα σήματα αυτά είναι κυρίως ροές, παλμοί, τάσεις, επαφές κ.λ.π. Επίσης για να 

ανοίξουν ή να κλείσουν ηλεκτρονόμοι τα RTUs μετατρέπουν εισερχόμενα σήματα από 

άλλα RTUs ή από έναν κεντρικό Η/Υ σε σήματα εξόδου.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85#%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF%CF%85#%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1
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ΕΙΚΟΝΑ 3.12 ΑΝΑΤΟΜΙΑ RTU ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

  

3.5.2.1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ RTUs 

 Ο τύπος επικοινωνίας που χρησιμοποιούν. 

 Πόσες εισόδους και εξόδους μπορούν να διαχειριστούν. 

 Οι δυνατότητες που μπορούν να διαχειριστούν, οι οποίες τα καθιστούν 

στοιχειώδη, δηλαδή αν έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν απλές έκθεσης και εντολές, 

ή είναι έξυπνα προγραμματιζόμενα RTUs με προχωρημένες δυνατότητες. 

 3.5.2.2. ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ RTUs 

Ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους, τα συστήματα SCADA κατατάσσονται σε 

τρείς κατηγορίες. 

1. Mode –A συστήματα κλήση του RTU: Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούν 

το δημόσιο δίκτυο τηλεφωνίας και επικοινωνούν φωνητικά ή σε γλώσσες συμβατές με 

Η/Υ. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογές που απαιτείται 

συνεχής επικοινωνία με το RTU, όμως παρέχουν χαμηλό κόστος επικοινωνίας, 

προσπέλαση σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη που υπάρχει τηλέφωνο και δεν απαιτούν 

επιπλέον εξοπλισμό καθώς μπορεί να γίνει και προσπέλαση από συνδυασμό Η/Υ και 

modem. 
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2. Mode-B συστήματα συνεχής σάρωσης του RTU μέσω Η/Υ: Τα συστήματα 

αυτά επικοινωνούν συνεχώς με έναν κεντρικό σταθμό, δίνοντας μας έτσι την δυνατότητα 

μιας συνεχούς επιτήρησης όλων των απομακρυσμένων σημείων του συστήματος από μια 

κεντρική θέση, με αποτέλεσμα να έχουμε ταχεία ενημέρωση εισερχόμενης πληροφορίας 

και ταχεία ανταπόκριση σε εισερχόμενες εντολές. Σε εργοστάσια καθαρισμού ύδατος 

συναντάμε τέτοια συστήματα. 

3. Mode-C συστήματα, στέλνουν μετρήσεις και εντολές από RTU σε RTU: 

Τα συστήματα αυτά παρέχουν ταχεία, οικονομική και αξιόπιστη μεταφορά μετρήσεων και 

ψηφιακών σημάτων από μια θέση σε μία ή περισσότερες θέσεις. Επικοινωνούν μεταξύ 

τους ενσύρματα ή ασύρματα με γλώσσες συμβατές με Η/Υ, μεταβιβάζοντας αναλογική και 

ψηφιακή πληροφορία από τα κυκλώματα εισόδου ενός RTU ή MUX στα κυκλώματα ενός 

άλλου RTU ή MUX. 

 

 3.5.2.2 ΕΙΣΟΔΟΙ ΤΩΝ RTUs 

Αναλογικές είσοδοι: Μέσω των αναλογικών εισόδων το RTU λαμβάνει 

πληροφορίες από αισθητήρες ταχύτητας ροής υγρών, πίεσης κ.α. Ο τύπος αυτής της 

πληροφορίας καλείται αναλογικώς καθώς μετατροπείς στα 4-20 mA μετατρέπουν τα 

ηλεκτρικά σήματα που λαμβάνει το RTU τα οποία είναι ανάλογα των μετρούμενων 

φυσικών μεγεθών.  

Ψηφιακές είσοδοι: Όταν έχουμε δύο καταστάσεις, ON ή OFF, ο τύπος 

πληροφορίας καλείται ψηφιακός. Το RTU δηλαδή λαμβάνει και δίνει πληροφορία εάν μια 

αντλία δουλεύει ή όχι. 

Παλμικές είσοδοι: Είναι μετρήσεις ροής ,ηλεκτρικής ενέργειας κλπ, οι οποίες 

αποστέλλουν παλμούς στο RTU και κάθε παλμός αντιστοιχεί σε μια μονάδα μέτρησης του 

μεγέθους. Οι παλμοί είναι τάσεως +5V και αθροίζονται από το RTU και το συνολικό 

άθροισμα απεικονίζεται από το RTU.     

 

3.5.2.4.ΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ RTUs 

Αναλογικές έξοδοι: Το RTU δίνει σήμα στην έξοδό του, ένα μεταβλητό ρεύμα (4-

20 mA) ανάλογο της εντολής από τον κεντρικό Η/Υ ή της αναλογικής εισόδου από κάποιο 

άλλο RTU. 

Ψηφιακές έξοδοι: Το RTU , για άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδας ή διακοπτών ισχύος 

, απαιτεί ψηφιακές εξόδους προερχόμενες είτε από Η/Υ είτε από εισόδους άλλων RTUs. 
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Παλμικές έξοδοι: Τα ψηφιακά κυκλώματα εξόδου μπορούν να δώσουν παλμούς 

ακριβώς αντίστοιχους με τους παλμούς εισόδου του RTU σε κάποιο άλλο άκρο με την 

βοήθεια ενός προγράμματος που διαθέτει το RTU. 

3.5.2.5. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η γλώσσα επικοινωνίας των RTUs, PLCs, Η/Υ και άλλων συσκευών μεταξύ τους 

είναι το πρωτόκολλο επικοινωνίας. Ενσωματωμένα modems, είτε ο γνωστός κώδικας 

ASCII, είτε άλλα βιομηχανικά πρωτόκολλα όπως το MODBUS, το PROFIBUS κ.α. είναι ο 

τρόπος επικοινωνίας των RTUs. Για επικοινωνία με άλλες συσκευές μέσω θύρας RS-232 

μπορούν να εξοπλιστούν με θύρα  RS-232. 

 

3.5.2.5.1.ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ 

ASCII ( American standard code for information interchange): 

«Ο κώδικας ASCII χρησιμοποιείται πρακτικά από κάθε Η/Υ και είναι το πιο 

συνηθισμένο πρωτόκολλο. Οι ASCII ακολουθίες χαρακτήρων , αρχίζοντας και 

τελειώνοντας με Line Feed και  Carriage Return, προγραμματίζονται, διαβάζονται και 

τυπώνονται εύκολα. Το μήνυμα σάρωσης (polling message) του RTU αποτελείται απλώς 

από το όνομα του, το δε RTU πληροφορεί για τη δομή του και εκθέτει όλες τις αναλογικές, 

ψηφιακές και παλμικές εισόδους και εξόδους.» 

MODBUS, PROFIBUS κ.α. 

«Είναι πρωτόκολλο για PLC και RTU, ειδικά σχεδιασμένα για βιομηχανικό 

αυτοματισμό. Απαιτούν ‘ερώτηση’ για κάθε αναλογική ή ψηφιακή ένδειξη.»
 13,23

    

 

3.6 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PLC ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

Δεν είναι λίγες οι εφαρμογές των PLC στην βιομηχανία καθώς σήμερα 

παρατηρούμε ότι καλύπτει μεγάλο μέρος αυτής. Όπως προαναφέραμε και παραπάνω η 

χρησιμότητα των PLC πληρεί βασική προϋπόθεση για την λειτουργία των βιομηχανιών , 

τόσο στον οικονομικό τομέα όσο και στον χωροταξικό. Παρακάτω θα παραθέσουμε 

μερικές εφαρμογές των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών στην βιομηχανία καθώς 

και παραδείγματα λειτουργίας και προγραμματισμού αυτών με την χρήση κώδικα γλώσσας 

STL και LADDER. Οι εφαρμογές αυτές αναφέρονται σε ταινιόδρομους μεταφοράς 

προϊόντος, σε δεξαμενές που ελέγχουν την στάθμη και σε μια απλή λειτουργία δύο 

αντλιών ενός αντλιοστασίου , που τροφοδοτούν μια δεξαμενή.    
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3.6.1 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.13  ΤΑΙΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πρόγραμμα στο PLC S7-300, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω 

λειτουργίες: 

Με το πάτημα του μπουτόν START έχουμε την έναρξη της αυτόματης λειτουργίας 

της εγκατάστασης, ενώ με το μπουτόν STOP το σταμάτημα της αυτόματης λειτουργίας. 

             Κατά την αυτόματη λειτουργία θα πρέπει να γίνονται τα παρακάτω: 

 Εάν έχουμε σήμα από το αισθητήριο S1 ξεκινά η ταινία (Q2) μετά από 2 

sec. 

 Εάν έχουμε σήμα από το αισθητήριο S2 η ταινία σταματά για 4 sec μετά 

ξεκινά και αν έχουμε σήμα από το αισθητήριο S3 μετά από 2 sec σταματά η ταινία. 

 Εάν είμαστε σε αυτόματη λειτουργία και πατήσουμε το μπουτόν STOP 

τότε σταματά η ταινία (εάν λειτουργεί). 

Οι πίνακες αναγνώρισης και τεκμηρίωσης καθώς και ο κώδικας STL και LADDER 

παρατίθενται αντίστοιχα στο παράρτημα ΙΑ, παράρτημα ΙΒ, στο παράρτημα ΙΓ και στο 

παράρτημα ΙΔ. 
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3.6.2 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.14 ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πρόγραμμα στο PLC S7-300, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω 

λειτουργίες: 

Με το πάτημα του μπουτόν START έχουμε την έναρξη της αυτόματης λειτουργίας 

της εγκατάστασης, ενώ με το μπουτόν STOP το σταμάτημα της αυτόματης λειτουργίας . 

Κατά την αυτόματη λειτουργία θα πρέπει να γίνονται τα παρακάτω: 

 Εάν έχουμε σήμα από το αισθητήριο HIGH μετά από 3 sec ανοίγουμε την 

VALVE για να αδειάσει η δεξαμενή. 

 Εάν δεν έχουμε σήμα από το αισθητήριο LOW για 2sec κλείνουμε την 

VALVE. 

 Εάν έχουμε ανοιχτή την VALVE για 10sec και έχουμε σήμα από το 

αισθητήριο HIGH τότε ενεργοποιούμε την HORN και κλείνουμε την VALVE. Με το 

μπουτόν RESET σταματάμε την HORN μετά από 2sec και ξανά ανοίγουμε την VALVE 

μετά από 2 sec, εφόσον έχουμε HIGH. 

 Εάν είμαστε σε αυτόματη λειτουργία και πατήσουμε το μπουτόν  STOP 

κλείνουμε την VALVE. 
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Οι πίνακες αναγνώρισης και τεκμηρίωσης καθώς και ο κώδικας STL και LADDER 

παρατίθενται αντίστοιχα στο παράρτημα ΙΕ, παράρτημα ΙΣΤ, στο παράρτημα ΙΖ και στο 

παράρτημα ΙΗ. 

 

3.6.3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.15 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 

 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πρόγραμμα στο PLC S7-300, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω 

λειτουργίες: Με το πάτημα του μπουτόν START έχουμε την έναρξη της αυτόματης 

λειτουργίας της εγκατάστασης, ενώ με το μπουτόν STOP το σταμάτημα της αυτόματης 

λειτουργίας . 

Κατά την αυτόματη λειτουργία θα πρέπει να γίνονται τα παρακάτω: 

 Εάν δεν έχουμε σήμα στα αισθητήρια S1 και S2 τότε ενεργοποιείται πρώτα 

η αντλία νούμερο 1 και μετά από 2 sec η αντλία νούμερο 2. 

 Όταν ενεργοποιηθεί το αισθητήριο S1 , τότε σταματάει η αντλία νούμερο 2  

μετά από 2 sec και συνεχίζει να δουλεύει η αντλία νούμερο 1. 

 Εάν έχουμε σήμα από το αισθητήριο S2 μετά από 2 sec κλείνουμε την 

αντλία 1. 

 Εάν έχουμε ανοιχτή την VALVE για 5 sec και έχουμε σήμα από το 

αισθητήριο S2  και δεν έχουμε σήμα στο αισθητήριο S1, τότε ενεργοποιούμε την HORN 
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και κλείνουμε την VALVE και τις αντλίες 1 ή 2 αναλόγως ποια λειτουργεί. Με το μπουτόν 

RESET σταματάμε την HORN και ξανά ανοίγουμε την VALVE, εφόσον πατήσουμε 

START ξεκινάει ξανά η αυτόματη λειτουργία. 

 Εάν είμαστε σε αυτόματη λειτουργία και πατήσουμε το μπουτόν  STOP 

κλείνουμε και τις δύο αντλίες. 

Οι πίνακες αναγνώρισης και τεκμηρίωσης καθώς και ο κώδικας STL και LADDER 

παρατίθενται αντίστοιχα στο παράρτημα ΙΘ, παράρτημα Κ, στο παράρτημα ΚΑ και 

στο παράρτημα ΚΒ. 

 

3.6.4 ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ  

΄΄ΧΕΛΙΔΟΝΟΥΣ΄΄ 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.16 ΠΛΑΝΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΣΕΝΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πρόγραμμα στο PLC S7-300, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω 

λειτουργίες: 

Με την ενεργοποίηση του διακόπτη START έχουμε την έναρξη της αυτόματης 

λειτουργίας της εγκατάστασης, ενώ με την απενεργοποίηση του διακόπτη START το 

σταμάτημα της αυτόματης λειτουργίας . 

Κατά την αυτόματη λειτουργία θα πρέπει να γίνονται τα παρακάτω: 
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 Αν δεν είναι τα αισθητήρια S1, S2 ,S3 ενεργοποιημένα τότε ανοίγουν 

διαδοχικά μετά από 2 sec η κάθε μια, οι αντλίες που έχουμε επιλέξει εμείς 

από τις 5. 

 Αν έχουμε σήμα 1 από το αισθητήριο S1 τότε απενεργοποιούνται οι αντλίες 

Νο1 και μετά από 2sec η Νο2. Μετά το πέρας του χρόνου των 6sec  και  

εφόσον δεν έχουμε σήμα 1 από το αισθητήριο S2, ενεργοποιείται η αντλία 

Νο1 και μετά από 5sec η αντλία Νο2 ,μέχρι να έχουμε σήμα 1 από το S2. 

 Αν έχουμε σήμα 1 από το αισθητήριο S1 και S2 τότε απενεργοποιούμε 

αντιστοίχως τις αντλίες Νο3 και μετά από 2sec την Νο4. Μετά το πέρας του 

χρόνου τον 6sec και εφόσον δεν έχουμε σήμα 1 από το αισθητήριο S3 , 

ενεργοποιείται η αντλία Νο3 και μετά από 5sec η αντλία Νο4. Αν δεν 

έχουμε σήμα 1 από το S3 και για τα επόμενα 5sec ενεργοποιείται η αντλία 

Νο1  μετά από 6 sec και μετά από 5sec η αντλία Νο2. 

 Αν έχουμε σήμα 1 από το αισθητήριο S3 τότε απενεργοποιούμε την αντλία 

Νο5. Αν έχουμε σήμα 1 από το αισθητήριο S3 και είναι ενεργοποιημένες 

και οι υπόλοιπες αντλίες τότε απενεργοποιούνται και αυτές. 

 Αν έχουμε σήμα 1 από τα θερμικά αισθητήρια S4, S5, S6, S7, S8 και από τα 

μπουτόν emergency Ι1, Ι2, Ι3, Ι4, Ι5 τότε έχουμε απενεργοποίηση της 

αντίστοιχης αντλίας Νο1, Νο2, Νο3, Νο4, Νο5 και ενεργοποίηση της 

αντίστοιχης εξόδου βλάβης της αντλίας . 

 Αν έχουμε σήμα 1 της αντλίας που έχουμε ενεργοποιήσει και μετά από 3sec 

δεν έχουμε σήμα στην ηλεκτροβάνα της συγκεκριμένης αντλίας τότε 

απενεργοποιείται η αντλία και ενεργοποιείται η αντίστοιχη βλάβη.         

 

Οι πίνακες αναγνώρισης και τεκμηρίωσης καθώς και ο κώδικας STL παρατίθενται 

αντίστοιχα στο παράρτημα ΚΓ, παράρτημα ΚΔ, στο παράρτημα ΚΕ. 

 

 

3.7 ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ PLC ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΙΣΧΥΟΣ & 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

Τα κυκλώματα που αναλύουμε και παραθέτουμε παρακάτω παρουσιάζουν τις 

συνδεσμολογίες των αντλιών Νο1 έως Νο5. Τα γενικά κυκλώματα παρουσιάζουν όλους 
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τους εκκινητές αλλά όσον αφορά τα ειδικά παρουσιάζουμε 1 σχέδιο για το λόγο ότι είναι 

παρόμοια. Η μόνη διαφορά που υπάρχει είναι ότι για τον εκκινητή της αντλίας Νο 2 

χρησιμοποιούμε το soft starter altistart 48 ενώ όλοι οι άλλοι εκκινητές χρησιμοποιούν τον 

altistart 22. 

 

3.7.1. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 1 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.17 ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 1) 

 

Στο κύκλωμα 1 παρατηρούμε τον πίνακα διανομής ισχύος των μετασχηματιστών 1 

και 2  για τους εκκινητές 1 έως και 4.Για τους μετασχηματιστές 1 και 2 των 630 KVA 

χρησιμοποιούμε 2 διακόπτες ισχύος τριφασικού τύπου NS 1000A όπως και για τον 

εκκινητή Νο 2. Για τους εκκινητές 1,3 και 4 χρησιμοποιούμε τους διακόπτες NSX630N. 

Τέλος χρησιμοποιούμε διακόπτη αυτοματισμού ΑΒΒ 250 Α ο οποίος χρησιμοποιείται στο 

πεδίο Νο 6  για τις παροχές βανών όπως θα δούμε παρακάτω.  
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ΕΙΚΟΝΑ 3.18 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 

ΚΥΚΛΩΜΑ 2 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.19 ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 2) 

Στο κύκλωμα 2 παρατηρούμε τον πίνακα διανομής ισχύος του μετασχηματιστή Νο 

7 με τον εκκινητή Νο 5. Πολύμετρα και 2 επιτηρητές τάσεις του μετασχηματιστή Νο7 

είναι συνδεδεμένοι σ αυτόν καθώς και ο διακόπτης του εκκινητή Νο 5. 

 

 

 

 

 



75 

 

ΚΥΚΛΩΜΑ 3 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.20  ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ – (ΠΕΔΙΟ Νο6-ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΑΝΩΝ- ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ) 

Στο κύκλωμα Νο 3 παρατηρούμε τη παροχή τάσεων στις βάνες αφού 

προηγουμένως έχουμε συνδέσει τους ασφαλειοδιακόπτες.  

Ο διακόπτης που χρησιμοποιούμε είναι ΑΒΒ 250 Α.  
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ΚΥΚΛΩΜΑ 4 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.21  ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

( ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ- ΕΚΚΙΝΗΤΗ  Νο1 ) 

 

Στο κύκλωμα 4 παρατηρούμε τις συνδέσεις του κυκλώματος ισχύος της πρώτης 

αντλίας (270 HP) με το soft starter (altistar 22). Ξεκινώντας από τις μπάρες ισχύος 

τροφοδοτείται ο γενικός ασφαλειοδιακόπτης της αντλίας Νο 1. Έπειτα όσον αφορά το 

κύκλωμα ισχύος τροφοδοτείται το soft starter, ενώ παράλληλα έχουμε συνδέσει 

ασφαλειοδιακόπτες σε σειρά με τα πολυόργανα  μέτρησης. Στη συνέχεια καταλήγουμε 

στην τροφοδοσία της αντλίας μας μέσω των εξόδων του soft starter. Τέλος οι έξοδοι των 

οργάνων καταλήγουν σε αναμονές προς συνδεσμολογία στο PLC. 
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ΚΥΚΛΩΜΑ 5 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.22 ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ  

( ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗ Νο 1 ) 

 

Στο συγκεκριμένο κύκλωμα ισχύος (κύκλωμα 5) παρατηρούμε την σύνδεση της 

ηλεκτροβάνας, το οποίο διαθέτει το θερμικό Q1 των  400 mΑ, ενώ παρατηρούμε και τους 

ηλεκτρονόμους διανομής C1, C2 συνδεδεμένους με μηχανική μανδάλωση. Οι έξοδοι τους 

οδηγούνται στην ηλεκτροβάνα.  
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 ΚΥΚΛΩΜΑ 6 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.23 ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

 ( ΠΕΔΙΟ 6 – ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑΣ ) 

 

Στο κύκλωμα αυτό παρατηρούμε το κύκλωμα ισχύος του αεροκώδωνα με τον 

επιτηρητή στάθμης του.  
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3.7.2. ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

ΚΥΚΛΩΜΑ 7 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.24 ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

 ( ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗ Νο1 ) 

 

Στο κύκλωμα 2 παρατηρούμε τη σύνδεση του οργάνου θερμοκρασίας (JUMO LC 

200) με τον αισθητήρα θερμοκρασίας (PT 100) του κινητήρα και το τροφοδοτικό , τα 

οποία ανήκουν στο κύκλωμα του αυτοματισμού. Επίσης έχουμε τις συνδέσεις με το PLC 

και τη ΒΙΟΚΑΣΤ.  
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ΚΥΚΛΩΜΑ 8 

        

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.25 ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

 ( ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ Νο 1 ) 

 

Στο κύκλωμα 3 παρατηρούμε το κύκλωμα αυτοματισμού του αυτόματου εκκινητή. 

Το πρώτο σκέλος που αφορά το πολυόργανο, το όργανο θερμοκρασίας και τον 

μετασχηματιστή τα αναφέραμε στο προηγούμενο κύκλωμα. Όσον αφορά το υπόλοιπο 

σκέλος, αρχικά παρατηρούμε την συνδεσμολογία διπλού διακόπτη με τον ηλεκτρονόμο D1 

το οποίο δίνει στον χρήστη αυτόματη ή χειροκίνητη κίνηση. Παράλληλα έχουμε τα 

μπουτόν emergency σε σειρά με τον ηλεκτρονόμο BRK No1 και παράλληλα με την λυχνία 

emergency το οποίο χρησιμεύει σε αυτόματη ή αντίστοιχα χειροκίνητη διακοπή σε 

περίπτωση βλάβης. Στα δεξιά έχουμε τη συνδεσμολογία του θερμικού το οποίο σε 

περίπτωση υπερθέρμανσης θα ρίξει το κύκλωμα και σταματήσει η αντλία. Επίσης έχουμε 

τη σύνδεση αντικεραυνικού στη διάταξη μας σε περίπτωση που για λόγω έντονων 

καιρικών φαινομένων αλλά και για διάφορους άλλους λόγους για τους οποίους η ΔΕΗ θα 

ρίξει το ρεύμα στο δίκτυο θα έχουμε εξασφαλίσει την ασφάλεια του κυκλώματος μας αλλά 

και όλης της συνδεσμολογιακής διάταξης μας στο δίκτυο μας. Τέλος έχουμε τις αναμονές 
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που θα συνδέσουμε το UPS, σε περίπτωση διακοπής να μην κόψει απότομα την τάση και 

για να διατηρήσει τη λειτουργία του κυκλώματος. Οι αναμονές για το PLC είναι οι XP 15-

16 και XP 11-12.    

      

ΚΥΚΛΩΜΑ 9 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.26 ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

 ( ΕΝΤΟΛΟΔΟΤΗΣΗ SOFT STARTER ΕΚΚΙΝΗΤΗ Νο 1 ) 

 

Το κύκλωμα 4 παρουσιάζει την συνδεσμολογία του soft starter (altistart 22) με το 

κύκλωμα αυτοματισμού των εντολών της βάνας. Ρυθμίζοντας τις παραμέτρους του soft 

starter και έχοντας την ανάλογη εντολοδότηση ενεργοποιούνται οι απαραίτητες ενέργειες 

που χρειαζόμαστε. Επομένως κατά την εκκίνηση του πρώτου ηλεκτρονόμου Κ1 έχουμε 

την ομαλή ενεργοποίηση της εντολής άνοιξε βάνα. Αντιθέτως με την εκκίνηση του 

δεύτερου ηλεκτρονόμου Κ2 έχουμε την ομαλή απενεργοποίηση της βάνας. Οι αναμονές 

για το PLC είναι οι XP 3-4 και XP 5-6.  
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ΚΥΚΛΩΜΑ 10 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.27 ΕΙΔΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 

 ( ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑΣ ΕΚΚΙΝΗΤΗ Νο 1 ) 

  

 Στο κύκλωμα 5 παρατηρούμε τον αυτοματισμό της ηλεκτροβάνας και τις 

ενέργειες της. Όταν ενεργοποιείται ο ηλεκτρονόμος Κ3 εμφανίζεται η ένδειξη βάνα 

ανοιχτή. Αντίστοιχα με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονόμου Κ4 εμφανίζεται η ένδειξη 

βάνα κλειστή, ενώ με την ενεργοποίηση του ηλεκτρονόμου Κ5 εμφανίζεται η ένδειξη 

γενικό σφάλμα (βλάβη). Οι επαφές C1 και C2  αντίστοιχα ανοίγουν και κλείνουν την 

βάνα.  
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ΚΥΚΛΩΜΑ 11 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.28 ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ  

( ΠΕΔΙΟ 6 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΕΡΟΚΩΔΩΝΑ ) 

 

Στο κύκλωμα 11 παρατηρούμε το κύκλωμα αυτοματισμού του αεροκώδωνα με τον 

επιτηρητή στάθμης ,τους ανεμιστήρες  Νο 1 και Νο 2 και τον αφυγραντήρα.   
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ΚΥΚΛΩΜΑ 12 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 3.29 ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ  

( ΠΑΡΟΧΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ) 

 

Στο κύκλωμα 12 παρατηρούμε παροχές βοηθητικών κυκλωμάτων , soft starter 

μέσω μετασχηματιστή και UPS, δηλαδή το κύκλωμα αυτοματισμού που συνδέει το UPS 

με τα κυκλώματα αυτοματισμού των εκκινητών μας από 1 έως 4. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και του βασικού 

ηλεκτρολογικού εξοπλισμού συμβάλλει σημαντικά στην ομαλή και οικονομική λειτουργία 

της βιομηχανικής μονάδας. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 

εκτέλεση αυτής σε όλες τις βιομηχανίες.  

Την συντήρηση θα μπορούσαμε να την ορίσουμε ως εξής: 

 «Συντήρηση είναι η βασική λειτουργία της επιχείρησης, η επιφορτισμένη με την συνεχή 

διατήρηση των εγκαταστάσεων/εξοπλισμού που υποστηρίζει ή και εμπορεύεται από τις 

προδιαγεγραμμένες του επιδόσεις του, παρέχοντας προστασία και ασφάλεια από την χρήση του 

εξοπλισμού, κρατώντας παράλληλα το συνολικό κόστος στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα. 

Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως ο έλεγχος, οι δοκιμές, οι μετρήσεις, οι αντικαταστάσεις, οι 

ρυθμίσεις των εξαρτημάτων, οι επισκευές και σε μερικές περιπτώσεις διοικητικές ενέργειες.» 
29

  

Η έννοια της συντήρησης πρωτοεμφανίστηκε μετά την εμφάνιση των πρώτων 

μηχανών αλλά όχι όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Όπως και είναι λογικό, οι πρώτες 

μηχανές ήταν πιο απλοϊκές, όπως και ο εξοπλισμός με αποτέλεσμα η συντήρηση να ήταν 

υποτυπώδεις. Οι περισσότερες αστοχίες του εξοπλισμού δεν ήταν σημαντικές και για τον 

λόγο αυτό ο βιομηχανικός εξοπλισμός λειτουργούσε μέχρι να αστοχήσει και τότε είτε τον 

επισκεύαζαν είτε τον αντικαθιστούσαν με καινούριο. Η προσέγγιση της συντήρησης αυτής 

ήταν η πρώτη και ονομάστηκε Λειτουργία ως την Βλάβη (Breakdown Maintenance). Μετά 

τον 2
ου

 Παγκόσμιο πόλεμο, καθώς αυξήθηκε η μηχανοποίηση, έκανε την εμφάνιση της η 

Προληπτική Συντήρηση (Preventive Maintenance). Η προληπτική συντήρηση είχε στόχο 

να μειώσει τις πιθανότητες των αστοχιών των μηχανών με το να γίνονται συντηρήσεις σε 

προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα τα οποία επηρεάζονταν είτε από τον χρόνο είτε από 

την χρήση της μηχανής. Στην δεκαετία του 60 άρχισε να κάνει την εμφάνιση της η ανάγκη 

της Προγνωστικής Συντήρησης (Predictive Maintenance) η οποία είχε σκοπό την 

αναγνώριση επικείμενων αστοχιών και την πρόβλεψη της κατάστασης του εξοπλισμού. 

Την ανάγκη της προγνωστικής συντήρησης αρχικά είχαν η βιομηχανία της πολεμικής 

αεροπορίας και των συστημάτων άμυνας οι οποίες δημιούργησαν συστήματα 

παρακολούθησης του εξοπλισμού με σκοπό την μείωση της εμφάνισης των αστοχιών. Την 

επόμενη δεκαετία την η πολιτική αεροπορία και η πυρηνική βιομηχανία άρχισαν να 
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χρησιμοποιούν την προγνωστική συντήρηση και μετά την δεκαετία του 80 άρχισαν και οι 

παραγωγικές βιομηχανίες με την συμμετοχή των στελεχών των παραπάνω βιομηχανιών.
29 

4.2 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Μία οργανωμένη διαδικασία συντήρησης για την διατήρηση του τεχνολογικού 

εξοπλισμού σε μια επιθυμητή κατάσταση έχει ως στόχο την διατήρηση του εξοπλισμού 

στην απαιτούμενη στάθμη της αξιοπιστίας και της λειτουργίας, την συντομότερη δυνατή 

διάρκεια εκτέλεση της, ώστε η διαθεσιμότητα του εξοπλισμού να είναι μεγαλύτερη καθώς 

και να ελαχιστοποιεί το κόστος. Βασικός στόχος της συντήρησης είναι επίσης ο 

περιορισμός της φθοράς του εξοπλισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου ζωής 

του, να επαναφέρει τον εξοπλισμό στην σωστή λειτουργία και να εξαλείφει τα αίτια των 

αστοχιών των μηχανών και να προστατεύει το περιβάλλον και την υγεία των εργαζομένων. 

Η συντήρηση δεν έχει στόχο μόνο τις επισκευές όπως συναντάμε συχνά στα πιστεύω 

πολλών, αλλά είναι κρίσιμης σημασίας παράγοντας στην ζωή της επιχείρησης που 

σχετίζεται με το σύνολο της απόδοσης της. Σήμερα το κόστος της συντήρησης μπορεί να 

φτάσει μέχρι και το 40% των εξόδων λειτουργίας μιας επιχείρησης, για τον λόγο αυτόν θα 

ήταν πρέπον η συντήρηση να περιλαμβάνει και τους παρακάτω στόχους: 

 Τεχνικό και χρονικό σχεδιασμό 

 Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, υλικών και 

ανταλλακτικών 

 Προληπτικές ενέργειες και αντικαταστάσεις 

 Προγραμματισμό της λίπανσης του μηχανικού εξοπλισμού 

 Γενικές ετήσιες συντηρήσεις 

   Τα πλεονεκτήματα των παρακάτω στόχων στις βιομηχανίες μπορούν να 

μας αποφέρουν: 

 Μειωμένο επενδυόμενο κεφάλαιο 

 Μειωμένες βλάβες του εξοπλισμού και της ποιοτικής 

υποβάθμισης του 

 Αύξηση της διάρκειας ζωής και της παραγωγικότητας του 

προσωπικού της συντήρησης 

 Μείωση της απώλειας πελατείας 

 Βελτίωση σε συμμόρφωση σε νόμους και κανονισμούς 

 Μείωση της επανάληψης της διαδικασίας συντήρησης και 

περιττών επισκευών μηχανών 
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 Αύξηση της αξιοπιστίας και της ασφάλειας 

 Ελάττωση στην κατανάλωση ενέργειας και στα απαραίτητα 

διαθέσιμα ανταλλακτικά 

 Μειώνει τα ελαττώματα σε καινούργιες μηχανές και τις 

λανθασμένες ενέργειες συντήρησης 

 Μείωση των τραυματισμών 
29

 

4.3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Πολλές είναι οι στρατηγικές που αναφέρονται για την εκτέλεση συντηρήσεων 

όπως και οι φιλοσοφίες συντήρησης. Γενικά στις εταιρίες ανάλογα το πλάνο λειτουργίας 

τους προτείνονταν πολλές φιλοσοφίες συντήρησης για την καλύτερη εφαρμογή της. Η 

γενική δομή μιας σειράς διαφόρων επεμβάσεων συντήρησης ορίζεται μία φιλοσοφία 

συντήρησης. Οι στρατηγικές συντήρησης αναπτύσσονται πάνω στον σκελετό που δίνει η 

φιλοσοφία της συντήρησης. Η φιλοσοφία συντήρησης αποτελεί την ενσωμάτωση του 

τρόπου που σκέπτεται η επιχείρηση για το ρόλο της συντήρησης ως λειτουργία. Παρακάτω 

θα αναφέρουμε τις δύο πιο σημαντικές και διαδεδομένες φιλοσοφίες συντήρησης οι οποίες 

είναι η Συντήρηση με Γνώμονα την Αξιοπιστία και η Ολική Παραγωγική Συντήρηση.
 29 

4.3.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ (RCM) 

Η Συντήρηση  με Γνώμονα την Αξιοπιστία (Reliability Centered Maintenance) 

πρωτοεμφανίστηκε σε δημοσιεύσεις στελεχών και μηχανικών των United Airlines των 

Η.Π.Α. για να περιγράψει τις βέλτιστες απαιτήσεις σε συντήρηση ενός αεροσκάφους. 

Είναι μια μέθοδος που μελετά τους τρόπους με τους οποίους καθίσταται εφικτό να 

αστοχήσει η λειτουργία ενός συστήματος καθώς και τις συνέπειες που προκαλούνται από 

την αστοχία. Σχεδιάστηκε με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης 

λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια του λειτουργικού χρόνου ζωής των μηχανημάτων. Οι 

στόχοι της φιλοσοφίας συντήρησης (RCM) είναι η διατήρηση της λειτουργικής 

ακεραιότητας και η μείωση του κόστους λειτουργίας με την μείωση των συνεπειών των 

αστοχιών του εξοπλισμού.  
29

   

4.3.2 ΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (TPM)  

Η Ολική Παραγωγική Συντήρηση ( Total Productive Maintenance) είναι μια 

μέθοδος που στόχο έχει την επίτευξη της μέγιστης αποδοτικότητας του εξοπλισμού και την 

ελαχιστοποίηση του κόστους. Αυτό επιτυγχάνεται με την σύνδεση του χρόνου εκτός 

λειτουργίας εξ αιτίας των βλαβών μέσω της συμμετοχής της διοίκησης και των 

εργαζομένων χειριστών καθώς και των συντηρητών σε κοινά συμφωνημένο πρόγραμμα 
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συντήρησης. Η φιλοσοφία της Ολικής Παραγωγικής Συντήρησης πρωτοεμφανίστηκε στα 

μέσα του 80 στην Ιαπωνία και επεκτάθηκε σταδιακά σε άλλες χώρες. Λόγο της μείωσης 

του προσωπικού στις βιομηχανίες της Ιαπωνίας αποφάσισαν να αλλάξουν το σύστημα του 

γινόταν ως τότε η προληπτική συντήρηση, δηλαδή οι χειριστές να χειρίζονται τις μηχανές 

και η ομάδα συντήρησης να τις συντηρούσε. Έτσι αποφάσισαν οι συντηρήσεις ρουτίνας 

όπως λιπάνσεις, καθαρισμοί κ.λπ. θα τις έκαναν οι χειριστές και η ομάδα συντήρησης θα 

ασχολούταν μόνο με τροποποιήσεις στον εξοπλισμό οι οποίες είχαν στόχο την αύξηση της 

αξιοπιστίας του και συνακόλουθα την αποφυγή συντήρησης. Τα πλεονεκτήματα της 

(TPM) είναι: 

 Η βελτίωση της παραγωγής και της ποιότητας 

 Η μείωση του κόστους 

 Η βελτίωση της  διανομή και της ασφάλεια 

 Η παραγωγικότητα πολλαπλασιάζεται κατά 1.5 με 2 φορές 

 Ο αριθμός τον σταματημάτων λειτουργίας του εξοπλισμού 

μειώνεται από το 1/10 έως το 1/250 της βασικής γραμμής 

 Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται κατά 1.5 με 2 φορές 

 Ποσοστό ατέλειας διαδικασίας μειωμένο κατά 90% 

 Επιστροφές των πελατών μειωμένες κατά 75% 

 Μείωση του κόστους παραγωγής κατά 30% 

 Τελειωμένα αγαθά και υπό εξέλιξη εργασίας μειωμένα κατά 

50% 

 Μείωση ατυχημάτων 

 Προτάσεις βελτίωσης υπαλλήλων πάνω από 5 έως 10 φορές 

Η (TPM) ουσιαστικά δέχεται μια μηχανή όπως είναι και προσπαθεί να εξασφαλίσει 

βασική συντήρηση και συνθήκες λειτουργίας που θα εμποδίσουν την επιτάχυνση της 

χειροτέρευσης και των αστοχιών.
 29 

 

4.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

4.4.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ/ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Μέχρι σήμερα η συντήρηση στις βιομηχανίες εξελιχθεί με ραγδαίους ρυθμούς 

καθώς έχουν έρθει στο χώρο, ολοένα περισσότερα συστήματα και παραγωγικές μονάδες 

που απαιτούν την συντήρηση. Αρκετές είναι και οι νέες τεχνικές και φιλοσοφίες που 
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εφαρμόζονται σε όλο τον κόσμο. Όπως προαναφέραμε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν το κομβικό σημείο εξέλιξης της συντήρησης. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι μέχρι τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η βιομηχανία δεν ήταν 

μηχανοποιημένη σε υψηλό βαθμό καθώς ο σχεδιασμός του εξοπλισμού της ήταν πολύ 

βασικός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο βιομηχανικός εξοπλισμός να λειτουργούσε κανονικά 

μέχρι να αστοχήσει και τότε καθώς δεν ήταν τόσο ζωτικής σημασίας και η επίδρασή τους 

ήταν μικρή, είτε επισκευαζόταν είτε αντικαθίστατο. Με την εμφάνιση των πρώτων 

μηχανών έκανε την εμφάνιση της και η πρώτη γενιά συντήρησης η οποία αναφέρεται ως 

Λειτουργία ως την Βλάβη/Διορθωτική Συντήρηση. Το κόστος της συντήρησης αυτής είναι 

υψηλό, σε συγκεκριμένες όμως περιπτώσεις μπορεί να είναι οικονομικά αποδοτική.  

Η διορθωτική συντήρηση κατηγοριοποιείται ως συντήρηση εξ αναβολής και άμεση 

συντήρηση. Η συντήρηση που δεν εκτελείται αμέσως μετά την ανίχνευση κάποιου 

ελαττώματος αλλά αναβάλλεται σύμφωνα με κάποιους δεδομένους κανόνες συντήρησης 

ονομάζεται συντήρηση Εξ Αναβολής. Ενώ η συντήρηση που εκτελείται μετά ακριβός την 

ανίχνευση κάποιου ελαττώματος, προς αποφυγή ανεπιθύμητων συνεπειών ονομάζεται 

Άμεση Συντήρηση.      

Η διορθωτική συντήρηση αποτελείται από 6 κύρια στάδια: 

1. Εφόσον υπάρχει μία μηχανή η οποία σταματά να λειτουργεί 

ή ακόμα να δυσλειτουργεί, ο υπεύθυνος της μηχανής οφείλει να ενημερώσει 

ονομαστικά το αρμόδιο γραφείο συντήρησης για το είδος της αστοχίας, τα 

στοιχεία της μηχανής, καθώς και για τον χρόνο και τον τόπο που 

διαπιστώθηκε η παρατήρηση. 

2. Σε ειδική φόρμα, η οποία είναι αριθμημένη καταγράφονται 

από το γραφείο συντήρησης τα παραπάνω. Ο αριθμός αποτελεί την 

ταυτοποίηση της βλάβης και η φόρμα αυτή μπορεί επίσης να είναι και 

εντολή εργασίας για χρέωση ωρών και ανταλλακτικών. Έπειτα η φόρμα 

διαβιβάζεται συμπληρωμένη στο υπεύθυνο συνεργείο για τη συγκεκριμένη 

βλάβη. 

3. Ανάλογα την προτεραιότητα και την διαθεσιμότητα του 

ανθρωπίνου δυναμικού, προγραμματίζεται από το υπεύθυνο συνεργείο η 

χρονική περίοδος της επισκευής της βλάβης. Αρμοδιότητα του υπεύθυνου 

συνεργείου είναι επίσης να εντοπίσει την αιτία της βλάβης, να εκτιμηθεί το 

σύνολο των εργατοωρών μέχρι την επιστροφή της μηχανής στην αλυσίδα 
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της παραγωγικής διαδικασίας και να εντοπιστούν, καθώς και να ζητήσει 

από την αποθήκη τα απαιτούμενα ανταλλακτικά ή εξοπλισμό. 

4. Ο χρόνος που απαιτείτε για την ανεύρεση των αναγκαίων 

ανταλλακτικών ή εξοπλισμού. Παρατηρούμε εδώ την αναγκαιότητα 

ύπαρξης μιας πλήρως εφοδιαστικής αλυσίδας και την άρρηκτη σχέση των 

logistics με την συντήρηση. 

5. Η επισκευή της βλάβης από το υπεύθυνο συνεργείο. Στην 

στατιστική ανάλυση της συντήρησης χρησιμοποιείται ο όρος MTTR (Mean 

Time To Repair) που είναι ο χρόνος επισκευής. 

6. Μετά την επισκευή της βλάβης το αρμόδιο τεχνικό 

προσωπικό υπογράφει τις απαιτήσεις της συντήρησης. Τα παραπάνω 

καταγράφονται στο ιστορικό αρχείο συντήρησης της μηχανής, με την 

καταγραφή αυτών σε έντυπα συντήρησης. Ο χρόνος μεταξύ δύο βλαβών σε 

μία μηχανή είναι ο χρόνος MTBF (Mean Time Between Failures). 

Τα πλεονεκτήματα της διορθωτικής συντήρησης είναι τα εξής: 

 Το χαμηλό κόστος συντήρησης καθώς δεν εκτελείται 

συντήρηση, αρκεί να εφαρμόζεται σωστά. 

 Η λειτουργία ως την βλάβη δεν απαιτεί 

προγραμματισμό, γεγονός που αποτελεί μια επιπλέον μείωση του 

κόστους. 

 Συλλογή πληροφοριών με βάση τις αστοχίες μιας 

χαμηλής σημασίας μηχανής η οποία έχει τα ίδια στοιχεία με μηχανή 

μεγαλύτερης σημασίας. 

 Μικρότερη πιθανότητα αστοχίας όταν η μηχανή είναι 

ακόμα καινούρια, πράγμα το οποίο μπορεί να συναντήσουμε στην 

προληπτική συντήρηση. 

Τα μειονεκτήματα της διορθωτικής συντήρησης είναι τα παρακάτω: 

 Μειωμένη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων και χαμηλή 

ποιότητα συντήρησης τους 

 Οι μεγάλες απώλειες στην παραγωγική διαδικασία λόγο των 

απρογραμμάτιστων στάσεων του εξοπλισμού. 

 Δημιουργία βλάβης ντόμινο, δηλαδή μια βλάβη ενός 

εξοπλισμού μπορεί αν προκαλέσει δεύτερη βλάβη σε άλλο εξοπλισμό με 



91 

 

αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους και του χρόνου αποκατάστασης 

της ομαλής λειτουργίας της παραγωγικής διαδικασίας. 

 Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες διαθέσιμων αποθεμάτων για 

την κάλυψη των έκτακτων αναγκών, καθώς οι βλάβες συμβαίνουν 

ξαφνικά. 

 Καθίσταται απαραίτητη η ύπαρξη πλεονάζοντος εφεδρικού 

εξοπλισμού για την αποφυγή διακοπής της παραγωγής. 

 Η ύπαρξη μιας μεγάλης ομάδας συντήρησης που να είναι 

έτοιμη να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή για την αποκατάσταση όλων των 

ξαφνικών βλαβών. 

 Αύξηση των πιθανοτήτων των εργατικών ατυχημάτων λόγω 

των έκτακτων προσελεύσεων και της υπερωριακής εργασίας, της πίεσης 

χρόνου στις επεμβάσεις, της ξαφνικής φύσης των βλαβών, αλλά και της 

κατάστασης του εξοπλισμού. 

Ανεξάρτητα από τα μειονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω, η διορθωτική 

συντήρηση μπορεί ακόμα και στις μέρες μας, που οι αυτοματισμοί έχουν καλύψει μεγάλο 

μέρος της βιομηχανίας, να θεωρηθεί μια αποδεκτή λύση. Θα ήταν λειτουργική δηλαδή για 

τον μηχανολογικό εξοπλισμό του οποίου η λειτουργία δεν επηρεάζει σημαντικά την 

παραγωγή, η αξία αποκατάστασης του δεν είναι βαρυσήμαντη και ο χρόνος παραμονής 

του εκτός λειτουργίας να θεωρείται ασήμαντος.  
29

      

   

4.4.2 ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο 

πρωτοεμφανίστηκε η προληπτική συντήρηση. Η μείωση του ανθρώπινου δυναμικού στις 

βιομηχανίες και η αύξηση της ζήτησης ποικίλων προϊόντων οδήγησε σε υψηλή 

μηχανοποίηση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εγκαταστάσεις κατασκευών να γίνουν 

πολύπλοκες και να αυξηθούν οι βλάβες. Έτσι η διαθεσιμότητα, η μακροζωία και το κόστος 

άρχισαν να θεωρούνται σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη των στόχων των 

επιχειρήσεων. Η συντήρηση θεωρείτο ένα τεχνικό ζήτημα και έγινε δραστηριότητα του 

τμήματος συντήρησης. 

Η Προληπτική Συντήρηση (Preventative Maintenance) ορίζεται επίσημα ως « η 

συντήρηση που διενεργείται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ή ανταποκρινόμενη σε 

συγκεκριμένα κριτήρια και στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας βλάβης ή χειροτέρευσης της 
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λειτουργίας ενός αντικειμένου». Με την χρήση στατιστικών μοντέλων μπορούμε να 

καθορίσουμε τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα μιας συντήρησης τα οποία είναι είτε 

με βάση το χρόνο, είτε με βάση τη χρήση.   

Για τις εταιρίες η σχέση της συντήρησης και της παραγωγής είναι πολύ ιδιαίτερη 

καθώς δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή χωρίς συντήρηση και από την άλλη για την 

εκτέλεση της συντήρησης πρέπει να σταματήσει η παραγωγή. Για τον λόγο αυτό στο 

πέρασμα των χρόνων έχουν τροποποιηθεί τόσο πολύ οι διάφορες φιλοσοφίες συντήρησης. 

Ο κύριος στόχος μίας βιομηχανίας είναι η παραγωγή, όσο δηλαδή έχει παραγωγή το 

κέρδος αυξάνει ενώ όσο σταματάει η παραγωγή το κέρδος μειώνεται. Πρέπει όμως να 

σημειωθεί πως ένας εξοπλισμός ο οποίος δεν συντηρείτε αποτελεί μη αξιόπιστο εξοπλισμό 

που μας οδηγεί σε αιφνίδιες και πολλές φορές σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Επιπλέων ο 

εξοπλισμός όταν δεν διατηρεί τα αρχικά χαρακτηριστικά του λόγο οικονομικών λόγων, 

δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παραγωγής με αποτέλεσμα την δημιουργία 

προϊόντων που δεν ακολουθούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Αποτέλεσμα των 

παραπάνω συλλογισμών ήταν να αναθεωρηθεί η αντίληψη περί της συντήρησης και να 

καταλήξουμε στην προληπτική συντήρηση. 

Η προληπτική συντήρηση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την πρωταρχική 

προληπτική συντήρηση(1
ης

 βαθμίδας) και την κύρια προληπτική συντήρηση ( 2
ης

 

βαθμίδας). 

«Προληπτική Συντήρηση 1
ης

βαθμίδας είναι η καθημερινή εκτέλεση ελέγχων και εργασιών 

που επιβάλλεται να γίνονται από τους χειριστές του εξοπλισμού για την συντήρηση του αλλά και 

την προφύλαξη και ασφάλεια τους. Εφαρμόζεται σε βιομηχανίες από τους χειριστές του 

εξοπλισμού αλλά και σε πολλά βιομηχανικά προϊόντα όπου εκτός των οδηγιών χρήσης υπάρχουν 

απλές οδηγίες και εργασίες συντήρησης για τους αγοραστές/χρήστες. 

Προληπτική Συντήρηση 2
ης

 βαθμίδας είναι η περιοδική βάση λίστας επιθεώρηση, 

καθαρισμός, ρύθμιση, σύσφιγξη, λίπανση και εκτέλεση μικροεπισκευών και αντικαταστάσεων 

πρώτης ανάγκης στον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα τεχνικά εγχειρίδια και την 

αποκτώμενη εμπειρία των τεχνικών που συντηρούν τον εξοπλισμό.»   

Για την εφαρμογή της προληπτικής συντήρησης στον εξοπλισμό μας, πρέπει να 

τηρούνται δύο βασικές προϋποθέσεις.  

Πρώτη προϋπόθεση είναι ο εξοπλισμός για τον οποίο μελετάται η εφαρμογή της 

προληπτικής συντήρησης να παρουσιάζει αυξανόμενο ρυθμό αστοχιών σε σχέση με τον 

χρόνο. Δεν θα είχε νόημα να εφαρμόσουμε προληπτική συντήρηση σε εξαρτήματα τα 

οποία δεν παρουσιάζουν συχνά βλάβες. 
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Δεύτερη προϋπόθεση είναι το συνολικό κόστος της προληπτικής συντήρησης δεν 

θα πρέπει να ξεπερνάει το συνολικό κόστος της διορθωτικής. 

Στην περίπτωση λοιπόν που ισχύουν και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις τότε μόνο 

έχει νόημα η εφαρμογή της προληπτικής συντήρησης. 

Η διαδικασία εκτέλεσης της προληπτικής συντήρησης, με λίγα λόγια, είναι να 

επιλεγεί ο εξοπλισμός που θα εφαρμοστεί στην συγκεκριμένη μέθοδο συντήρησης. Η 

επιλογή αυτή θα πρέπει να στηρίζεται σε συνεργασία με το τμήμα συντήρησης και του 

χρήστη. Έπειτα ο εξοπλισμός μας ομαδοποιείται ανάλογα το είδος της προληπτικής 

συντήρησης που θα εφαρμόσουμε και δημιουργείται το χρονοδιάγραμμα της προληπτικής 

συντήρησης που θα εφαρμόσουμε, περιέχοντας τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης. 

Κατόπιν εκδίδονται οι απαιτούμενες εντολές που περιέχουν στοιχεία απαιτούμενων 

ανταλλακτικών, εμπλεκόμενες ειδικότητες, δηλαδή συνεργεία και τον χρόνο υλοποίησης 

της προληπτικής συντήρησης. Ακολουθεί η εκτέλεση της και η σχετική πιστοποίηση 

πέρατος εργασίας. 

Η μεθοδολογία της προληπτικής συντήρησης εξυπηρετεί κάποιους στόχους που 

θέλει να θέσει κάθε εταιρία. Οι βασικοί αυτοί στόχοι είναι οι εξής: 

 Μείωση των πιθανοτήτων της ύπαρξης βλάβης στην 

παραγωγή και κατ’ επέκταση του χρόνου εκτός λειτουργίας του 

εξοπλισμού. 

 Διατήρηση των προδιαγραφών στον εξοπλισμό και στις 

εγκαταστάσεις, καθώς και των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων 

τους που ορίζονται από τα πλαίσια των κατασκευαστών τους. 

 Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των πελατών , 

των εργαζομένων και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους των 

εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού. 

Οι παραπάνω στόχοι μας δείχνουν την σημαντικότητα της προληπτικής 

συντήρησης σε μια βιομηχανία. Πολλές όμως είναι οι λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με 

την προληπτική συντήρηση και μια από αυτές είναι ότι η εφαρμογή της είναι υπέρμετρα 

κοστοβόρα και δαπανηρή. 

Ο προγραμματισμένος περιοδικός έλεγχος του εξοπλισμού είναι η λογική της 

προληπτικής συντήρησης. Σε κάθε σημαντικό μηχάνημα πρέπει να διακόπτεται η 

λειτουργία του και να επιθεωρείται επισταμένως μετά από συγκεκριμένες ώρες 

λειτουργίας, είτε από το συνολικό χρονικό διάστημα από την προμήθεια του μηχανήματος, 
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είτε την ποσότητα της παραγωγής, είτε την κατάσταση του. Εάν υπάρχει κάποιο φθαρμένο 

εξάρτημα τότε αντικαθίσταται και το μηχάνημα παραδίδεται σε λειτουργία. Οι ενέργειες 

αυτές είτε παρατείνουν τη ζωή ενός μηχανήματος, είτε αποκαλύπτουν την φθορά ενός 

εξαρτήματος που πρόκειται να αστοχήσει. Η λογική της προληπτικής συντήρησης είναι ότι 

οι ρυθμοί βλαβών του εξοπλισμού ακολουθούν μια πορεία, στην οποία μοναδικός 

παράγοντας που επιδρά, είναι ο χρόνος. Έτσι με την εκτέλεση της προληπτικής 

συντήρησης σε προκαθορισμένα διαστήματα, τα οποία καθορίζονται από τον 

κατασκευαστή, είτε από την συστηματική τήρηση αρχείων στην εγκατάσταση, μπορούμε 

να προγραμματίσουμε τις διαδικασίες της συντήρησης σε νεκρούς χρόνους λειτουργίας και 

τα απαραίτητα ανταλλακτικά να παραγγελθούν σε κατάλληλο χρονικό διάστημα. Η 

ουσιαστική διαφορά της λογικής της προληπτικής συντήρησης με την διορθωτική 

συντήρηση, πέρα από την σημαντική μείωση του κόστους που προκύπτει από την 

παραμονή της μονάδας εκτός λειτουργίας, είναι η επισκευή του εξοπλισμού να 

πραγματοποιηθεί πριν αστοχήσει. 

Για την μέγιστη αποτελεσματικότητα της προληπτικής συντήρησης σημαντική 

είναι η ύπαρξη εκπαιδευόμενου προσωπικού , αξιόπιστου και οργανωμένου συστήματος 

διακίνησης πληροφοριών, οι οποίες να υποστηρίζουν το σύστημα συντήρησης. Επίσης η 

ύπαρξη τακτικών προγραμματισμένων επιθεωρήσεων και προληπτικών εργασιών 

συντήρησης. Βασικός παράγοντας της οργάνωσης της διαδικασίας της προληπτικής 

συντήρησης είναι η διενέργεια ελέγχων. Έλεγχο μπορούμε να ορίσουμε την διαδικασία 

εκείνη που εξετάζει αν ο σχεδιασμός ή οι προδιαγραφές ενός μηχανήματος είναι τα 

απαιτούμενα, που εκτιμά τους παράγοντες που μπορεί να δημιουργήσουν πιθανά 

προβλήματα και που αναγνωρίζει όλους τους παράγοντες και τα αίτια που μπορούν να 

οδηγήσουν σε σταμάτημα και εκτιμά το χρόνο μέχρι να συμβεί κάτι τέτοιο. Καθώς σκοπός 

μας είναι να μην διακόπτουμε την παραγωγή συχνά, θα πρέπει οι έλεγχοι αυτοί να 

προγραμματίζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των 

μηχανημάτων και οι δε επισκευές ή αντικαταστάσεις που πιθανά χρειάζονται να μην 

διακόπτουν το πρόγραμμα της παραγωγής. 

Οι αστοχίες που εμφανίζονται τυχαία και όχι μετά από ίσα χρονικά διαστήματα, οι 

αστοχίες από τον χρόνο που εμφανίζονται σε μηχανήματα και επηρεάζουν την διάρκεια 

ζωής του εξοπλισμού, που και αυτές δεν εμφανίζονται μετά από ίσα χρονικά διαστήματα , 

καθώς και η διαδικασία του σταματήματος της λειτουργίας του εξοπλισμού και της 

επανεκκίνησης του κάθε φορά που πραγματοποιείται μια επιθεώρηση, είναι περιορισμοί 

όσον αφορά την προληπτική συντήρηση. 
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Για την σωστή εφαρμογή της προληπτικής συντήρησης χρησιμοποιούμε 

προγράμματα που μας βοηθούν να την ελέγχουμε και να την προγραμματίζουμε. Τα 

προγράμματα αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μη καταστροφικούς ελέγχους, περιοδικές 

επιθεωρήσεις, προγραμματισμένες δραστηριότητες συντήρησης και διορθωτικές 

συντηρήσεις των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους. Οι λόγοι όμως που 

αρκετές εταιρίες συνήθως επιλέγουν προγράμματα για την υλοποίηση της προληπτικής 

συντήρησης είναι η αυξημένη αυτοματοποίηση, η απώλειες λόγω καθυστερήσεων στην 

παραγωγή και η ανάγκη για ένα πιο οργανωμένο περιβάλλον. Επίσης η επιθυμία για 

παραγωγή προϊόντων υψηλότερης ποιότητας, η μείωση του εφεδρικού εξοπλισμού και των 

ασφάλιστρων του καθώς και η παραγωγή Just-In-Time. Σημαντικός λόγος επίσης του 

προγράμματος είναι η μείωση του κόστους που προκύπτει από την μείωση των 

σταματημάτων της παραγωγής, από την αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, από 

την μείωση των υπερωριών των τεχνικών που δουλεύουν βάση του προγράμματος και όχι 

εκτάκτως λόγο βλάβης και από την μείωση των δευτερευόντων αστοχιών που προκύπτουν 

συνήθως από άλλες αστοχίες του εξοπλισμού.  

Τα πλεονεκτήματα της προληπτικής συντήρησης σε σχέση με την διορθωτική 

συντήρηση αναφέρονται παρακάτω: 

 Μειωμένη πιθανότητα εμφάνισης αστοχιών στον εξοπλισμό 

 Μειωμένη έκταση των επιδιορθώσεων  

 Καλύτερη οργάνωση της συντήρησης, καθώς 

προγραμματίζεται εκ των προτέρων 

 Μείωση πιθανότητας πρόκλησης εργατικού ατυχήματος 

 Αύξηση στην ποιότητα των προϊόντων, της συντήρησης και 

αύξηση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού 

 Μείωση του κόστους επισκευής 

 Επαρκή αποθέματα ανταλλακτικών λόγω προγραμματισμού 

της συντήρησης 

 Μείωση υπερωριών λόγο αστοχιών και εξομάλυνση φόρτου 

εργασίας 

 Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Αύξηση της ασφάλειας, της διαθεσιμότητας και της 

παραγωγικότητας του εξοπλισμού συγκριτικά με την διορθωτική 

συντήρηση. 
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Τα μειονεκτήματα της προληπτικής συντήρησης σε σχέση με την διορθωτική 

συντήρηση αναφέρονται παρακάτω: 

 Το υψηλό αρχικό κόστος 

 Η αύξηση του κόστους της συντήρησης εφόσον έχουμε 

αύξηση της δραστηριότητας 

 Οι εργασίες συντήρησης που είναι περιττές και 

παρεμβατικές 

 Αυξημένο κόστος ανταλλακτικών τα οποία δεν έχουν 

εξαντλήσει το όριο ζωής τους 

 Μείωση των ωρών παραγωγής, λόγο των συχνών στάσεων 

για προγραμματισμένους ελέγχους 

 Δυσκολία του προγράμματος, λόγο δυσκολίας με το 

παραγωγικό τμήμα 

 Αύξηση του προσωπικού συντήρησης 

 Ο φόβος αστοχίας του εξοπλισμού λόγο της παρέμβασης της 

προληπτικής συντήρησης κατά την περίοδο της «νηπιακής θνησιμότητας» 

Παρά τα μειονεκτήματα που αναφέραμε παραπάνω είναι πρέπον να σημειώσουμε 

την σημαντικότητα της προληπτικής συντήρησης καθώς και την αναγκαιότητα ύπαρξής 

της σε μια βιομηχανία για την σωστή και αποτελεσματική αλλά και οικονομική λειτουργία 

της.  
29 

 

4.4.3 ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η ευκαιριακή συντήρηση είναι μια στρατηγική συντήρησης η οποία συνδυάζει την 

προληπτική και την διορθωτική συντήρηση. Η εφαρμογή της υλοποιείται όταν ένα 

αιφνίδιο σταμάτημα δίνει στην συντήρηση αναπάντεχη πρόσβαση στον εξοπλισμό για να 

εκτελέσει ελέγχους ή και συντήρηση. Αυτό έχει σκοπό της εκμετάλλευσης του downtime 

των μηχανών προκειμένου να γλιτώσουμε εργατοώρες συντήρησης στο μέλλον. 
29

   

 

4.4.4 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η προγνωστική συντήρηση είναι συστηματική επιτήρηση της κατάστασης του 

εξοπλισμού μέσω των περιοδικών επιθεωρήσεων και μετρήσεων καθώς και 

αντικατάστασης των εξαρτημάτων λίγο πριν αστοχήσουν.  
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Η προγνωστική συντήρηση για να είναι πιο αποτελεσματική εφαρμόζει αρκετούς 

ελέγχους και επιθεωρήσεις, οι οποίοι έλεγχοι ανακαλύπτουν έγκαιρα ίχνη που είναι δυνατό 

να οδηγήσουν σε βλάβη. Δεν είναι όμως πάντα αρκετοί οι έλεγχοι για να εντοπίσουν 

έγκαιρα μια βλάβη. Βλάβες όπως αυτές διακρίνονται σε απρόβλεπτες και σε φυσιολογικές. 

Οι απρόβλεπτες βλάβες είναι βλάβες που εμφανίζονται κατά τρόπο τυχαίο έτσι 

ώστε κάθε έννοια πρόβλεψης δεν είναι επαρκής. Οι βλάβες αυτές διακρίνονται σε 

εμφανείς, που είναι δηλαδή δυνατόν να εντοπιστούν γιατί δεν εξελίσσονται απότομα, αλλά 

χρειάζονται κάποιο χρόνο και για αυτό χρειάζονται συνεχής παρακολούθηση. Έπειτα είναι 

και οι αφανείς απρόβλεπτες βλάβες που δεν είναι δυνατή η εντόπιση τους ούτε και 

εξελίσσονται απότομα. Για την αντιμετώπιση των βλαβών αυτών μπορούμε μόνο να 

καταγράφουμε πότε συμβαίνουν και να προσδιορίζουμε τα αίτια, έτσι ώστε να γίνεται η 

διάγνωση και να λαμβάνουμε τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. 

Οι φυσιολογικές βλάβες είναι εκείνες που εξελίσσονται χρονικά με γνωστό τρόπο 

και ρυθμό και οφείλονται συνήθως στις φθορές, στην αλλαγή της δομής των υλικών κατά 

τη λειτουργία, τις χημικές επιδράσεις, τις μηχανικές καταπονήσεις καθώς και τις 

θερμοκρασίες. Όπως και στις απρόβλεπτες βλάβες έτσι και οι φυσιολογικές βλάβες 

διακρίνονται σε εμφανείς και αφανείς. Στις εμφανείς βλάβες ο εντοπισμός τους είναι 

δυνατός καθώς ανιχνεύονται με επιθεωρήσεις και ελέγχους, με αποτέλεσμα να είναι 

δυνατή η λήψη κατάλληλων μέτρων, ώστε να μην εξελιχθούν. Οι αφανείς βλάβες δεν 

εντοπίζονται και προλαμβάνονται μόνο με προγραμματισμένες αντικαταστάσεις και 

επισκευές. 

Στις απρόβλεπτες βλάβες είναι απαραίτητη η διάγνωση και οι διορθωτικές 

ενέργειες, ενώ στις φυσιολογικές βλάβες είναι δυνατό να εντοπιστούν με την εφαρμογή 

νεότερων μεθόδων συστηματικής δυναμικής παρακολούθησης. 

Η προγνωστική συντήρηση βασίζεται στη δυναμική παρακολούθηση (condition 

monitoring) των μηχανών η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες έμμεσων και άμεσων 

επεμβάσεων. 

 Οι έμμεσες επεμβάσεις είναι σχετικές με τους λειτουργικούς 

ελέγχους, οι οποίοι με ειδικά όργανα και μεθοδολογία παρακολουθούν την 

συμπεριφορά του εξοπλισμού. Οι κύριες μεθοδολογίες παρακολούθησης 

που χρησιμοποιεί ο λειτουργικός έλεγχος είναι η τεχνική της ανάλυσης των 

μηχανικών ταλαντώσεων περιστρεφόμενων μαζών, η χημική και 

φασματοσκοπική ανάλυση των λιπαντικών για την εξακρίβωση των 
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ιδιοτήτων τους κατά τη λειτουργία και τον έλεγχο του επιπέδου μόλυνσης 

τους καθώς και την μέτρηση θερμοκρασιών, πιέσεων και άλλων. 

 Οι άμεσες επεμβάσεις σχετίζονται με τις επιθεωρήσεις 

κατάστασης (condition checking). Οι επιθεωρήσεις αυτές γίνονται σε 

συνεργαζόμενες επιφάνειες όπως ρουλεμάν κουζινέτα ή οδοντωτών τροχών 

κ.α., σε μηχανές εσωτερικής καύσης και σε εξωτερικές και εσωτερικές 

επιφάνειες λειτουργικών διατάξεων όπως δεξαμενές, λέβητες, αγωγούς 

κ.λπ. 

Η ικανότητα αξιολόγησης των ευρημάτων είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο στην 

εφαρμογή του συστήματος. Μας ενημερώνει δηλαδή για το πόσο πιθανό είναι οι ενδείξεις 

ή οι προβλέψεις για μια πιθανή βλάβη, εξέλιξη φθορών, κανονικής ή μη λειτουργίας. 

Όπως προαναφέραμε και παραπάνω στην προληπτική συντήρηση, έτσι και στην 

προγνωστική συντήρηση χρειάζονται γνώσεις και εργαλεία για την επίτευξη της. Οι κύριες 

απαιτήσεις της εφαρμογής του συστήματος της προγνωστικής συντήρησης χωρίζονται σε 

προσωπικό, σε εκπαίδευση, σε εμπειρία και σε όργανα και εργαλεία. Οι απαιτήσεις αυτές 

αναλύονται παρακάτω: 

 Στο προσωπικό τμήμα χρειάζονται ειδικευόμενοι μηχανικοί 

συντήρησης και ειδικευόμενο τεχνικό προσωπικό. 

 Στην εκπαίδευση χρειάζεται η θεωρία μηχανικών 

ταλαντώσεων, η επεξεργασία σημάτων, τα όργανα, η πληροφορική και 

άλλες τεχνικές όπως ανάλυση λιπαντικών, αξιολογήσεις βλαβών κ.λπ.  

 Όσον αφορά την εμπειρία χρειάζεται άμεση αντίληψη, 

γρήγορη αντίδραση, λήψη αποφάσεων και σωστή εκτέλεση. 

 Τα όργανα και τα εργαλεία που χρειάζονται είναι οι 

ανιχνευτές και αισθητήρια λήψης σημάτων, οι αναλυτές ταλαντώσεων ή 

σημάτων και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές.
 29

 

 

4.4.4.1 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Εδώ και πέντε χρόνια στις βιομηχανίες της Αμερικής αποτέλεσε κύριο θέμα η 

προγνωστική συντήρηση, για την συντήρηση του βιομηχανικού εξοπλισμού. Το κόστος 

που έχει ξοδέψει από το 1985 η αμερικάνικη βιομηχανία για την συντήρηση του 

μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των εργοστασίων ξεπερνά τα $200 δις 
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δολάρια. Με στόχο να συλλέξουν δεδομένα όσο αφορά ποια μέθοδος συντήρησης είναι η 

πιο συμφέρουσα, το Ινστιτούτο Έρευνας της Ηλεκτρικής Ενέργειας των Ηνωμένων 

Πολιτειών (ERPI) έκανε μια έρευνα σχετικά με το κόστος λειτουργίας του εξοπλισμού 

ενός εργοστασίου. Η έρευνα αυτή βασιζόταν στην συλλογή μετρήσεων του εν λόγου 

κόστους, βάζοντας τα μηχανήματα να λειτουργούν και να συντηρούνται και με τις τρεις 

μεθόδους συντήρησης, δηλαδή την διορθωτική συντήρηση , την προληπτική συντήρηση 

και την προγνωστική συντήρηση. Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν τα εξής: 

1. Για την διορθωτική συντήρηση τα μηχανήματα 

παρουσίαζαν κόστος λειτουργίας $17 με $18 ανά ίππο. 

2. Για την προληπτική συντήρηση τα μηχανήματα 

παρουσίαζαν κόστος λειτουργίας $11 με $13 ανά ίππο. 

3. Για την προγνωστική συντήρηση τα μηχανήματα 

παρουσίαζαν κόστος λειτουργίας $7 με $9 ανά ίππο. Παρατηρούμε 

δηλαδή μείωση του ετήσιου κόστους συντήρησης κατά 50%. 

Εάν το κόστος συντήρησης αποτελεί το 9% με 15% της αξίας του παραγόμενου 

προϊόντος και το κόστος παραγωγής το 8% με 12% αντιλαμβανόμαστε την σημαντικότητα 

της προγνωστικής συντήρησης στην αποταμίευση του συνολικού κόστους μιας 

επιχείρησης. Τα πλεονεκτήματα της προγνωστικής συντήρησης είναι τα ακόλουθα: 

 Μείωση του συνολικού κόστους της συντήρησης. 

 Μείωση και ορισμένες φορές απαλείφει τον εκτός χρόνο 

λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού, με αποτέλεσμα την αύξηση 

του χρόνου λειτουργίας του. 

 Μηδενίζει ή ελαχιστοποιεί τις καταστροφικές αστοχίες του 

εξοπλισμού. 

 Μειώνει τις πιθανότητες απρόβλεπτων συντηρήσεων, οι 

οποίες επιδρούν αρνητικά στον προγραμματισμό της παραγωγής. 

 Ελαχιστοποιεί τα αποθέματα των ανταλλακτικών, καθώς οι 

υπεύθυνοι της συντήρησης έχουν την δυνατότητα να προγραμματίζουν 

τις επισκευές. 

 Η λειτουργικότητα του εξοπλισμού ενισχύεται με 

καθορισμένες προδιαγραφές. 

 Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος που οφείλεται στη μη 

σωστή λειτουργία των μηχανών. 
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 Αυξάνει την παραγωγικότητα του εργοστασίου. 

 Τα μηχανήματα ζουν περισσότερο και λειτουργούν 

καλύτερα με την προγνωστική συντήρηση. 

 Μείωση των άσκοπων επισκευών, καθώς η επιδιόρθωση των 

μηχανημάτων γίνεται μόνο στην περίπτωση που η απόδοση τους είναι 

κατώτερη των καθορισμένων προδιαγραφών. 

 Μειώνει την περίπτωση επισκευής μηχανημάτων λόγω 

λανθασμένης διάγνωσης. 

 Ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις της επανάληψης της 

παραγωγής των αγαθών που οφείλεται πολλές φορές στην κακή 

αποδοτικότητα του εξοπλισμού. 

 Μείωση των ελαττωματικών προϊόντων και των επιστροφών 

αυτών. 

 Ελάττωση των υπερωριών που μπορεί να οφείλονται είτε 

στην απροσδόκητη διακοπή της παραγωγής, είτε στη φτωχή απόδοση 

του εξοπλισμού. 

 Συμβάλει θετικά στην μείωση των αποζημιώσεων, τις οποίες 

πληρώνει αναγκαστικά ο κατασκευαστής στους πελάτες όταν 

παραδίδονται σε αυτούς ελαττωματικά προϊόντα που δεν πληρούν τις 

καθορισμένες προδιαγραφές. 

 Μείωση των εργατικών ατυχημάτων λόγο της μη αξιόπιστης 

λειτουργίας του εξοπλισμού. 

 Συμβάλει στην μείωση του ποσοστού προστίμων εξαιτίας 

της λειτουργίας μη αξιόπιστων μηχανημάτων. 

 Αύξηση της αποδοτικότητας του εξοπλισμού. 

 Μειώνεται ο χρόνος επισκευής του εξοπλισμού, καθώς οι 

τεχνικοί έχουν την δυνατότητα του αποτελεσματικού 

προγραμματισμού των απαιτούμενων επισκευών. 

Τα μειονεκτήματα της προγνωστικής συντήρησης είναι τα ακόλουθα:              

 Το αυξημένο αρχικό κόστος για την επένδυση του 

απαραίτητου διαγνωστικού εξοπλισμού. 
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 Το κόστος της εκπαίδευση του προσωπικού που θα διατεθεί 

από την επιχείρηση για τον χειρισμό του εξοπλισμού της προγνωστικής 

συντήρησης. 

 Τα ανώτερα προτερήματα των μηχανών που δεν 

εκμεταλλεύονται πλήρως οι επιχειρήσεις. 

 Το κέρδος που έχει η επιχείρηση δεν είναι άμεσα εμφανείς 

στην διοίκηση της επιχείρησης. 

 Η πιθανότητα μη αποτελεσματικής ανίχνευσης μιας 

επερχόμενης  βλάβης στον εξοπλισμό, από τις ακριβές τεχνικές της 

προγνωστικής συντήρησης.      

 Στο παρακάτω κεφάλαιο θα αναλύσουμε περεταίρω την προγνωστική συντήρηση 

και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί.  
28 

 

4.4.5 Η ΕΠΙΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Η επιβελτιωτική συντήρηση είναι μια μέθοδος συντήρησης η οποία τροποποιεί και 

αναβαθμίζει τη λειτουργία του παραγωγικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων. Η 

έννοια της επιβελτιωτικής συντήρησης περιλαμβάνει και την ολική αντικατάσταση των 

μηχανημάτων, όπου κρίνεται ότι αυτή είναι οικονομοτεχνικά αναγκαία. Αναγκαία είναι η 

σύνταξη σχετικής μελέτης και επανασχεδίασης του εξοπλισμού για την αντικατάσταση και 

την προσθήκη ορισμένων εξαρτημάτων στον εξοπλισμό.  

Οι στόχοι της επιβελτιωτικής συντήρησης διακρίνονται στην ελαχιστοποίηση του 

χρόνου που βρίσκεται εκτός λειτουργίας ο εξοπλισμός καθώς και ο χρόνος διάρκειας της 

διορθωτικής συντήρησης. Επίσης η μείωση του κόστους της διορθωτικής και προληπτικής 

συντήρησης, η απρόσκοπτη υποστήριξη του εξοπλισμού σε ανταλλακτικά, καθώς και η 

αναβάθμιση των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων του μηχανήματος και των 

εγκαταστάσεων έτσι ώστε να καθιστά τα κοστολογικά και τα ποιοτικά στοιχεία του 

προϊόντος ανταγωνιστικά για την αγορά. 

Οι αιτίες που προκαλούν αναγκαία την επιλογή αυτής της μεθόδου συντήρησης 

αναλύονται παρακάτω: 

 Η αύξηση των βλαβών όταν γίνονται συντηρήσεις. 

 Η μείωση απόδοσης σε σχέση με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. 
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 Η αύξηση του χρόνου εκτός λειτουργίας των μηχανών λόγω 

συντήρησης. 

 Η αύξηση του κόστους συντήρησης που εμφανίζεται στις 

μηχανές μετά το πέρας της τρίτης περιόδου της ηλικίας μιας μηχανής. 

 Η δυσκολία εύρεσης ανταλλακτικών λόγο είτε μεγάλου 

κόστους αγοράς είτε μείωση της εμφάνισης των ανταλλακτικών λόγο 

παλαιότητας του μηχανήματος. 

 Οι αιτίες που προέρχονται από την παραγωγή και τις 

πωλήσεις των παραγόμενων προϊόντων οι οποίες είναι η αύξηση των 

πωλήσεων στα υπάρχοντα προϊόντα, η προσθήκη νέων προϊόντων στα 

ήδη παραγόμενα και η αναγκαιότητα αλλαγής τεχνολογίας της παραγωγής 

λόγο τις ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων σε κόστος και 

ποιότητα.  
28

  

4.4.6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 

Την τελευταία δεκαετία εξελίχθηκε μία νέα και πιο σύγχρονη πολιτική συντήρησης 

η συντήρηση ακριβείας. Στόχος της συντήρησης αυτής είναι ο σχεδιασμός μιας μηχανής 

με σκοπό να διορθώσει τα τυχόν λάθη που έχουν γίνει στον σχεδιασμό αυτής της μηχανής. 

Συνήθως για τα λάθη που έγιναν στον σχεδιασμό των μηχανών αυτών που επεμβαίνει η 

συντήρηση ακριβείας, ευθύνεται ο μηχανικός σχεδίασης αλλά και το τμήμα συντήρησης. 

Έτσι βασική προϋπόθεση του επανασχεδιασμού της μηχανής αυτής είναι η συνεργασία 

μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων με στόχο τον καλύτερο σχεδιασμό. Η γενική λογική της 

συντήρησης ακριβείας είναι η ελαχιστοποίηση των αστοχιών αλλά μέσω της εξάλειψης 

των αιτιών που οδηγούν στην ανάγκη για συντήρηση, ενώ οι άλλες μέθοδοι συντήρησης 

αποσκοπούν στην εξάλειψη των αστοχιών. Το κύριο πλεονέκτημα της συντήρησης 

ακριβείας είναι ότι εφαρμόζεται μόνο μια φορά και φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Για την εφαρμογή της συντήρησης ακριβείας υπάρχουν δύο αναγκαίες προαπαιτήσεις. Η 

αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας διευθυντικής ομάδας, η οποία να ασχολείται με την 

καινοτομία και τις ανάγκες της αγοράς. Επίσης η αναγκαιότητα της ύπαρξης ικανών και 

έμπειρων ερευνητών, στους οποίους θα παρέχονται αρκετά χρήματα και χρόνος για την 

ανάλυση και σύνθεση των προβλημάτων που εμφανίζουν οι μηχανές που θα συντηρηθούν.  

Προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου της συντήρησης ακριβείας είναι όταν 

μια βλάβη συμβαίνει αρκετά συχνά και απαιτεί πολύ χρόνο η επισκευή της. Η υιοθέτηση 

του τύπου αυτού συντήρησης καθορίζεται κυρίως από την σύγκριση του κόστους 
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επανασχεδιασμού της μηχανής με το κόστος της επαναλαμβανόμενης συντήρησης της. 

Εκτός των οικονομικών λόγων, επιλέγουμε την συντήρηση ακριβείας και για την βοήθεια 

του υπόλοιπου εξοπλισμού. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η συντήρηση αυτή θα 

πρέπει να ελέγχεται πριν την υλοποίησή της και να εξετάζονται παράλληλα οι επιπτώσεις 

αυτής σε άλλα εξαρτήματα ή μηχανήματα. Επίσης θα πρέπει πριν προβούμε στην μέθοδο 

της συντήρησης ακριβείας να γνωρίζουμε την πηγή του προβλήματος για να αποφύγουμε 

την άσκοπη αλλαγή της μηχανής. 

Μερικά πλεονεκτήματα της συντήρησης ακριβείας είναι τα παρακάτω: 

 Σε αρκετές περιπτώσεις μικρές αλλαγές σε μία μηχανή 

μπορεί να προβούν πολύ πιο οικονομικές και χρήσιμες. 

 Μειώνεται αισθητά το κόστος λειτουργίας. 

 Βλάβες οι οποίες συμβαίνουν συχνά μπορούν να επιλυθούν 

μία και έξω.  

 Μείωση του κόστους συντήρησης και των απωλειών λόγω 

κακής ποιότητας. 

 Βελτίωση της λειτουργικότητας της παραγωγικής 

διαδικασίας λόγω της απομάκρυνσης ατελειών στον σχεδιασμό μιας 

μηχανής. 

 Βελτίωση της γνώσης των μηχανικών. 

  Μερικά μειονεκτήματα αναφέρονται παρακάτω: 

 Μεγάλο κόστος εφαρμογής. 

 Ελαχιστοποίηση της παραγωγής λόγω της μεγάλης διάρκειας 

της συντήρησης. 

 Μπορεί να εφαρμοστεί η συντήρηση ακριβείας για την 

επίλυση ενός προβλήματος που δεν έχει εντοπιστεί η πραγματική αιτία 

βλάβης του και να αποδειχτεί η χρησιμότητα της μάταιη. 
27 

4.5 ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ο προγραμματισμός της συντήρησης πρέπει να γίνεται σε λειτουργική και 

οικονομική βάση, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος συντήρησης, να μην 

επηρεάζεται η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και να μην μειώνεται η παραγωγή 

στη βιομηχανία λόγω βλαβών.  

Βασικά σημεία που πρέπει να ελέγχονται και να επισκευάζονται ανά κατηγορία, 

όταν κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, είναι τα εξής: 
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 στους ηλεκτροκινητήρες 

 ευθυγράμμιση αξόνων κινητήρα και φορτίου 

 έλεγχος ηλεκτρικών επαφών 

 καθαρισμός 

 λίπανση εδράνων και αλλαγή των φθαρμένων 

 στο φωτισμό  

 καθαρισμός ή αλλαγή λαμπτήρων 

 στα συστήματα ελέγχου 

 καθαρισμός διακοπτών 

 έλεγχος τερματικών, επαφών και λειτουργίας ηλεκτρονόμων 

Η συντήρηση του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σε προγραμματισμένα χρονικά 

διαστήματα, λαμβάνοντας υπόψη της απαιτήσεις της παραγωγικής διαδικασίας. Είναι 

βασικό όμως να αναφέρουμε πως δεν επιτρέπεται η παραγωγική διαδικασία να καθυστερεί 

ή να εμποδίζει την σωστή και προγραμματισμένη συντήρηση. Σημειώνεται ότι σε αρκετές 

βιομηχανίες και συνήθως σε βιομηχανίες με μικρότερο οικονομικό κέρδος θεωρούν 

προτιμότερο την καθυστέρηση της συντήρησης, με σκοπό την αύξηση της παραγωγής. 

Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα τα μηχανήματα να φθείρονται πιο γρήγορα και σε πιο 

ακραίες περιπτώσεις να έχουμε μεγάλες βλάβες και αρκετά ζημιογόνες και πολυέξοδες για 

τις βιομηχανίες. Συνεπώς η τήρηση της τακτικής συντήρησης είναι απαραίτητο συστατικό 

για την ομαλή λειτουργία ενός εργοστασίου.   

         

Παρακάτω θα αναφερθούμε στην προγραμματισμένη και προληπτική συντήρηση, 

καθώς και στην έκτατη συντήρηση λόγω βλαβών, που γίνεται στα αντλιοστάσια της 

Ε.Υ.Δ.Α.Π.. 

4.6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 

Όπως προαναφερθήκαμε για την ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου χωρίς 

περαιτέρω βλάβες και καθυστερήσεις της λειτουργίας του, βασικός παράγοντας είναι να 

γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και στα διαστήματα που ορίζουν οι 

κατασκευαστές , οι σωστές συντηρήσεις. Οι συντηρήσεις που αναφέρουμε παρακάτω είναι 

προγραμματισμένες να γίνονται κάθε 6 μήνες από το προσωπικό της Ε.Υ.Δ.Α.Π. που είναι 

υπεύθυνο για αυτές. Οι βασικές συντηρήσεις είναι οι παρακάτω:   
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1. Εξαγωγή του κινητήρα για συντήρηση. Καθαρισμός των 

εσωτερικών μερών του και έλεγχος της σωστής λειτουργίας του. 

2. Έπειτα γίνεται καθαρισμός εξωτερικά του κινητήρα και λίπανση 

αυτού.  

3. Εξαγωγή των αντλιών για συντήρηση. Έλεγχος για τυχόν φθορές 

καθαρισμός και λίπανση αυτών.  

4. Αλλαγή ελαστικών παρεμβασμάτων αναρρόφησης και κατάθλιψης.  

5. Έλεγχος στις δεξαμενές και στα αισθητήρια όργανα. 

6. Έλεγχος του φλοτέρ της αντλίας δαπέδου. 

7. Λίπανση των αξόνων των ηλεκτροβαννών και καθάρισμα της 

πλακέτας τους. 

8. Έλεγχος δικτύου για τον τηλεέλενγχο των αντλιοστασίων. 

9. Έλεγχος UPS. 

10. Έλεγχος των οργάνων μέτρησης. 

Κατά καιρούς παρουσιάζονται βλάβες τις οποίες δύσκολα μπορούμε να 

προβλέψουμε ή να αποτρέψουμε να προκληθούν. Οι βλάβες αυτές είναι η αφορμή να 

γίνονται ορισμένες συντηρήσεις που δεν γίνονται αλλιώς, τουλάχιστον με τον τρόπο 

λειτουργίας του αντλιοστασίου μέχρι τώρα. 

4.7 ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΩΝ 

Όπως προαναφέραμε και παραπάνω οι έκτακτες συντηρήσεις λόγω βλαβών είναι η 

αιτία εξαγωγής και επιδιόρθωσης και συνεπώς συντήρησης, των εξαρτημάτων αυτών. Οι 

βλάβες σε βιομηχανικό χώρο είναι συχνό φαινόμενο και δύσκολα αποτρέψιμο καθώς 

οφείλονται σε αρκετούς παράγοντες. Με τις συντηρήσεις προσπαθούμε να 

ελαχιστοποιήσουμε τους παράγοντες ή τις αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν τέτοιες 

βλάβες. Στο αντλιοστάσιο στο οποίο συγκεντρώσαμε στοιχεία όσον αφορά την λειτουργία 

του και τις συντηρήσεις του παρατηρήσαμε πως οι πιο συχνές βλάβες που προκαλούνται 

είναι οι παρακάτω:    

1. Βλάβη στον κινητήρα και εξαγωγή αυτού για επισκευή 

καθώς και καθαρισμός και λίπανση. 

2. Βλάβη της αντλίας και εξαγωγής αυτής για επισκευή και 

συντήρηση. 
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3.  Βλάβη στο φλοτέρ της αντλίας δαπέδου και εξαγωγή αυτού 

για επισκευή. 

4. Αλλαγή της μπαταρίας του PLC λόγο πολύχρονης χρήσης. 

5. Βλάβη της βάνας και συνεπώς εξαγωγή και επιδιόρθωση 

αυτής. 

6. Βλάβη και συνεπώς αντικατάσταση του ανεπίστροφου, της 

πιεζοθραυστικής και του εξαρμωτικού. 

7. Βλάβη και συνεπώς αντικατάσταση της ηλεκτροβάνας 

εισαγωγής και κατάθλιψης.  

8. Βλάβη στο modem με αποτέλεσμα τοποθέτησης νέου και 

έλεγχος λειτουργίας του μέσω SCADA. 

9. Βλάβη στο κόμπλερ των αντλητικών ζευγών με αποτέλεσμα 

την αντικατάσταση του και την ευθυγράμμιση του. 

10. Αντικατάσταση του αντικραδασμικού ελαστικού λόγο 

φθοράς. 

11. Αντικατάσταση των στοιχείων του UPS λόγο φθοράς και 

καθαρισμός του PILLAR του UPS. 

12. Αντικατάσταση των επιτηρητών τάσεων και εντάσεων λόγο 

βλάβης. 

13. Αντικατάσταση του PLC λόγω βλαβών και πέρασμα 

σεναρίου. 

Αρκετές βλάβες από αυτές που αναφέραμε παραπάνω είναι ζημιογόνες και 

πολυέξοδες. Επίσης η βλάβη ενός μοτέρ ή μίας αντλίας πέρα από το οικονομικό αντίκτυπο 

και πέρα από τις καταστροφές που μπορεί να προκαλέσει με τις πιέσεις από το νερό που 

δημιουργούνται είναι και επικίνδυνες για το προσωπικό που θα τύχει να βρίσκεται στο 

χώρο εκείνη την στιγμή. Ένας ακόμα σημαντικός λόγος να αποτρέψουμε τέτοιες βλάβες 

είναι και η ανάγκη ενός αντλιοστασίου να παρέχει όταν χρειάζεται την ποσότητα του 

νερού του απαιτητέ, καθώς η κοινωνία μας σήμερα με τον τρόπο ζωής που έχει αναπτύξει, 

έχει θέση σε αναγκαίο αγαθό ύπαρξης της το νερό στα σπίτια. Οπότε αν για οποιοδήποτε 

λόγο υπάρξει διακοπή του νερού σε μία περιοχή έστω για μία ή δύο ώρες ενέργειες που 

κάνουμε στην καθημερινότητα, όπως το πλύσιμο των ρούχων, το πλύσιμο των πιάτων, το 

μαγείρεμα αλλά και το αποχετευτικό σύστημα κ.α. ,μας επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την 

καθημερινότητα μας. Επίσης για λόγους σαν τους παραπάνω είναι πρέπον να γίνονται οι 
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συντηρήσεις, που επηρεάζουν πιο άμεσα το δίκτυο, ωράρια όπως βραδινά ή πολύ πρωινά.  

Για τον λόγο αυτόν σκοπός μας είναι να τις προβλέψουμε μέσω παρατήρησης του πόσο 

συχνά εμφανίζονται και να αποτρέψουμε να προκληθούν μέσω της συντήρησης. Είναι 

λοιπόν εφικτό για βλάβες, όπως φθοράς λόγο του χρόνου, να καταγράφουμε κάθε πότε 

χρειάζονται επισκευή και να την υλοποιούμε πριν προκληθεί η βλάβη. Τέτοιες βλάβες στο 

αντλιοστάσιο της χελιδονού είναι η μπαταρία του PLC, του αντικραδασμικού ελαστικού, 

των στοιχείων του UPS, των επιτηρητών τάσεων και εντάσεων καθώς και του φλοτέρ της 

αντλίας δαπέδου. Ένας άλλος τρόπος εξίσου αποτελεσματικός για να αποτρέψουμε βλάβες 

σαν αυτές είναι η πρόγνωση αυτών με την βοήθεια διάφορων αισθητηρίων. Ο τρόπος 

αυτός ονομάζεται προγνωστική συντήρηση και θα τον αναλύσουμε λεπτομερώς στο 

παρακάτω κεφάλαιο.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 Οι τεχνικές της Προγνωστικής Συντήρησης ( PdM , Predictive Maintenance ) ,μας 

βοηθούν να ορίσουμε την κατάσταση του εν λειτουργία εξοπλισμού με σκοπό να 

προβλέψουμε πότε θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η συντήρηση για την αποφυγή κάποιας 

βλάβης. 

 Πρόγνωση = Επισκευή, πριν χαλάσει.. 

 Ορισμένα πλεονεκτήματα της Προγνωστικής Συντήρησης είναι: 

  Η εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με την προληπτική συντήρηση που 

στηρίζεται σε κλειστό χρονοδιάγραμμα, γιατί οι εργασίες γίνονται μόνο όταν 

χρειάζεται. 

  Mέσω της Προγνωστικής Συντήρησης υπάρχει η δυνατότητα να 

εξοικονομήσουμε ,(έρευνα του αμερικάνικου τομέα ενέργειας) έως 30% στα έξοδα 

συντήρησης και επισκευής και έως 45% μείωση στον εκτός λειτουργίας χρόνο 

(downtime). 
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  Αυξάνεται ο χρόνος ζωής των μηχανημάτων, η αυξημένη ασφάλεια στην 

εγκατάσταση, λιγότερα ατυχήματα με αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και 

βελτιστοποιημένη διαχείριση αποθήκης. 

 Χρησιμοποιούνται αρχές στατιστικών δεδομένων παραγωγής προκειμένου 

να προσδιοριστεί σε ποίο χρονικό διάστημα στο μέλλον, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν 

εργασίες συντήρησης. Συνήθως επιθεωρήσεις προγνωστικής συντήρησης 

πραγματοποιούνται όσο ο εξοπλισμός λειτουργεί κανονικά, έτσι ελαχιστοποιείται η 

διατάραξη των συνηθισμένων λειτουργιών του συστήματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

σημαντικά οικονομικά οφέλη και υψηλή αξιοπιστία του συστήματος.
 24 

Η προγνωστική συντήρηση αξιοποιεί μεθόδους μη καταστροφικού ελέγχου 

για να εκτιμήσουμε την κατάσταση των μηχανημάτων, όπως η θερμογραφία, οι υπέρηχοι 

(αερόφερτοι ή και δομής), ανίχνευση κραδασμών, ανάλυση ελαίων κλπ. 

 

5.1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Στις βιομηχανίες σήμερα έχει ξεκινήσει να εμφανίζεται πιο συχνά η μεθοδολογία 

τις προγνωστικής συντήρησης, από ότι η μεθοδολογία της προληπτικής συντήρησης. Αυτό 

είναι αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγής και της μείωσης του χρόνου που 

αφιερώνουν οι εταιρίες στην συντήρηση των μηχανών. Με την προγνωστική συντήρηση 

μπορούμε σε μία βιομηχανία να αποτρέψουμε κάποια βλάβη να συμβεί, χωρίς να 

χρειάζεται να κάνουμε κάθε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συντήρηση στα 

μηχανήματα. Ακόμα μπορούμε να ορίσουμε και εμείς σύμφωνα με τα δεδομένα που μας 

παρέχουν τα αισθητήρια, πότε θα πρέπει να γίνει η συντήρηση σε μια βιομηχανία. 

 Όπως προαναφέραμε και παραπάνω από τις κύριες τεχνολογίες της προγνωστικής 

συντήρησης είναι η θερμογραφία, η ανάλυση λιπαντικών και η ανάλυση κραδασμών-

δονήσεων.  

Παρακάτω θα αναλύσουμε σε σχέση με την τωρινή λειτουργία του αντλιοστασίου 

της ΄΄Χελιδονού΄΄ τα μέτρα και τεχνολογίες της προγνωστικής συντήρησης που μπορούμε 

να εφαρμόσουμε για την εύρυθμη λειτουργία του αντλιοστασίου. 
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5.1.1 ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   

Για να εκτελείται σωστά στο αντλιοστάσιο η μέθοδος της προγνωστικής 

συντήρησης πρέπει να λάβουμε μέτρα τα οποία θα μας βοηθήσουν στο απομακρυσμένο 

έλεγχο του. Οι ενέργειες που θα πρέπει να εφαρμόσουμε θα είναι οι παρακάτω: 

 Αντικατάσταση των αναλογικών βολτομέτρων και αμπερομέτρων με 

καινούρια ψηφιακά όργανα. 

 Αντικατάσταση αντλίας δαπέδου με νέα υποβρύχιου τύπου με 

ενσωματωμένο ενσύρματο φλοτέρ. 

 Αντικατάσταση φλοτέρ της δεξαμενής με νέο ασύρματο φλοτέρ. 

 Δυνατότητα σύνδεσης του συστήματος με δεύτερο αισθητήριο back 

up (κατά προτίμηση στην περίπτωση μας, με ένα αισθητήριο πίεσης) 

σε περίπτωση που δεν έχουμε σήμα από το πρώτο αισθητήριο. 

 Τέλος αντικατάσταση μανομέτρων με μανόμετρα γλυκερίνης και 

τοποθέτηση μέτρου παροχής. 

Με την υλοποίηση των μέτρων αυτών και με τα είδη υπάρχοντα συστήματα του 

αντλιοστασίου θα είμαστε σε θέση να ελέγχουμε την πλήρη λειτουργία του από μακριά 

καθώς και να συλλέγουμε πληροφορίες που θα μας βοηθούν για την πρόγνωση βλαβών.   

Παρακάτω θα αναφέρουμε τεχνολογίες που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε 

στο αντλιοστάσιο σε ορισμένα μηχανικά μέρη, έτσι ώστε να έχουμε πιο ακριβή και 

αποτελεσματικά στοιχεία για την υλοποίηση της προγνωστικής συντήρησης.  

5.1.2  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Για την επίτευξη της προγνωστικής συντήρησης χρησιμοποιούμε ορισμένες 

τεχνολογίες που μας βοηθούν να έχουμε τον έλεγχο και την εποπτεία σε μια βιομηχανία. 

Οι  τεχνολογίες αυτές όπως προαναφέραμε και θα επιλέγαμε να χρησιμοποιήσουμε στο 

αντλιοστάσιο είναι η θερμογραφία, η ανάλυση λιπαντικών και η ανάλυση δόνησης.     
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5.1.2.1 ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ 

Η θερμογραφία χρησιμοποιείται αρκετά στις βιομηχανίες σήμερα καθώς είναι ένας 

αποτελεσματικός τρόπος, μέσω της εύρεσης των εστιών θερμότητας σε μηχανολογικές και 

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να ελέγχουμε την κατάσταση των μηχανημάτων. 

Όταν αναφερόμαστε στον όρο θερμογραφία παραπέμπουμε στην καταγραφή της 

επιφανειακής θερμοκρασίας κάποιου αντικειμένου ανεξάρτητα από το που προέρχεται 

αυτή. Βασίζεται δηλαδή στην ακτινοβολία που το κάθε σώμα εκπέμπει ανάλογα με την 

θερμοκρασία που αυτό έχει και μας μεταδίδει την κατάσταση αυτή μέσω μίας θερμικής 

εικόνας του σώματος αυτού. Συνήθως η αποτύπωση της θερμογραφίας γίνεται σε μια 

έγχρωμη εικόνα όπου ανάλογα με τις διάφορες θερμοκρασίες που υπάρχουν στο 

αντικείμενο που ελέγχουμε, αντιστοιχούν και διαφορετικά χρώματα. Βασικό γνώρισμα 

των χρωμάτων είναι πως το μπλε αναφέρεται στο πιο ψυχρό και το κόκκινο στο πιο θερμό. 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ  4.1 ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ 

 

Για την καταγραφή της θερμικής ακτινοβολίας χρησιμοποιούμε την θερμοκάμερα, 

η οποία μας βοηθά να δούμε την θερμοκρασία ενός αντικειμένου όπως προαναφέραμε. Με 

την θερμοκάμερα έχουμε την δυνατότητα να καταγράφουμε την θερμική ακτινοβολία του 

αντικειμένου που ενδιαφερόμαστε, καθώς όλα τα αντικείμενα έχουμε μια θερμική 

ακτινοβολία ακόμα και αυτά που όταν έρθουμε σε επαφή μας φαίνονται κρύα. Η γενική 

φιλοσοφία λοιπόν είναι πως αν για παράδειγμα μια μηχανή λειτουργεί σε υψηλότερη 

θερμοκρασία από αυτήν που λειτουργεί συνήθως αυτό μας βοηθά να καταλάβουμε ότι 

υπάρχει μια βλάβη στην μηχανή. 
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Αντιλαμβανόμαστε λοιπός την σημαντικότητα και την βοήθεια που μπορεί να μας 

προσφέρει η θερμογραφία σε ένα αντλιοστάσιο. Μπορούμε δηλαδή να εντοπίσουμε 

διαρροές στο υδραυλικό σύστημα, όπως και αν λειτουργούν σωστά οι σωλήνες καθώς και 

αν έχουμε υγρασία σε κάποιο χώρο. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν αμέσως αντιληπτά μέσω 

μιας θερμοκάμερας καθώς θα παρατηρήσουμε διαφορετικές χρωματικές αποτυπώσεις από 

τις επιθυμητές. Επίσης θετικό είναι ότι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα για την 

θερμική ακτινοβολία ενός σώματος από απόσταση χωρίς να έρθουμε σε επαφή με αυτό και 

μας δίνει την δυνατότητα να εντοπίζουμε έγκαιρα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν από τα παραπάνω ότι με την βοήθεια της θερμογραφίας θα 

μπορούσαμε να ελέγχουμε το αντλιοστάσιο και πιο συγκεκριμένα τα μοτέρ , τις αντλίες 

τους σωλήνες καθώς και τα ερμάρια με αποτέλεσμα να έχουμε την δυνατότητα να 

εφαρμόσουμε την προγνωστική συντήρηση.
 16,17

         

5.1.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

Η ανάλυση λιπαντικών των μηχανών είναι μια ακόμα τεχνολογία της 

προγνωστικής συντήρησης. Η παρακολούθηση της κατάστασης μίας μηχανής με ανάλυση 

λαδιού μας βοηθά να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση του εξοπλισμού που 

διαθέτουμε και του λιπαντικού που χρησιμοποιούμε. Αυτό γίνεται εφικτό με την περιοδική 

φασματογραφική ανάλυση. 

Η φασματογραφική ανάλυση μας βοηθά στην επιμήκυνση του χρόνου αλλαγής του 

λαδιού. Για να έχουμε καλύτερη λειτουργία μιας μηχανής και για να έχουμε την μέγιστη 

διάρκεια ζωής της , θα πρέπει το λάδι να αναλύεται περιοδικά για να επιβεβαιώνεται ο 

βαθμός διάβρωσης και η μόλυνση του. Η κάθε μηχανή ή το κάθε σύστημα κυκλοφορίας 

λαδιού είναι μοναδικό όσον αφορά την κατασκευή του , την λειτουργία του και την 

επιρροή που αυτό έχει στο λάδι που χρησιμοποιείται. Με την ανάλυση του λαδιού 

μπορούμε να γνωρίζουμε σε τι βαθμό τα πρόσθετα του λαδιού έχουν εξαντληθεί ή πότε οι 

παράγοντες μόλυνσης έχουν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που δεν επιτρέπουν στο λάδι να 

λειτουργεί σωστά. Η χρήση του λιπαντικού σήμερα είναι περισσότερο σημαντική λόγο της 

συνεχούς αύξησης του κόστους των λιπαντικών, των εργατικών και του μηχανολογικού 

εξοπλισμού. Έτσι λοιπόν μπορούμε μέσω της περιοδικής φασματογραφικής ανάλυσης των 

συγκεντρωθέντων μεταλλικών σωματιδίων στο λάδι να συμπεράνουμε αν υπάρχουν 

πιθανά προβλήματα σε μια μηχανή, με αποτέλεσμα να προγραμματίσουμε να επέμβουμε 

όποτε θα είναι πιο βολικό για μας. Με τις αναλύσεις δειγμάτων λαδιού έχουμε την 

δυνατότητα να εντοπίσουμε την φθορά διαφόρων μερών του κινητήρα, την μείωση ζωής 
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των ρουλεμάν , τον εντοπισμό κολλημένων βαλβίδων, διαρροές από το σύστημα ψύξης, 

τον ελλιπή καθαρισμό αέρος και πολλές άλλες βλάβες. 

Μέσα σε ένα μηχάνημα η βασική ένδειξη για την κατάσταση του λαδιού είναι η 

ποσότητα και το επίπεδο των μεταλλικών σωματιδίων που αιωρούνται σε αυτό. Στον 

φασματογράφο συνήθως εμφανίζονται σωματίδια μόλυνσης από τον αέρα καθώς και αυτά 

που υποδεικνύουν διαρροή του αντιψυκτικού. Τρία είναι τα βασικά μέρη που 

περιλαμβάνουν τα περισσότερα προγράμματα περιοδικών αναλύσεων λαδιού. Αυτά είναι ο 

έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων του λαδιού, ο καθορισμός των συγκεντρωμένων 

μεταλλικών σωματιδίων με φασματογράφο και η επεξήγηση των πληροφοριών. 

Συνήθως η διαδικασία της ανάλυσης γίνεται με τον έλεγχο των φυσικών ιδιοτήτων 

και την ανάλυση με φασματογράφο.
 26 

5.1.2.2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ 

Ο έλεγχος των φυσικών ιδιοτήτων μπορεί να περιλαμβάνει τους εξής τρόπους 

μέτρησης: 

 Το σύνολο των στερεών που μας δείχνει αν το λάδι και τα φίλτρα αέρα  

λειτουργούν σωστά, αν το λάδι έχει αρχίσει να δημιουργεί λάσπη και να 

προκαλεί επικαθίσεις ή αν υπάρχει μόλυνση από σκόνη άμμο κλπ. 

 Το νερό που η εμφάνιση του μας προειδοποιεί για υγροποίηση, διαρροή 

αντιψυκτικού ή μόλυνση από κάποιο εξωτερικό παράγοντα. 

 Μέτρηση του επιπέδου οξείδωσης ή μόλυνσης του λιπαντικού. Όταν τα 

περισσότερα λάδια οξειδώνονται, έχουν την τάση να αυξάνουν το ιξώδες 

τους , καθώς και μερικοί σταθεροποιητές ιξώδους έχουν την τάση να 

«αποκόπτονται» με την χρήση του λαδιού, κάτι που ως αποτέλεσμα έχει 

την μείωση του ιξώδους. 

 TOTAL ACID NUMBER : Αυτός είναι ένας τρόπος μέτρησης του βαθμού 

αποσύνθεσης και τυχόν υψηλό αποτέλεσμα μας δείχνει την πιθανότητα 

διάβρωσης του μετάλλου. 

 TOTAL BASE NUMBER: Η μέτρηση αυτή μας υποδεικνύει την 

διαθέσιμη αλκαλικότητα ενός λιπαντικού. Μια χαμηλή τιμή συνήθως 

οφείλεται στην μείωση της διαλυτότητας του λαδιού και στην εξάντληση 

των προσθετών. 
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 FUEL DILUTION: Η μέτρηση αυτή αφορά την μέθοδο μέτρησης της 

ποσότητας άκαυστου καυσίμου που περιέχεται στο λιπαντικό. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα προβλήματος του κυκλώματος καυσίμου , των μπέκ, του 

καρμπυρατέρ, της αντλίας καυσίμου.
*26

 

5.1.2.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟ 

Με την μέθοδο αυτή έχουμε την αναζήτηση έως και 16 διαφορετικών στοιχείων 

και το επίπεδο τους σε «μέρη ανά εκατομμύριο» που περιέχονται μέσα στο λάδι. 

Παρακάτω θα αναφέρουμε τις κατηγορίες που χωρίζονται: 

 Μέταλλα φθοράς: Η προοδευτική αύξηση του επιπέδου των 

στοιχείων υποδεικνύει την εξέλιξη της φθοράς. 

 ΠΥΡΙΤΙΟ: Η άμμος και η βρώμα συνήθως αποτυπώνεται στις 

αναλύσεις ως «πυρίτιο». Η αύξηση του επιπέδου υποδεικνύει 

συχνά την ανάγκη αντικατάστασης των φίλτρων αέρος. 

 ΒΟΡΟΝ, ΝΑΤΡΙΟ, ΚΑΛΛΙΟ: Η παρουσία τους αποδεικνύει 

διαρροή αντιψυκτικού στο λάδι και εξακολουθεί να υφίσταται 

ακόμα και αν το νερό του αντιψυκτικού έχει εξατμιστεί.  

 ΦΩΣΦΟΡΟΣ, ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ, 

ΒΑΡΙΟ, ΜΑΓΝΗΣΙΟ: Τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στα πακέτα 

προσθέτων των λιπαντικών και η σημαντική μείωση του 

επιπέδου τους μπορεί να σημαίνει ότι δεν βρίσκονται πλέον σε 

αρκετή ποσότητα για να φέρουν σε πέρας το έργο τους. Η 

αλλαγή λαδιού ή το συμπλήρωμα φρέσκου λαδιού είναι 

απαραίτητο για την επαναφορά τους στο βασικό επίπεδο. 
 26

  

 

 

 

 

 

 



114 

 

5.1.2.3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΟΝΗΣΕΩΝ 

 

 

ΕΙΚΟΝΑ 4.2 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ 

 

Η ανάλυση των δονήσεων ή των κραδασμών είναι μία εξίσου σημαντική 

τεχνολογία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την προγνωστική συντήρηση. Με την 

ανάλυση των δονήσεων έχουμε την δυνατότητα να ελέγχουμε το σύστημα μας και να 

μπορούμε έγκαιρα και προγραμματισμένα να επέμβουμε σε αυτό. Η επισκευή όταν 

απαιτείται, η επέκταση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού καθώς και η μείωση του 

κόστους συντήρησης και των ανταλλακτικών είναι κάποια από τα πλεονεκτήματα που μας 

προσφέρει η ανάλυση των κραδασμών. Για την διάγνωση μηχανικών σφαλμάτων σε 

περιστρεφόμενες μηχανές χρησιμοποιούμε κυρίως την τεχνολογία της ανάλυσης των 

κραδασμών καθώς συλλέγουμε δεδομένα τα οποία μας ενημερώνουν για τυχόν βλάβες έως 

και 9 μήνες πριν την αστοχία του μηχανήματος. Τρείς είναι οι εφαρμογές της 

παρακολούθησης και ανάλυσης των κραδασμών: 

1. Διάγνωση της κατάστασης του εξοπλισμού καθώς και ανίχνευση μιας 

βλάβης. 

2. Εύρεση της αιτίας της βλάβης. 

3. Εκτίμηση της περιόδου συνέχισης της απρόσκοπτης λειτουργίας. 
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ΕΙΚΟΝΑ 4.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 Για την εφαρμογή της ανάλυσης των δονήσεων χρησιμοποιούμε αναλυτές 

δονήσεων, οι οποίοι σχεδιάστηκαν για να καλύψουν το κενό που υπάρχει στον τομέα της 

βιομηχανικής συντήρησης, μεταξύ των απλών μετρητών δονήσεων (τύπου στυλό). 

Αρκετοί από τους αναλυτές δονήσεων προσφέρουν και άλλες δυνατότητες στον χρήστη. 

Δυνατότητες όπως την μέτρηση ταχύτητας και επιτάχυνσης των δονήσεων, με άμεση 

ανίχνευση της δημιουργίας προβλημάτων όταν οι τιμές ξεπεράσουν τα όρια που ορίζονται 

στο πρότυπο ISO 10816. Επίσης μπορούν αυτόματα να αναγνωρίσουν την προέλευση μιας 

βλάβης, δηλαδή αν προήλθε από φθαρμένα ρουλεμάν, μηχανική χαλαρότητα, 

αζυγοσταθμία ή κακή ευθυγράμμιση καθώς μας παρέχουν και δεδομένα για την 

κατάσταση των ρουλεμάν, αν υπάρχει αστοχία υλικού ή υπερβολική ή ελλιπής λίπανση. 

Υπάρχουν επίσης και λογισμικά τα οποία συνεργάζονται με τους αναλυτές κραδασμών και 

προσφέρουν καταγραφή, ανάλυση και παρακολούθηση των δονήσεων. Τα λογισμικά αυτά 

μας παρέχουν την δυνατότητα για εργασίες όπως, προγραμματισμό μιας διαδρομής με τα 

σημεία ελέγχου του εργοστασίου, παρακολούθηση του ιστορικού των κραδασμών των 

μηχανημάτων, σήμανση κινδύνου με την αύξηση τιμών των δονήσεων, ανάλυση του 

φάσματος FFT καθώς και ανάλυση της φθοράς των ρουλεμάν.
 17

         

5.2   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Για την σωστή λειτουργία όλων των εργοστασίων είναι απαραίτητη η συντήρηση 

και η παρακολούθηση προόδου των μηχανημάτων τους. Όπως προαναφέραμε και 

παραπάνω, η συντήρηση είναι από τους κύριους παράγοντες για την λειτουργία και την 

οικονομία μίας βιομηχανίας. Πολλές φορές όμως λόγο της αυξημένης παραγωγής οι 

προγραμματισμένες συντηρήσεις δεν τηρούνται στα χρονοδιαγράμματα που πρέπει και 
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αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μη σωστή λειτουργία των μηχανών και την πιθανότητα 

δημιουργίας βλάβης. Αυτός είναι και ο λόγος που η προληπτική συντήρηση άρχισε να μην 

είναι επαρκής σαν μεθοδολογία συντήρησης. Έτσι με την βοήθεια της εξέλιξης της 

τεχνολογίας άρχισε να γίνεται η χρήση της μεθοδολογίας της προγνωστικής συντήρησης. 

Όπως προαναφέραμε η μεθοδολογία της προγνωστικής συντήρησης στηρίζεται στην 

παρακολούθηση του μηχανικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ενός εργοστασίου έτσι 

ώστε να μπορεί να προλαμβάνει τυχόν βλάβες. Έτσι μπορούν να γίνονται οι συντηρήσεις 

στο χρονικό περιθώριο που πρέπει δίνοντας όμως έτσι την δυνατότητα να ορίζουμε εμείς 

την στιγμή και τον τρόπο της συντήρησης. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγεται η δημιουργία 

μιας βλάβης όπως επίσης και η τακτική και άσκοπη συντήρηση σε μηχανήματα που δεν 

χρειάζεται η συντήρηση σε τόσο τακτά χρονικά διαστήματα.  

Παραπάνω αναφέραμε τρείς βασικές τεχνολογίες παρακολούθησης του εξοπλισμού 

μας στο εργοστάσιο οι οποίες μας βοηθούν να προλάβουμε την δημιουργία τυχόν βλαβών. 

Οι τεχνολογίες αυτές που είναι η θερμογραφία, η ανάλυση των λιπαντικών και η ανάλυση 

των κραδασμών-δονήσεων θα μας βοηθήσουν για την εύρυθμη λειτουργία του 

αντλιοστασίου. Το αντλιοστάσιο όπως προαναφέραμε απαρτίζεται από ηλεκτρικούς 

πίνακες, μοτέρ, αντλίες και ηλεκτροβάννες ως βασικά μέρη τα οποία σκοπός μας είναι να 

λειτουργούν άρτια και όποτε εμείς ορίζουμε χωρίς βλάβες ή άσκοπες επισκευές. Έτσι 

λοιπόν παρατηρούμε ότι και οι τρείς τεχνολογίες της προγνωστικής συντήρησης είναι 

αναγκαίες για την σωστή παρακολούθηση της λειτουργίας του αντλιοστασίου, καθώς έτσι 

μπορούμε να ελέγχουμε όλα τα σημεία του. Στην περίπτωση που θέλουμε να 

χρησιμοποιήσουμε μία μόνο τεχνολογία για την πρόγνωση βλαβών, αυτή η τεχνολογία θα 

ήταν η θερμογραφία καθώς μπορούμε να έχουμε σχεδόν όλη την παρακολούθηση του 

αντλιοστασίου τόσο του μηχανικού αλλά και του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Με την 

θερμογραφία όμως δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πότε θα χρειαζόταν κάποιο μοτέρ 

ή αντλία αλλαγή στα λιπαντικά της ή πρόσθεση αυτών. Επίσης σε σύγκριση με την 

τεχνολογία της ανάλυσης των κραδασμών, η οποία μπορεί να μας προειδοποιήσει για μία 

επερχόμενη βλάβη έως και 9 μήνες πριν η τεχνολογία της θερμογραφίας θα υστερούσε. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Οι προτάσεις μας για την καλύτερη πρόγνωση των βλαβών και της συντήρησης 

στο αντλιοστάσιο είναι οι εξής: 

1. Να εκμεταλλευτούμε την τεχνολογία της θερμογραφίας για την 

παρακολούθηση των ηλεκτρικών πινάκων, των αγωγών νερού και των 

ηλεκτροβανών.  

2. Για την παρακολούθηση των μοτέρ και των αντλιών θα ήταν προτιμότερο 

η τεχνολογία της ανάλυσης των κραδασμών, καθώς θα μας έδειχνε πιο 

λεπτομερώς τα μέρη του μηχανήματος που επιβαρύνονται περισσότερο 

από την χρήση και είναι πιο πιθανή η δημιουργία βλάβης. 

3. Για την ενίσχυση της καλύτερης πρόγνωσης των μοτέρ και των αντλιών 

θα ήταν και η χρήση της ανάλυσης των λιπαντικών, καθώς πέραν της 

ενημέρωσης του πότε πρέπει να γίνει αλλαγή ή πρόσθεση λιπαντικών θα 

μας έδιναν στοιχεία μιας φθοράς εσωτερικά του μηχανήματος. 

4. Όσον αφορά την σωστή λειτουργία του δικτύου του νερού καθώς και των 

σωληνώσεων θα ήταν χρήσιμη η τοποθέτηση ενός αισθητήρα πίεσης 

έπειτα από κάθε αντλία, ο οποίος θα μας ενημερώνει για την πίεση του 

δικτύου και θα λειτουργεί και σαν δεύτερο αισθητήριο back up σε 

περίπτωση βλάβης του αισθητηρίου θερμοκρασίας που ήδη διαθέτει το 

αντλιοστάσιο. 

5. Σημαντικό για τη σωστή λειτουργία και εγκατάσταση των παραπάνω είναι 

και η αναβάθμιση των λογικών προγραμματιζόμενων ελεγκτών (PLC) του 

αντλιοστασίου. Τα PLC που διαθέτει αυτή την στιγμή το αντλιοστάσιο 

υστερούν και στην τεχνολογία αλλά και στης διαθέσιμες εισόδους και 

εξόδους για να υποστηρίξουν επιπλέον λειτουργίες. 

6. Τέλος θα προτείναμε την δημιουργία μίας ομάδας τεχνικών που θα είναι 

υπεύθυνοι για την τήρηση των προγραμματισμένων συντηρήσεων, την 

παρακολούθηση των οργάνων που θα χρησιμοποιούμε για την 

προγνωστική συντήρηση καθώς και την επισκευή ή αντικατάσταση των 

μηχανικών μερών ή ηλεκτρολογικών που απαιτείται.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Συμπέρασμα λοιπόν όσον προαναφέραμε είναι πως η χρήση της προγνωστικής 

συντήρησης είναι η πιο αποτελεσματική, έγκαιρη και οικονομική μεθοδολογία που θα 

μπορούσε να εκμεταλλευτούν οι βιομηχανίες σήμερα και στο μέλλον καθώς μπορεί να 

μειώσει το ποσοστό κάποιας βλάβης στο 50% και ακόμα μεγαλύτερο, σε σχέση με την 

προληπτική συντήρηση. Βασικό πλεονέκτημα των προτάσεων μας παραπάνω για την 

χρήση της προγνωστικής συντήρησης στο αντλιοστάσιο είναι η οικονομία και η σωστή 

λειτουργία του καθώς και η αποτελεσματικότητα του να είναι πάντα διαθέσιμο να 

αντλήσει το απαιτούμενο νερό που ζητάει το δίκτυο. Δεν είναι λίγες οι φορές άλλωστε που 

λόγο βλάβης μίας ή και παραπάνω αντλίας, το αντλιοστάσιο αδυνατεί να παρέχει τα 

κυβικά νερό που είναι προγραμματισμένο. Επίσης καθώς η συντηρήσεις δεν γίνονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα πράγμα που μπορεί να επιφέρει σοβαρές βλάβες και 

οικονομικά ζημιογόνες, είναι μια μέθοδος που μας επιτρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς 

την κατάσταση του, με μη καταστροφικούς ελέγχους. Πρέπει όμως να σημειώσουμε πως η 

χρήση μίας τεχνικής μέτρησης, για παράδειγμα η ανάλυση των κραδασμών δεν είναι 

αρκετή για να βασιστούμε μόνο σε αυτή για τον έλεγχο των μηχανημάτων. Σε ένα 

ολοκληρωμένο άλλωστε πρόγραμμα προγνωστικής συντήρησης γίνεται χρήση πολλών 

τεχνικών μέτρησης. Εν κατακλείδι σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η αναφορά στα 

αντλιοστάσια, η ιστορική τους πορεία έως και σήμερα και η λειτουργία τους με την χρήση 

των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών. Επίσης η αναφορά στην συντήρηση και στις 

μεθόδους που χρησιμοποιούμε έως και σήμερα καθώς και η ανάλυση των τεχνικών της 

προγνωστικής συντήρησης και η απόδειξη της εγκυρότητας της συντήρησης αυτής ως 

καλύτερη μέχρι σήμερα.                                
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

γκάμα προϊόντων Altistar 22 

Ο τύπος του προϊόντος Soft starter 

Προορισμός προϊόντος  Ασύγχρονοι κινητήρες 

Εφαρμογή σε συγκεκριμένα προϊόντα Αντλίες και ανεμιστήρες 

όνομα συστατικού στοιχείου  ATS22 

αριθμός φάσεων δικτύου 3 φάσεις 

[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας 230 ... 440 V - 15 ... 10% 

ισχύς κινητήρα ΚW 110 ΚW 230 V 

220 KW 400 V 

220 KW 400 V 

εργοστασιακή ρύθμιση 388 Α 

αδυναμία ισχύος σε W 177 W για τυποποιημένες εφαρμογές 

κατηγορίας χρήσης AC-53A 

τύπος έναρξης Ξεκινήστε με έλεγχο ροπής  

(το ρεύμα περιορίζεται σε 3,5 In) 

IcL βαθμολογία εκκίνησης 410 Σύνδεση στη γραμμή παροχής κινητήρα για 

τυποποιημένες εφαρμογές 

IP βαθμός προστασίας IP00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ 2.2 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

στυλ συναρμολόγησης Με ψήκτρα 

διαθέσιμη λειτουργία Εσωτερική παράκαμψη 

όρια τάσης τροφοδοσίας 195 ... 484 V 

συχνότητα τροφοδοσίας 50 ... 60 Hz - 10 ... 10% 

συχνότητα δικτύου 45 ... 66 Ηz 

σύνδεση συσκευής Στη γραμμή παροχής κινητήρα 

Στους ακροδέκτες δέλτα του κινητήρα 

[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 230 V -15 ... 10% 

50/60 Hz 

κατανάλωση κυκλώματος ελέγχου 2 

διακριτός αριθμός εξόδου 20 W 

διακριτός τύπος εξόδου Έξοδοι Ρελέ R1 230 V λειτουργία, 

συναγερμός, ταξίδι, διακοπή, διακοπή, 

εκκίνηση, έτοιμο C / O 

 

Έξοδο ρελέ R2 230 V λειτουργία, 

συναγερμός, ταξίδι, διακοπή, διακοπή, 

εκκίνηση, έτοιμο C/O 

ελάχιστο ρεύμα εναλλαγής 100 mA έξοδοι ρελέ  

12 V DC 

μέγιστο ρεύμα μεταγωγής 5 Α αντιστάσεις αντίστασης 250 V AC 1 

έξοδοι ρελέ 

5 A αντίσταση 30 V DC 1 έξοδοι ρελέ 
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2 A επαγωγικό AC 250 V 0,4 έξοδοι ρελέ 20 

ms 

2 A επαγωγικές εξόδους ρελέ 7 ms 30 V DC 

διακριτό αριθμό εισόδου 3 

διακριτό τύπο εισόδου Λογική LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm 

διακριτή τάση εισόδου 24 V <= 30 V 

διακριτή λογική εισόδου Θετική λογική LI1, LI2, LI3 <5 V και <= 2 

mA> 11 V> = 5 mA 

ρεύμα εξόδου 0,4 ... 1 Icl ρυθμιζόμενο 

Είσοδος αισθητήρα PTC 750 Ohm 

πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας Modbus 

Τύπος σύνδεσης 1 RJ45 

σύνδεση δεδομένων επικοινωνίας Κατά συρροή 

φυσική διεπαφή RS485 multidrop 

ρυθμό μετάδοσης 4800, 9600 ή 19200 bps 

εγκατεστημένη συσκευή 31 

τύπου προστασίας Γραμμή αποτυχίας φάσης 

Μετρητής θερμικής προστασίας 

Ηλεκτροκινητήρας 

θερμικής προστασίας 

βαθμολόγηση  CE 

τύπο ψύξης Αναγκαστική μεταφορά 

θέση λειτουργίας Κάθετη +/- 10 μοίρες 
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ύψος 425 mm 

πλάτος  206 mm 

βάθος  299 mm 

βάρος προϊόντος 33 kg 

Εύρος ισχύος κινητήρα AC-3 110 ... 220 KW σε 380 ...  

440 V 3 φάσεις 

110 ... 220 kW σε  

200 ...240 V 3 φάσεις 

Τύπος εκκίνησης κινητήρα Μαλακό μίζα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Επίπεδα εκπομπών που διεξάγονται και εκπέμπονται 

Α IEC 60947-4-2  

Επίπεδα ταλαντευόμενων κυμάτων με 

επιβραδυνόμενα επίπεδα 3 IEC 61000-4-12 

Επίπεδο ηλεκτροστατικής εκκένωσης 3 IEC 61000-4-

2 

Ασυλία στα ηλεκτρικά μεταβατικά επίπεδα 4 IEC 

61000-4-4 

Ασυλία σε ακτινοβολούμενα ράδιο - ηλεκτρική 

στάθμη παρεμβολής 3 IEC 61000-4-3 

Επίπεδο παλμού τάσης / ρεύματος 3 IEC 61000-4- 

πρότυπα EN / IEC 60947-4-2 

πιστοποιήσεις προϊόντων UL 

CCC 

C-Tick 

GOST 

CSA 

αντοχή σε κραδασμούς 1,5 mm 2 ... 13 Hz EN / IEC 60068-2-6 

1 gn 13 ... 200 Hz EN / IEC 60068-2-6 

αντοχή σε κρούση 15 gn 11 ms EN / IEC 60068-2-27 

Επίπεδο θορύβου 56 dB 

βαθμό μόλυνσης Επίπεδο 2 IEC 60664-1 

σχετική υγρασία 0 ... 95% χωρίς συμπύκνωση ή διαρροή νερού EN / 
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IEC 60068-2-3 

θερμοκρασία περιβάλλοντος  

αέρα για λειτουργία           

-10 ... 40 ° C χωρίς μείωση 

> 40 ... <60 ° C με 

μείωση του ρεύματος κατά 2,2% ανά ° C 

θερμοκρασία περιβάλλοντος  

αέρα για αποθήκευση 

 -25 ... 70 ° C 

 

λειτουργικό υψόμετρο <= 1000 m χωρίς μείωση 

> 1000 ... <2000 m με τρέχουσα μείωση 2,2% ανά 

επιπλέον 100 m 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Κατάσταση βιώσιμης προσφοράς Προϊόν Green Premium 

RoHS (κωδικός ημερομηνίας: YYWW) Συμμορφώνεται - από το 0939 - Δήλωση 

συμμόρφωσης της 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 ΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

γκάμα προϊόντων Altistart 48 

προϊόντος ή συστατικού Ασύγχρονοι κινητήρες 

προϊόντος προορισμού ATS48 

εφαρμογή 

συγκεκριμένου 

προϊόντος 

Βαριά βιομηχανία και αντλίες 

όνομα συστατικού 

στοιχείου 

Soft starter 
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[Us] ονομαστική τάση 

τροφοδοσίας 

208 ... 690 V (- 15 ... 10%) 

ισχύς κινητήρα KW 250 kW στα 230 V για σοβαρές εφαρμογές 

355 kW στα 230 V για τυποποιημένες εφαρμογές 

500 kW στα 400 V για σοβαρές εφαρμογές 

630 kW στα 400 V για τυποποιημένες εφαρμογές 

630 kW στα 440 V για σοβαρές εφαρμογές 

630 kW στα 500 V για σοβαρές εφαρμογές 

630 kW στα 525 V για σοβαρές εφαρμογές 

710 kW στα 440 V για τυποποιημένες εφαρμογές 

800 kW στα 500 V για τυποποιημένες εφαρμογές 

800 kW στα 525 V για τυποποιημένες εφαρμογές 

900 kW στα 660 V για σοβαρές εφαρμογές 

900 kW στα 690 V για σοβαρές εφαρμογές 

εξουδετέρωση ισχύος 

στο W 

Για τυποποιημένες εφαρμογές 2865 W 

Για τυποποιημένες εφαρμογές 3497 W 

κατηγορίας χρήσης AC-53A 

τύπος έναρξης Ξεκινήστε με έλεγχο ροπής (το ρεύμα περιορίζεται σε 5 In) 

IcL βαθμολογία 

εκκίνησης 

1200 A (σύνδεση στη γραμμή παροχής κινητήρα) για 

τυποποιημένες εφαρμογές 

1200 A (σύνδεση στη γραμμή τροφοδοσίας κινητήρα) για σοβαρές 

εφαρμογές 

IP βαθμός προστασίας IP00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

στυλ συναρμολόγησης Με ψήκτρα 

διαθέσιμη λειτουργία Εξωτερική παράκαμψη 

(προαιρετικό) 

όρια τάσης τροφοδοσίας 177 ... 759 V 

συχνότητα τροφοδοσίας 50 ... 60 Hz (- 5 ... 5%) 

συχνότητα δικτύου 47,5 ... 63 Ηz 

σύνδεση συσκευής Στη γραμμή παροχής κινητήρα 

εργοστασιακή ρύθμιση 1170 Α 

[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 110-15% έως 230 + 10%, 50/60 Hz 

κατανάλωση κυκλώματος ελέγχου 80 W 

διακριτό αριθμό εξόδου 2 

διακριτό τύπο εξόδου (LO1) λογική έξοδος 0 V κοινή 

λογική έξοδος ρυθμιζόμενης 

(LO2) 0 V κοινές διαμορφωμένες 

(R1) εξόδους ρελέ σφάλμα ρελέ NO 

(R2) εξόδους ρελέ άκρο ρελέ εκκίνησης NO 

(R3) 

εξόδου απόλυτης ακρίβειας  +/- 5% 

ελάχιστο ρεύμα εναλλαγής Οι έξοδοι ρελέ 10 mA στα 6 V DC 

μέγιστο ρεύμα μεταγωγής Έξοδος λογικής 0,2 A σε 30 V DC 

Εξόδου 

ρελέ 1,8 A σε επαγωγικό φορτίο 230 V 

εναλλασσόμενου ρεύματος, cos phi = 0,5, L 

/ R = 20 ms 

Εξόδου ρελέ 1,8 A σε επαγωγικό φορτίο 30 
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V DC cos φ = 0,5 L / R = 20 ms 

διακριτό αριθμό εισόδου 5 

διακριτό τύπο εισόδου PTC, 750 Ohm στους 25 ° C 

(Stop, Run, LI3, LI4) λογική, <= 8 mA 

4300 Ohm 

διακριτή τάση εισόδου 24 V (<= 30 V) 

διακριτή λογική εισόδου Η θετική λογική (Stop, Run, LI3, 

LI4) δηλώνει 0 <5 V και <= 2 mA, 

κατάσταση 1> 11 V και> = 5 mA 

ρεύμα εξόδου (AO) 0-20 mA ή 4-20 mA <= 500 

Ohm 

πρωτόκολλο θύρας επικοινωνίας Modbus 

Τύπος σύνδεσης 1 RJ45 

σύνδεση δεδομένων επικοινωνίας Κατά συρροή 

φυσική διεπαφή 4800, 9600 ή 19200 bps 

ρυθμό μετάδοσης RS485 multidrop 

εγκατεστημένη συσκευή 31 

τύπου προστασίας Λάθος φάσης (γραμμή) 

Θερμική προστασία (κινητήρας) 

Θερμική προστασία (εκκινητής) 

βαθμολόγηση  CE 

τύπο ψύξης Αναγκαστική μεταφορά 

θέση λειτουργίας Κάθετη +/- 10 μοίρες 

ύψος 890 mm 
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πλάτος  770 mm 

βάθος  315 mm 

βάρος προϊόντος 115 kg 

Εύρος ισχύος κινητήρα AC-3 250 ... 500 kW σε 200 ... 240 V 3 

φάσεις 

560 ... 900 kW σε 380 ... 440 V 3 φάσεις 

560 ... 900 kW σε 480 ... 500 V 3 φάσεις 

Τύπος εκκίνησης κινητήρα Μαλακή μίζα 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Εκπεμπόμενες και ακτινοβολούμενες 

εκπομπές σύμφωνα με το επίπεδο IEC 

60947-4-2 

Αμορτισμένα κύματα που έχουν συμπιεσθεί 

σύμφωνα με το IEC 61000-4-12 επίπεδο 3 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση σύμφωνα με το 

IEC 61000-4-2 επίπεδο 3 

Ακινησία σε ηλεκτρικές μεταβάσεις 

σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61000-4- 4 

επίπεδο 4 

Αδυναμία ακτινοβολούμενης 

ραδιοηλεκτρικής παρεμβολής σύμφωνα με 

το επίπεδο IEC 61000-4-3 3 Πίεση 

τάσης σύμφωνα με το IEC 61000-4-5 

επίπεδο 3 

πρότυπα EN / IEC 60947-4-2 

πιστοποιήσεις προϊόντων C-Tick 

UL 
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GOST 

TCF 

ΝΟΜ 117 

SEPRO 

CCC 

CSA 

DNV 

αντοχή σε κραδασμούς 1 gn (f = 13 ... 200 Hz) σύμφωνα με το EN / 

IEC 60068-2-6 

1,5 mm (f = 2 ... 13 Hz) σύμφωνα με το EN 

/ IEC 60068-2-6 

αντοχή σε κρούση 15 gn για 11 ms σύμφωνα με το EN / IEC 

60068-2-27 

Επίπεδο θορύβου 60 dB 

βαθμό μόλυνσης Επίπεδο 3 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

60664-1 

σχετική υγρασία 0 ... 95% χωρίς συμπύκνωση ή στάξιμο 

νερό σύμφωνα με το EN / IEC 60068-2-3 

θερμοκρασία περιβάλλοντος  

αέρα για λειτουργία           

40 ... 60 ° C με μείωση του ρεύματος κατά 

2% ανά ° C 

-10 ... 40 ° C χωρίς  μείωση 

θερμοκρασία περιβάλλοντος  

αέρα για αποθήκευση 

-25 ... 70 ° C 

λειτουργικό υψόμετρο <= 1000 m χωρίς μείωση 

> 1000 ... 2000 m με μείωση της τάσης 

κατά 2,2% ανά επιπλέον 100 m 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ - ΗΜΙ 

Οθόνη αφής 10 inch TFT LCD 

Ανάλυση οθόνης  1024 x 600 p με 65.536 colors 

Θύρες επικοινωνίας 3 (RS-232, RS-485 & ETHERNET) 

Ενσωματωμένες μνήμες  82 ΜΒ flash ROM, SD RAM 64 MB 

Δυνατότητα back-up ΝΑΙ (16 ΜΒ ) 

Υποστήριξη εξωτερικής μνήμης SD CARD 

Υποστήριξη εκτυπωτή USB HOST 

Ενσωματωμένη θύρα λήψης προγράμματος USB CLIENT 

Έξοδο audio για ηχητική ειδοποίηση 

σφαλμάτων λειτουργίας 

ΝΑΙ 

Ρολόι πραγματικού χρόνου  ΝΑΙ 

Υποστήριξη μικροεντολών ΝΑΙ 

Επεξεργαστής  RISC 32 bit 

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 – 50 
ο
C 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ΠΙΝΑΚΑΣ 2.9 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ 

ΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ (PLC) 

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 

Ενσωματωμένη 

οθόνη 

ΝΑΙ 

Διπλό επεξεργαστή 

(CPU+ASIC DUAL 

PROCESSORS) 

υποστηρίζει ρουτίνες πράξεων και σύγκρισης με πραγματικούς 

αριθμούς με ταχύτητα επεξεργασίας μέχρι 0,24μs 

Βασική εντολή που 

περιλαμβάνει 

i. 30Κ STEP μνήμη προγράμματος,  

ii. 16 ενσωματωμένες ψηφιακές εισόδους, 

iii. 16 ενσωματωμένες ψηφιακές εξόδους ρελέ, 

iv. 4 Hardware μετρητές υψηλής ταχύτητας 200 KHz, 

v. Ενσωματωμένες θύρες RS-485 Modbus Master / 

Slave με δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων από περιφερειακές 

συσκευές χωρίς επιπλέον κάρτες επικοινωνίας, 

vi. Ενσωματωμένη λειτουργία εξαγωγής δεδομένων σε 

ένα MASTER PLC, τουλάχιστον 32 Modbus slaves συσκευών 

(όπως PLC, Inverters, Ελεγκτών, κλπ).Επιπλέον έχει την 

δυνατότητα για (100 Words read και 100 Words write) για κάθε 

slave PLC μέσω RS-485 MODBUS χωρίς την προσθήκη επιπλέον 

καρτών επικοινωνίας, 

vii. Ένα τροφοδοτικό με τάση εισόδου 85-264VAC και 

ονομαστική τάση εξόδου 24V. Το ονομαστικό ρεύμα εξόδου είναι 

10Α με θερμοκρασία λειτουργίας -20
ο
C έως +75

ο
C, περιλαμβάνει 

επίσης προστασία από υπερφόρτωση και υπέρταση καθώς και 

προστασία θερμικού και δυνατότητα υπερφόρτωσης μέχρι 150% 

για 3 δευτερόλεπτα, 

viii. Μια μονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 24VDC (DC 

- UPS) με συσσωρευτή, 

ix. Ένα αντικεραυνικό γραμμής τροφοδοσίας 
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προστασίας ευαίσθητων συσκευών από άμεσα και έμμεσα 

κεραυνικά πλήγματα τύπου Τ1+T2+T3, 

x. Μια Ethernet κάρτα επικοινωνίας με την οθόνη 

αφής. Υποστήριξη 4 Master Ethernet Connections με σύνδεση σε 

κάθε Connection 32 Slaves (100 Words read και 100 Words write 

για κάθε Slave), 

xi. Μια Can Open Master κάρτα επικοινωνίας με τα 

Inverters, 

xii. Δυο κάρτες 16 ψηφιακών εισόδων, 

xiii. Δυο κάρτες 8 ψηφιακών εξόδων, 

xiv. Δυο  κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων 4..20mΑ ή 0-

10V, 

xv. Δυο κάρτες 4 αναλογικών Εξόδων 4..20mΑ ή 0-

10V, 

xvi. Δυο κάρτες 4 αναλογικών Εισόδων PT 100, 

xvii. Προεγκατεστημένη υποδομή για σύνδεση με άλλα 

συστήματα αυτοματισμού μέσω συστήματος τηλεελέγχου – 

τηλεχειρισμού, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 ΚΥΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

 

Λειτουργία 

απαριθμητών 

Για την απαρίθμηση εξωτερικών ή εσωτερικών παλμών 

χρησιμοποιούμε τους απαριθμητές οι οποίοι απαριθμούν προς τα 

πάνω ή προς τα κάτω. Αναλόγως τα PLC η λειτουργία των 

απαριθμητών διαφέρει.    

Δυνατότητες 

πραγματικών 

ρολογιών 

Μας δίνει την δυνατότητα να προγραμματίσουμε κάποιες 

εξόδους σε πραγματικό χρόνο, ημερομηνία και ώρα.  

Αριθμητικές 

επεξεργασίες 

Σχεδόν όλα τα PLC έχουν την δυνατότητα να 

επεξεργάζονται αριθμητικές πράξεις, οι οποίες για να γίνουν 

πλήρως κατανοητές χρειάζονται γνώσεις ψηφιακών ηλεκτρονικών 

και μικροϋπολογιστών.  

Αναλογικές 

είσοδοι-έξοδοι 

Τα PLC έχουν την δυνατότητα να δέχονται και να 

επεξεργάζονται αναλογικές εισόδους και να παρέχουν αναλογικές 

εξόδους. Η επεξεργασία των αναλογικών σημάτων γίνεται με την 

μετατροπή τους σε ψηφιακά και έπειτα την πραγματοποίηση της 

επεξεργασίας τους. Μερικά από αυτά τα αναλογικά σήματα είναι 

η θερμοκρασία, η πίεση, οι στροφές κινητήρων κ.α.    

Δικτύωση PLC-

συνεργασία 

μεταξύ τους και 

με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές 

Τα PLC έχουν την δυνατότητα να συνδέονται μεταξύ τους 

ανταλλάσοντας έτσι πληροφορίες. Επίσης συνδέονται με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές , οι οποίοι ασχολούνται με τον έλεγχο 

όλης της παραγωγής, της αποθήκης ακόμα και του λογιστηρίου 

του εργοστασίου. 

Βιομηχανικό 

δίκτυο 

αυτοματισμού 

Κάθε βιομηχανικό δίκτυο αυτοματισμού έχει σαν βάση 

τους προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές.  

Επικοινωνία PLC 

με χρήστη  

Μέσω σύνδεσης σε οθόνες αφής ο χρήστης έχει την 

δυνατότητα να εισάγει και να εξάγει δεδομένα στο και από το 

PLC. Αυτό το κάνει πιο φιλικό προς τον χρήστη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Ι/Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΣΗΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΘΗΚΗ 

S1 I 24V DC Αισθητήριο 1 Τ όταν υπάρχει 

αντικείμενο μπροστά  

S2 I 24V DC Αισθητήριο 2 T όταν υπάρχει 

αντικείμενο μπροστά 

δίνει σήμα 0 στην 

έξοδο Q2   

S3 I 24V DC Αισθητήριο 3 Τ όταν υπάρχει 

αντικείμενο μπροστά 

Q2 Q 24V DC Κινητήρας Όταν Τ , κίνηση 

ταινίας  

ΜΠΟΥΤΟΝ 1 I 24V DC Πλήκτρο ΄start΄ Έναρξη αυτόματης 

λειτουργίας  

ΜΠΟΥΤΟΝ 2 I 24V DC Πλήκτρο ‘stop ’ Σταμάτημα αυτόματης 

λειτουργίας  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ  
 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΥΜΒΟ

ΛΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥ

ΘΥΝΣΗ PLC 

Αισθητήριο 1 Τ όταν υπάρχει αντικείμενο 

μπροστά 

S1 1.2 

Αισθητήριο 2 T όταν υπάρχει αντικείμενο 

μπροστά δίνει σήμα 0 στην έξοδο 

Q2 

S2 1.3 

Αισθητήριο 3 T όταν υπάρχει αντικείμενο 

μπροστά 

S3 1.0 

Κινητήρας Όταν T ενεργό, κίνηση 

ταινίας 

Q2 1.0 

Πλήκτρο ΄start΄ Έναρξη αυτόματης 

λειτουργίας 

START 0.0 

Πλήκτρο ‘stop ’ Σταμάτημα αυτόματης 

λειτουργίας 

STOP 0.1 

 Αποθήκευση on/off 

αυτόματης λειτουργίας 

Memory 1.1 

 Χρονικό τύπου SS με 

αυτοσυγκράτηση.  

Μετά από χρόνο t ,ενεργοποιεί την 

έξοδο Q2 με σήμα 1. 

Timer 1 T1 

 Χρονικό τύπου SS με 

αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την 

έξοδο Q2 με σήμα 1 

Timer  2 T2 

 Χρονικό τύπου SS με 

αυτοσυγκράτηση. 

Timer 3 T3 



138 

 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί 

την έξοδο Q2 με σήμα 0 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΙΓ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 

ΓΛΩΣΣΑ STL 

 

       A    I         0.0 

       S    M         0.0   

 

       A    I         0.2 

       A    M         0.0 

       L    S5T#2S 

       SS   T         1 

       A    T         1 

       S    Q         1.1   

 

       A    I         0.3 

       A    M         0.0 

       L    S5T#4S 

       SE   T         2 

       A    T         2   

       R    Q         1.1 

   

       A    I         0.4 

       A    M         0.0   

       L    S5T#2S 

       SS   T         3   

       A    T         3 

       R    Q         1.1   
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       A    I         0.1 

       R    M         0.0   

       R    T         1   

       R    T         2 

       R    T         3 

       R    Q         1.1 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΙΔ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  

ΓΛΩΣΣΑ LAD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Ι

Ι/Ο 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΣΗΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΘΗΚΗ 

HIGH Ι

I 

24V DC Αισθητήριο 1 Τ όταν  εντοπισθεί 

στάθμη 

LOW Ι

I 

24V DC Αισθητήριο 2 Τ όταν εντοπισθεί 

στάθμη 

Q1 Q

Q 

24V DC VALVE 'Όταν Τ άνοιγμα VALVE 

Q2 Q

Q 

24V DC HORN 'Όταν Τ άνοιγμα ΗΟRN 

ΜΠΟΥΤΟΝ 1 I

I 

24V DC Πλήκτρο 

'start' 

Με το πάτημα του button 

‘start ‘ έχουμε έναρξη 

αυτόματης λειτουργίας 

ΜΠΟΥΤΟΝ 2 I

I 

24V DC Πλήκτρο 

'stop' 

Με το πάτημα του button 

‘stop ‘ έχουμε κλείσιμο 

της VALVE 

ΜΠΟΥΤΟΝ I

Ι 

24V DC Πλήκτρο 

'reset' 

Με το πάτημα του button 

‘reset ‘ έχουμε κλείσιμο 

της HORN και 

ενεργοποίηση της 

VALVE 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

PLC 

Αισθητήριο 1 Τ όταν  εντοπισθεί στάθμη HIGH 0.2 

Αισθητήριο 2 Τ όταν  εντοπισθεί στάθμη LOW 0.3 

VALVE 'Όταν Τ άνοιγμα VALVE Q1 1.0 

HORN 'Όταν Τ άνοιγμα ΗΟRN Q2 1.1 

Πλήκτρο 'start' Με το πάτημα του button ‘start ‘ 

έχουμε έναρξη αυτόματης 

λειτουργίας 

START 0.0 

Πλήκτρο 'stop' Με το πάτημα του button ‘stop ‘ 

έχουμε κλείσιμο της VALVE 

STOP 0.1 

Πλήκτρο 

'reset' 

Με το πάτημα του button ‘reset ‘ 

έχουμε κλείσιμο της HORN και 

ενεργοποίηση της VALVE 

RESET 0.6 

 Αποθήκευση on αυτόματης 

λειτουργίας 

Memory 0.0 

 Αποθήκευση off αυτόματης 

λειτουργίας 

Memory 0.1 

  Memory 0.2 

  Memory 0.3 

  Memory 1.2 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q1 με σήμα 1 

Timer 1 T1 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t  απενεργοποιεί την έξοδο Q1 με σήμα 1 

Timer 2 T2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΙΖ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 

ΓΛΩΣΣΑ STL 

 

A      I         0.0 

S     M        0.0 

S    M         0.2 

S    M         0.1 

S    M         0.3 

S    M         1.2          //Εκκίνηση της αυτόματης λειτουργίας ``START`` 

 

A      I         0.1 

S    M         0.1 

R    Q          1.0 

R    M         0.2 

R    M         0.1 

R    M         0.3 

R    M         1.2 

R    Q         1.1 

R    M         0.0 

R    T         1 

R    T         2 

R    T         3 

R    T         4 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q2 με σήμα 1 

Timer 3 T3 

Χρονικό τύπου SS χωρίς αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q2 με σήμα 1 

Timer 4 T4 

Χρονικό τύπου SS με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q1 με σήμα 1 

Timer 5 T5 
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R    T         5       //Απενεργοποίηση αυτόματης λειτουργίας ``STOP`` και κλείσιμο   

``VALVE`` 

 

 

A    M         0.0 

A    M         0.2 

A    I         0.3 

A    I         0.2 

A    M         0.2 

L    S5T#3S 

SD   T         1 

A    T          1 

S    Q        1.0    //Ενεργοποίηση του ``HIGH`` και μετά από 3 sec ενεργοποίηση 

της ``VALVE`` 

R    M         0.2   //``RESET`` την μνήμη 0.2 

 

A    M         0.0 

A    M         0.3 

AN   I         0.3 

A    M         0.3 

L    S5T#2S 

SD   T         2 

A    T          2 

R    Q         1.0   //Ενεργοποίηση του ``LOW`` και μετά από 2 sec απενεργοποίηση 

της Q1 

 S    M         0.2  //SET την μνήμη 0.2 για επαναλαμβανόμενη εκτέλεση 

 R    M         0.3   // ``RESET`` την μνήμη 0.3 

 

A    M         1.2 

A    I         0.3 

A    I         0.2 

A    Q       1.0 

L    S5T#10S 

SD   T         3 
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A    T          3 

S    Q        1.1 

R  Q    1.0   // Ενεργοποίηση της Q2 και απενεργοποίηση της Q1 μετά από 10 sec 

αν                                                                                              ``HIGH`` και Q1 είναι T  

AN   I         0.3 

S    M         0.3   //Αν το ``LOW`` είναι 0 τότε SET μνήμη 0.3  

 

A    I         0.6 

A    Q       1.1 

L    S5T#2S 

SS   T         4 

A    T         4 

R    Q       1.1 

L    S5T#2S 

SS   T         5 

A    T         5 

A    I         0.2 

S    Q       1.0    //Απενεργοποίηση της Q2 μετά από 2sec και ενεργοποίηση της Q1 

μετά από 2sec 

R    T         4 

R    T         5 

R    M         0.3     //``RESET`` των χρονικών Τ4, Τ5 και της μνήμης 0.3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΙΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 

ΓΛΩΣΣΑ LAD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΘ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Ι

I/Ο 

ΗΛΕΚΤΡΙΚ

Ο ΣΗΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗ 

S1 I

I 

24V DC Αισθητήριο 1 Τ όταν  εντοπισθεί στάθμη 

S2 I

I 

24V DC Αισθητήριο 2 Τ όταν  εντοπισθεί στάθμη 

Q1 Q

Q 

24V DC ΗΛΕΚΤΡΟΒΑ

ΝΑ 1 

'Όταν Τ άνοιγμα 

ηλεκτροβάνας 1 

Q2 Q

Q 

24V DC ΗΕΛΚΤΡΟΒΑ

ΝΑ 2 

‘Όταν Τ άνοιγμα 

ηλεκτροβάνας 2 

Q3 Q

Q 

24V DC ΜΟΤΕΡ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 1 

'Όταν Τ άνοιγμα μοτέρ 

αντλίας 1 

Q4 Q

Q 

24V DC ΜΟΤΕΡ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 2 

'Όταν Τ άνοιγμα μοτέρ 

αντλίας 2 

Q5 Q

Q 

24V DC VALVE 'Όταν Τ άνοιγμα VALVE 

Q6 Q

Q 

24V DC HORN 'Όταν Τ άνοιγμα ΗΟRN 

ΜΠΟΥΤΟΝ 1 I

I 

24V DC Πλήκτρο 'start' Με το πάτημα του button 

‘start ‘ έχουμε έναρξη 

αυτόματης λειτουργίας 

ΜΠΟΥΤΟΝ 2 I

I 

24V DC Πλήκτρο 'stop' Με το πάτημα του button 

‘stop ‘ έχουμε κλείσιμο 

της VALVE Και των 
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αντλιών 

ΜΠΟΥΤΟΝ I

Ι 

24V DC Πλήκτρο 

'reset' 

Με το πάτημα του button 

‘reset ‘ έχουμε κλείσιμο 

της HORN και 

ενεργοποίηση της VALVE 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

PLC 

Αισθητήριο 1 Τ όταν  εντοπισθεί στάθμη HIGH 0.2 

Αισθητήριο 2 Τ όταν  εντοπισθεί στάθμη LOW 0.1 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1 Όταν T άνοιγμα ηλεκτροβάνας 1 Q1 1.1 

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 2 Όταν Τ άνοιγμα ηλεκτροβάνας 2 Q2 1.2 

ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ 1 Όταν Τ άνοιγμα μοτέρ αντλίας 1 Q3 1.3 

ΜΟΤΕΡ ΑΝΤΛΙΑΣ 2 Όταν Τ άνοιγμα μοτέρ αντλίας 2 Q4 1.4 

VALVE 'Όταν Τ άνοιγμα VALVE Q5 1.5 

HORN 'Όταν Τ άνοιγμα ΗΟRN Q6 1.6 

Πλήκτρο 'start' Με το πάτημα του button ‘start ‘ 

έχουμε έναρξη αυτόματης 

λειτουργίας 

START 0.0 

Πλήκτρο 'stop' Με το πάτημα του button ‘stop ‘ 

έχουμε κλείσιμο της αυτόματης 

λειτουργίας  

STOP 1.2 

Πλήκτρο 

'reset' 

Με το πάτημα του button ‘reset ‘ 

έχουμε κλείσιμο της HORN και 

ενεργοποίηση της VALVE 

RESET 0.6 

 Αποθήκευση on αυτόματης 

λειτουργίας 

Memory 0.0 

 Αποθήκευση off αυτόματης 

λειτουργίας 

Memory 1.2 

  Memory 0.2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3 

ΓΛΩΣΣΑ STL 

        A    I         0.0 

       AN   Q         1.6 

       S    Q         1.5 

       S    M         0.0 

       R    M         1.2  // Ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας με το ``START``  

 

 

       A    M         0.0 

       AN   I         0.1 

       AN   I         0.2 

       S    Q         1.1 

  Memory 0.3 

  Memory  0.4 

  Memory 0.5 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q3 με σήμα 1 

Timer 1 T1 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q4 με σήμα 1 

Timer 2 T2 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q1 με σήμα 0 

Timer 3 T3 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q2 με σήμα 0 

Timer 4 T4 

Χρονικό τύπου SD χωρίς αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q6 με σήμα 1 

και απενεργοποιεί την Q5 , Q3, Q4  με σήμα 0 

Timer 5 T5 
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       S    Q         1.2 

       S    M         0.2 

       S    M         0.3 // Αν τα αισθητήρια S1  και S2 έχουν σήμα 0 τότε 

ενεργοποίηση της Q1, Q2, M2, M3  

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       AN   I         0.2 

       R    Q         1.4 

       S  M    0.5  //Αν το αισθητήριο S1 έχει σήμα 1 και το S2 έχει σήμα 0 τότε 

απενεργοποιείται η Q4 και ενεργοποιείται η Μ5    

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       R    Q         1.3 

       S    M        0.4 //Αν τα αισθητήρια S1 και S2 είναι ενεργοποιημένα τότε 

απενεργοποιείται η Q3 και ενεργοποιείται η Μ4 

   

       A    M         0.0 

       A    I         0.1   

       AN   I         0.2 

       AN   Q         1.3   

       S    Q         1.1 

       S    M         0.2   //Αν απενεργοποιηθεί το αισθητήριο S2 τότε ενεργοποιείται η 

Q1 και η Μ2 

 

       A    M         0.0   

       AN   I         0.1 

       A    I         0.2   

       L    S5T#5S 

       SD   T         5   

       A    T         5 

       R    Q         1.5   
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       S    Q         1.6 

       R    Q         1.3   

       R    Q         1.4 

       S    M         0.4   

       S    M         0.5 

       R    M         0.0    // Αν έχουμε ενεργοποιημένο το αισθητήριο S2 και το S1 έχει 

σήμα 0 για 5 δευτερόλεπτα τότε απενεργοποιείται η Q5 και ενεργοποιείται η Q6 καθώς 

απενεργοποιείται η Q3, η Q4 και η Μ0 και ενεργοποιείται η Μ4 και η Μ5  

 

       A    I         0.6   

       A    Q         1.6 

       S    Q         1.5   

       R    Q         1.6 //Αν πατήσουμε το ``RESET`` τότε ενεργοποιείται η Q5, 

απενεργοποιείται η Q6 και 

   

 

       A    M         0.2   

       L    S5T#2S 

       SD   T         1   

       A    T         1 

       S    Q         1.3   

       R    M         0.2   //Αν Μ2 ενεργοποιείται η Q3 

   

       A    M         0.3 

       L    S5T#2S   

       SD   T         2 

       A    T         2   

       S    Q         1.4 

       R    M         0.3 //Αν Μ3 ενεργοποιείται η Q4 

 

   

       A    M         0.4 

       L    S5T#2S   

       SD   T         3 
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       A    T         3   

       R    Q         1.1 

       R    M         0.4 //Αν Μ4 απενεργοποιείται η Q1 

 

       A    M         0.5 

       L    S5T#2S 

       SD   T         4 

       A    T         4 

       R    Q         1.2 

       R    M         0.5 //Αν Μ5 ενεργοποιείται η Q2 

 

 

       A    I         1.2 

       S    M         1.2   

       A    M         1.2 

       R    Q         1.3   

       R    Q         1.4 

       S    M         0.4   

       S  M   0.5 //Αν πατήσουμε το ``STOP`` απενεργοποιούνται οι Q3, Q4 και 

ενεργοποιούνται οι Μ4 και Μ5 

Μετά από κάθε ενεργοποίηση των μνημών Μ2, Μ3, Μ4 και Μ5, αφού 

ολοκληρώσουν την λειτουργία τους έχουμε αυτόματη απενεργοποίηση αυτών ώστε να 

μπορούμε να τις καλούμε ξανά και ξανά. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΚΒ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 3 

ΓΛΩΣΣΑ LAD 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΓ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 

ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ Ι/Ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 

ΣΗΜΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΘΗΚΗ 

S1 I 24V DC Αισθητήριο 1 Τ όταν υπάρχει 

αντικείμενο μπροστά  

S2 I 24V DC Αισθητήριο 2 T όταν υπάρχει 

αντικείμενο μπροστά  

S3 I 24V DC Αισθητήριο 3 Τ όταν υπάρχει 

αντικείμενο μπροστά 

S4 I 24V DC Αισθητήριο 4 Τ όταν αυξηθεί η 

θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S5 I 24V DC Αισθητήριο 5 Τ όταν αυξηθεί η 

θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S6 I 24V DC Αισθητήριο 6 Τ όταν αυξηθεί η 

θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S7 I 24V DC Αισθητήριο 7 Τ όταν αυξηθεί η 

θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S8 I 24V DC Αισθητήριο 8 Τ όταν αυξηθεί η 

θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 I 24V DC Πλήκτρο ΄start΄ Όταν Τ Έναρξη 

αυτόματης 

λειτουργίας 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1 I 24V DC Πλήκτρο ‘stop ’ Όταν F Σταμάτημα 
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αυτόματης 

λειτουργίας 

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄start 1΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 1  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 3 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄start 2΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 2  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 4 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄start 3΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 3  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 5 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄start 4΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 4  

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄start 5΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 5  

ΜΠΟΥΤΟΝ 1 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄emergency 1΄ 

Όταν Τ σταμάτημα 

της αντλίας 1  

ΜΠΟΥΤΟΝ 2 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄emergency 2΄ 

Όταν Τ σταμάτημα 

της αντλίας 2  

ΜΠΟΥΤΟΝ 3 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄emergency 3΄ 

Όταν Τ σταμάτημα 

της αντλίας 3  

ΜΠΟΥΤΟΝ 4 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄emergency 4΄ 

Όταν Τ σταμάτημα 

της αντλίας 4  

ΜΠΟΥΤΟΝ 5 I 24V DC Πλήκτρο 

 ΄emergency 5΄ 

Όταν Τ σταμάτημα 

της αντλίας 5  
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Q1 Q 24V DC ΒΑΝΑ 1 Όταν Τ , άνοιγμα 

βάννας 1 

Q2 Q 24V DC ΒΑΝΑ 2 Όταν Τ , άνοιγμα 

βάννας 2 

Q3 Q 24V DC ΒΑΝΑ 3 Όταν Τ , άνοιγμα 

βάννας 3 

Q4 Q 24V DC ΒΑΝΑ 4 Όταν Τ , άνοιγμα 

βάννας 4 

Q5 Q 24V DC ΒΑΝΑ 5 Όταν Τ , άνοιγμα 

βάννας 5 

Q6 Q 24V DC ΑΝΤΛΙΑ 1 Όταν Τ , άνοιγμα 

αντλίας 1 

Q7 Q 24V DC ΑΝΤΛΙΑ 2 Όταν Τ , άνοιγμα 

αντλίας 2 

Q8 Q 24V DC ΑΝΤΛΙΑ 3 Όταν Τ , άνοιγμα 

αντλίας 3 

Q9 Q 24V DC ΑΝΤΛΙΑ 4 Όταν Τ , άνοιγμα 

αντλίας 4 

Q10 Q 24V DC ΑΝΤΛΙΑ 5 Όταν Τ , άνοιγμα 

αντλίας 5 

Q11 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 1 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 1 

Q12 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 2 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 2 

Q13 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 3 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 3 
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Q14 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 4 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 4 

Q15 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 5 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 5 

Q16 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 1 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 1 

Q17 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 2 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 2 

Q18 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 3 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 3 

Q19 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 4 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 4 

Q20 Q 24V DC ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 5 

Όταν Τ , κλείσιμο 

αντλίας 5 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΔ ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ 

ΟΝΟΜΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

PLC 

Αισθητήριο 1 Τ όταν υπάρχει αντικείμενο μπροστά  S1 0.1 

Αισθητήριο 2 T όταν υπάρχει αντικείμενο μπροστά  S2 0.2 

Αισθητήριο 3 Τ όταν υπάρχει αντικείμενο μπροστά S3 0.3 

Αισθητήριο 4 Τ όταν αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S4 0.4 

Αισθητήριο 5 Τ όταν αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S5 0.5 

Αισθητήριο 6 Τ όταν αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S6 0.6 

Αισθητήριο 7 Τ όταν αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S7 0.7 

Αισθητήριο 8 Τ όταν αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω 

από το όριο. 

S8 0.8 

Πλήκτρο ΄start΄ Όταν Τ Έναρξη αυτόματης 

λειτουργίας  

΄΄START΄΄ 0.0 

Πλήκτρο ‘stop 

’ 

Όταν F Σταμάτημα αυτόματης 

λειτουργίας  

΄΄STOP΄΄ 0.0 

Πλήκτρο 

 ΄start 1΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 1  

AUTO 1 2.1 

Πλήκτρο 

 ΄start 2΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 2  

AUTO 2 2.2 

Πλήκτρο Ενεργοποίηση AUTO 3 2.3 
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 ΄start 3΄ αντλίας 3  

Πλήκτρο 

 ΄start 4΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 4  

AUTO 4 2.4 

Πλήκτρο 

 ΄start 5΄ 

Ενεργοποίηση 

αντλίας 5  

AUTO 5 2.5 

Πλήκτρο 

 ΄emergency 1΄ 

Όταν Τ σταμάτημα της αντλίας 1  Ι1 1.1 

Πλήκτρο 

 ΄emergency 2΄ 

Όταν Τ σταμάτημα της αντλίας 2  Ι2 1.2 

Πλήκτρο 

 ΄emergency 3΄ 

Όταν Τ σταμάτημα της αντλίας 3  Ι3 1.3 

Πλήκτρο 

 ΄emergency 4΄ 

Όταν Τ σταμάτημα της αντλίας 4  Ι4 1.4 

Πλήκτρο 

 ΄emergency 5΄ 

Όταν Τ σταμάτημα της αντλίας 5  Ι5 1.5 

ΒΑΝΑ 1 Όταν Τ , άνοιγμα βάννας 1 Q1 1.1 

ΒΑΝΑ 2 Όταν Τ , άνοιγμα βάννας 2 Q2 1.2 

ΒΑΝΑ 3 Όταν Τ , άνοιγμα βάννας 3 Q3 1.3 

ΒΑΝΑ 4 Όταν Τ , άνοιγμα βάννας 4 Q4 1.4 

ΒΑΝΑ 5 Όταν Τ , άνοιγμα βάννας 5 Q5 1.5 

ΑΝΤΛΙΑ 1 Όταν Τ , άνοιγμα αντλίας 1 Q6 1.6 

ΑΝΤΛΙΑ 2 Όταν Τ , άνοιγμα αντλίας 2 Q7 1.7 
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ΑΝΤΛΙΑ 3 Όταν Τ , άνοιγμα αντλίας 3 Q8 2.0 

ΑΝΤΛΙΑ 4 Όταν Τ , άνοιγμα αντλίας 4 Q9 2.1 

ΑΝΤΛΙΑ 5 Όταν Τ , άνοιγμα αντλίας 5 Q10 2.2 

ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 1 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 1 Q11 2.3 

ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 2 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 2 Q12 2.4 

ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 3 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 3 Q13 2.5 

ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 4 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 4 Q14 2.6 

ΒΛΑΒΗ 

ΒΑΝΑΣ 5 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 5 Q15 2.7 

ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 1 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 1 Q16 3.1 

ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 2 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 2 Q17 3.2 

ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 3 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 3 Q18 3.3 

ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 4 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 4 Q19 3.4 

ΒΛΑΒΗ 

ΑΝΤΛΙΑΣ 5 

Όταν Τ , κλείσιμο αντλίας 5 Q20 3.5 

Αποθήκευση on αυτόματης λειτουργίας Memory 0.0 

Άνοιγμα αντλίας 1  Memory 1.1 
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Άνοιγμα αντλίας 2 Memory 1.2 

Άνοιγμα αντλίας 3  Memory 1.3 

Άνοιγμα αντλίας 4  Memory 1.4 

Άνοιγμα αντλίας 5  Memory 1.5 

Κλείσιμο αντλίας 1  Memory 2.1 

Κλείσιμο αντλίας 2 Memory 2.2 

Κλείσιμο αντλίας 3  Memory 2.3 

Κλείσιμο αντλίας 4  Memory 2.4 

Κλείσιμο αντλίας 5  Memory 2.5 

Σφάλμα αντλίας 1 Memory  4.1 

Σφάλμα αντλίας 2 Memory  4.2 

Σφάλμα αντλίας 3 Memory  4.3 

Σφάλμα αντλίας 4 Memory  4.4 

Σφάλμα αντλίας 5 Memory  4.5 

Ενεργοποιεί τις αντλίες Νο1 και Νο2 Memory  5.1 

Ενεργοποιεί τις αντλίες Νο3 και Νο4 Memory  5.2 

Ενεργοποιεί τις αντλίες Νο1 και Νο2 Memory  5.3 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q6 με σήμα 1 

Timer 1 T1 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q1 με 

σήμα 0 

Timer 2 T2 

 Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q3 με σήμα 1 

Timer 3 T3 
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και απενεργοποιεί την έξοδο Q1 με σήμα 0 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q7 με σήμα 1 

Timer 4 T4 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q2 με 

σήμα 0 

Timer 5 T5 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q2 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q17 με σήμα 1 

Timer 6 T6 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q8 με σήμα 1 

Timer 7 T7 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q3 με 

σήμα 0 

Timer 8 T8 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q3 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q18 με σήμα 1 

Timer 9 T9 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q9 με σήμα 1 

Timer 10 T10 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q4 με 

σήμα 0 

Timer 11 T11 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q4 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q19 με σήμα 1 

Timer 12 T12 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την έξοδο Q10 με σήμα 

1 

Timer 13 T13 
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Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q5 με 

σήμα 0 

Timer 14 T14 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q5 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q20 με σήμα 1 

Timer 15 T15 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.2 με 

σήμα 1 

Timer 16 T16 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.3 με 

σήμα 1 

Timer 17 T17 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.4 με 

σήμα 1 

Timer 18 T18 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.5 με 

σήμα 1 

Timer 19 T19 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 2.2 με 

σήμα 1 

Timer 20 T20 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 2.4 με 

σήμα 1 

Timer 21 T21 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.3 με 

σήμα 1 

Timer 22 T22 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.1 με 

Timer 23 T23 



166 

 

σήμα 1 και απενεργοποιεί την memory 2.1 με σήμα 0 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.2 με 

σήμα 1 και απενεργοποιεί την memory 2.2 με σήμα 0 

Timer 24 T24 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 2.2 με 

σήμα 1 

Timer 25 T25 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 2.4 με 

σήμα 1 

Timer 26 T26 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.3 με 

σήμα 1 και απενεργοποιεί την memory 2.3 με σήμα 0 

Timer 27 T27 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.4 με 

σήμα 1 και απενεργοποιεί την memory 2.4 με σήμα 0 

Timer 28 T28 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 5.3 με 

σήμα 1 

Timer 29 T29 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.1 με 

σήμα 1 και απενεργοποιεί την memory 2.1 με σήμα 0 

Timer 30 T30 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 1.2 με 

σήμα 1 και απενεργοποιεί την memory 2.2 με σήμα 0 

Timer 31 T31 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t ενεργοποιεί την memory 2.2 με 

σήμα 1 

Timer 32 T32 
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Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q6 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q11 με σήμα 1 

Timer 33 T33 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q7 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q12 με σήμα 1 

Timer 34 T34 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q8 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q13 με σήμα 1 

Timer 35 T35 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q9 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q14 με σήμα 1 

Timer 36 T36 

Χρονικό τύπου SD με αυτοσυγκράτηση. 

Μετά από χρόνο, t απενεργοποιεί την έξοδο Q10 με 

σήμα 0 και ενεργοποιεί την έξοδο Q15 με σήμα 1 

Timer 37 T37 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΑ ΚΕ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΄΄ΧΕΛΙΔΟΝΟΥ΄΄  

ΓΛΩΣΣΑ STL 

       A    I         0.0 

       S    M         0.0       //ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας 

 

       AN   I         0.0 

       R    M         0.0 

       R    M         1.1 

       R    M         1.2 
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       R    M         1.3 

       R    M         1.4 

       R    M         1.5    //απενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας 

 

       A    M         0.0 

       AN   I         0.1 

       AN   I         0.2 

       AN   I         0.3 

       S    M         1.1 

       L    S5T#2S 

       SD   T        16 

       A    T        16 

       S    M         1.2 

       L    S5T#2S 

       SD   T        17 

       A    T        17 

       S    M         1.3 

       L    S5T#2S 

       SD   T        18 

       A    T        18 

       S    M         1.4 

       L    S5T#2S 

       SD   T        19 
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       A    T        19 

       S    M         1.5     // αν δεν έχουμε σήμα από κανένα αισθητήριο της δεξαμενής 

τότε εκτελούνται οι παραπάνω εντολές που ενεργοποιούν την κάθε αντλία μετά από 2 sec 

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       AN   I         0.2 

       AN   I         0.3 

       S    M         2.1 

       L    S5T#2S 

       SD   T        20 

       A    T        20 

       S    M       2.2      //αν ενεργοποιηθεί το αισθητήριο S1 απενεργοποιούνται οι  

αντλίες 1 και μετά από χρόνο Τ η αντλία 2 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       AN   I         0.2 

       AN   I         0.3 

       A    T        20 

       S    M      5.1     // αν δεν έχουμε σήμα από τα αισθητήρια S2 και S3 και έχουμε 

από το χρονικό Τ20 τότε ενεργοποιείται η μνήμη 5.1 η οποία ενεργοποιεί την αντλία 

νούμερο 1 και 2.   

 

       A    M         0.0 
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       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       AN   I         0.3 

       R    M         5.1 

       S    M         2.1 

       L    S5T#2S 

       SD   T        25 

       A    T        25 

       S    M         2.2    // αν δεν έχουμε σήμα από το αισθητήριο S3 μόνο , τότε 

ενεργοποιούνται οι μνήμες 2.1 και 2.2  

                         

       A    M         5.1 

       L    S5T#6S 

       SD   T        23 

       A    T        23 

       A    I         2.1 

       R    M         2.1 

       S    M         1.1 

       A    T        23 

       L    S5T#5S 

       SD   T        24 

       A    T        24 

       A    I         2.2 
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       R    M         2.2 

       S    M         1.2 

       R    M         5.1                //  αν ενεργοποιηθεί η μνήμη 5.1 τότε 

ενεργοποιούνται οι αντλίες 1 και 2 

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       AN   I         0.3 

       S    M         2.3 

       L    S5T#2S 

       SD   T        21 

       A    T        21 

       S    M         2.4                // αν ενεργοποιηθεί και το αισθητήριο S2 με σήμα 1 

τότε απενεργοποιούνται οι αντλίες 3 και 4  

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       AN   I         0.3 

       A    T        21 

       S    M         5.2     // αν δεν έχουμε σήμα από τα αισθητήρια S3 και έχουμε από 

το χρονικό Τ21 τότε ενεργοποιείται η μνήμη 5.2 η οποία ενεργοποιεί την αντλία νούμερο 3 

και 4.   
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       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       A    I         0.3 

       R    M         5.2 

       S    M         2.3 

       L    S5T#2S 

       SD   T        26 

       A    T        26 

       S    M         2.4   // αν έχουμε σήμα και από τα 3 αισθητήρια τότε 

απενεργοποιούμε την μνήμη 5.2 και απενεργοποιούμε τις αντλίες 3 και 4 

 

       A    M         5.2 

       L    S5T#6S 

       SD   T        27 

       A    T        27 

       A    I         2.3 

       R    M         2.3 

       S    M         1.3 

       A    T        27 

       L    S5T#5S 

       SD   T        28 
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       A    T        28 

       A    I         2.4 

       R    M         2.4 

       S    M         1.4 

       L    S5T#5S 

       SD   T        29 

       A    T        29 

       S    M         5.3 

       R    M         5.2   // αν ενεργοποιηθεί η μνήμη 5.2 ενεργοποιούνται οι αντλίες 3 

και 4 και μετά από χρόνο Τ ενεργοποιείται και η μνήμη 5.3 

 

       A    M         5.3 

       L    S5T#6S 

       SD   T        30 

       A    T        30 

       A    I         2.1 

       R    M         2.1 

       S    M         1.1 

       A    T        30 

       L    S5T#5S 

       SD   T        31 

       A    T        31 

       A    I         2.2 
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       R    M         2.2 

       S    M         1.2 

       R    M         5.3    // αν ενεργοποιηθεί η μνήμη 5.3 τότε ενεργοποιούνται οι 

αντλίες 1 και 2 

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       A    I         0.3 

       R    M         5.3 

       S    M         2.1 

       L    S5T#2S 

       SD   T        32 

       A    T        32 

       S    M         2.2     // αν έχουμε σήμα 1 από όλα τα αισθητήρια τότε 

απενεργοποιούμε την μνήμη 5.3 και ενεργοποιούμε τις μνήμες 2.1 και 2.2 

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       AN   I         0.2 

       AN   I         0.3 

       A    Q         1.5 

       S    M         1.4 
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       L    S5T#2S 

       SD   T        22 

       A    T        22 

       S    M         1.3    // αν έχουμε στην έξοδο 1.5 σήμα 1 και έχουμε και στο 

αισθητήριο S1 σήμα 1 τότε ενεργοποιούνται οι αντλίες 3 και 4 

 

       A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       A    I         0.3 

       S    M         2.5                // αν έχουμε σήμα 1 από όλα τα αισθητήρια τότε 

ενεργοποιείται η μνήμη 2.5 

 

      

      A    M         0.0 

       A    I         0.1 

       A    I         0.2 

       AN   I         0.3 

       AN   Q         1.5 

       S    M         1.5      

 

       A    M         1.1                 

       A    I         2.1 
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       AN   I         0.4 

       AN   I         1.1 

       AN   Q         2.3 

       S    Q         1.1 

       L    S5T#2S 

       SD   T         1 

       A    T         1 

       S    Q         1.6 

       R    M         1.1     // αν έχουμε σήμα 1 από τον διακόπτη 2.1 και την μνήμη 1.1 

τότε ενεργοποιούμε την ηλεκτροβάνα 1 και την αντλία 1 μετά από 2 sec 

 

       A    M         2.1 

       AN   Q         2.3 

       AN   I         0.4 

       AN   I         1.1 

       R    Q         1.6 

       L    S5T#2S 

       SD   T         2 

       A    T         2 

       R    Q         1.1 

       R    M         2.1    // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 2.1 απενεργοποιούμε την 

αντλία 1 και μετά από 2 sec την ηλεκτροβάνα 1 
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       AN   I         2.1 

       S    M         2.1 

 

       O    I         0.4 

       O    I         1.1 

       S    M         4.1 

       A    M         4.1 

       R    Q         1.6 

       L    S5T#2S 

       SD   T         3 

       A    T         3 

       R    Q         1.1 

       S    Q         3.1      // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 4.1 τότε απενεργοποιούμε 

την αντλία 1 και ενεργοποιείται η έξοδος της λυχνίας βλάβη αντλίας 1  

       ON   I         1.1 

       ON   I         0.4 

       R    M         4.1 

       AN   I         1.1 

       AN   I         0.4 

       AN   M         4.1 

       R    Q         3.1    // απενεργοποιούμε την μνήμη 4.1 και την έξοδο της λυχνίας 

βλάβη αντλίας 1 
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       A    Q         1.6 

       AN   Q         1.1 

       L    S5T#3S 

       SD   T        33 

       A    T        33 

       S    Q         2.3 

       R    Q         1.6 

       A    I         1.1 

       A    Q         2.3 

       R    Q         2.3                // αν ενεργοποιηθεί η αντλία 1 και μετά από χρόνο Τ 

δεν ενεργοποιηθεί η ηλεκτροβάνα 1 τότε κλείνει η αντλία 1 και ενεργοποιείτε η έξοδος 

βλάβη βάνας 1, αλλιώς απενεργοποιείται η έξοδος βλάβη βάνας 1 

 

       A    M         1.2 

       A    I         2.2 

       AN   I         0.5 

       AN   I         1.2 

       AN   Q         2.4 

       S    Q         1.2 

       L    S5T#2S 

       SD   T         4 

       A    T         4 

       S    Q         1.7 



179 

 

       R    M         1.2     // αν έχουμε σήμα 1 από τον διακόπτη 2.2 και την μνήμη 1.2 

τότε ενεργοποιούμε την ηλεκτροβάνα 2 και την αντλία 2 μετά από 2 sec 

 

       A    M         2.2 

       AN   Q         2.4 

       AN   I         0.5 

       AN   I         1.2 

       R    Q         1.7 

       L    S5T#2S 

       SD   T         5 

       A    T         5 

       R    Q         1.2 

       R    M         2.2     // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 2.2 απενεργοποιούμε την 

αντλία 2 και μετά από 2 sec την ηλεκτροβάνα 2 

 

       AN   I         2.2 

       S    M         2.2 

 

       O    I         0.5 

       O    I         1.2 

       S    M         4.2 

       A    M         4.2 

       R    Q         1.7 
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       L    S5T#2S 

       SD   T         6 

       A    T         6 

       R    Q         1.2 

       S    Q         3.2      // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 4.2 τότε απενεργοποιούμε 

την αντλία 2 και ενεργοποιείται η έξοδος της λυχνίας βλάβη αντλίας 2 

 

       ON   I         1.2 

       ON   I         0.5 

       R    M         4.2 

       AN   I         1.2 

       AN   I         0.5 

       AN   M         4.2 

       R    Q         3.2     // απενεργοποιούμε την μνήμη 4.2 και την έξοδο της λυχνίας 

βλάβη αντλίας 2 

       A    Q         1.7 

       AN   Q         1.2 

       L    S5T#3S 

       SD   T        34 

       A    T        34 

       S    Q         2.4 

       R    Q         1.7 

       A    I         1.2 
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       A    Q         2.4 

       R    Q         2.4                // αν ενεργοποιηθεί η αντλία 2 και μετά από χρόνο Τ 

δεν ενεργοποιηθεί η ηλεκτροβάνα 2 τότε κλείνει η αντλία 2 και ενεργοποιείτε η έξοδος 

βλάβη βάνας 2, αλλιώς απενεργοποιείται η έξοδος βλάβη βάνας 2 

 

       A    M         1.3 

       A    I         2.3 

       AN   I         0.6 

       AN   I         1.3 

       AN   Q         2.5 

       S    Q         1.3 

       L    S5T#2S 

       SD   T         7 

       A    T         7 

       S    Q         2.0 

       R    M         1.3      // αν έχουμε σήμα 1 από τον διακόπτη 2.3 και την μνήμη 1.3 

τότε ενεργοποιούμε την ηλεκτροβάνα 3 και την αντλία 3 μετά από 2 sec 

 

       A    M         2.3 

       AN   Q         2.5 

       AN   I         0.6 

       AN   I         1.3 

       R    Q         2.0 

       L    S5T#2S 
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       SD   T         8 

       A    T         8 

       R    Q         1.3 

       R    M         2.3     // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 2.3 απενεργοποιούμε την 

αντλία 3 και μετά από 2 sec την ηλεκτροβάνα 3 

 

       AN   I         2.3 

       S    M         2.3 

 

       O    I         0.6 

       O    I         1.3 

       S    M         4.3 

       A    M         4.3 

       R    Q         2.0 

       L    S5T#2S 

       SD   T         9 

       A    T         9 

       R    Q         1.3 

       S    Q         3.3      // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 4.3 τότε απενεργοποιούμε 

την αντλία 3 και ενεργοποιείται η έξοδος της λυχνίας βλάβη αντλίας 3  

 

       ON   I         1.3 

       ON   I         0.6 
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       R    M         4.3 

       AN   I         1.3 

       AN   I         0.6 

       AN   M         4.3 

       R    Q         3.3        // απενεργοποιούμε την μνήμη 4.3 και την έξοδο της 

λυχνίας βλάβη αντλίας 3 

 

       A    Q         2.0 

       AN   Q         1.3 

       L    S5T#3S 

       SD   T        35 

       A    T        35 

       S    Q         2.5 

       R    Q         2.0 

       A    I         1.3 

       A    Q         2.5 

       R    Q         2.5                // αν ενεργοποιηθεί η αντλία 3 και μετά από χρόνο Τ 

δεν ενεργοποιηθεί η ηλεκτροβάνα 3 τότε κλείνει η αντλία 3 και ενεργοποιείτε η έξοδος 

βλάβη βάνας 3, αλλιώς απενεργοποιείται η έξοδος βλάβη βάνας 3 

 

       A    M         1.4 

       A    I         2.4 

       AN   Q         2.6 

       AN   I         0.7 
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       AN   I         1.4 

       S    Q         1.4 

       L    S5T#2S 

       SD   T        10 

       A    T        10 

       S    Q         2.1 

       R    M         1.4     // αν έχουμε σήμα 1 από τον διακόπτη 2.4 και την μνήμη 1.4 

τότε ενεργοποιούμε την ηλεκτροβάνα 4 και την αντλία 4 μετά από 2 sec 

 

       A    M         2.4 

       AN   Q         2.6 

       AN   I         0.7 

       AN   I         1.4 

       R    Q         2.1 

       L    S5T#2S 

       SD   T        11 

       A    T        11 

       R    Q         1.4 

       R    M         2.4     // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 2.4 απενεργοποιούμε την 

αντλία 4 και μετά από 2 sec την ηλεκτροβάνα 4 

 

       AN   I         2.4 

       S    M         2.4 
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       O    I         0.7 

       O    I         1.4 

       S    M         4.4 

       A    M         4.4 

       R    Q         2.1 

       L    S5T#2S 

       SD   T        12 

       A    T        12 

       R    Q         1.4 

       S    Q         3.4      // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 4.4 τότε απενεργοποιούμε 

την αντλία 4 και ενεργοποιείται η έξοδος της λυχνίας βλάβη αντλίας 4  

 

       ON   I         1.4 

       ON   I         0.7 

       R    M         4.4 

       AN   I         1.4 

       AN   I         0.7 

       AN   M         4.4 

       R    Q         3.4        // απενεργοποιούμε την μνήμη 4.4 και την έξοδο της 

λυχνίας βλάβη αντλίας 4 

       A    Q         2.1 

       AN   Q         1.4 

       L    S5T#3S 
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       SD   T        36 

       A    T        36 

       S    Q         2.6 

       R    Q         2.1 

       A    I         1.4 

       A    Q         2.6 

       R    Q         2.6                // αν ενεργοποιηθεί η αντλία 4 και μετά από χρόνο Τ 

δεν ενεργοποιηθεί η ηλεκτροβάνα 4 τότε κλείνει η αντλία 4 και ενεργοποιείτε η έξοδος 

βλάβη βάνας 4, αλλιώς απενεργοποιείται η έξοδος βλάβη βάνας 4 

 

       A    M         1.5 

       A    I         2.5 

       AN   Q         2.7 

       AN   I         1.0 

       AN   I         1.5 

       S    Q         1.5 

       L    S5T#2S 

       SD   T        13 

       A    T        13 

       S    Q         2.2 

       R    M         1.5     // αν έχουμε σήμα 1 από τον διακόπτη 2.5 και την μνήμη 1.5 

τότε ενεργοποιούμε την ηλεκτροβάνα 5 και την αντλία 5 μετά από 2 sec 

 

       A    M         2.5 
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       AN   Q         2.7 

       AN   I         1.0 

       AN   I         1.5 

       R    Q         2.2 

       L    S5T#2S 

       SD   T        14 

       A    T        14 

       R    Q         1.5 

       R    M         2.5     // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 2.5 απενεργοποιούμε την 

αντλία 5 και μετά από 2 sec την ηλεκτροβάνα 5 

       AN   I         2.5 

       S    M         2.5 

 

     

       O    I         1.0 

       O    I         1.5 

       S    M         4.5 

       A    M         4.5 

       R    Q         2.2 

       L    S5T#2S 

       SD   T        15 

       A    T        15 

       R    Q         1.5 
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       S    Q         3.5       // αν έχουμε σήμα 1 στην μνήμη 4.5 τότε απενεργοποιούμε 

την αντλία 5 και ενεργοποιείται η έξοδος της λυχνίας βλάβη αντλίας 5  

 

       ON   I         1.5 

       ON   I         1.0 

       R    M         4.5 

       AN   I         1.5 

       AN   I         1.0 

       AN   M         4.5 

       R    Q         3.5             // απενεργοποιούμε την μνήμη 4.5 και την έξοδο της 

λυχνίας βλάβη αντλίας 5 

 

       A    Q         2.7 

       AN   Q         1.5 

       L    S5T#3S 

       SD   T        37 

       A    T        37 

       S    Q         2.7 

       R    Q         2.2 

       A    I         1.5 

       A    Q         2.7 

       R    Q         2.7                // αν ενεργοποιηθεί η αντλία 5 και μετά από χρόνο Τ 

δεν ενεργοποιηθεί η ηλεκτροβάνα 5 τότε κλείνει η αντλία 5 και ενεργοποιείτε η έξοδος 

βλάβη βάνας 5, αλλιώς απενεργοποιείται η έξοδος βλάβη βάνας 5 
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       ON   I         0.0 

       O    I         1.7                //RESET   

       R    Q         1.1 

       R    Q         1.2 

       R    Q         1.3 

       R    Q         1.4 

       R    Q         1.6 

       R    Q         1.5 

       R    Q         1.7 

       R    Q         2.0 

       R    Q         2.1 

       R    Q         2.2 

       R    Q         2.3 

       R    Q         2.4 

       R    Q         2.5 

       R    Q         2.6 

       R    Q         2.7 

       R    Q         3.0 

       R    Q         3.1 

       R    Q         3.2 

       R    Q         3.3 

       R    Q         3.4 



190 

 

       R    Q         3.5 

       R    Q         3.6 

       R    M         1.2 

       R    M         0.0 

       R    M         0.2 

       R    M         0.3 

       R    M         0.4 

       R    M         0.5 

       R    M         0.6 

       R    M         0.7 

       R    M         1.0 

       R    M         1.1 

       R    M         1.3 

       R    M         1.4 

       R    M         1.5 

       R    M         1.6 

       R    M         2.0 

       R    M         2.1 

       R    M         3.0 

       R    M         4.1 

       R    M         4.2 

       R    M         4.3 

       R    M         4.4 
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       R    M         4.5 

       R    M         5.1 

       R    M         5.2 

       R    M         5.3 

       R    T         1 

       R    T         2 

       R    T         3 

       R    T         4 

       R    T         5 

       R    T         6 

       R    T         7 

       R    T         8 

       R    T         9 

       R    T        10 

       R    T        11 

       R    T        12 

       R    T        13 

       R    T        14 

       R    T        15 

       R    T        16 

       R    T        17 

       R    T        18 

       R    T        19 
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       R    T        20 

       R    T        21 

       R    T        22 

       R    T        23 

       R    T        24 

       R    T        25 

       R    T        25 

       R    T        26 

       R    T        27 

       R    T        29 

       R    T        30 

       R    T        31 

       R    T        32 

       R    T        33 

       R    T        34 

       R    T        35 

       R    T        36 

       R    T        37 

 

 
 

 


