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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Για την εξοικονόμηση ενέργειας σε διυλιστήριο πόσιμου νερού 

χρησιμοποιούνται αυτοματισμοί (PLC, SCADA) βοηθώντας στις ταχύτερες διεργασίες 

στην μείωση αστοχιών, τον πλήρη έλεγχο του Η/Μ εξοπλισμού. 

Σημαντικό ρόλο παίζει η ποιότητα εισερχόμενου νερού σε σχέση με την 

ενέργεια που καταναλώνεται κατά τη διαδικασία καθαρισμού του νερού, όπως και οι 

χειρισμοί του προσωπικού κατά την επεξεργασία. 

Η αντιστάθμιση άεργου ισχύος συντελεί κατά μεγάλο ποσοστό στην 

εξοικονόμηση ενέργειας. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μέρος της βελτίωσης της απόδοσης 

μιας μονάδας παραγωγής νερού και αφορά την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας, που παράγεται από συμβατικές πηγές.  

Οι εγκαταστάσεις μιας μονάδας επεξεργασίας ύδατος διαθέτουν εκτάσεις 

δεξαμενών, βοηθητικών και κύριων κτιρίων με εμβαδόν ιδανικό για την τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών, καθώς οι επιφάνειες είναι ανεκμετάλλευτες και η δυναμική της 

ισχύος που μπορούν να αποδώσουν είναι εξαιρετικά σημαντική. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας, ∆ιυλιστήρια Πόσιμου Νερού, 

θολότητα, προεπεξεργασία, έκπλυση, αντιστάθμιση, δικλίδες, αναλογική βάνα, 

χρόνος πλύσης, διάρκεια πλύσης, φωτοβολταϊκό, χονδροεσχάρες, φιλτράρισμα, 

αερισμός, αναλογικές εξόδους, αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εξόδους, ψηφιακές 

εισόδους, ταμιευτήρες, υφαλμύρωση, εξατμισοδιαπνοή, διήθηση, παραµετρική τιµή, 

κροκίδωση, καθίζηση, πολυηλεκτρολύτες, διύλιση, Προγραμματιζόμενος Λογικός 

Ελεγκτής, σύστημα εποπτείας, μερισμός, υπερχειλιστής, παροχόμετρο, χλωρίωση, 

τζιφάρια, δοσομέτρηση, θρόμβωση, ιζηματοποίηση, επενεργητές, ενεργός ισχύς, 

άεργος, ημιτονοειδής συνθήκες, θεμελιώδη συχνότητα, μεταπορεία, προπορεία, 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ενέργεια ονομάζουμε το μέγεθος που φανερώνει την ικανότητα ενός σώματος 

ή ενός συστήματος να παράγει έργο. Ορίζεται σαν το ποσό του έργου που απαιτείται 

προκειμένου το σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική. 
 Η ενέργεια περικλείεται ή εμπεριέχεται, αποθηκεύεται, εκπέμπεται, 

μεταβιβάζεται, απορροφάται, μετατρέπεται, διατηρείται, υποβαθμίζεται, ρέει. 

Ανάλογα με τον τρόπο που έχει αποκτηθεί, ανταλλαχθεί ή αποθηκευτεί, 

μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές μορφές ενέργειας: 

 Μηχανική ενέργεια, που συνδυάζει την κινητική και τη δυναμική. 

 Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, που συνδυάζει την ηλεκτρική και τη φωτεινή ή 

ενέργεια ακτινοβολίας. 

 Πυρηνική ενέργεια. 

 Θερμική ενέργεια 

 Χημική ενέργεια 

Γενικά, η παρουσία της ενέργειας ανιχνεύεται από έναν παρατηρητή κάθε 

φορά που υπάρχει αλλαγή στις ιδιότητες ενός αντικειμένου ή ενός συστήματος. 

Η κυριότερη ιδιότητά της είναι ότι η συνολική ενέργεια ενός απομονωμένου 

(κλειστού) συστήματος είναι σταθερή, πρόταση που έχει αποδειχθεί από πλήθος 

πειραμάτων και χαρακτηρίζεται ως μία από τις πλέον θεμελιώδεις αρχές διατήρησης 

της φυσικής. 

Κύρια μονάδα μέτρησης της Ενέργειας, Θερμότητας, Έργου στο SI είναι το 

τζάουλ (J), 

Ισχύει J = Ν * m , δηλ 1 Joule = 1 Newton * 1 Meter. 

Η ηλεκτρική ενέργεια, που αναφέρεται στην κινητική ενέργεια των κινούμενων 

ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρεύμα), λόγω της ύπαρξης διαφοράς δυναμικού στα άκρα 

ενός αγωγού. Για να εκτιμηθεί ο ρυθμός μεταβολής της ενέργειας ή ο ρυθμός 

παραγωγής έργου μιας μηχανής, δηλαδή πόσο γρήγορα μια μηχανή κάνει ένα 

συγκεκριμένο έργο, χρησιμοποιείται η ισχύ (Ρ). 

Ισχύ ονομάζεται το μέγεθος που λέει πόσο γρήγορα μετασχηματίζεται (ή 

χρησιμοποιείται) η ενέργεια. Μεγάλη ισχύς σημαίνει ότι μια ορισμένη ποσότητα 

ενέργειας μετασχηματίζεται (χρησιμοποιείται) σε μικρό χρόνο, ενώ μικρή ισχύς 
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σημαίνει ότι χρειάζεται αρκετό χρόνο για να μετατραπεί (να χρησιμοποιηθεί) η ίδια 

ποσότητα ενέργειας. 

Ο μαθηματικός τύπος είναι:  Ισχύς (P) = w/t 

Μονάδα μέτρησης της ισχύος (Ρ) στο σύστημα (S.I) είναι το ένα βατ-Watt 

(1W), δηλαδή 1 Watt είναι η ισχύς που χρειάζεται για να παράγουμε έργο με ρυθμό 1 

Joule / sec. 

 Η ενέργεια και ειδικότερα η ηλεκτρική ενέργεια, αποτελεί τη βάση της 

οικονομίας και της σύγχρονης διαβίωσης. Σ' αυτήν στηρίζονται η βιομηχανία, η 

επιστημονική έρευνα, οι τηλεπικοινωνίες, ο τομέας των υπηρεσιών, η θέρμανση και ο 

κλιματισμός των κατοικιών και άλλων χώρων. 

Η παραγωγή και η ορθολογική κατανομή ενέργειας είναι ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, όσον αφορά την 

οικονομική της ανάπτυξη και τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της. Ως 

αποτέλεσμα η ενεργειακή πολιτική -που περιλαμβάνει συνοπτικά την εξασφάλιση, 

την εξοικονόμηση και τη διάθεση της ενέργειας- αποτελεί το πρώτιστο μέλημα των 

κυβερνήσεων. Η κυρίαρχη τάση της τελευταίας εικοσαετίας είναι η επινόηση τεχνικών 

βελτιώσεων, όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και την παραγωγή της με 

λιγότερο περιβαλλοντικό κόστος. 

Όσον αφορά την ενέργεια σαν μέγεθος διαπιστώνεται, ότι η ενεργειακή 

βαθμίδα μιας κατάστασης προς μία άλλη μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ώστε 

είτε οι απώλειες να είναι αποδεκτές σε σχέση με το έργο που αποδόθηκε ή να 

εξαλειφθούν, κάτι που είναι εξαιρετικά  δύσκολο. Ο στόχος κατά τη σχεδίαση κάθε 

συστήματος είναι αυτός και εκεί κάπου εισάγεται και η έννοια του βαθμού απόδοσης.  

 

Η ενέργεια ως πολυσήμαντο μέγεθος μπορεί να ενταχθεί σαν έννοια μέσα σε 

άλλου είδους συστήματα όπως μια μονάδα παράγωγης βιομηχανικού τύπου σαν 

αυτή που μελετάμε στην παρούσα πτυχιακή εργασία, δηλ. μια μονάδα επεξεργασίας 

νερού (Μ.Ε.Ν.). 

Για να μπορέσουμε μέσα σε ένα σύνθετο σύστημα να μιλήσουμε για 

εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αναλυθούν οι βαθμίδες και σε αυτό ένα χρήσιμο 

εργαλείο είναι το διάγραμμα ροής της μονάδας, το οποίο θα αναλυθεί σε επιμέρους 

ενότητα. 
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Πρέπει επίσης στο σύστημα να υπάρξει οικονομοτεχνική μελέτη μιας και η 

ηλεκτρική ενέργεια είναι η βασική πηγή ενέργειας και το κόστος παραγωγής της 

επιβαρύνει τους καταναλωτές της, αφού στην χώρα μας η εταιρία παραγωγής 

ρεύματος έχει συγκεκριμένο κοστολόγιο.   

Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται και μια άλλη διάσταση της ενέργειας σε σχέση 

με το κόστος, αφού για το προϊόν μιας μονάδας παραγωγής υπάρχει ενεργειακό 

κόστος τότε το προϊόν θα είναι ανάλογο και του κόστους αυτού.    

Σε μία μονάδα επεξεργασίας νερού εξωγενείς παράγοντες θεωρούνται οι 

καιρικές συνθήκες (που επηρεάζουν την ποιότητα του νερού, τη χλωρίωση ,τη 

θερμοκρασία του Η/Μ εξοπλισμού κλπ). Τέτοιοι παράγοντες είναι μια διακοπή 

ρεύματος, η έλλειψη βροχοπτώσεων, η εισαγωγή λάσπης, πολύ βρώμικου νερού 

στην είσοδο, κλπ., που υποβαθμίζουν την ποιότητα με συνέπεια τη δαπάνη μέσων 

εξισορρόπησης.  

Η ενέργεια ως μέγεθος ικανότητας μιας μονάδας παραγωγής είναι ανάλογη και 

με άλλες συνιστώσες ικανοτήτων του συστήματος, όπως ο αυτοματισμός, η 

απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός, η συντήρηση, η ενημέρωση, και η κατάρτιση του 

προσωπικού που χειρίζεται τη λειτουργία σε συνδυασμό με τη σωστή του 

τοποθέτηση σε σχέση με τα προσόντα. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μέρος της βελτίωσης της απόδοσης 

μιας μονάδας παραγωγής νερού και αφορά την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής 

ενέργειας, που παράγεται από συμβατικές πηγές. 

Στη συνέχεια της εργασίας θα μελετηθούν τα σημεία εκείνα τα οποία θα 

μπορούν να κρατήσουν σταθερό το σύστημα, με το βέλτιστο βαθμό απόδοσης σε ένα 

λεπτό ισοζύγιο με τις λιγότερες απώλειες, εξοικονομώντας ενέργεια. 

1)  ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (PLC, SCADA) που βοηθούν στις ταχύτερες διεργασίες στην 

μείωση των αστοχιών, στην αμεσότητα των διορθώσεων των σφαλμάτων και των 

βλαβών και των πλήρη έλεγχο του Η/Μ εξοπλισμού. 

2)  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ συνάρτηση της ενέργειας που καταναλώνεται στην 

διαδικασία καθαρισμού του νερού και των χειρισμών του προσωπικού κατά την 

επεξεργασία.  
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3)  ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α.Π.Ε. που σήμερα μπορούν να προσφέρουν «εξοικονόμηση» 

ενέργειας, μειώνοντας την ενέργεια που προσφέρουν οι πάροχοι και ταυτόχρονα 

κάνουν το σύστημα πιο ανεξάρτητο.  

4)  ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ βελτίωση του συνημίτονου των επαγωγικών 

καταναλώσεων και μείωση των απωλειών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΝΕΡΟ, Υ∆ΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

1.1. Νερό 

Το νερό αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τον άνθρωπο και είναι απόλυτα 

συνυφασμένο  με την ύπαρξη της ζωής σε όλες τις μορφές της. Ο άνθρωπος 

χρησιμοποιεί το νερό, όχι μόνο ως πόσιμο, αλλά και σε διάφορες άλλες 

δραστηριότητες, όπως για οικιακή και βιομηχανική χρήση, καθώς και σε 

δραστηριότητες  αναψυχής. Συνεπώς η επαρκής διαθεσιμότητα  νερού σε σχέση  με 

την ποιότητα  και την  ποσότητά  του,  είναι  ζωτικής  σημασίας.  Το  νερό  αυτό 

πρέπει να είναι ακίνδυνο από κάθε πλευρά και επομένως δεν θα πρέπει να είναι 

μολυσμένο (να μην υπάρχουν σε αυτό, δηλαδή, παθογόνα μικρόβια ή προϊόντα τους) 

και δεν πρέπει να περιέχει ρύπους (επικίνδυνες χημικές ουσίες). 

Το  νερό  εμφανίζεται  στη  φύση  σε  μορφή  επιφανειακών  και  υπόγειων  

υδάτων,  π.χ. ποτάμια, λίμνες, ταμιευτήρες, θαλασσινό νερό. Παρόλο που στη φύση 

υπάρχει η λειτουργία μηχανισμών  «αυτοκαθαρισμού»  των αποθεμάτων  αυτών, 

όπως διάφορες φυσικές, χημικές και μικροβιολογικές διεργασίες, τα ύδατα αυτά 

σπάνια είναι κατάλληλα για απευθείας κατανάλωση από τον άνθρωπο. Σήμερα, σε 

μεγαλύτερο βαθμό από κάθε άλλη εποχή, είναι σαφής η ανάγκη που υπάρχει για την 

επεξεργασία του νερού καθώς, η ρύπανση των πηγών υδροληψίας και γενικότερα 

των υδατικών πόρων αποτελεί πρόβλημα που λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες 

διαστάσεις. Η διάθεση αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, η 

υπεράντληση των υπόγειων υδροφορέων καθώς και η χρήση φυτοφαρμάκων, 

εντομοκτόνων και λιπασμάτων στις γεωργικές δραστηριότητες  επιβαρύνουν τα 

φυσικά υδατικά αποθέματα με ένα πλήθος ανόργανων, οργανικών και βιολογικών 

ρυπαντών. Επίσης με τη βελτίωση του βιοτικού  επιπέδου,  οι απαιτήσεις  σε νερό 

καλύτερης  ποιότητας  αυξάνονται.  Επομένως,  τα πρότυπα ποιότητας πόσιμου 

νερού με την πάροδο του χρόνου γίνονται όλο και πιο αυστηρά. 

Όλα τα παραπάνω συντελούν στην αύξηση του κόστους παραγωγής πόσιμου 

νερού, που αντιμετωπίζεται  με λήψη κατάλληλων  μέτρων προστασίας  και 

πρόληψης  της υποβάθμισης της ποιότητας  των υδάτων.  Η αποτελεσματική  

αντιμετώπιση  της ποσοτικής  και ποιοτικής υποβάθμισης των υδάτινων πόρων 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 



6 

 ∆ιαχείριση των υδατικών πόρων σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης και υδατικού 

διαμερίσματος,   που  περιλαμβάνει   μέτρα  προστασίας   των  επιφανειακών   

και  υπόγειων υδάτων. 

 ∆ιασφάλιση λήψης μέτρων προστασίας των πόρων από πιθανές δραστηριότητες 

ρύπανσης, κατά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό περιοχών (σχεδιασμός χρήσεων 

γης κλπ) 

 Προώθηση  ενημέρωσης  του  κοινού  για  τις  επιπτώσεις  των  ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων στην ποιότητα του νερού. 

 

1.2. Υδάτινοι Πόροι 

1.2.1. Γενικά 

Το νερό μπορεί να θεωρηθεί ως φυσικός πόρος, ως οικονομικό αγαθό και ως 

περιβαλλοντικό στοιχείο, ανάλογα με το κύριο κριτήριο και το είδος της διαχείρισής 

του. Σε σχέση με άλλους φυσικούς  πόρους  και με άλλα οικονομικά  αγαθά έχει μία 

ιδιαιτερότητα:  είναι μοναδικό  και αναντικατάστατο  και επομένως  η βιώσιμη  

διαχείριση  των υδατικών  πόρων  είναι  η βασική παράμετρος της αειφόρου  

ανάπτυξης. 

Η επιφάνεια του πλανήτη καλύπτεται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από νερό. 

Ωστόσο, οι υδατικοί  πόροι  δεν  είναι  απεριόριστοι,   κυρίως  λόγω  της  

ανισοκατανομής   των  υδάτων παγκόσμια. Υπάρχει η ψευδαίσθηση της αφθονίας 

ενώ στην πραγματικότητα με την πάροδο του  χρόνου  το  πόσιμο  ή  γλυκό  νερό  

τείνει  να  μετατραπεί   σε  αγαθό  εν  ανεπαρκεία.  Στο  σχήμα  που  ακολουθεί,   

παρουσιάζεται   η  εκτίμηση  ανά κατηγορία, της ποσότητας του νερού στη γη. 

 

Εικ. 1.1: Παγκόσμια κατανομή του νερού, ανά κατηγορία 
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Σε  παγκόσμιο   επίπεδο  η  κατανάλωση   νερού  για  διάφορες  χρήσεις  

(οικιακή-αστική, βιοτεχνική,    βιομηχανική,    αρδευτική-αγροτική)    αυξάνεται    με   

ραγδαίους    ρυθμούς.    Η προσφορά,  ωστόσο,  είναι  δεδομένη  και  έχει  κάποια  

ανώτερα  όρια.  Συνεπώς,  πρέπει  να τονισθεί η ανάγκη για οργάνωση και 

διαμόρφωση της υλοποίησης συντονισμένων και αποτελεσματικών   προγραμμάτων  

διαχείρισης,  που  θα  βασίζονται  στην  αρμονική  σχέση μεταξύ  υδατικών  πόρων,  

κέντρων  κατανάλωσης  και  περιβάλλοντος,  τώρα  αλλά  και  στο μέλλον με στόχο 

τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Το νερό δεν είναι απαραίτητο  μόνο για τη συντήρηση  της ίδιας της ζωής, 

αλλά είναι και πρωταρχικής σημασίας για ένα μεγάλο πλήθος σημαντικών 

δραστηριοτήτων του ανθρώπου, ξεκινώντας  από τη γεωργία  και φθάνοντας  στη 

βιομηχανική  ανάπτυξη, στον τουρισμό και  στην παραγωγή  ενέργειας.  Έτσι,  

δημιουργούνται  δύο αντιφατικές  τάσεις:  συνεχής  μείωση των κατά κεφαλήν 

διαθέσιμων υδατικών πόρων, από τη μία, εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, και 

διαρκής αύξηση των κατά κεφαλήν απαιτήσεων, από την άλλη, αποτέλεσμα της 

αλλαγής  των συνθηκών  διαβίωσης,  της εντατικοποίησης  των  ρυθμών  της 

ανάπτυξης αλλά και της εφαρμογής σύγχρονων υδροβόρων τεχνολογικών μέσων και 

μεθόδων. 

Παράλληλα,  μεγάλης έκτασης επεμβάσεις  στο φυσικό περιβάλλον  έχουν 

υποβαθμίσει  ή καταστρέψει σημαντικούς υδατικούς πόρους. Η υπεράντληση και η 

εμφάνιση του φαινομένου της υφαλμύρωσης των παράκτιων υδροφορέων, η 

εκτεταμένη ρύπανση από γεωργικές δραστηριότητες  ή από βιομηχανικά  και αστικά  

λύματα  είναι μερικά  γνωστά  παραδείγματα που οδηγούν στη μείωση της 

διαθεσιμότητας των υδατικών πόρων. 

Η αυξανόμενη  πίεση για όλο και περισσότερο νερό για διάφορες χρήσεις 

οδήγησε στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με την καταστροφή 

οικοσυστημάτων, την απώλεια βιοποικιλότητας και  την  υποβάθμιση   της  ποιότητας   

των φυσικών πηγών νερού. Τα φαινόμενα αυτά ενισχύονται κατά τη διάρκεια 

περιόδων ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων (ξηρασίες, αλλά και πλημμύρες), 

ενώ τα τελευταία χρόνια η διαφαινόμενη αλλαγή στο κλίμα, που σε μεγάλο βαθμό 

εξαρτάται από ανθρωπογενή αίτια, απασχολεί τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.  Οι  

αναμενόμενες αυτές  αλλαγές   σε συνδυασμό   με   την   αύξηση   της   συχνότητας   

των ακραίων γεγονότων (ξηρασίας και πλημμυρών), θα έχουν πολλαπλάσιες  

επιπτώσεις  στη διαθεσιμότητα  των υδατικών πόρων και  η  σχέση  ζήτησης–
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διαθεσιμότητας θα γίνει περισσότερο αρνητική σε περιοχές με ευαίσθητο υδατικό 

ισοζύγιο. 

Η επέκταση και η εντατικοποίηση των αρδεύσεων στη διάρκεια των 

τελευταίων δεκαετιών, με την εισαγωγή των σύγχρονων υδροβόρων καλλιεργειών και 

την εφαρμογή σπάταλων σε νερό αρδευτικών  μεθόδων  στον αγροτικό  τομέα, που 

είναι και ο μεγαλύτερος  χρήστης  με συμμετοχή 85% στην ετήσια κατανάλωση  

νερού στη χώρα μας, καθώς και οι αυξημένες σε νερό απαιτήσεις επεξεργασίας των 

προϊόντων στον βιομηχανικό τομέα, ο οποίος αν και δεν συμμετέχει σημαντικά στην 

κατανάλωση εν τούτοις συμβάλλει καθοριστικά στη ρύπανση του νερού, 

επαληθεύουν  τη μεγάλη αλλαγή που έχει επιτελεσθεί  τα τελευταία χρόνια. Καθώς ο 

20ός αιώνας τελείωσε, εκτιμάται ότι οι απαιτήσεις σε νερό έχουν κατά μέσο όρο 

περίπου δεκαπλασιαστεί κατά τη διάρκειά του. 

 

1.2.2. Η κατάσταση των υδάτινων πόρων στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, οι υδρολογικές και γεωμορφολογικές ανισότητες (άνιση 

χωροχρονική κατανομή των ατμοσφαιρικών κατακρημνίσεων και κατά μείζονα λόγο 

των απορροών, έντονες γεωμορφολογικές διαφοροποιήσεις ανά υδατικό 

διαμέρισμα),  σε συνδυασμό  με τη χρονική αντιστροφή  της κατανομής  της ζήτησης 

και της υπερσυγκέντρωσής  της σε περιορισμένους χώρους  δημιουργούν  έντονη  

ανάγκη  για  ολοκληρωμένη  διαχείριση  των  υδατικών  πόρων. 

Το μεγαλύτερο μέρος του υπόγειου υδατικού δυναμικού της χώρας υφίσταται 

ήδη τις συνέπειες της εντατικής εκμετάλλευσης ή της ποιοτικής υποβάθμισης, που 

εκδηλώνονται με τη δραματική πτώση της στάθμης των υδροφόρων  οριζόντων και 

την εκτεταμένη  ρύπανση του υπόγειου νερού, με προφανείς περιβαλλοντικές αλλά 

και σοβαρές οικονομικές συνέπειες και επιπτώσεις. 

Στις περισσότερες παράκτιες περιοχές αντλείται πλέον συστηματικά  

υφάλμυρο νερό, ως αποτέλεσμα της εισόδου θαλασσινού νερού στους υδροφορείς 

λόγω υπεράντλησης. Πολλά ποτάμια, λίμνες και υγρότοποι υφίστανται τις επιπτώσεις 

της μεγάλης αύξησης της ζήτησης του νερού, αλλά και των εκτεταμένων έργων 

αξιοποίησης του υδατικού δυναμικού. 

Το πρόβλημα  του νερού στις πλέον ευαίσθητες  υδατικά περιοχές  της χώρας, 

τα νησιά, εκδηλώνεται στις πιο απλές περιπτώσεις ως έλλειψη νερού τους 

καλοκαιρινούς μήνες ενώ στις πιο σύνθετες ως πλήρης αδυναμία κάλυψης 
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στοιχειωδών αναγκών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, με αποτέλεσμα τη 

συστηματική  μεταφορά νερού από άλλες περιοχές, με υδροφόρες. 

 

1.2.3. ∆ιαχείριση υδατικών πόρων και αντιμετώπιση της υποβάθμισής τους 

Όσον  αφορά  στις  τεχνικές  λύσεις,  αυτές  μπορούν  να αναζητηθούν  στη  

διασύνδεση υδατικών συστημάτων, την αποδοτικότερη μεταφορά νερού, τη βελτίωση 

της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας  του νερού,  την αξιοποίηση  χαμηλής  

ποιότητας  νερού (ανακύκλωση, αφαλάτωση,  κλπ),  την  αύξηση  της  χωρητικότητας  

των  λεκανών  απορροής, κ.ά.. Σημαντικότερα  ίσως αποτελέσματα  αναμένονται με 

διαχειριστικού  τύπου προγράμματα  που στοχεύουν  στη μείωση της ζήτησης  του 

νερού. Στις εθνικές αυτές προσπάθειες σημαντικό ρόλο επίσης  καλούνται  να 

διαδραματίσουν  και οι οργανισμοί  που πρέπει  να εντείνουν  τις προσπάθειες τους 

με περισσότερο γενναίες πρωτοβουλίες. 

Παρόλα αυτά, μια ολοκληρωμένη επέμβαση σε ένα τόσο σύνθετο σύστημα 

δεν μπορεί να εξαντλείται στην εφαρμογή μεμονωμένων μεθοδολογιών ή τεχνικών,   

αλλά απαιτεί το σχεδιασμό και την άσκηση συγκροτημένης πολιτικής, τόσο σε εθνικό   

όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Η ταυτόχρονη επίτευξη τόσο του στόχου της διατήρησης της περιβαλλοντικής 

ακεραιότητας, με την προστασία και αναβάθμιση των υδατικών συστημάτων, όσο και 

εκείνου της οικονομικής ανάπτυξης, με την ικανοποίηση των αναγκών σε νερό, 

υλοποιείται με την υιοθέτηση κάποιων βασικών αρχών σχετικά με την αειφόρο 

διαχείριση των υδατικών πόρων, με κυριότερα τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων της διαχείρισης των υδατικών 

πόρων, λαμβάνοντας υπόψη και τη μεταξύ τους δυναμική, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε περιφερειακό επίπεδο. Για την υλοποίηση όλων  αυτών με ένα  

συστηματικό τρόπο απαιτείται η  λεγόμενη ∆υναμική ∆ιαχείριση που εύκολα 

προσαρμόζεται στις συνθήκες που αλλάζουν και βασίζεται στην ολοκληρωμένη 

θεώρηση όλων των επιμέρους συστημάτων που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν 

τον κύκλο του νερού. 

 ∆ιαχείριση της ζήτησης, αντί της ζημιογόνου περιβαλλοντικά, αλλά και αδιέξοδης 

οικονομικά πολιτικής της διαχείρισης της προσφοράς του νερού. Τα αναπτυξιακά 

σχέδια θα πρέπει να προσαρμόζονται στους περιορισμούς και στις δυνατότητες 

των υδατικών αποθεμάτων,  όπως αυτά προσδιορίζονται  από τις σύγχρονες  
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επιστημονικές μεθόδους και τεχνικές. Η διαχείριση της ζήτησης του νερού με την 

εφαρμογή οικονομικών μεθόδων και εργαλείων αποτελεί σήμερα τη μόνη 

ρεαλιστική λύση. Η Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νερό και την  

κοστολόγησή του κινείται ακριβώς στην κατεύθυνση αυτή, επιβεβαιώνοντας την 

αναγκαιότητα της πολιτικής μεταρρύθμισης. 

 ∆ιευθέτηση του ισοζυγίου προσφοράς και ζήτησης του νερού σε επίπεδο 

υδρολογικής λεκάνης και υδατικού διαμερίσματος. 

 Αύξηση της αποδοτικότητας των συστημάτων νερού, δηλαδή τη μείωση των 

πάσης φύσεως απωλειών από την πηγή μέχρι τα σημεία της κατανάλωσης. 

 Οικονομική θεώρηση του νερού, και κοστολόγηση  του σύμφωνα με την πλήρη 

αξία του, η οποία αντανακλά την αξία της πλέον πολύτιμης εναλλακτικής ή 

δυνητικής χρήσης του. 

 Αποκεντρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων με την ένταξη και συμμετοχή 

στην όλη διαδικασία των τελικών χρηστών του νερού, εκπροσώπων δηλαδή 

όλων των συναρμοδίων και άμεσα ενδιαφερομένων τοπικών και κοινωνικών 

φορέων, καθώς και ανάμειξη και εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα. 

 Εκτίμηση  των ανανεώσιμων  φυσικών  πόρων  και μακροχρόνιος  σχεδιασμός  

έργων προστασίας τους. 

 Καθιέρωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και παρακολούθηση  της 

κατάστασης σε συγκρίσιμη βάση σε όλη την Κοινότητα. 

 Ενσωμάτωση στην προστασία και διατήρηση των υδατικών πόρων και άλλων 

τομέων της  κοινοτικής  πολιτικής  π.χ.  η  ενεργειακή  πολιτική,  η  πολιτική  

μεταφορών,  η  γεωργική πολιτική. 

 

1.2.4. Υδρολογικός Κύκλος 

O υδρολογικός κύκλος - γνωστός και ως κύκλος του νερού - είναι η συνεχής 

ανακύκλωση  του νερού της Γης μέσα στην υδρόσφαιρα  και στην ατμόσφαιρα.  Το 

συνεχές της κυκλικής διαδικασίας  του υδρολογικού  κύκλου επιτυγχάνεται  με τη 

βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Το νερό  του πλανήτη  αλλάζει  διαρκώς  φυσική  

κατάσταση,  από  τη στερεά  μορφή  των πάγων στην υγρή μορφή των ποταμών, 

λιμνών και της θάλασσας και την αέρια κατάσταση των υδρατμών. 

Πιο συγκεκριμένα,  λόγω της θέρμανσης και των ανέμων στην επιφάνεια της 

γης τα νερά της (θάλασσα,  λίμνες,  ποτάμια)  εξατμίζονται  και  συγκεντρώνονται  ως  
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υδρατμοί δημιουργώντας τα σύννεφα. Η διαπνοή των φυτών είναι μια ακόμη 

λειτουργία που αποδίδει υδρατμούς στην ατμόσφαιρα. Η εξάτμιση και διαπνοή από 

την ξηρά συχνά δεν διακρίνονται και έτσι αναφερόμαστε  στην  εξατμισοδιαπνοή. Μια 

μικρή  ποσότητα  υδρατμών  στην ατμόσφαιρα προέρχεται από την εξάχνωση, μέσω 

της οποίας μόρια από πάγους και χιόνια μετατρέπονται απευθείας σε υδρατμούς 

χωρίς να περάσουν από την υγρή μορφή. Οι υδρατμοί συμπυκνώνονται, 

υγροποιούνται  και  στη  συνέχεια  πέφτουν ως βροχή  ή άλλες μορφές υετού, 

εμπλουτίζοντας έτσι τις αποθήκες νερού της γης, είτε αυτές είναι επιφανειακές, όπως 

οι θάλασσες  και οι λίμνες, είτε είναι υπόγειες. Οι παρεμβάσεις  του ανθρώπου  στον 

φυσικό αυτό κύκλο μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες βλάβες.  

 

Εικ. 1.2: Ο υδρολογικός κύκλος 

 

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται η παγκόσμια  κατανομή  νερού  σε  

ποσοστά.  
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Πίνακας 1.1 Παγκόσμια κατανομή νερού σε ποσοστά 

 

 

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) ο υδρολογικός κύκλος 

διακρίνεται σε εξής μέρη: 

 Αποθήκευση νερού στη θάλασσα 

 Εξάτμιση 

 Εξατμισοδιαπνοή 

 Εξάχνωση 

 Νερό στην ατμόσφαιρα 

 Συμπύκνωση 

 Κατακρημνίσματα 

 Αποθήκευση νερού σε πάγους και χιόνια 

 Απορροή από τήξη χιονιού 

 Επιφανειακή απορροή 

 Ροή σε υδατορεύματα 

 Αποθήκευση γλυκού νερού 

 ∆ιήθηση 
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 Αποθήκευση υπόγειου νερού 

 Εκφόρτιση υπόγειου νερού 

 Πηγές 

 

1.3. Ποιότητα πόσιμου νερού 

Πόσιμο  νερό χαρακτηρίζεται  το νερό που είναι καθαρό  από φυσική,  χημική,  

βιολογική  και μικροβιολογική   άποψη  και  μπορεί  να  καταναλώνεται   χωρίς  να  

κινδυνεύει  η  υγεία  του ανθρώπου.  Το  πόσιμο  νερό  πρέπει  να είναι  άχρωμο,  

άοσμο,  δροσερό  και με ευχάριστη γεύση. 

Τα φυσικά νερά μπορεί να περιέχουν αιωρούμενα και διαλυμένα ανόργανα και 

οργανικά στερεά  καθώς  και  μικροοργανισμούς.  Τα  συστατικά  αυτά  προέρχονται  

είτε  από  φυσικές πηγές είτε από τη διάθεση αστικών και βιομηχανικών  αποβλήτων.  

Η χημική σύσταση  των φυσικών νερών οφείλεται στις αντιδράσεις του νερού µε τα 

πετρώματα της γης, µε τα οποία έρχεται  σε  επαφή, στην αποσάθρωση  των  

πετρωμάτων  και  στην  έκπλυση εδαφών και ιζημάτων. Επίσης, η χημική του 

σύσταση τροποποιείται  µε   τη βοήθεια  βιολογικών μεταβολισμών και επηρεάζεται 

από τον υδρολογικό κύκλο.  

Το νερό, το οποίο προορίζεται  για ανθρώπινη  κατανάλωση,  δεν πρέπει να 

έχει μεγάλη σκληρότητα, καθώς αυτή προκαλεί δυσκολίες στην καθημερινή αλλά και 

τη βιομηχανική του χρήση.  Επίσης,  δεν  πρέπει  να  περιέχει  μεγάλη  ποσότητα  

οργανικών  ουσιών,  βαρέων μετάλλων αλλά ούτε και παθογόνα παράσιτα ή 

μικρόβια. 

Σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, που θέτει προδιαγραφές 

και όρια σχετικά με την περιεκτικότητα του νερού σε ορισμένα στοιχεία, αλλά και από 

απόψεως μικροβιακού φορτίου, το υγιεινό νερό πρέπει: 

1.  Να είναι άχρωμο, διαυγές, άοσμο και αναψυκτικής γεύσεως 

2.  Να έχει θερμοκρασία που να προκαλεί ευχάριστο αίσθημα. Η προτιμότερη 

θερμοκρασία είναι μεταξύ 7 και 12οC, με όριο τους 15οC. 

3.  Να μην περιέχει φερτές ύλες. 

4.   Να έχει αντίδραση ουδέτερη έως ασθενή αλκαλική (όριο 6,5-8,5 : pΗ  7,0-7,6). 

5.  Να είναι απαλλαγμένο από ενώσεις μετάλλων που μπορούν να προκαλέσουν 

διαταραχές στην υγεία και δηλητηριάσεις άμεσες ή μακροπρόθεσμες. 

6.  Να έχει μέση σκληρότητα περίπου 28-27 γαλλικούς βαθμούς ή 10-15 

γερμανικούς. 
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7.  Να μην περιέχει διάφορες χημικές ουσίες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. 

8.  Να είναι σε αρκετή ποσότητα και χωρίς διακοπή. 

9.  Να μην περιέχει παθογόνους μικροοργανισμούς. 

10. Να ελέγχεται συνεχώς από επιστημονικό προσωπικό. 

 

1.4. Ιδιότητες του νερού 

H ποιότητα του νερού αξιολογείται με βάση τις φυσικές, χημικές, 

μικροβιολογικές και βιολογικές ιδιότητές του. Οι απαραίτητοι έλεγχοι για το νερό 

αναφέρονται στις φυσικές, τις χημικές, τις βιολογικές και τις μικροβιολογικές του 

ιδιότητες. 

Οι φυσικές ιδιότητες αφορούν στη χροιά, τη διαύγεια, την οσμή, τη γεύση, τη 

θερμοκρασία και την αγωγιμότητα.  Τα επιτρεπόμενα  όρια, για όλα τα στοιχεία που 

περιέχονται στο νερό, καθορίζονται  από τον Παγκόσμιο  Οργανισμό  Υγείας  (WHO).  

Παράλληλα, επί του θέματος έχει επιληφθεί και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ενώ υπάρχει 

και σχετική Υγειονομική διάταξη της ελληνικής νομοθεσίας. Ακολουθεί σύντομη 

περιγραφή των παραμέτρων αυτών: 

 Χρώμα (Color): Το υγιεινό νερό είναι άχρωμο. Η ύπαρξη χρώματος είναι 

ανεπιθύμητη και υπάρχει περίπτωση να οφείλεται στην παρουσία από χρωστικές 

ουσίες διαλυμένες, είτε φυτικές από ρίζες φυτών, φύλλα δέντρων, είτε οργανικές 

και ανόργανες (άλατα, σίδηρος από διάβρωση των σωλήνων).Η θολότητά  του, 

σύμφωνα με τον Παγκόσμιο  Οργανισμό Υγείας πρέπει να είναι κάτω από 5 

βαθμούς της σχετικής κλίμακας (ΝΤU). Η παραµετρική τιμή για το χρώμα είναι: 

«αποδεκτό από τους καταναλωτές» και «άνευ ασυνήθους μεταβολής», σύμφωνα 

με την ελληνική Υγειονομική ∆ιάταξη. 

 Θολότητα (Turbidity): Η θολότητα του νερού οφείλεται σε κολλοειδείς ανόργανες 

ή οργανικές ύλες που αιωρούνται, είτε είναι διαλυμένες στο νερό. Τα αιωρούμενα 

στερεά καθιζάνουν και δημιουργούν  προβλήματα  στις σωληνώσεις και στις 

δεξαμενές. Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι διαυγές όταν φτάσει στον  

καταναλωτή. Η παραµετρική τιµή για τη θολότητα είναι: «αποδεκτό από τους 

καταναλωτές» και «άνευ ασυνήθους μεταβολής», σύμφωνα με την ελληνική 

Υγειονομική ∆ιάταξη. 

 Οσμή (Odor): Το νερό πρέπει να είναι άοσμο. Κάθε δυσάρεστη οσμή 

προειδοποιεί πως το νερό είναι ακατάλληλο  προς πόση και χρήση, καθώς οι 

οσμές προέρχονται  συνήθως  από ρύπανση – π.χ. σήψη οργανικών ουσιών. Η 
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παραµετρική τιµή για την οσμή είναι: «αποδεκτό από τους καταναλωτές» και 

«άνευ ασυνήθους µεταβολής», σύμφωνα με την ελληνική Υγειονομική ∆ιάταξη. 

 Γεύση  (Taste): Το πόσιμο νερό πρέπει να είναι άγευστο. Η ιδιαίτερη σε κάθε 

περίπτωση γεύση του, οφείλεται στα διαλυμένα άλατα και διαλυμένα αέρια που 

περιέχει. Η παραµετρική τιµή για τη γεύση είναι: «αποδεκτό από τους 

καταναλωτές» και «άνευ ασυνήθους µεταβολής», σύμφωνα με την ελληνική 

Υγειονομική ∆ιάταξη. 

 Θερμοκρασία (Temperature): Η θερμοκρασία  είναι παράγοντας  που επηρεάζει 

τη γεύση του νερού. Καθώς το υγιεινό νερό πρέπει να έχει αναψυκτική γεύση, 

καθορίζεται ως ιδανική θερμοκρασία  αυτή  των  10-12ο C.  Όσο  αυξάνεται  η  

θερμοκρασία, το νερό είναι λιγότερο εύγευστο, εφόσον εκδιώκονται τα διαλυμένα 

σ’ αυτό αέρια. Όταν η θερμοκρασία του ξεπερνά τους 20οC, το νερό έχει 

δυσάρεστη γεύση και κρίνεται ακατάλληλο, καθώς κάτω από αυτές τις συνθήκες 

πολλαπλασιάζονται τα τυχόν υπάρχοντα σε αυτό μικρόβια. 

 Αγωγιμότητα  (Conductivity):  Η αγωγιμότητα  είναι η αριθμητική  έκφραση  της 

ικανότητας ενός υδατικού διαλύματος  να άγει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η 

ικανότητα εξαρτάται από την παρουσία ιόντων, την ολική τους συγκέντρωση,  το 

σθένος και τις επιμέρους συγκεντρώσεις τους, καθώς και από τη θερμοκρασία  

μέτρησης. Με αύξηση της θερμοκρασίας  η ευκινησία των ιόντων αυξάνει κατά 2 

ως 3% ανά οC, με αποτέλεσμα  την αύξηση της αγωγιμότητας. Μετριέται σε 

Siemens (S) και αποτελεί το αντίστροφο  της αντίστασης. Η παραµετρική τιµή 

είναι 2500 µS/cm στους 20°C. 

 

Όσον αφορά τις χημικές ιδιότητες, το νερό πρέπει να περιέχει άλατα σε 

περιορισμένη ποσότητα. Νερό που δεν περιέχει άλατα, δεν έχει γεύση και δεν είναι 

υγιεινό, καθώς συντελεί στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης των κυττάρων και  

συνεπώς στην διόγκωσή τους. Το αντίθετο, δηλαδή η συρρίκνωση των κυττάρων 

γίνεται όταν το νερό περιέχει υψηλή ποσότητα διαλυμένων αλάτων. 

Το νερό, επίσης, μπορεί να περιέχει και δραστικές ουσίες από μέταλλα. Οι 

ουσίες αυτές προέρχονται από τα εδάφη ή οφείλονται στην ανάμειξη του νερού με 

εργοστασιακά ή οικιακά απόβλητα. Στο νερό, επιπλέον, πρέπει να ελέγχεται η 

ύπαρξη παραμέτρων που αφορούν σε τοξικές ουσίες. Ο έλεγχος της χημικής  

σύστασης  του  νερού  είναι  απολύτως  αναγκαίος.   
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Όσον αφορά τις μικροβιολογικές ιδιότητες του νερού, οι υδατογενείς  επιδημίες  

προκαλούνται  από τα παθογόνα  μικρόβια  που έχουν προέλευση την κοπρανώδη 

μόλυνση του νερού. Το νερό μπορεί να μεταφέρει παθογόνους μικροοργανισμούς 

που προκαλούν στον άνθρωπο σοβαρές (ή και θανατηφόρες) ασθένειες. 

Η μικροβιολογική εξέταση του νερού περιλαμβάνει: 

α) Την  καταμέτρηση  όλων  εν  γένει  των  μικροοργανισμών   που  υπάρχουν  

στο  νερό, ανεξάρτητα από το είδος τους. 

 β) Την αναζήτηση και αρίθμηση των μικροβίων εντερικής προέλευσης. Η 

ύπαρξη κολοβακτηριδιόμορφων (coliforms) καθώς και  του τυπικού  κολοβακτηριδίου  

(Escherichia coli), για παράδειγμα, δηλώνει αυτομάτως τη μόλυνση του νερού  από 

μικρόβια κοπρανώδους προέλευσης και, επομένως, την ανά πάσα στιγμή 

δυνατότητα  μόλυνσης  με παθογόνους  μικροοργανισμούς  εντερικών λοιμώξεων 

(όπως χολέρας, τυφοειδούς πυρετού, εντερόκοκκους, κλωστηρίδια κλπ.). 

Οι  κυριότερες  παράμετροι  που  προβλέπονται  να  εξετάζονται  ως  

μικρόβια-δείκτες, σύμφωνα με τη Υπουργική απόφαση Α5/288/23-1-86, είναι: 

1. Ολικά κολοβακτηριοειδή 

2. Κολοβακτηριοειδή κοπράνων 

3. Στρεπτόκοκκοι κοπράνων 

4. Κλωστηρίδια αναγωγικών θειωδών αλάτων 

5. Καταμέτρηση των συνολικών βακτηριδίων για το πόσιμο νερό 

Όσον αφορά τις βιολογικές ιδιότητες του νερού, παράδειγμα βιολογικής  

έρευνας  αποτελεί  η αναζήτηση  πρωτόζωων  και αλγών, κυρίως σε νερά ποταμών 

που αποθηκεύονται σε δεξαμενές (σε συνδυασμό με τη χημική ανάλυση) για να 

εκτιμηθεί ο βαθμός π.χ. ανάπτυξης των αλγών και να προβλεφθεί η κατάλληλη 

χρονική στιγμή για έγκαιρη επέμβαση και πρόληψή της. ∆ιαφορετικά, είναι δυνατόν 

να προκληθεί πρόβλημα στο δίκτυο με ελάττωση της παροχής νερού, διότι τα άλγη 

πολλαπλασιάζονται ταχύτατα ορισμένες εποχές του έτους, φράσσοντας τα φίλτρα 

των  διυλιστηρίων.    

 

1.5. Έλεγχος ποιότητας νερού στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού 

Το νερό που λαμβάνεται στο τέλος των διεργασιών επεξεργασίας, 

υποβάλλεται σε μια σειρά ελέγχων: με τη βοήθεια οργάνων που είναι εγκατεστημένα 

σε θέση της δεξαμενής καθαρού νερού και τα οποία περιλαμβάνουν μετρητή 

θολότητας, μετρητή ρΗ, μετρητή αγωγιμότητας, θερμόμετρο, αναλυτή χρώματος κ.ά.  
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Τα όργανα δίδουν τοπική ένδειξη ενώ παράλληλα τα σήματα τους 

μεταδίδονται στον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου της μονάδας. Σε περίπτωση ενδείξεων 

που υπερβαίνουν τις συνιστώμενες τιμές για το πόσιμο νερό, γίνονται οι ανάλογοι 

χειρισμοί για να επέλθει η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

Τα συστήματα αυτά, αναφέρονται ως συστήματα συνεχούς on-line μέτρησης. 

Με τη βοήθεια οργάνων και ειδικευμένου προσωπικού στα εργαστήρια της 

μονάδας, μετά από κατάλληλες δειγματοληψίες. Στα εργαστήρια γίνεται τακτικός 

χημικός και μικροβιολογικός έλεγχος του παραγόμενου πόσιμου νερού, έτσι ώστε να 

πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας για το πόσιμο νερό. Συγκεκριμένα, εξετάζονται 

διάφορες φυσικοχημικές παράμετροι του νερού (pH, θολότητα κ.ά.) και η ύπαρξη 

οργανικών και ατομικών στοιχείων (π.χ. βαρέων μετάλλων). Επίσης, 

πραγματοποιούνται διάφορες βιολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις. 

Ανάλογοι έλεγχοι, με on-line συστήματα και εργαστηριακές μετρήσεις, 

πραγματοποιούνται και για το ακατέργαστο νερό, πριν και μετά από κάθε διεργασία 

επεξεργασίας, ώστε να αποφεύγονται αστοχίες που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

διεργασιών επεξεργασίας και τη δοσιμέτρηση των χημικών. 

 

Πίνακας 1.2: Εκτίμηση στοιχείων συστήματος πόσιμου νερού 

Στοιχεία 

συστήματος 

πόσιμου νερού 

Χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση των στοιχείων 

συστήματος πόσιμου νερού 

Υδρολογική 

λεκάνη 

 Γεωλογία & υδρολογία. 

 Μετεωρολογία και τύπος μικροκλίματος. 

 Θεώρηση διαχείρισης υδατικών πόρων σε επίπεδο 

υδρολογικής λεκάνης & υδατικού διαμερίσματος. 

 Φυτά/Ζώα. 

 Ανταγωνιστικές χρήσεις νερού. 

 Φύση και βαθμός ανάπτυξης χρήσεων γης. 

 Άλλες δραστηριότητες στην υδρολογική λεκάνη, που πιθανόν 

ευθύνονται για τη διοχέτευση ρυπαντών στα ύδατα. 

 Σχέδιο μελλοντικών δραστηριοτήτων 
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Επιφανειακά 

ύδατα 

 Περιγραφή του τύπου των αποθεμάτων (π.χ. ποτάμια, 

λίμνες, ταμιευτήρες). 

 Φυσικά χαρακτηριστικά (π.χ. μέγεθος, έκταση, βάθος κλπ). 

 Χαρακτηριστικά ροής και αξιοπιστία τους ως πηγές νερού. 

 Ιδιότητες νερού (φυσικές, χημικές, μικρο-βιολογικές). 

 Πρόσβαση. 

 ∆ραστηριότητες αναψυχής (ή άλλου τύπου). 

 Όγκος μεταφερόμενου / περιεχόμενου ύδατος. 

Υπόγεια ύδατα 

 Υδροφορέας υπό πίεση ή με ελεύθερη επιφάνεια. 

 Υδρογεωλογία υδροφορέα. 

 Χαρακτηριστικά παροχής και κατεύθυνση. 

 Χαρακτηριστικά διάλυσης. 

 Περιοχή επαναφόρτισης. 

 Προστασία γεωτρήσεων. 

 Βάθος πυθμένα. 

 Όγκος μεταφερόμενου / περιεχόμενου ύδατος. 

Επεξεργασία 

 ∆ιαδικασίες επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένων των 

εναλλακτικών λύσεων). 

 Σχεδιασμός εγκαταστάσεων. 

 Παρακολούθηση εγκαταστάσεων και αυτοματισμών. 

 Τύπος χημικής επεξεργασίας. 

 Αποδοτικότητα επεξεργασίας. 

 Απολύμανση νερού από παθογόνους μικροοργανισμούς. 

 Υπολειμματικές ουσίες από το στάδιο της απολύμανσης - 

ποσότητα ουσίας που φθάνει στον καταναλωτή. 

∆εξαμενές και 

δίκτυο διανομής 

 Σχεδιασμός δεξαμενών. 

 Χρόνος παραμονής ύδατος σε αυτές. 

 Εποχιακές διακυμάνσεις. 

 Προστασία (π.χ. καλύμματα, περίφραξη, πρόσβαση). 

 Σχεδιασμός συστήματος διανομής. 

 Υδραυλικές συνθήκες (π.χ. παροχή, πίεση). 

 Υπολειμματικές ουσίες από το στάδιο της απολύμανσης. 
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1.6. Περιπτώσεις υποβάθμισης ποιότητας επεξεργασμένου νερού 

Κάτω από ορισμένες συνθήκες, διάφορες επικίνδυνες ουσίες μπορούν να 

διοχετευθούν στο δίκτυο διανομής και να φθάσουν στους καταναλωτές, ακόμα και 

μετά την επεξεργασία του νερού. Σε αυτές τις ουσίες συμπεριλαμβάνονται και χημικά 

που προστίθενται στο νερό κατά τα στάδια του καθαρισμού του ή προϊόντα που 

έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό. Για παράδειγμα, αστοχία κατά τη διαδικασία 

ανάστροφης έκπλυσης των φίλτρων, κατά το στάδιο της φίλτρανσης, μπορεί να 

οδηγήσει στην υποβάθμιση του παραγόμενου νερού. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα πιθανών κινδύνων και 

περιπτώσεων αστοχίας, που μπορούν να επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα της 

επεξεργασίας του πόσιμου νερού. Οι κίνδυνοι αυτοί αντιμετωπίζονται σε μεγάλο 

βαθμό με τον προσεκτικό σχεδιασμό και τη σωστή λειτουργία των μονάδων 

παραγωγής πόσιμου νερού. 

 Απρόβλεπτες διακυμάνσεις παροχών σε σχέση με τις παροχές σχεδιασμού. 

 Ακατάλληλη ή ανεπαρκής διαδικασία επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης και 

της απολύμανσης του νερού. 

 Ανεπαρκής υποστήριξη εγκαταστάσεων (υποδομή, προσωπικό). 

 Αστοχία ελέγχου της διαδικασίας και κακή λειτουργία ή χαμηλή αξιοπιστία 

εξοπλισμού. 

 Χρήση χημικών ή άλλων ουσιών κατά την επεξεργασία, μη εγκεκριμένων ή 

μολυσμένων. 

 Αστοχία ρύθμισης δόσεων των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται ως 

πρόσθετα. 

 Ανεπαρκής ανάμειξη νερού. 

 Αστοχία συστημάτων προειδοποίησης και παρακολούθησης. 

 Αστοχίες που σχετίζονται με την τροφοδότηση της μονάδας σε ενέργεια. 

 Ατυχήματα ρύπανσης νερού ή σκόπιμη ρύπανσή του. 

 Φυσικές καταστροφές. 

Σχηματισμός παραπροϊόντων απολύμανσης (Disinfection By-Products,DBPs), 

όπως για παράδειγμα τα τριαλομεθάνια (THMs, Trihalomethanes), που προκύπτουν 

από την αντίδραση μεταξύ οργανικών πρόδρομων ενώσεων που υπάρχουν στο νερό 

και των χημικών που προστίθενται κατά την απολύμανσή του 
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Πίνακας 1.3: ∆ιαδικασίες επεξεργασίας πόσιμου νερού  

∆ιαδικασία  Περιγραφή στόχων-δυνατοτήτων 

Χονδροεσχάρα  Στην είσοδο της θύρας υδροληψίας για την συγκράτηση 

επιπλεόντων. 

Σχάρα-Κόσκινο  Κατακράτηση αλγών και πλαγκτού στην υδροληψία. 

Αερισμός  Απογύμνωση και οξείδωση πτητικών οργανικών και 

αερίων που προκαλούν οσμές και γεύσεις. Αερισμός του 

ταμιευτήρα προβλέπεται για τον έλεγχο της στρωμάτωσης.

Μίξη  Ομοιόμορφη και ταχεία κατανομή των χημικών και αερίων 

στο νερό. 

Προ-οξείδωση  Εφαρμογή οξειδωτικών ουσιών, όπως το όζον, χλώριο ή 

υπερμαγγανικό κάλιο για την επιβράδυνση της ανάπτυξης 

μικροοργανισμών και την οξείδωση ουσιών που 

προκαλούν οσμές και γεύσεις. 

Κροκίδωση  Προσθήκη και ταχεία ανάμιξη κροκιδωτικού που επιφέρει 

αποσταθεροποίηση των κολλοειδών σωματιδίων και τον 

σχηματισμό μικρών κροκίδων. 

Συσσωμάτωση  Συσσωμάτωση των μικρών κροκίδων που προέρχονται 

από την αποσταθεροποίηση της θολότητας και του 

χρώματος σε μεγάλες κροκίδες. 

Καθίζηση  ∆ιαχωρισμός με βαρύτητα των αιωρούμενων σωματιδίων

και των κροκίδων που σχηματίστηκαν στα προηγούμενα 

στάδια. 

Προσρόφηση σε 

ενεργό άνθρακα 

Απομάκρυνση ουσιών που προκαλούν γεύσεις, οσμές και 

χρώμα στο νερό. Ο άνθρακας χρησιμοποιείται σε μορφή 

σκόνης που προστίθεται στην είσοδο των έργων ή σε 

κλίνες κοκκώδους υλικού. 

Ενεργή αλουμίνα  Απομακρύνει ορισμένες ενώσεις όπως ο φώσφορος, το 

φθόριο, το αρσενικό και το σελήνιο μέσω υδρολυτικής 

προσρόφησης. 

Απολύμανση  Καταστροφή παθογόνων μικροοργανισμών με τη χρήση 

οξειδωτικών χημικών όπως οι ενώσεις του χλωρίου, ιώδιο, 

βρώμιο, υπερμαγγανικό κάλιο και όζον. 
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∆ιαδικασία  Περιγραφή στόχων-δυνατοτήτων 

Χλωραμίνωση  Προσθήκη αμμωνίας για τη μετατροπή του ελεύθερου 

χλωρίου σε χλωραμίνες που είναι λιγότερο αντιδραστικές, 

έχουν μεγαλύτερη υπολειμματική δράση και δεν 

σχηματίζουν τριαλομεθάνια. 

∆ιύλιση  Απομάκρυνση σωματιδίων με διήθηση μέσω πορώδους 

μέσου. Το στρώμα διύλισης μπορεί να είναι απλό (άμμος), 

διπλό (άμμος και ανθρακίτης) ή πολλαπλό. 

Χημική κατακρήμνιση  Προσθήκη χημικών για την κατακρήμνιση διαλυμένων 

ουσιών και δημιουργία ιζήματος. Απομάκρυνση 

σκληρότητας, σιδήρου και μαγγανίου, βαρέων μετάλλων. 

Lime - soda ash  Ειδική μέθοδος αποσκλήρυνσης με τη χρήση διοξειδίου 

του ασβεστίου και ανθρακικού νατρίου. 

Επανανθράκωση  Επαναφορά της χημικής ισορροπίας του νερού μετά την 

προηγούμενη διαδικασία. Επιτυγχάνεται με εμφύσηση 

διοξειδίου του άνθρακα και ταυτόχρονη ρύθμιση  του pH. 

Φθορίωση  Προσθήκη φθοριούχου νατρίου ή υδροφθοροπυριτικού 

οξέος για τη ρύθμιση της περιεκτικότητας φθορίου και 

προστασία κατά της τερηδόνας. 

Βιολογική αφαίρεση 

αζώτου 

Αναγωγή των νιτρικών από μικροοργανισμούς παρουσία 

αιθανόλης ή γλυκόζης σαν δέκτη ηλεκτρονίων και πηγή 

άνθρακα για σύνθεση. 

Απομάκρυνση 

διαλυμένων ενώσεων 

Απομάκρυνση διαλυμένων ενώσεων από το πόσιμο νερό. 

Επιτυγχάνεται με ιοντοεναλλαγή, αντίστροφη ώσμωση και 

εξάτμιση. 

Ιοντοεναλλαγή  Εκλεκτική απομάκρυνση κατιόντων και ανιόντων από το 

νερό από ρητίνες. Η ανταλλακτική ικανότητα των ρητινών 

εξαντλείται και απαιτεί αναγέννηση. Υπάρχουν εκλεκτικές 

ρητίνες για τη σκληρότητα, τα νιτρικά και την αμμωνία. 

Αντίστροφη ώσμωση 

και υπερδιύλιση 

Χρήση ημιπερατών μεμβρανών που κατακρατούν τα 

άλατα και αποδίδουν καθαρό νερό. Τα άλατα 

συγκεντρώνονται στην άλμη που πρέπει να διατεθεί. Η 

μέθοδος χρησιμοποιείται για αφαλάτωση και αφαίρεση 
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∆ιαδικασία  Περιγραφή στόχων-δυνατοτήτων 

νιτρικών και αρσενικού. 

Ηλεκτροδιάλυση  Χρήση ηλεκτρικού δυναμικού για τη διήθηση του νερού 

μέσω ημιπερατής μεμβράνης που κατακρατεί τα άλατα. 

Απόσταξη  Εξάτμιση πολλαπλών σταδίων με συμπύκνωση 

χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μεγάλων 

ποσοστήτων αφαλατωμένου νερού. 

 

1.7. ∆ιεργασίες εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού 

Για το νερό που προορίζεται για τις ανάγκες του ανθρώπου απαιτείται σε κάθε 

περίπτωση επεξεργασία, μετά από κατάλληλη μελέτη για την εφαρμογή των  

συστημάτων καθαρισμού. Η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων γίνεται  καταρχήν 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χρηστών και φυσικά, βάσει του 

κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους, καθώς και με βάση τα έξοδα συντήρησης 

της μονάδας επεξεργασίας. Ανάλογα με την πηγή υδροληψίας (επιφανειακά ύδατα, 

γεωτρήσεις, θαλασσινό νερό), εφαρμόζονται κατάλληλες διεργασίες για την επίτευξη 

τελικής ποιότητας νερού που είναι σύμφωνη με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 

Το διάγραμμα ροής μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερού είναι μια   

σχηματική απεικόνιση όλων των σταδίων του καθαρισμού. Ωστόσο, για κάθε 

εγκατάσταση απαιτούνται και τα ανάλογο έργα, με τα οποία γίνεται η τροφοδότηση 

των μονάδων σε νερό. 

 

1.8. Επιφανειακά ύδατα 

Για τα επιφανειακά  ύδατα  η σημαντικότερη διεργασία κατά την επεξεργασία 

τους είναι η διύλιση (διήθηση), μετά από κροκίδωση (με χρήση αλάτων αργιλίου ή 

σιδήρου ή πολυηλεκτρολυτών),  θρόμβωση και καθίζηση. 

Αρχικά, γίνεται εσχάρωση στη θέση της υδροληψίας. Πριν από την ταχεία 

ανάμιξη προστίθεται συνήθως οξειδωτικό (διοξείδιο του χλωρίου, όζον ή 

υπερμαγγανικό κάλιο) για την αντιμετώπιση της ανάπτυξης αλγών και 

μικροοργανισμών, καθώς και για την εξάλειψη οσμών και χρώματος. 

Η διύλιση ακολουθεί τη διαδικασία της καθίζησης, στο τέλος της οποίας γίνεται 

προσθήκη ουσίας που υποβοηθά τη διήθηση. Έπειτα γίνεται απολύμανση  του 
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παραγόμενου νερού με χλώριο ή χλωραμίνες για την προστασία  του έως το 

τελευταίο  σημείο  του   δικτύου,  που καταλήγει στους καταναλωτές. 

Ανάλογα με το νερό που διαχειρίζεται η μονάδα επεξεργασίας, μπορεί να είναι 

απαραίτητη η χρήση κοκκώδους ενεργού άνθρακα, όταν υπάρχουν προβλήματα 

οσμών και γεύσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενέστερη περίπτωση ποιότητας  

ανεπεξέργαστων επιφανειακών  υδάτων,  τα  χαρακτηριστικά  του  παραγόμενου  

νερού  ανταποκρίνονται  στις τιμές που ορίζονται  για  την  κατηγορία   Α3,  σύμφωνα   

με την Οδηγία 75/440/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τα επιφανειακά   

ύδατα. Οι διεργασίες, που είναι απαραίτητες για την επεξεργασία  του νερού σε αυτή 

την περίπτωση, είναι: συσσωμάτωση, κροκίδωση, καθίζηση, διύλιση, προσρόφηση 

(ενεργός άνθρακας) και απολύμανση. 

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος βασικής επεξεργασίας συνδέεται  

κυρίως µε τις εξής ποιοτικές παραμέτρους του προς επεξεργασία νερού: τη 

θολότητα, το χρώμα και τη μικροβιακή συγκέντρωση και ανάντη μόλυνση (Ε. Coli 

κλπ.). 

Στην πράξη μπορεί να εφαρμοστεί  συνδυασμός των παραπάνω μεθόδων,  

ανάλογα την περίπτωση, µε σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης της μονάδας. 

Επιπλέον μπορούν να προστεθούν διατάξεις προ ή μετά επεξεργασίας, όπου 

κρίνεται απαραίτητο 

 

1.9. Συστήματα συμβατικής επεξεργασίας 

Τα συστήματα συμβατικής επεξεργασίας διακρίνονται σε υψηλής και χαμηλής 

φόρτισης και περιλαμβάνουν τα εξής στάδια: α) ταχεία μίξη, β)κροκίδωση, 

γ)Καθίζηση και δ) διύλιση. 

Σε συνήθη ταχυδιυλιστήρια  ή σε διυλιστήρια  βαθιάς κλίνης για το σύστημα 

υψηλής φόρτισης και κατά κανόνα σε αμμοδιυλιστήρια για το σύστημα χαμηλής 

φόρτισης. Λόγω των μεγάλων χρόνων παρακράτησης, η απόδοση των συστημάτων 

συμβατικής επεξεργασίας χαμηλής φόρτισης επηρεάζεται λιγότερο από απότομες   

μεταβολές του υδραυλικού φορτίου ή αλλαγές των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

νερού. Επίσης, κατά κανόνα, οι μεγάλοι χρόνοι παρακράτησης στη δεξαμενή 

καθίζησης έχουν θετικές επιπτώσεις στην απομάκρυνση  του χρώματος και του 

υλικού οργανικού  άνθρακα  (TOC), όταν µε την κροκίδωση επιτυγχάνεται κατάλληλη 

χημική αποσταθεροποίηση. Επιπλέον, οι δεξαμενές καθίζησης εμφανίζουν 
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μεγαλύτερη λειτουργική ευελιξία και είναι πιο εύκολη η αντιμετώπιση επεισοδίων 

υψηλής θολότητας, η απομάκρυνση αλγών και έλεγχος της γεύσης και οσμών. 

Επιπλέον, στα πλεονεκτήματα των εγκαταστάσεων συμβατικής επεξεργασίας 

χαμηλής φόρτισης περιλαμβάνονται: 

 Οι κατά κανόνα μεγαλύτεροι χρόνοι λειτουργίας (μεταξύ διαδοχικών εκπλύσεων) 

των κλινών. 

 Η ευκολία λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

 Οι μικρότερες απαιτήσεις παρακολούθησης 

Στα μειονεκτήματα της μεθόδου ανήκουν τα ακόλουθα: 

 Υψηλό   κόστος   κατασκευής,   λόγω   του   μεγαλύτερου   μεγέθους   των   

δεξαμενών κροκίδωσης και της ανάγκης κατασκευής μονάδων καθίζησης και 

μεγαλύτερων επιφανειών διύλισης. Το κόστος κατασκευής είναι χαμηλότερο στα 

συστήματα υψηλής φόρτισης. 

 Υψηλότερες δόσεις χημικών. 

 Υψηλότερο λειτουργικό κόστος και  

 Αυξημένη ποσότητα παραγόμενης ιλύος. 

Στα συστήματα υψηλής φόρτισης οι απαιτούμενες δόσεις κροκιδωτικών είναι 

κατά κανόνα μικρότερες, µε συνέπεια  χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και μικρότερη 

ποσότητα παραγόμενης ιλύος από τα αντίστοιχα των συστημάτων χαμηλής 

φόρτισης. Σε σχέση µε τις διατάξεις άμεσης διύλισης, απαιτείται μεγαλύτερη ενέργεια 

μίξης και μεγαλύτερος χρόνος παρακράτησης στις δεξαμενές κροκίδωσης 

Τα συστήματα συμβατικής επεξεργασίας χρησιμοποιούνται ευρύτατα διεθνώς  

και η εφαρμογή τους ενδείκνυται για την επεξεργασία νερού χαμηλής ποιότητας ή 

στην περίπτωση που τα χαρακτηριστικά του νερού εμφανίζουν μεγάλη διακύμανση. 

Η μέθοδος αυτή δεν προτιμάται για μικρής σχετικά δυναμικότητας διυλιστήρια λόγω 

του υψηλού κόστους της εγκατάστασης, καθώς και λόγω των πολλών διαφορετικών 

σταδίων, από τα οποία αποτελείται (καθίσταται πολύπλοκη λειτουργικά). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ (PLC, SCADA) 

 

2.1. SCADA 

Η βιομηχανική πληροφορική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και 

ραγδαία εξελισσόμενους κλάδους της Πληροφορικής. Η απαίτηση για μια 

αποτελεσματικότερη διαχείριση όλων των πληροφοριών των διαφόρων τμημάτων 

μιας επιχείρησης οδήγησε στην ανάπτυξη εξειδικευμένων εφαρμογών βιομηχανικής 

πληροφορικής. Η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ όλων των τμημάτων μιας 

μονάδας παραγωγής ή επεξεργασίας προϋποθέτει τη σύνδεση όλων των επιμέρους 

εφαρμογών, σε ένα κεντρικό σύστημα Πληροφόρησης και ∆ιαχείρισης (Management 

Information System). 

Ξεκινώντας την περιγραφή των συστημάτων SCADA είναι σκόπιμο να 

αναφερθεί τι είναι το SCADA. Η λέξη SCADA αποτελεί τα αρχικά των λέξεων 

Supervisory, Control And Data Acquisition System, δηλαδή σύστημα εποπτείας, 

ελέγχου και συλλογής πληροφοριών. 

Τα συστήματα SCADA αποτελούν εφαρμογή της βιομηχανικής πληροφορικής 

για την εποπτεία της παραγωγής. Με χρήση των συστημάτων SCADA επιτυγχάνεται 

οη-line παρακολούθηση, μέσω μονάδων ΡLCs, και συνεχής καταγραφή σε 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές όλων των κρίσιμων παραμέτρων της παραγωγικής 

διαδικασίας, για την επίτευξη εποπτείας σε πραγματικό χρόνο. 

Ένα σύστημα SCADA περιλαμβάνει απεικόνιση σε μιμικά διαγράμματα όλων 

των διεργασιών παραγωγής, ενδείξεις των τιμών των μετρούμενων μεγεθών, διαρκή 

συλλογή και αποθήκευση δεδομένων σε Η/Υ, γνωστοποίηση σφαλμάτων κ.α. 

 

2.1.1. Κύριες λειτουργίες ενός συστήματος SCADA 

 Συλλογή δεδομένων από τα ΡLCs. Όλα τα επιθυμητά σήματα μεταδίδονται προς 

το σύστημα SCADA μέσω του δικτύου βιομηχανικού αυτοματισμού. 

 Αποθήκευση των πληροφοριών στη βάση δεδομένων και αναπαράσταση τους 

μέσω γραφημάτων. Οι επιλεγμένες πληροφορίες αναπαρίστανται είτε αυτούσιες 

είτε έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία. 

 Ανάλυση δεδομένων και ειδοποίηση του προσωπικού σε περιπτώσεις 

σφάλματος. Όταν τα δεδομένα πάρουν τιμές μη κανονικές το σύστημα SCADA  
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ειδοποιεί με οπτική ή ακουστική σήμανση τους χειριστές, ώστε να αποφευχθούν 

δυσάρεστες επιπτώσεις. 

 Γραφική απεικόνιση των τμημάτων της διεργασίας σε μιμικά διαγράμματα και 

παρουσιάσεις των δεδομένων σε ενεργά πεδία. Τα μιμικά διαγράμματα 

απεικονίζουν ρεαλιστικά τμήματα της διεργασίας με στόχο την ευκολότερη 

εποπτεία και την κατανόηση των δεδομένων από τους χειριστές του συστήματος. 

 Καταγραφή όλων των συμβάντων κανονικών και μη για την δημιουργία ιστορικού 

αρχείου. Παλιότερα γινόταν με χειρόγραφη καταγραφή, ενώ σήμερα την ευθύνη 

αυτή έχει αναλάβει η βάση δεδομένων του συστήματος SCADA. 

 Υποστήριξη διπλού υπολογιστικού συστήματος με αυτόματη εναλλαγή, αν αυτό 

κρίνεται σκόπιμο βάση της υπό έλεγχο διεργασίας. Σε διεργασίες υψηλής 

επικινδυνότητας πρέπει να ελαχιστοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η 

εμφάνιση σφάλματος λόγω βλάβης του εξοπλισμού. Για τον λόγο αυτό τα 

συστήματα SCADA υποστηρίζουν δεύτερο υπολογιστικό σύστημα που 

αναλαμβάνει σε περίπτωση σφάλματος. 

 Μεταφορά δεδομένων σε άλλα τμήματα του κεντρικού συστήματος 

πληροφόρησης και διαχείρισης. 

 Έλεγχος της πρόσβασης χειριστών στα διάφορα υποσυστήματα του συστήματος 

SCADA. 

 

2.2. Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLCs) 

Η σημερινή χρησιμότητα των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών 

έγκειται στις ακόλουθες δυνατότητες που έχουν τα PLCs. 

Ακολουθιακός έλεγχος της βιομηχανικής διαδικασίας (εκκίνηση, στάση, 

παρακολούθηση). 

Απόκτηση ψηφιακών και αναλογικών σημάτων από τους αισθητήρες για την 

παρακολούθηση της υπό έλεγχο διαδικασίας. 

Μετάδοση των επιθυμητών σημάτων στους ενεργοποιητές της διεργασίας και 

ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση διακοπτών και ηλεκτρονόμων. 
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2.2.1. Αποκατάσταση επικοινωνίας με άλλα PLCs ή με άλλους κόμβους του 

δικτύου 

Στα PLCs το κύκλωμα αυτοματισμού υλοποιείται με την μορφή 

προγράμματος. Εκτός όμως από τις βασικές λειτουργίες σχεδόν όλα τα PLCs, 

διαθέτουν στον χρήστη και ορισμένες βοηθητικές συσκευές όπως χρονοδιακόπτες, 

απαριθμητές κ.α. Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής είναι μια ψηφιακή συσκευή 

με μικροεπεξεργαστή και προγραμματιζόμενη μνήμη, η οποία μπορεί να 

αποθηκεύσει και να εκτελέσει εντολές του χρήστη για υλοποίηση συναρτήσεων 

λογικής Boole, ακολουθιακής λογικής, χρονισμού, απαρίθμησης και αριθμητικών 

πράξεων προκειμένου μέσω ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων / εξόδων, να ελέγχει 

τη λειτουργία μιας σύνθετης μηχανής ή μιας ολόκληρης διεργασίας". 

Στο επόμενο σχήμα παρουσιάζεται η εικόνα ενός εμπορικού PLC με 

επισήμανση της βασικής δομής ενός Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή. Στη 

συνέχεια αναλύονται τα δομικά αυτά στοιχεία και αναφέρεται ο τρόπος λειτουργίας 

των Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών. 

 

Εικ. 2.1: ∆ομή PLC 

 

2.2.2. Τροφοδοτικό  

 Παρέχει τις απαραίτητες τάσεις λειτουργίας για κάθε μονάδα του PLC. 

 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU). Εκτελεί όλες τις λειτουργίες του ελεγκτή 

και είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση των εντολών που έχει προγραμματίσει ο 

χρήστης. Συνήθως είναι εφοδιασμένη με θύρες επικοινωνίας τόσο με την 
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χρησιμοποιούμενη συσκευή προγραμματισμού, όσο και για διασύνδεση σε 

δίκτυο βιομηχανικού αυτοματισμού. 

 Μνήμη. Στη μνήμη αποθηκεύεται το πρόγραμμα αυτοματισμού. Επίσης διατίθεται 

στο χρήστη για δημιουργία βοηθητικών στοιχείων, όπως απαριθμητές, 

χρονοδιακόπτες, στοιχεία μνήμης. 

 Βαθμίδα ή κάρτα εισόδων. Στις βαθμίδες εισόδου λαμβάνονται τα σήματα από τις 

συσκευές εισόδου. Τα σήματα αυτά εκφράζουν την κατάσταση των συσκευών και 

μετατρέπονται κατάλληλα σε σήματα χαμηλής τάσης συμβατά με την τάση 

λειτουργίας των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων του ελεγκτή. 

 Βαθμίδα ή κάρτα εξόδων. Μέσω των βαθμίδων εξόδου τα αποτελέσματα της 

εκτέλεσης του προγράμματος μετατρέπονται σε σήματα εντολών προς τις 

συσκευές εξόδου. 

 Προγραμματιστής. Είναι η συσκευή προγραμματισμού του PLC και 

χρησιμοποιείται μόνο κατά τον προγραμματισμό. Σε μικρά PLCs μπορεί να είναι 

ενσωματωμένη. Πολλές φορές, ιδιαίτερα στα σύγχρονα PLCs, χρησιμοποιείται 

Η/Υ αντί για προγραμματιστή. 

Στους Προγραμματιζόμενους Λογικούς Ελεγκτές η εκτέλεση των διάφορων 

ενεργειών γίνεται με συγκεκριμένη σειρά. Η όλη ακολουθία είναι κυκλική και 

περιλαμβάνει τρεις φάσεις που επαναλαμβάνονται κυκλικά και ατέρμονα κατά την 

διάρκεια λειτουργίας. 

• Σάρωση εισόδων. 

• Εκτέλεση προγράμματος. 

• Ενημέρωση εξόδων. 

 

Εικ. 2.2: PLC siemens S7-300 



29 

Σε κάθε κύκλο η βαθμίδα εισόδων σαρώνει τις εισόδους της και μετατρέπει τα 

λαμβανόμενα σήματα σε ψηφιακή πληροφορία, που αποθηκεύεται σε τμήμα της 

μνήμης αφιερωμένο ειδικά στις βαθμίδες εισόδου. Στη συνέχεια ο μικροεπεξεργαστής 

διαβάζει την πληροφορία αυτή από την μνήμη και εκτελεί το πρόγραμμα. Ανάλογα με 

το πρόγραμμα και την κατάσταση των εισόδων ενεργοποιούνται από τη CPU κάποιες 

θέσεις μνήμης, που είναι αφιερωμένες στις βαθμίδες εξόδου. Τέλος οι βαθμίδες 

εξόδου διαβάζουν τη μνήμη και δημιουργούν τα ανάλογα σήματα ενεργοποίησης των 

συσκευών εξόδου. 

 

Εικ. 2.3: PLC siemens S7-400 

 

Εικ. 2.4: PLC siemens S7- 400 
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2.2.3. Πλεονεκτήματα Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών 

Παρατίθενται τα πλεονεκτήματα και οι ευκολίες από την χρήση τους σε σχέση 

με τα παραδοσιακά κυκλώματα αυτοματισμού. 

 Εύκολη τροποποίηση προγράμματος. Αν κάποιοι κανόνες ελέγχου αλλάξουν 

μετά την εγκατάσταση του συστήματος, η υλοποίηση των αλλαγών περιορίζεται 

σε μερική τροποποίηση του προγράμματος του ελεγκτή, διαδικασία ιδιαίτερα 

εύκολη. 

 Εύκολος εντοπισμός βλαβών. Με χρήση του προγραμματιστή δίνεται η 

δυνατότητα παρακολούθησης της κατάστασης κάθε θέσεως μνήμης κατά την 

διάρκεια λειτουργίας, επιβεβαιώνοντας την ορθή ή μη λειτουργία του 

συστήματος. 

 Οικονομία χώρου. Οι σύγχρονοι λογικοί ελεγκτές ως ψηφιακές συσκευές 

καταλαμβάνουν περιορισμένο χώρο και επιπρόσθετα περιέχουν όλα τα 

βοηθητικά στοιχεία όπως απαριθμητές, χρονοδιακόπτες, βοηθητικά ρελέ. 

 Έλλειψη εκτεταμένης καλωδίωσης. Η μόνη καλωδίωση που υπάρχει, είναι για 

την διασύνδεση όλων των συσκευών με το PLC και όχι για την υλοποίηση ενός 

πολύπλοκου συμβατικού κυκλώματος αυτοματισμού. 

 Επάρκεια επαφών. Για την υλοποίηση της λογικής ελέγχου στα κυκλώματα 

αυτοματισμού είναι απαραίτητη η χρήση βοηθητικών επαφών της κάθε 

συσκευής, κυρίως των ηλεκτρονόμων, που δεν είναι πάντα διαθέσιμες. Στην 

περίπτωση των PLCs αναπαρίστανται ως θέσεις μνήμης και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν θεωρητικά άπειρες φορές στο πρόγραμμα αυτοματισμού. 

 Αυξημένη αξιοπιστία σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα που παρουσιάζουν 

μηχανικές βλάβες στα κινούμενα μέρη τους. 

 Ύπαρξη αναλογικών και ψηφιακών βαθμίδων εισόδου / εξόδου. 

 Ύπαρξη καρτών ειδικού σκοπού όπως, υλοποίηση αντισταθμιστών PID, έλεγχος 

βηματικών κινητήρων κ.α. 

 ∆υνατότητα επικοινωνίας με άλλα PLCs ή με άλλα συστήματα για λόγους 

ελέγχου, εποπτείας ή αναφοράς. 

 

2.2.4. Μειονεκτήματα Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών 

Τα μειονεκτήματα της χρήσης ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή, σε σχέση με 

τον κλασικό αυτοματισμό με ηλεκτρονόμους (relays), είναι τα παρακάτω: 
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 Σε μία απλή εφαρμογή, η χρήση ενός προγραμματιζόμενου ελεγκτή είναι 

περισσότερο ακριβή από ένα πεδίο με ηλεκτρονόμους. Εάν παρουσιαστεί μία 

βλάβη στον προγραμματιζόμενο ελεγκτή, είναι δυνατόν να μην επισκευάζεται και 

να χρειάζεται αντικατάσταση τμήματος ή και ολόκληρου του ελεγκτή, ενώ αν 

υπήρχε ένα πεδίο με ηλεκτρονόμους θα ήταν αρκετό να αντικατασταθεί με ένα 

μόνο relay. 

 Οι προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές είναι ευαίσθητοι στον ηλεκτρονικό 

θόρυβο, γεγονός που απαιτεί ειδικές κατασκευές και προστασίες. 

 Η εγκατάσταση, η παρακολούθηση της λειτουργίας και η συντήρηση ενός 

προγραμματιζόμενου ελεγκτή απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό ή εκπαίδευση 

του υπάρχοντος, πράγμα που σημαίνει αυξημένο κόστος. 

 

2.2.5. Βαθμίδες PLC 

 Πλαίσιο στήριξης των επιμέρους καρτών (rack) 

Η επικοινωνία μεταξύ καρτών και CPU γίνεται με ένα συνδετήρα σχήματος Π. 

Ο ρόλος του είναι να στηρίζει απλά τις διάφορες κάρτες που θα συνδεθούν στο 

σύστημα αυτοματισμού. Πάνω σε κάθε rack πρέπει να τηρηθεί μια ορισμένη σειρά 

στην σύνθεση του συστήματος. Στην πρώτη θέση του rack πρέπει να κουμπωθεί η 

κάρτα του τροφοδοτικού, στην δεύτερη θέση πρέπει να τοποθετηθεί η CPU, την τρίτη 

θέση είτε χρησιμοποιείται είτε όχι κάρτα διασύνδεσης των rack (ΙΜ) πρέπει να 

διατεθεί για αυτήν, από την τέταρτη θέση και πέρα πάνω στο rack συνδέονται τα 

υπόλοιπα στοιχεία. Αυτά ισχύουν για το αρχικό rack (rack 0), Στα rack επέκτασης η 

διαδικασία από την θέση 3 η οποία είναι αφιερωμένη για την κάρτα διασύνδεσης και 

πέρα. Κάθε rack εκτός από τα σταθερά που έχει (τροφοδοτικό, CPU, κάρτα 

διασύνδεσης) μπορεί να πάρει άλλες οκτώ κάρτες. Σ’ ένα σύστημα με υλικό της 

σειράς S7 – 300 μπορούμε συνολικά να έχουμε έως τέσσερα πλαίσια στήριξης 

(rack). 

  

 Μονάδα τροφοδοσίας (PS) 

Σκοπός της είναι να παρέχει την απαραίτητη για τη λειτουργία της CPU και 

των καρτών εισόδων / εξόδων απαραίτητη DC τάση λειτουργίας των 24 V. 

∆ιαθέτει: 

o Κλέμες για τάση τροφοδοσίας (L1, N) και γείωση. 
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o Κλέμες για τάση εξόδου 24 V (L+, M). 

o ∆ιακόπτη ΟΝ – OFF. 

o Επιλογικό διακόπτη τάσης τροφοδοσίας (230 VAC ή 120 VAC). 

o Ενδεικτικά LED ύπαρξης τάσεως εξόδου 24 VDC. 

 

 Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) 

H κεντρική μονάδα επεξεργασίας, CPU (Central Processing Unit) είναι ο 

«εγκέφαλος» όλου του συστήματος και έχει ακριβώς την ίδια δομή με την CPU 

οποιουδήποτε Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Τα ηλεκτρονικά στοιχεία που την 

αποτελούν επιλέγονται πάρα πολύ προσεκτικά, ώστε να πληρούν τις αυστηρότερες 

προδιαγραφές αξιοπιστίας. ∆ηλαδή, θα πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν σε 

ένα αρκετά ευρύ θερμοκρασιακό περιβάλλον και βέβαια η μηχανική τους στήριξή θα 

πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία τους από συνήθεις 

κραδασμούς. 

Ο μικροεπεξεργαστής της κεντρικής μονάδας (CPU) αφού δεχθεί τα ψηφιακά 

σήματα εισόδου, τα επεξεργάζεται και πραγματοποιεί τις λογικές αποφάσεις 

σύμφωνα με τις εντολές ενός προγράμματος που βρίσκεται αποθηκευμένο στη 

μνήμη. Η επεξεργασία του προγράμματος γίνεται συνεχώς (κυκλική επεξεργασία). Ο 

μικροεπεξεργαστής ελέγχει συνεχώς τις διάφορες εισόδους, αν έχουν δηλαδή τάση ή 

όχι (επαφές κλειστές ή ανοιχτές),επεξεργάζεται τις εντολές του προγράμματος και 

βάσει των λογικών αποφάσεων που παίρνει, εξαναγκάζει τις εξόδους να διεγερθούν 

ή όχι, ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας έτσι τα διάφορα εξωτερικά στοιχεία 

(ρελέ, βαλβίδες κλπ.) που βρίσκονται συνδεδεμένα σε αυτές. 

Συνήθως ένα PLC έχει μία μόνο CPU η οποία όμως μπορεί να εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα πολλές εισόδους και εξόδους. Από τα παραπάνω εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι μία CPU περιλαμβάνει έναν επεξεργαστή (processor) και μία 

μονάδα μνήμης (memory) στην οποία αποθηκεύεται το πρόγραμμα και τα δεδομένα. 

Στη μνήμη RΑΜ (Random Access Memory) αποθηκεύεται το πρόγραμμα 

ελέγχου, στο οποίο μπορεί εύκολα να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή. Το μειονέκτημα 

όμως είναι ότι εάν σταματήσει η τροφοδοσία του προγραμματιζόμενου ελεγκτή με 

τάση και δεν υπάρχει μπαταρία (battery backup), το πρόγραμμα χάνεται. Για να 

εξασφαλιστεί η ακεραιότητα του προγράμματος, πρέπει να αποθηκευτεί σε μία 

εξωτερική μονάδα μνήμης, ΕΡRΟΜ, όπου παραμένει αναλλοίωτο και δε χάνεται 
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παρά μόνο αν σβηστεί. Στη μνήμη αποθηκεύεται το πρόγραμμα αυτοματισμού και το 

λειτουργικό πρόγραμμα (operating system) του ΡLC. 

o Ακροδέκτες τροφοδοσίας 

o Θέση για μπαταρία (οι CPU που χρησιμοποιούν CF cards δεν έχουν). 

o ∆ιακόπτη με κλειδί RUN – P/RUN/STOP/MRES 

o Ενδεικτικά LED για την κατάσταση της CPU 

o Ενδεικτικά LED για την κατάσταση του PROFIBUS δικτύου 

o Θέση για τοποθέτηση εξωτερικής μνήμης 

o Θέση σύνδεσης συσκευής προγραμματισμού ή ΜΡΙ δικτύου 

o Θέση σύνδεσης PROFIBUS δικτύου. 

 

 Μονάδες ψηφιακών εισόδων 

Ο ρόλος τους είναι να μεταφέρουν την εικόνα της εγκατάστασης στη CPU, 

όπως για παράδειγμα ότι ενεργοποιήθηκε ένας τερματικός διακόπτης ή ότι πατήθηκε 

από τον χειριστή ένα μπουτόν. Η πληροφορία αυτή μεταφέρεται ηλεκτρικά σε κλέμμα 

της κάρτας εισόδων, ψηφιοποιείται και αποθηκεύεται στη μνήμη απεικόνισης 

εισόδων. Το σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η γαλβανική απομόνωση 

συνίσταται στην ασφάλεια των κυκλωμάτων της CPU έναντι τυχόν υπερτάσεων ή 

εσφαλμένων τροφοδοτήσεων στην κάρτα εισόδων. 

 

 Μονάδες ψηφιακών εξόδων 

Ο ρόλος τους είναι να μετατρέπουν τις αποφάσεις που πήρε η CPU σε 

εντολές προς την εγκατάσταση. Οι αποφάσεις αυτές βρίσκονται καταχωρημένες στη 

μνήμη απεικόνισης εξόδων στη CPU και μετατρέπονται σε ηλεκτρικά σήματα από τις 

κάρτες εξόδων. Οι κάρτες εξόδου λειτουργούν ως διακόπτες, στους οποίους δίνουμε 

εμείς τάση και όταν κλείσει ο διακόπτης, η τάση διοχετεύεται προς το υπόλοιπο 

κύκλωμα. 

  

 Μονάδες αναλογικών εισόδων 

Επιτελούν την ίδια λειτουργία με τις μονάδες ψηφιακών εισόδων, η μόνη 

διαφορά ότι αυτές μπορούν να διαβάζουν συνεχείς τιμές. ∆ηλαδή μια κάρτα 

αναλογικών εισόδων «διαβάζει» την τιμή του αναλογικού σήματος, εύρους 0-10 V για 

παράδειγμα, και τη μετατρέπει σε ένα ακέραιο αριθμό από 0-255. Γίνεται φανερό ότι 

πριν την κάρτα αναλογικών εισόδων πρέπει να υπάρχει κατάλληλος μορφοτροπέας ο 
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οποίος θα μετατρέπει το προς μέτρηση σήμα σε μια από τις παραπάνω αποδεκτές 

τιμές τάσης ή ρεύματος. 

 

 Μονάδες αναλογικών εξόδων 

Κατ’ αναλογία με τις μονάδες ψηφιακών εξόδων, ο συγκεκριμένος τύπος 

καρτών επιτρέπει την ενεργοποίηση (π.χ. κινητήρων) ή τη ρύθμιση (π.χ. παροχή 

καυσίμου σε μπεκ, στροφών κινητήρα) διαφόρων διατάξεων με βάση την κατάσταση 

των εισόδων αλλά και το αποθηκευμένο πρόγραμμα στο PLC. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

3.1. Αρχιτεκτονική δομή των συστημάτων στις Μονάδες Επεξεργασίας Ύδατος 

(ΜΕΝ) Γαλατσίου 

Για να είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο τηλεχειρισμός ολόκληρης της 

εγκατάστασης επεξεργασίας ύδατος του Γαλατσίου (και των άλλων διυλιστηρίων), 

έχουν τοποθετηθεί τοπικές μονάδες PLC και 2 Η/Υ με εγκατεστημένο το Scada 

WINCC της SIEMENS.  Οι  9 τοπικές μονάδες PLC επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω 

δικτύου ETHERNET και με τους  Η/Υ  (SCADA WINCC). 

 

 

Εικ. 3.1: Αυτοματοποίηση εγκατάστασης επεξεργασίας ύδατος Γαλατσίου 

 

Οι τοπικές μονάδες PLC έχουν πάρει την ονομασία του τοπικού πίνακα στον 

οποίο βρίσκονται και είναι οι παρακάτω: 
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 PLC 1 (Υγρά κροκιδωτικά) 

 PLC 2 (Φίλτρα 1-16) 

 PLC 3 (Καυστικό νάτριο) 

 PLC 4 (Φίλτρα 17-30) 

 PLC 5 (Αντλιοστάσιο) 

 PLC 6 (Πολυηλεκτρολύτης) 

 PLC 7 (Ν.Καθίζηση) 

 PLC 8 (Ανάκτηση) 

 PLC 9 (Χλωρίωση) 

Τα PLC είναι της εταιρείας Siemens , σειράς Simatic S7-300 και Simatic S7-

400.Γενικό σχεδιάγραμμα του συστήματος για την αυτοματοποίηση της 

εγκατάστασης επεξεργασίας ύδατος του Γαλατσίου φαίνεται ανωτέρω.  

 

3.2. Έργο εισόδου 

Το έργο εισόδου των Ε,Ε.Ν. Γαλατσίου περιλαμβάνει την ανάμιξη των 

κροκιδωτικών ουσιών, τον μερισμό της εισερχόμενης παροχής στις κατάντι μονάδες 

καθίζησης. Το ανεπεξέργαστο νερό εισέρχεται στην πρώτη δεξαμενή του έργου 

εισόδου μέσω τριών αγωγών και κατόπιν υπερχειλίζει σε παρακείμενη δεξαμενή. 

 

Εικ. 3.2: Έργο εισόδου 
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Σε περίπτωση αύξησης της παροχής, η στάθμη του νερού ανεβαίνει, περνά 

από δεύτερο υπερχειλιστή που είναι τοποθετημένος υψηλότερα και εισέρχεται σε 

φρεάτιο από όπου εκκινεί αγωγός παράκαμψης. Ακολούθως το νερό διέρχεται από 

υποβρύχια οπή, περνά από ένα δεύτερο υπερχειλιστή και μία υποβρύχια οπή για να 

υπερχειλίσει σε κανάλι μερισμού της παροχής. Για την εκκένωση του έργου εισόδου 

το κανάλι μερισμού φέρει υποβρύχιο θυρόφραγμα που οδηγεί το νερό στον αγωγό 

παράκαμψης. Το κανάλι μερισμού φέρει τέσσερις οπές που απομονώνονται με 

ισάριθμα ηλεκτροκίνητα θυροφράγματα. Με κατάλληλη λειτουργία των 

θυροφραγμάτων το ανεπεξέργαστο νερό μπορεί να οδηγηθεί σε οποιαδήποτε 

δεξαμενή ανάμιξης. Η ανάμιξη των κροκιδωτικών επιτυγχάνεται σε στατικούς 

αναμίκτες τοποθετημένους σε κάθετη διάταξη εντός φρεατίων. Το νερό εισέρχεται 

στο φρεάτιο υπερχειλίζοντας από τις τέσσερις πλευρές του. Από κάθε φρεάτιο το 

νερό κατευθύνεται στην αντίστοιχη δεξαμενή καθίζησης. Οι είσοδοι των τεσσάρων 

αγωγών απομονώνονται με μία ηλεκτροκίνητη δικλείδα και τρία ηλεκτροκίνητα 

θυροφράγματα, που επιτρέπουν την ροή προς την επιθυμητή μονάδα καθίζησης. 

Η δικλείδα απομόνωσης του αγωγού προς την μονάδα είναι ρυθμιστική και σε 

συνδυασμό με το παροχόμετρο επιτρέπει την ροή συγκεκριμένης ποσότητας νερού. 

(Η ρύθμιση της ροής προς την μονάδα γίνεται κατάντι του έργου εισόδου). 

Στο χώρο του έργου εισόδου έχει εγκατασταθεί τοπικός πίνακας χειρισμού των 

θυροφραγμότων/δικλεϊδων.Στον πίνακα υπάρχουν επιλογικοί διακόπτες LOCAL/O/REMOTE 

και διακόπτες χειρισμού ON/OFF για την χειροκίνητη λειτουργία τους. Υπάρχουν 

ακόμη ενδεικτικές λυχνίες θέσης (ανοικτό - κλειστό) και λυχνίες σηματοδότησης 

βλάβης. Η τιμή μέτρησης της παροχής εμφανίζεται στον τοπικό πίνακα και 

μεταδίδεται στο κεντρικό PLC, όπως και το σήμα σφάλματος του οργάνου. 

 

3.3. Προχλωρίωση 

Το χλώριο έχει οξειδωτική και απολυμαντική ικανότητα. Με την προσθήκη 

χλωρίου, αφενός οξειδώνονται διάφορες οργανικές και ανόργανες ουσίες όπως 

σίδηρος, υδρόθειο, αμμωνία, φυτικές και άλλες οργανικές ουσίες και αφετέρου 

αδρανοποιούνται ή και σκοτώνονται όλοι οι παθογόνοι και άλλοι μικροοργανισμοί, 

όπως βακτηρίδια, άλγες, πρωτόζωα, ιοί κτλ. 
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3.4. Αποθήκη χλωρίου 

Σε όλα τα στάδια διύλισης, υπάρχει πλεόνασμα χλωρίου για να μην υπάρχει η 

πιθανότητα ανάπτυξης/πολλαπλασιασμού οποιωνδήποτε παθογόνων 

μικροοργανισμών. 

 

Εικ. 3.3: Αποθήκη χλωρίου 

 

Στο τέλος της επεξεργασίας/διύλισης του νερού γίνεται η μεταχλωρίωσή του 

(δεύτερη προσθήκη χλωρίου) για να μην επανεμφανιστούν οποιοιδήποτε 

μικροοργανισμοί μέχρι να παραληφθεί το νερό από τα διάφορα Συμβούλια 

Υδατοπρομήθειας, ∆ήμους και Κοινότητες. Οι ποσότητες χλωρίου που προστίθενται 

είναι πολύ μικρότερες από εκείνες της προχλωρίωσης. 

 

3.5. Χλωρίωση 

Η εγκατάσταση προβλέπει μέγιστη δόση  προχλωρίωσης 8 mg/lt, 

μεταχλωρίωσης 1,5 mg/lt και μεταχλωρίωσης εκτάκτου ανάγκης 1,5 mg/lt. Οι 

αντίστοιχες μέσες δόσεις είναι για την προχλωρίωση 1,5 mg/lt και για τη 

μεταχλωρίωση 0,5 mg/lt, ενώ η ελάχιστη δόση προχλωρίωσης είναι 1. 

Το  κτίριο της χλωρίωσης, διακρίνεται σε τρεις χώρους. Στον κύριο χώρο 

γίνεται η αποθήκευση των δοχείων υγρού χλωρίου και η ατμοποίησή του, στον 

παρακείμενο χώρο  γίνεται η δοσομέτρηση και έχει εγκατασταθεί ο ηλεκτρικός 

πίνακας με τον αυτοματισμό της εγκατάστασης, ενώ στον χώρο όπου βρίσκονται οι 

υφιστάμενες αντλίες και οι χλωριωτές βρίσκονται τα τζιφάρια και οι αντλίες 

προχλωρίωσης. 

Η αποθήκευση του υγρού χλωρίου γίνεται στον κύριο χώρο του υφιστάμενου 

κτιρίου. Το χλώριο αποθηκεύεται σε είκοσι μεταλλικά δοχεία κυλινδρική μορφής σε 

οριζόντια τοποθέτηση, διατεταγμένα κατά τρόπο ώστε να σχηματίζουν δύο δύο 

συστοιχίες. Κάθε δοχείο διαθέτει δικλείδες εξόδου υγρής φάσης και αερίου φάσης. Τα 
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δοχεία θα χρησιμοποιούνται για τη μεσοπρόθεσμη αποθήκευση του χλωρίου, ενώ 

υπάρχει διαθέσιμος χώρος για την τοποθέτηση περισσότερων δοχείων. 

Για την προσωρινή αποθήκευση χρησιμοποιούνται έξι δοχεία, όμοια με τα 

προηγούμενα. Τα δοχεία είναι διατεταγμένα σε δύο ομάδες ώστε να είναι δυνατή η 

παράλληλη λειτουργία δύο γραμμών τροφοδοσίας χλωρίου. Προκειμένου να 

ελέγχεται η ποσότητα του περιεχόμενου χλωρίου, αυτά βρίσκονται σε ειδικές 

γεφυροπλάστιγγες. 

 Ειδικότερα, υπάρχουν δύο ηλεκτρονικές γεφυροπλάστιγγες, καθεμία περιοχής 

ζύγισης 0 tn ως 5 tn διαμορφωμένη για να δέχεται τρία κυλινδρικά δοχεία χλωρίου, με 

ράουλα υποδοχής των δοχείων ώστε να είναι δυνατή η περιστροφή γύρω από τον 

άξονά τους και η διευθέτηση της εξόδου του υγρού χλωρίου στο κατώτερο σημείο. Οι 

μονάδες ελέγχου διαθέτουν ένδειξη βάρους και αναλογικό σήμα 4...20 mA για τη 

μετάδοση της πληροφορίας στο σύστημα ελέγχου. Η τοποθέτηση των 

γεφυροπλαστιγγών γίνεται στον κύριο χώρο του κτιρίου. 

Τα δοχεία κάθε ομάδας συνδέονται παράλληλα ώστε να αδειάζουν 

ταυτόχρονα και να αποφεύγεται η ψύξη των σωλήνων λόγω υψηλού ρυθμού 

αναρρόφησης. Τα άδεια δοχεία απομακρύνονται από τη γεφυροπλάστιγγα και 

αντικαθίστανται με νέα με τη βοήθεια της υφιστάμενης ηλεκτροκίνητης 

γερανογέφυρας του κτιρίου, δυναμικότητας 3,2 tn. 

Το σύστημα αυτόματης εναλλαγής φιαλών λαμβάνει τη μέτρηση του βάρους 

από τις δύο γεφυροπλάστιγγες και διακόπτει την αναρρόφηση από το ζεύγος που 

έχει αδειάσει. Το δοχείο εκτόνωσης διαθέτει δίσκο θραύσης που ενεργοποιείται σε 

περίπτωση υπερπίεσης στο δίκτυο (14 bar) και δίνει συναγερμό θέτοντας εκτός 

λειτουργίας τη γραμμή τροφοδοσίας. Από τον δεύτερο κλάδο εξόδου του συστήματος 

εναλλαγής τροφοδοτούνται τρεις ατμοποιητές (ένας εφεδρικός) με το υγρό χλώριο. 

Το δίκτυο σωληνώσεων υγρού χλωρίου είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβοσωλήνες χωρίς ραφή Sch 80 και τα ειδικά τεμάχια είναι κατασκευασμένα από 

σφυρήλατο χάλυβα. Σε ειδικά διαμορφούμενο χώρο στο νότιο τμήμα του κτιρίου 

χημικών, εγκαθίστανται οι χλωριωτές. Οι χλωριωτές είναι τύπου τηλερύθμισης κενού 

(remote vacuum operation type) με απεικόνιση στην πρόσοψη της παροχής αερίου 

και διαθέτουν ενσωματωμένη την ηλεκτροκίνητη τηλεχειριζόμενη αυτόματη δικλείδα 

(chloromatic valve), η οποία έχει τη δυνατότητα απόζευξης του σερβομηχανισμού και 

χειροκίνητης ρύθμισης. 
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Συνολικά υπάρχουν έξι χλωριωτές δυναμικότητας 40 kg/h για την 

προχλωρίωση η οποία γίνεται σε ένα σημείο έκχυσης στο Νέο Έργο Εισόδου. 

Τέσσερεις χλωριωτές δυναμικότητας 20 kg/h για την μεταχλωρίωση, η οποία 

γίνεται σε ένα σημείο έκχυσης στον αγωγό εξόδου του Μηχανοστασίου. ∆ύο 

χλωριωτές δυναμικότητας 20 kg/h γιά την χλωρίωση έκτακτης ανάγκης, σε ένα 

σημεία έκχυσης, στον Αγωγό εξόδου της ∆εξαμενής καθαρού. Σε κάθε σημείο 

προσθήκης χλωρίου οι χλωριωτές έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες 

μέγιστης δόσης σε συνθήκες μέσης παροχής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη δοσομέτρηση του χλωρίου για την προχλωρίωση, τη μεταχλωρίωση και 

την χλωρίωση εκτάκτου ανάγκης του νερού. 

Το χλώριο σε συνθήκες υποπίεσης μεταφέρεται με κατάλληλο δίκτυο 

πλαστικών σωληνώσεων από τους χλωριωτές στις αντίστοιχες μονάδες έγχυσης 

χλωρίου (τζιφάρια). Κάθε μονάδα έκχυσης συνδέεται με ένα χλωριωτή. Ανάντι και 

κατάντι κάθε μονάδας έκχυσης (στη γραμμή του νερού) υπάρχουν χειροκίνητη και 

ηλεκτροκίνητη δικλείδα διακοπής. Σημεία δειγματοληψίας για τη μέτρηση του 

υπολειμματικού χλωρίου υπάρχουν κατάντι των αγωγών διυλισμένου νερού των 

φίλτρων της νέας και της μονάδας στο μηχανοστάσιο, τα σήματα των οποίων 

ρυθμίζουν τις αντίστοιχες δόσεις μεταχλωρίωσης, στον τελικό αγωγό προς 

κατανάλωση κατάντι των δεξαμενών, τα σήματα των οποίων ρυθμίζουν τις 

αντίστοιχες δόσεις έκτακτης χλωρίωσης. 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ Ε.Ε.Ν. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Μέγιστη Παροχή 850,000 m3/day 35,417 m3/hr 

Μέση Παροχή  450,000 m3/day 18,750 m3/hr 

Ελάχιστη Παροχή 300,000 m3/day  12,50m3/hr 

 

 Α. ΠΡΟΧΛΩΡΙΩΣΗ (1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ) 

Μέγιστη ∆όση Χλωρίου  10  ppm 

Μέση ∆όση Χλωρίου  1.5  ppm 

Ελάχιστη ∆όση Χλωρίου  1.0  ppm 

Μέση Παροχή / Μέγιστη ∆όση  188  Kgr/hr 

Μέγιστη Παροχή / Μέση ∆όση  53.1  Kgr/hr 

Μέση Παροχή / Μέση ∆όση  28.1  Kgr/hr 
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Μέση Παροχή / Ελάχιστη ∆όση  18.8  Kgr/hr 

ελάχιστη Παροχή / Ελάχιστη ∆όση  12.5  Kgr/hr 

 

Με αυτά τα δεδομένα υπάρχουν: 6 χλωριωτές δυναμικότητας 40 kgr/hr 

 

 ΜΕΤΑΧΛΩΡΙΩΣΗ (1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ) 

Μέγιστη ∆όση Χλωρίου  2 ppm 

Μέση ∆όση Χλωρίου   0.5 ppm 

Μέγιστη Παροχή / Μέγιστη ∆όση 71 Kgr/hr 

Μέγιστη Παροχή / Μέση ∆όση 17.7 Kgr/hr 

Μέση Παροχή / Μέση ∆όση  9.4 Kgr/hr 

Με αυτά τα δεδομένα υπάρχουν: 4 χλωριωτές δυναμικότητας 20 kgr/hr 

 

EMERGENCY (1 ΣΗΜΕΙΟ ΕΓΧΥΣΗΣ) 

Μέγιστη ∆όση Χλωρίου  1 ppm 

Μέγιστη Παροχή / Μέγιστη ∆όση 35 Kgr/hr 

Με αυτά τα δεδομένα υπάρχουν: 2 χλωριωτές δυναμικότητας 20kgr/hr3. 

 

3.6. Συστήματα μέτρησης και ελέγχου 

Το σύστημα χλωρίωσης που εγκαθίσταται συνιστά τα μηχανικά και 

ηλεκτρονικά συστήματα (ελεγχόμενα από μικροϋπολογιστές) που λειτουργούν την 

διαδικασία της χλωρίωσης και ελέγχουν τη σωστή δοσομέτρηση. 

Η αυτόματη λειτουργία του συστήματος χλωρίωσης ρυθμίζεται αυτόματα από 

το τοπικό PLC. Ο αυτοματισμός του συστήματος αυτόματης εναλλαγής φιαλών 

αναλαμβάνει την επιλογή της ομάδας φιαλών από την οποία θα γίνεται η 

αναρρόφηση του χλωρίου ανάλογα με την μέτρηση βάρους κάθε γεφυροπλάστιγγας. 

Μετά από την εκκένωση μίας φιάλης η αφαίρεση της από την γεφυροπλάστιγγα και η 

αντικατάστασή της με μία γεμάτη θα γίνεται χειρωνακτικά με τη βοήθεια της 

γερανογέφυρας. 

Η ενεργοποίηση του δίσκου θραύσης σε περίπτωση υπερπίεσης στο δίκτυο 

μεταδίδει συναγερμό και η γραμμή τροφοδοσίας τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας. 

Ο αυτοματισμός ρύθμισης της δοσολογίας στα σημεία έκχυσης της 

προχλωρίωσης γίνεται με τη βοήθεια των αναλογικών σημάτων από τα αντίστοιχα 

όργανα μέτρησης της παροχής στο έργο εισόδου. Ανάλογα με τις τιμές των οργάνων  
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δίνεται εντολή στον αντίστοιχο αριθμό χλωριωτών για την λειτουργία τους 

παρέχοντας την απαραίτητη ποσότητα χλωρίου, ανάλογα την συνολική παροχή του 

προς επεξεργασία νερού και της ανάγκης απολύμανσης. 

Πριν από την είσοδο στη δεξαμενή αποθήκευσης επεξεργασμένου (καθαρού) 

νερού, υπάρχει σημείο δειγματοληψίας και μετρητής υπολειμματικού χλωρίου. Ο 

έλεγχος της δόσης της μεταχλωρίωσης  γίνεται ανάλογα την μέτρηση του 

υπολειμματικού χλωρίου, όπως θα μετράται πριν την είσοδο στη δεξαμενή 

αποθήκευσης επεξεργασμένου νερού. 

Σημεία δειγματοληψίας προβλέπεται και στον αγωγό εξόδου του νερού προς 

κατανάλωση, κατάντι των δεξαμενών. Η χλωρίωση έκτακτης ανάγκης καθορίζεται 

από την μέτρηση του υπολειμματικού χλωρίου κατάντι των δεξαμενών αποθήκευσης. 

 

3.7. Έγχυση και ταχεία ανάμιξη χημικών ουσιών και κροκίδωση 

Το ανεπεξέργαστο  νερό περιέχει διάφορα συστατικά, όπως εδαφικό υλικό, 

ανόργανα υλικά, αδρανή στερεά, μικροβιολογικούς οργανισμούς (παθογόνα 

βακτήρια, ιοί), οργανική ύλη που προσδίδει χρώμα κ.ά. Ο σκοπός της κροκίδωσης 

(coagulation) είναι η αφαίρεση των ουσιών αυτών. 

Η χημική κροκίδωση στην επεξεργασία του νερού είναι η διαδικασία κατά την 

οποία δημιουργούνται συσσωματώματα  (κροκίδες) του αιωρούμενου υλικού σε 

κολλοειδείς διαστάσεις, που υπάρχει στο ανεπεξέργαστο νερό. Η διεργασία αυτή 

είναι απαραίτητη, προκειμένου να γίνει δυνατή η καθίζηση των ουσιών αυτών, οι 

οποίες  λόγω των μικρών διαστάσεών τους (1 μm-10-3 μm) καθιζάνουν με πολύ 

μικρές ταχύτητες.  Επομένως, με τα συσσωματώματα  που  δημιουργούνται κατά τη 

διεργασία  της κροκίδωσης, τα οποία είναι μεγαλύτερου μεγέθους και πυκνότητας, 

διευκολύνεται  και επιταχύνεται  η κατακρήμνιση  των ουσιών που περιέχονται στο 

νερό. Επιπλέον, διευκολύνεται η διεργασία της διύλισης. 

Η κροκίδωση γίνεται με προσθήκη  κροκιδωτικού  μέσου (συνήθως  άλατα του 

αργιλίου ή του σιδήρου) και ταχεία  ανάμιξη. Ωστόσο, οι  κροκίδες που προκύπτουν 

από  αυτή  τη διαδικασία, λόγω μικρού μεγέθους δεν μπορούν ακόμα να αφαιρεθούν 

με καθίζηση. Γι’ αυτό το σκοπό  ακολουθεί  η θρόμβωση  (flocculation),  διεργασία  

κατά  την  οποία  σχηματίζονται συσσωματώματα μεγαλύτερου μεγέθους (θρόμβοι). 

Η  κατακρήμνιση ανθρακικού ασβεστίου και υδροξειδίου του μαγνησίου  

(δυσδιάλυτες ενώσεις), οι οποίες είναι ενώσεις που προκύπτουν από διαλυτά 

συστατικά του νερού (ασβέστιο και μαγνήσιο) γίνεται μετά από κατάλληλη προσθήκη 
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υδροξειδίου του ασβεστίου. Οι ουσίες αυτές κατακρημνίζονται στον πυθμένα 

δεξαμενής και με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται αφαίρεση αυτών των συστατικών. Η 

ιζηματοποίηση αναφέρεται στο σχηματισμό ιζημάτων μετά από προσθήκη 

κροκιδωτικών στις δεξαμενές κροκίδωσης, αλλά και στο σχηματισμό ιζημάτων μετά  

από χημική κατακρήμνιση. 

 

3.8. Καθίζηση 

H καθίζηση είναι μια φυσική διεργασία, κατά την οποία επιτυγχάνεται 

διαχωρισμός αιωρούμενου υλικού, κάτω από την επίδραση των δυνάμεων 

βαρύτητας. Σκοπός της διεργασίας αυτής είναι αφενός η αφαίρεση των θρόμβων 

(θολότητα) που έχουν δημιουργηθεί μετά από τις φάσεις της κροκίδωσης-

συσσωμάτωσης και αφετέρου η κατακράτηση των αιωρούμενων  υλικών από το νερό 

πλύσης των φίλτρων (διυλιστηρίων)  και η πάχυνση της ιλύος που αντλείται από τις 

δεξαμενές καθίζησης. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις παρεμβάλλεται στάδιο 

προ-καθίζησης, για την αφαίρεση καθιζανόντων υλικών (π.χ. εδαφικό υλικό σε νερό 

που προέρχεται από ποτάμι). 

Γενικά, διακρίνονται τέσσερις τύποι  καθίζησης, ενώ ο σχεδιασμός των 

αντίστοιχων δεξαμενών σαφώς εξαρτάται από τις ιδιότητες και τη συγκέντρωση του 

αιωρούμενου υλικού. 

Η καθίζηση Τύπου I αναφέρεται σε καθίζηση διακεκριμένων σωματιδίων, 

χωρίς να σχηματίζουν συσσωματώματα.Παραδείγματα καθίζησης Τύπου Ι είναι η  

προκαθίζηση εδαφικού υλικού, η κατακρήμνιση του ανθρακικού  ασβεστίου  κατά τη 

διεργασία αποσκλήρυνσης του νερού, καθώς και η καθίζηση άμμου στο νερό πλύσης 

των διυλιστηρίων. 

Η καθίζηση Τύπου IΙ παρατηρείται σε μικρές συγκεντρώσεις αιωρούμενου  

υλικού,  το οποίο συσσωματώνεται  κατά την καθίζηση. Παράδειγμα καθίζησης αυτού 

του τύπου είναι η καθίζηση των θρόμβων (θολότητα) που έχουν δημιουργηθεί μετά 

από τα στάδια της κροκίδωσης-συσσωμάτωσης, σε επεξεργασία επιφανειακών 

υδάτων. 

Η καθίζηση Τύπου IΙΙ αντιστοιχεί σε καθίζηση μεγάλων συγκεντρώσεων 

αιωρούμενων υλικών που πραγματοποιείται σε «ζώνες» εκτεινόμενες σε όλο το 

μέτωπο καθίζησης.  
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Τέλος, η καθίζηση Τύπου IV αναφέρεται σε πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις 

αιωρούμενου υλικού. Για να επιτευχθεί μείωση του όγκου της ιλύος πρέπει να γίνει 

συμπύκνωση της μάζας της, με αφαίρεση νερού. 

 

3.9. Σύστημα υγρών κροκιδοτικών ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

Το διάλυμα υγρών κροκιδωτικών μεταφέρεται στην εγκατάσταση 

αποθήκευσης και δοσομέτρησης με ειδικό βυτιοφόρο οχήματα, που διαθέτουν 

εύκαμπτο σωλήνα, ο οποίος εισέρχεται στο άνοιγμα της οροφής της δεξαμενής από 

όπου γίνεται η πλήρωσή της. 

Οι δεξαμενές διαθέτουν μετρητές στάθμης για την συνεχή ένδειξη της στάθμης 

στο εσωτερικό τους και για την οριοθέτηση της πλήρωσης και της εκκένωσης. Είναι 

ανά δύο διασυνδεδεμένες μεταξύ τους, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

τροφοδοτώντας τη μία από αυτές, να γεμίζει και η γειτονική της. 

 

Εικ. 3.4: Σύστημα υγρών κροκιδωτικών 

 

Το διάλυμα υγρών κροκιδωτικών αναρροφάται απ’ ευθείας από τις δεξαμενές 

μέσω ενός αγωγού που το οδηγεί στις δοσομετρικές αντλίες. 
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Στους συλλέκτες κατάθλιψης των αντλιών υπάρχουν αποσβεστήρες παλμών 

ενώ κάθε αντλία εφοδιάζεται και με μια βαλβίδα ανάστροφης πίεσης που διατηρεί μία 

(ρυθμιζόμενη) πίεση αντίθλιψης στην αντλία για την ομαλότερη λειτουργία της και την 

αποφυγή υπερδοσολογίσεων.  

Για τον πλήρη έλεγχο της δοσομέτρησης η λειτουργία κάθε αντλίας γίνεται 

μέσω ρυθμιστή συχνότητας (inverter).   

Το διάλυμα υγρών κροκιδωτικών αναρροφάται απ’  ευθείας από τις δεξαμενές 

μέσω ενός αγωγού που το οδηγεί στις δοσομετρικές αντλίες. Στους συλλέκτες 

κατάθλιψης των αντλιών τοποθετούνται αποσβεστήρες παλμών, ενώ κάθε αντλία 

εφοδιάζεται και με μία βαλβίδα ανάστροφης πίεσης που διατηρεί μία (ρυθμιζόμενη) 

πίεση αντίθλιψης στην αντλία για την ομαλότερη λειτουργία της και την αποφυγή 

υπερδοσολογίσεων. Για τον πλήρη έλεγχο της δοσομέτρησης η λειτουργία κάθε 

αντλίας γίνεται μέσω ρυθμιστή συχνότητας (inverter). 

Στον πίνακα του κτιρίου υπάρχουν τοπικοί επιλογικοί διακόπτες 

LOCAL/O/REMOTE για τις αντλίες δοσομέτρησης και διακόπτες χειρισμού ON/OFF 

για την χειροκίνητη λειτουργία τους. 

Για τον έλεγχο της πλήρωσης των δεξαμενών υπάρχουν μετρητές στάθμης 

τύπου υδροστατικής πίεσης στο εσωτερικό των δεξαμενών, οι οποίοι δίνουν συνεχή 

μέτρηση της στάθμης κάθε δεξαμενής. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών 

ρυθμίζεται από το τοπικό PLC ανάλογα με τη μέτρηση ενός streaming current 

detector και την παροχή στα σημεία έγχυσης. Οι κινητήρες των αντλιών λειτουργούν 

μέσω ρυθμιστών συχνότητας (inverter). Όλα τα τοπικά σήματα (λειτουργίας, βλάβης 

κτλ) μεταδίδονται στο κτίριο διοίκησης. 

 

3.10. Ανάμιξη ουσιών κροκιδωτικών 

Στις Ε.Ε.Ν. Γαλατσίου έχει κατασκευασθεί μία νέα δεξαμενή κροκίδωσης 

τεσσάρων βαθμίδων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η δεξαμενή  εξυπηρετεί την μονάδα 

(Γραμμές ΙΑ και 1Β, παροχής 150.000m3/d και 100.000m3/d). Εντός της δεξαμενής 

υπάρχουν οριζόντιοι αναδευτήρες. Η δεξαμενή  έχει εξωτερικές διαστάσεις 29,10 m χ 

17,10 και μέγιστο βάθος 5,15 m. Η επιφάνειά της διακρίνεται σε τρεις χώρους: το 

κανάλι εισόδου, τον χώρο κροκκίδωσης και τους θαλάμους εξόδου. 

Το κανάλι εισόδου έχει πλάτος 1,40 m και καταλαμβάνει όλο το πλάτος της 

δεξαμενής. Το νερό προς επεξεργασία εισέρχεται με αγωγό από τη μία πλευρά του 

όπου υπάρχει οπή διαμέτρου 1,20 m. Η έξοδος του νερού γίνεται από το 
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παράπλευρο τοιχίο, το οποίο έχει διαμορφωθεί ως υπερχειλιστής ύψους 2,20 m, 

επιτυγχάνοντας ομοιόμορφη ροή εισόδου στον κύριο χώρο κροκκίδωσης. 

Η κροκκίδωση γίνεται σε τέσσερις βαθμίδες καθεμία επιφάνειας 15,0 m * 6,0 m 

και κάθε βαθμίδα αποτελείται από τρεις  αναδευτήρες που φέρονται επί του ίδιου 

άξονα 

KW  V – ∆/Υ  Α – ∆/Υ  Rpm  Cosφ 

1.5  230/400  4,8/2,8  1390  0.81 

 

3.11. Περιγραφή λειτουργίας 

Σε κάθε δεξαμενή, οι αναδευτήρες κάθε βαθμίδας (1ης, 2ης, 3ης και 4ης) 

κινούνται από ανεξάρτητα συστήματα ηλεκτρομειωτήρα και αλυσίδας μετάδοσης 

κίνησης, ένα ανά βαθμίδα και δεξαμενή. Κάθε ηλεκτρικός κινητήρας είναι 

συνδεδεμένος με ρυθμιστή συχνότητας (inverter) για τη ρύθμιση της ταχύτητας 

περιστροφής του.  

Η λειτουργία των οριζόντιων αναδευτήρων κροκκίδωσης ελέγχεται μέσω του 

Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) των Ε.Ε.Ν. Η ταχύτητα περιστροφής τους 

ρυθμίζεται αυτόματα από τους ρυθμιστές συχνότητας, προκειμένου ο βαθμός 

ανάδευσης σε κάθε βαθμίδα να διατηρείται σταθερός, σε όλο το εύρος θερμοκρασιών 

του νερού. 

 

Εικ. 3.5: Καθίζηση 
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Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται οι επιλεγόμενοι βαθμοί ανάδευσης και 

οι μέγιστες περιφερειακές ταχύτητες (στα εξωτερικά πτερύγια) για διάφορες 

θερμοκρασίες. 

 

Πίνακας 3.1: Επιλεγόμενοι βαθμοί ανάδευσης και μέγιστες περιφερειακές ταχύτητες 

για διάφορες θερμοκρασίες 

Βαθμοί ανάδευσης και 

περιφερειακές ταχύτητες 
1η βαθμίδα  2η βαθμίδα 3η βαθμίδα  4η βαθμίδα 

Βαθμός ανάδευσης G (s- 1)  70  50  40  30 

Ταχύτητα περιστροφής για 

5°C (rpm) 
1.437  1.385  1.397  1.392 

Ταχύτητα περιστροφής για 

10°C (rpm) 
1.369  1.319  1.331  1.326 

Ταχύτητα περιστροφής για 

15°C (rpm) 
1.304  1.257  1.266  1.263 

Ταχύτητα περιστροφής για 

20°C (rpm) 
1.251  1.206  1.217  1.212 

Ταχύτητα περιστροφής για 

30°C (rpm) 
1.158  1.116  1.126  1.121 

 

Η ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής γίνεται με βάση την μετρούμενη 

θερμοκρασία, από μετρητή που εγκαθίσταται στην είσοδο των Ε.Ε.Ν. Συνεπώς είναι 

πολύ σημαντικό να επισημάνουμε την συνάρτηση, ενέργειας που καταναλώνεται στο 

σημείο, με την θερμοκρασία, όπου συμπερασματικά τονίζουμε,  όσο ποιο χαμηλή 

θερμοκρασία έχουμε τόσο ποιο μεγάλη απαίτηση σε ανάδευση και αυτό είναι 

ανάλογο με την σειρά του με την πυκνότητα του νερού.  

Σήματα βλάβης / συναγερμού / διαθεσιμότητας μεταδίδονται στον αντίστοιχο 

πίνακα κίνησης - ελέγχου των Ε.Ε.Ν. και στο κτίριο διοίκησης για να γίνει η 

κατάλληλη για την περίπτωση ενέργεια. 

Παρέχεται η δυνατότητα πλήρους, χειροκίνητου και αυτόματου ελέγχου της 

περιστροφής των αναδευτήρων με επέμβαση στη λειτουργία των ρυθμιστών 

συχνότητας και από τοπικά σημεία. 
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3.12. Φίλτρα μονάδας 

Οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Νερού (Ε.Ε.Ν.) Γαλατσίου διαθέτουν δύο 

μονάδες διύλισης του νερού με βαρύτητα. 

Η μονάδα (Γραμμές 1Α και 1B) αποτελείται από δέκα (10) δίδυμες κλίνες 

διαστάσεων 8,00m * 3,05m και έξι (6) δίδυμες κλίνες διαστάσεων 13,00m * 3,05m. Η 

νέα μονάδα (Γραμμή 2) αποτελείται από δεκατέσσερις (14) δίδυμες κλίνες 

διαστάσεων 14,00m * 5,00m. 

Το μέσο διύλισης είναι άμμος πάχους στρώσης 0,70m. Τα φίλτρα της νέας 

μονάδος είναι κατασκευασμένα εκτός κτιρίου εκτεθειμένα στο περιβάλλον, σε δύο 

ομάδες συμμετρικά εκατέρωθεν κεντρικού διαδρόμου πλάτους 7,00m. Κάθε φίλτρο 

διαθέτει τράπεζα χειρισμού, από όπου δίνονται οι εντολές στις υδροδικλείδες (βάνες). 

 

Εικ 3.6: Τράπεζα χειρισμού 

 

Όλες οι τράπεζες χειρισμού βρίσκονται σε δύο κτίρια πάνω από το κεντρικό 

διάδρομο. Η στέψη των κλινών είναι στο επίπεδο του πατώματος χειρισμού (164,82 

έως 164,87), ενώ ο πυθμένας των κλινών βρίσκεται σε απόσταση 3,20m 

χαμηλότερα. Κάτω από την αίθουσα χειρισμού και μεταξύ των δύο σειρών φίλτρων 

είναι διαμορφωμένη στοά από όπου διέρχονται οι αγωγοί προσαγωγής ακάθαρτου 

νερού, διυλισμένου νερού, νερού έκπλυσης κλπ. με τις απαραίτητες δικλείδες και 

εξαρτήματα για τη λειτουργία της διύλισης και της αντίστροφης έκπλυσης. 
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Το διαυγασμένο νερό προσάγεται υπόγεια αμφίπλευρα των φίλτρων με κανάλι 

διατομής 2,00m * 1,75m με στάθμη πυθμένα 163,00m. Το κανάλι διαυγασμένου 

νερού διατρέχει τον κύριο διάδρομο των φίλτρων κεντρικά σε όλο το μήκος του. Από 

τις δύο πλευρές του καναλιού εκκινούν χυτοσιδηροί αγωγοί ονομαστικής διαμέτρου 

Φ750, ένας για κάθε φίλτρο (συνολικά 14), με στάθμη κάτω άντυγας τη στάθμη του 

πυθμένα και οδηγούν το νερό στην είσοδο των φίλτρων, μέσω χειροκίνητης 

υδροδικλείδας. 

Το νερό εισέρχεται στο φίλτρο σε κεντρική διώρυγα πλάτους 0,94m, μήκους 

14,0m που βρίσκεται μεταξύ των δύο κλινών. Η διώρυγα φέρει στις δύο πλευρές της 

από επτά (7) οπές. Η εκροή από κάθε κλίνη γίνεται από δεκατρείς (13) εγκάρσιους 

χυτοσιδηρούς σωλήνες, ονομαστικής διαμέτρου Φ100 τοποθετημένους στον 

πυθμένα σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους. Μεταξύ των σωλήνων εκροής ο πυθμένας 

είναι καλυμμένος από διάτρητους κυβόλιθους. Το διυλισμένο νερό οδηγείται σε οχετό  

2,00 * 1,20m2 που βρίσκεται κάτω από την κεντρική διώρυγα. 

 

Εικ 3.7: Τράπεζα χειρισμού παλιότερης εποχής με μηχανικούς χειρισμούς 

 

Η έξοδος των εκρεόντων από κάθε φίλτρο γίνεται με σύστημα σωληνώσεων 

που εκκινούν από τον παραπάνω οχετό και οδηγούν το νερό εκροής στη διώρυγα 

διυλυσθέντος ύδατος. Η διώρυγα είναι διατομής 2,00m χ 1,20m και διατρέχει τη στοά 

των φίλτρων κεντρικά σε όλο το μήκος της. 
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 Η είσοδος στη διώρυγα διυλισθέντος ύδατος γίνεται από την οροφή της με 

αγωγό που εισάγει το νερό μέσα στη ροή. Στη διώρυγα διοχετεύεται το διυλισμένο 

νερό των δώδεκα φίλτρων, ενώ το νερό από τα δύο ακραία φίλτρα διοχετεύεται απ' 

ευθείας στην κατανάλωση. Από τη διώρυγα δύο αγωγοί ονομαστικών διαμέτρων 

D1100 και D1300 οδηγούν το διυλισμένο νερό στη νέα δεξαμενή αποθήκευσης 

νερού. Η ροή του νερού στη διώρυγα γίνεται με ελεύθερη επιφάνεια. 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό τα φίλτρα της μονάδος  έχουν την δυνατότητα 

διέλευσης (υδραυλική) και επεξεργασίας νερού παροχής 600.000m3/d (ή 

25.000m3/h).  

 

3.12.1. Ισοκατανομή παροχών 

Η τροφοδοσία του καναλιού προσαγωγής του διαυγασμένου νερού γίνεται 

αμφίπλευρα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την εξασφάλιση της ισοκατανομής. Παρ' 

όλα αυτά, τα μεσαία φίλτρα δεν μπορούν να δεχθούν ίση παροχή με τα ακραία 

φίλτρα. Για το λόγο αυτό και για πλήρη εξασφάλιση της ισοκατανομής υπάρχει 

ρυθμιστική δικλείδα ονομαστικής διαμέτρου DN 700 με πνευματικό επενεργοποιητή 

στον αγωγό προσαγωγής κάθε φίλτρου. Στον ίδιο αγωγό  υπάρχει όργανο μέτρησης 

της παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου, ίσης διαμέτρου. 

Επιπροσθέτως, στους υδραυλικούς υπολογισμούς έχουν ελεγχθεί διάφορα 

σενάρια λειτουργίας παροχών και έχουν καθορισθεί ανάλογα με την εισερχόμενη 

παροχή νερού στην μονάδα, το ποσοστό κλεισίματος των δικλείδων εισόδου. Σε κάθε 

περίπτωση η ρυθμιστική δικλείδα εισόδου εντέλεται από τον μετρητή παροχής του 

κάθε φίλτρου και από τον μετρητή ανάντη των καθιζήσεων ώστε να διέρχεται το ίδιο 

ποσοστό παροχής σε κάθε φίλτρο διύλισης. 

 

3.13. ∆ιυλιστικό μέσο - Σύστημα στράγγισης / υπόβασης 

3.13.1. ∆ιυλιστικό μέσο 

Χρησιμοποιείται διπλό διϋλιστικό μέσο με άμμο και ανθρακίτη. Το κατώτερο 

στρώμα είναι της άμμου και το ανώτερο του ανθρακίτη. Το βάθος των δύο στρώσεων 

είναι 0,50m (συνολικά 1,0m). Η άμμος είναι ενεργού μεγέθους 0,55mm-0,60mm με 

συντελεστή ομοιομορφίας 1,35-1,40. Η απόλυτη πυκνότητα είναι 2,5gr/cm3, ενώ η 

σκληρότητα θα είναι 6 έως-7 mohs. 

Ο ανθρακίτης χρησιμοποιείται ευρέως ως μέσο διύλισης σε διστρωματικά και 

πολυστρωματικά φίλτρα για την επεξεργασία πόσιμου νερού σε συνδυασμό με άμμο 
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Η τοποθέτηση στρώματος ανθρακίτη επάνω από την άμμο εξασφαλίζει μεγαλύτερο  

χρόνο μεταξύ των πλύσεων και μεγαλύτερη παροχή φίλτρανσης, ανακουφίζοντας 

τους μεγαλύτερους κόκκους άμμου από μεγαλύτερο φορτίο. 

Χρησιμοποιείται φυσικός ανθρακίτης μεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα 

μικρή περιεκτικότητα σε πτητικά. Τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά του ανθρακίτη είναι: 

μέγεθος κόκκων από 1,18 ως 2,5mm με συντελεστή ομοιομορφίας <1,5 ειδική 

πυκνότητα 1,40. απόλυτη πυκνότητα 730kg/m3 και σκληρότητα 3mohs. 

 

3.13.2. Σύστημα στράγγισης / υπόβασης 

Το σύστημα στράγγισης που έχει τοποθετηθεί στην μονάδα φίλτρων είναι του 

τύπου διανομής δαπέδου. Αποτελείται από τυποποιημένα τεμάχια (block) 

κατασκευασμένα από αντιδιαβρωτικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας. 

 

Εικ 3.8: Φίλτρο σε κατάσταση απόρριψης ακαθάρτου νερού 

 

Κάθε τεμάχιο διαθέτει οπές διαταγμένες σε μικρά διαστήματα μεταξύ τους για 

να μη δημιουργούνται νεκρές ζώνες κατά την αντίστροφη πλύση. Οι οπές βρίσκονται 

σε χαμηλότερα σημεία από το επίπεδο της άνω επιφάνειας ώστε να μη φράζουν. 

Εσωτερικά, κάθε τεμάχιο είναι διαμορφωμένο με δύο κανάλια διανομής και κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε ακόμα και στην πιο μεγάλη διαδρομή να υπάρχει ομοιόμορφη 

κατανομή του αέρα και του νερού έκπλυσης. Το παραπάνω είναι πολύ σημαντικό 

καθώς εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή κατά μήκος του συστήματος στράγγισης. 
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Η άνω επιφάνεια των τεμαχίων του συστήματος είναι διαμορφωμένη έτσι ώστε 

να σχηματίζεται ένα κανάλι στο οποίο συγκρατείται νερό.  

 

3.13.3. ∆ικλείδες ελέγχου 

Όλες οι δικλείδες στις σωληνώσεις των φίλτρων που είναι για έλεγχο και 

έκπλυση ενεργοποιούνται μέσω πνευματικών επενεργητών (actuators). 

 

Εικ 3.9: Βάνα εισαγωγής φίλτρου 

 

3.14. Μηχανοστάσιο έκπλυσης 

Για την αναρρόφηση κάθε αντλίας έκπλυσης διαμορφώνεται σε όλο το ύψος 

της δεξαμενής φρεάτιο από σκυρόδεμα πλάτους 1,70m σε μήκος 3,70m, 

επιτυγχάνοντας την ηρεμία του νερού ανεξάρτητα από την ποσότητα εισροής και τη 

στάθμη στη δεξαμενή και την λειτουργία κάθε αντλίας χωρίς να επηρεάζονται οι 

γειτονικές της. 

Η έξοδος του διυλισμένου νερού από τη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης 

γίνεται μέσω δύο υπερχειλιστών (αντίστοιχα των δύο διαμερισμάτων) που 

κατασκευάζονται από σκυρόδεμα σε στάθμη +159,60 και σε συνολικό μήκος περίπου 

40m.Το διυλισμένο νερό εισέρχεται σε χώρο που διαμορφώνεται περιφερειακά στο 

εσωτερικό της δεξαμενής, από όπου εξέρχεται από οπή διατομής 3,55m * 1,40m από 

την κατάντι της εισόδου πλευρά της και οδηγείται προς τις δεξαμενές αποθήκευσης 

καθαρού νερού 



53 

 

Εικ. 3.10: Μηχανοστάσιο έκπλυσης 

 

Επάνω από τη δεξαμενή προσωρινής αποθήκευσης διυλισμένου νερού 

υπάρχει το  κτίριο μηχανοστασίου συνολικής επιφάνειας 22,90m * 12,40m και ύψους 

6,20m με δύο διακριτούς χώρους. 

Στον πρώτο χώρο διαστάσεων 18,30m * 12,40m υπάρχει ο Η/Μ εξοπλισμός 

έκπλυσης των φίλτρων και ο εξοπλισμός διανομής του αέρα για το πνευματικό 

σύστημα ρύθμισης των δικλείδων και στο δεύτερο χώρο διαστάσεων 4,40m * 12,40m 

βρίσκεται ο ηλεκτρικός πίνακας της εγκατάστασης. Με εγκατεστημένη ισχύ 1000KVA 

Καθ' όλο το μήκος του κτιρίου διέρχεται υπόγειο κανάλι από σκυρόδεμα 

διατομής 0,50m * 0,50m για την είσοδο των καλωδίων τροφοδοσίας και τη διανομή 

τους προς τις κύριες καταναλώσεις (αντλίες και φυσητήρες). 
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Εικ 3.11: Αντλίες πλύσης 

 

3.15. Μέτρηση και έλεγχος 

Η μονάδα των κλινών διύλισης διαθέτει τα παρακάτω όργανα - συστήματα 

αυτοματισμού. 

 

3.15.1. Μέτρηση παροχής διυλισμένου νερού 

Για το σωστό έλεγχο της μονάδας διύλισης απαιτείται η μέτρηση της παροχής 

που τροφοδοτείται προς έκαστη δίδυμη κλίνη διύλισης. Η μέτρηση της παροχής 

δύναται να λαμβάνει χώρα ανάντι ή κατάντι έκαστης κλίνης. Η τοποθέτηση ανάντι 

εξασφαλίζει την άμεση μέτρηση της παροχής εισόδου ενώ σε κάθε περίπτωση η 

ακρίβεια της απόλυτης τιμής της παροχής προς κάθε φίλτρο δεν είναι καθοριστικός 

παράγοντας λειτουργίας του. 

Η μέτρηση κάθε οργάνου μεταφέρεται στον Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου (Κ.Π.Ε.) 

και στο σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού (PLC/SCADA) για ένδειξη, 

παρακολούθηση, έλεγχο, καταγραφή κ.λπ. 

 

3.15.2. Μέτρηση στάθμης κλινών διύλισης 

Στο κεντρικό κανάλι εισόδου των κλινών διύλισης έχει εγκατασταθεί ένας 

μετρητής στάθμης τύπου υδροστατικής πίεσης. Η μέτρηση της στάθμης είναι κοινή 
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για όλες τις κλίνες (μικρές αποκλίσεις λόγω απόστασης των κλινών μεταξύ τους είναι 

αποδεκτές) και καθορίζεται σε συνάρτηση με την συνολική παροχή εισόδου. 

Η μέτρηση μεταδίδεται στον αυτοματισμό ελέγχου λειτουργίας των φίλτρων. 

Όταν η στάθμη υπερβεί την προεπιλεγείσα τιμή, οι ρυθμιστικές δικλείδες εξόδου των 

φίλτρων λαμβάνουν το ανάλογο σήμα για το άνοιγμα τους σε μεγαλύτερη γωνία ώστε 

η στάθμη στις κλίνες να μειωθεί στο επιθυμητό ύψος. 

 

∆ιάγραμμα 3.1: Ένδειξη εξόδου φίλτρου σε λειτουργία (m3/h) 

 

Το σήμα εξόδου του οργάνου οδηγείται για ένδειξη και καταγραφή στον 

Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου και στο σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού 

(PLC/SCADA). 

 

3.15.3. Μέτρηση διαφορικής πίεσης κλινών διύλισης 

Σε κάθε κλίνη διύλισης έχει εγκατασταθεί ένας μετρητής διαφορικής πίεσης. Το 

όργανο έχει εγκατασταθεί στον αγωγό εξόδου του διυλισμένου νερού κατάντι της 

ρυθμιστικής δικλείδας. Η μέτρηση της πίεσης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της 

ρυθμιστικής δικλείδας. Σε συνδυασμό με το όργανο μέτρησης της στάθμης στις κλίνες 
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διύλισης, η ένδειξη του οργάνου  δίνει έμμεσα τις υδραυλικές απώλειες της ροής από 

το φίλτρο και· κατ' επέκταση την έμφραξή του. 

Το σήμα εξόδου κάθε οργάνου θα οδηγείται για ένδειξη και καταγραφή στον 

Κεντρικό Πίνακα Ελέγχου και στο σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού 

(PLC/SCADA). 

 

3.15.4. Μέτρηση θολότητας και μέτρηση σωματιδίων διυλισμένου νερού 

Η τιμή της θολότητας και των σωματιδίων στην έξοδο του κάθε φίλτρου 

αποτελεί σημαντική παράμετρο για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της κλίνης. Οι 

απόψεις των ειδικών διίστανται αν και κατά πόσο είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθούν 

για την αυτόματη έναρξη της διαδικασίας αντίστροφης έκπλυσης, διότι οι παράμετροι 

αυτοί δεν παρακολουθούν το βαθμό κορεσμού της κλίνης, αλλά αναγνωρίζουν το 

ανεπαρκές αποτέλεσμα της διύλισης. Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της 

κλίνης απαιτείται μέτρηση των απωλειών υδραυλικού φορτίου ως ανωτέρω. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται η μέτρηση της θολότητας και της 

συγκέντρωσης σωματιδίων από όλες τις κλίνες διύλισης, για την παρακολούθηση της 

τελικής ποιότητας ως προς τις παραμέτρους αυτές του διυλισμένου νερού και την 

εξαγωγή συμπερασμάτων για την απόδοση των κλινών διύλισης. Με βάση την 

εμπειρία που θα αποκτηθεί από τη λειτουργία του έργου θα ρυθμισθούν και τα 

ακριβή κριτήρια έκπλυσης των φίλτρων. 

Ο κάθε μετρητής θολότητας και σωματιδίων δέχεται δείγμα από τα οκτώ 

φίλτρα μέσω αγωγών 025 που απομονώνονται με ηλεκτροδικλείδες. Η ανάλυση του 

δείγματος διαρκεί λιγότερο των 10 min και συνεπώς η ένδειξη θολότητας και 

σωματιδίων θα είναι μία φορά την ώρα περίπου για το κάθε φίλτρο. 

 

3.15.5. Μέτρηση παροχής νερού έκπλυσης 

Για τη μέτρηση και έλεγχο της παροχής νερού έκπλυσης προσφέρεται 

μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τον αγωγό που οδηγείται στα 

παλαιά φίλτρα. Η παροχή του νερού έκπλυσης μετράται στον κοινό καταθλιπτικό 

αγωγό των αγωγών νερού έκπλυσης των κλινών. Το παροχόμετρο νερού έκπλυσης 

χρησιμοποιείται κυρίως για την ακριβή ρύθμιση της παροχής προς τις κλίνες 

διύλισης. Τα σήματα εξόδου των οργάνων οδηγούνται στο σύστημα Τηλεελέγχου - 

Τηλεχειρισμού (PLC/SCADA) για ένδειξη, παρακολούθηση, έλεγχο, καταγραφή κ.λπ. 
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Η μέτρηση παροχής του νερού έκπλυσης αναφέρεται για χάρη πληρότητας. Έχει 

υποβληθεί με το αντλιοστάσιο έκπλυσης των φίλτρων. 

 

3.15.6. Μέτρηση παροχής αέρα έκπλυσης 

Για τη μέτρηση και έλεγχο της παροχής αέρα έκπλυσης προσφέρεται μετρητής 

παροχής τύπου orifice για τον αγωγό που οδηγείται στα παλαιά φίλτρα. Η μέτρηση 

γίνεται με δύο αντίστοιχους μετρητές διαφορικής πίεσης. 

Η παροχή του αέρα έκπλυσης θα μετράται στον κοινό καταθλιπτικό αγωγό 

των αγωγών αέρα έκπλυσης των κλινών. Το παροχόμετρο αέρα χρησιμοποιείται 

κυρίως για την ακριβή ρύθμιση της παροχής προς τις κλίνες διύλισης. Τα σήματα 

εξόδου των οργάνων οδηγούνται στο σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού 

(PLC/SCADA) για ένδειξη, παρακολούθηση, έλεγχο, καταγραφή κ.λπ. 

 

3.15.7. Τράπεζα χειρισμού κλινών διύλισης 

Στη νέα τράπεζα χειρισμού οδηγούνται οι πνευματικές δικλείδες ελέγχου του 

συστήματος δικλείδων ελέγχου των φίλτρων, ώστε να είναι εύκολη η λειτουργία τους. 

Η τράπεζα χειρισμού έχει τοποθετηθεί εντός των υφιστάμενων κτιριακών 

εγκαταστάσεων στην ανωδομή της στοάς των φίλτρων. 

 

3.16. Περιγραφή λειτουργίας νερού 

 Το νερό εισάγεται στο κανάλι τροφοδοσίας και διανομής παροχής του 

συγκροτήματος διύλισης και μέσω αγωγών οδηγείται προς τις επιμέρους κλίνες 

διύλισης. Στη συνέχεια, μέσω καναλιών τροφοδοσίας επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη 

κατανομή της παροχής σε ολόκληρη την επιφάνεια τους (ομοιόμορφη επιφανειακή 

φόρτιση της άμμου). Ένας κεντρικά τοποθετημένος μετρητής στάθμης τύπου 

υδροστατικής πίεσης μετρά την κοινή στάθμη της επιφάνειας των φίλτρων. 

Η στάθμη του νερού υπεράνω της άμμου διατηρείται σταθερή από τη 

ρυθμιστική δικλείδα (στραγγαλισμού της παροχής) στον αγωγό εξόδου του 

διυλισμένου νερού. Ένας μετρητής πίεσης που τοποθετείται στον αγωγό εξόδου 

διυλισμένου, κατάντι της ρυθμιστικής δικλείδας. Η μέτρησή του χρησιμοποιείται για τη 

λειτουργία της. Κατά την διέλευση του νερού διαμέσου της κλίνης, εγκλωβίζονται σε 

αυτή τα αιωρούμενα στερεά (προκαλώντας αυξημένες τιμές θολότητας), ενώ το 

καθαρό νερό διέρχεται από το σύστημα στράγγισης που βρίσκεται στη βάση της 

κλίνης. 
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Εικ. 3.12: Κανάλι διανομής παροχής συγκροτήματος διύλισης 

 

Ο χώρος υπό την κλίνη λειτουργεί διαρκώς πλήρης νερού. Μέσω του 

συστήματος στράγγισης, το νερό διέρχεται στον οχετό που προβλέπεται κάτω από το 

κανάλι τροφοδοσίας και από εκεί μέσω του αγωγού εξόδου του εκρέει προς το κανάλι 

παραλαβής του διυλισμένου νερού, που διατρέχει τη στοά των φίλτρων. 

Στη φάση κανονικής λειτουργίας η κατάσταση των αυτομάτων δικλείδων 

ελέγχου κάθε κλίνης έχουν ως ακολούθως: 

 δικλείδες απομόνωσης εισόδου: μερικώς ή πλήρως ανοικτές ανάλογα με την 

εισερχόμενη παροχή 

 ρυθμιστική δικλείδα εξόδου διυλισμένου νερού: ανοικτή σε ενδιάμεση θέση 

 δικλείδα εισόδου νερού έκπλυσης: κλειστή 

 δικλείδα εισόδου αέρα έκπλυσης: κλειστή 

 δικλείδα απορροής νερού: κλειστή 

Η λειτουργία της διύλισης είναι συνεχής και ακολουθεί τις διακυμάνσεις της 

παροχής εισόδου των έργων. 

 

3.17. Αντίστροφη έκπλυση  

Η αυτόματη έναρξη της διαδικασίας έκπλυσης κάθε κλίνης γίνεται στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 
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Όταν η απώλεια μανομετρικού (υδραυλικού φορτίου) δια μέσου της κλίνης 

υπερβεί τη μέγιστη επιτρεπτή τιμή, έτσι ώστε να μην καθίσταται πλέον δυνατή η 

διατήρηση σταθερής στάθμης υπεράνω της κλίνης με χρήση της ρυθμιστικής 

δικλείδας εξόδου του νερού. 

 

∆ιάγραμμα 3.2 

 

∆ιάγραμμα 3.3 

 

Όταν η αναλογική βάνα έρθει σε ποσοστό (%) που έχουμε ορίσει, σε ποσοστό 

που φανερώνει ανικανότητα διύλισης. 
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∆ιάγραμμα 3.4: Ρυθμιστική δικλείδα κατά το σημείο εκκίνησης πλύσης.0% 

 

Θέση ρυθμιστικής δικλείδας % με εμφανές το σημείο πλήσης του φίλτρου (0%) 

κλειστή βάνα: α) Όταν ο χρόνος λειτουργίας άνευ πλύσεως υπερβεί μία μέγιστη τιμή 

που θα προσδιορίζεται  κατόπιν λειτουργικής εμπειρίας.  

β) Όταν ένα από τα θολόμετρα διαπιστωθεί μία μόνιμη άνοδος της θολότητας 

μίας συγκεκριμένης κλίνης του διυλισμένου νερού πλέον μίας προκαθορισμένης 

μέγιστης τιμής.  

γ) Όταν από ένα από τους μετρητές σωματιδίων διαπιστωθεί μία μόνιμη 

άνοδος της τιμής των σωματιδίων μίας συγκεκριμένης κλίνης πλέον μίας 

προκαθορισμένης τιμής. Υπάρχει σύστημα αναμονής έκπλυσης των φίλτρων με την 

ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: χειροκίνητη - υψηλή μανομετρική απώλεια - υψηλή 

θολότητα - χρονική ρύθμιση. 

 

Εικ. 3.13: Παράμετροι πλύσης 
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Εικ. 3.14: Σύστημα έκπλυσης - Φίλτρο 

 

Με την εντολή έναρξης του προγράμματος έκπλυσης από τον υπολογιστή του 

κέντρου ελέγχου λειτουργίας, ενεργοποιείται το κλείσιμο της δικλείδας εισόδου του 

αντίστοιχου φίλτρου. 
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Στη συνέχεια, απενεργοποιείται το σύστημα διατήρησης σταθερής στάθμης 

εντός της κλίνης και επιτρέπεται ο σταδιακός υποβιβασμός της στάθμης νερού προς 

το κανάλι παραλαβής του διυλισμένου. 

1) Κλείνει η είσοδος του φίλτρου βάνα B.V.1. 

2) Εν συνεχεία η αναλογική βάνα εξόδου B.V.2 μένει στο ορισμένο ποσοστό 

(set point) π.χ. στο ποσοστό λειτουργίας 40% για να αδειάσει το φίλτρο. 

3) Μόλις αδειάσει στην επιθυμητή στάθμη (φλοτεροδιακόπτης) κλείνει η 

ρυθμιστική βάνα (αναλογική B.V.2) στο 0%. 

4) Ανοίγει η βάνα των ακαθάρτων B.V.5 (ώστε τα ακάθαρτα νερά του φίλτρου 

να οδηγηθούν σε δεξαμενή ανάκτησης), ενώ ταυτόχρονα εκκινεί ο φυσητήρας Νο1 

(inverter) μέχρι το ποσοστό που έχουμε ορίσει στον εκκινητή, (π.χ. 30%) ταυτόχρονα  

ανοίγει η δικλείδα εισόδου του αέρα έκπλυσης. B.V.4. 

5) Με το άνοιγμα της βάνας εισόδου σέρα πλύσης ο φυσητήρας από το set 

point πηγαίνει στο 100% και εκκινεί και ο δεύτερος φυσητήρας Νο2 (αστέρα 

τριγώνου) η πλύση με αέρα διαρκεί 900sec χρόνος που προγραμματίζεται. 

6) Με το πέρας του χρόνου αυτού κλείνει ο φυσητήρας Νο2 και εκκινεί η αντλία 

(inverter) νερού με ταυτόχρονο άνοιγμα της βάνας πλύσης με νερό B.V.3 έχοντας 

ταυτόχρονη πλύση με αέρα και νερό για 30sec (χρόνος που ορίζεται). 

7) Μετά τα 30sec κλείνει ο φυσητήρας Νο1 (inverter) με ταυτόχρονο κλείσιμο 

της βάνας πλύσης αέρα B.V.4 και εκκινούν σταδιακά άλλες 2 αντλίες (αστέρος, 

τριγώνου) για πλύση με νερό για 900sec. 

8) Με το πέρας των 900sec κλείνουν οι αντλίες αστέρος τριγώνου και κατόπιν 

η inverter μαζί με την βάνα πλύσης B.V.3. 

9) Στην συνέχεια ανοίγει η είσοδος νερού του φίλτρου βάνα B.V.1 και για 

30sec ανοίγει η βάνα προδιύλησης B.V.6 για 90sec ώστε να φύγει το νερό στην 

δεξαμενή ακαθάρτων, καθώς μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα. Στο πέρας των 

90sec κλείνει η βάνα B.V.6 εν συνεχεία παραμένει σε αυτή την κατάσταση 

(κατάσταση ηρεμίας) για 240sec 

10) Τέλος μετά τον χρόνο των 240sec ανοίγει η αναλογική βάνα στο ποσοστό 

που της ορίζει το σήμα στάθμης. 
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∆ιάγραμμα 3.5: Σημείο ανοίγματος αναλογικής βάνας (%) με εμφανή το χρόνο 

σταθεροποίησης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας η κλίνη τίθεται σε κανονική 

λειτουργία. Όλοι οι παραπάνω χρόνοι λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν 

ανάλογα την εμπειρία που θα αποκτηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των 

φίλτρων. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα παράκαμψης του αυτοματισμού και 

χειροκίνητης έκπλυσης κάθε φίλτρου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι χειριστές  έχουν 

τη δυνατότητα παρέμβασης στο σύστημα αναμονής έκπλυσης των φίλτρων, ώστε 

εάν είναι επιθυμητό να μην επιτρέπεται η έναρξη νέων κύκλων έκπλυσης φίλτρων, 

χωρίς όμως να διακόπτεται η πλύση φίλτρου που βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Στους αγωγούς προσαγωγής του νερού και του αέρα έκπλυσης γίνεται 

έλεγχος με  ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα ενώ στις αντλίες και στους φυσητήρες 

έκπλυσης προβλέπεται ρύθμιση στροφών ώστε να δρουν συνδυαστικά για τη 

σταθεροποίηση παροχής του νερού και αέρα έκπλυσης στα επιθυμητά επίπεδα. Ο 

αυτοματισμός αυτός είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθότι μία σειρά διαφορετικών 

παραγόντων επηρεάζει την παροχή των αντλιών και των φυσητήρων και τη 

διόγκωση της κλίνης, κατά την έκπλυση: 

 οι εξυπηρετούμενες κλίνες απέχουν σημαντικά μεταξύ τους και από το 

αντλιοστάσιο νερού και αέρα έκπλυσης (διαφορετικές υδραυλικές απώλειες κατά 

την μεταφορά του νερού και αέρα), 
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 οι απώλειες διαμέσου της υπό έκπλυση κλίνης ελαττώνονται σταδιακά λόγω 

απόφραξης των διακένων και απομάκρυνσης των συγκρατηθέντων στερεών, 

 η θερμοκρασία του νερού επηρεάζει σημαντικά τη διαστολή του μέσου (bed 

expansion). 

Στην περίπτωση αστοχίας ολοκλήρωσης ενός σταδίου πλύσης φίλτρου στον 

αναμενόμενο χρόνο, ή αστοχίας εγκαταστάσεων που συνδέονται με τη λειτουργία 

φίλτρου ή την πλύση του θα ενεργοποιείται ο συναγερμός, το φίλτρο  απομονώνεται 

αυτόματα και τίθεται εκτός λειτουργίας. Στην περίπτωση αστοχίας δικλείδων ή 

εγκαταστάσεων που επηρεάζουν την έκπλυση με νερό ή αέρα περισσότερων 

φίλτρων δεν επιτρέπεται η πλύση άλλων φίλτρων. 

Τα στάδια έκπλυσης ελέγχονται είτε χρονικά είτε βάσει στάθμης, ανάλογα με 

την περίπτωση. Σε κάθε φίλτρο έχει εγκατασταθεί μετρητής στάθμης, για την ένδειξη 

της στάθμης στράγγισης (στάθμη στέψης αυλακών), κατωτάτης στάθμης στράγγισης 

(στάθμη έκπλυσης με αέρα) και στάθμης λειτουργίας φίλτρου. 

 

Εικ. 3.15: Χρόνοι λειτουργίας των φάσεων πλύσης 

 

3.18. Εξοικονόμηση ενέργειας  

Η εξοικονόμηση ενέργειας σε μία λειτουργία μπορεί να επιτευχθεί αν 

επισημάνουμε τα σημεία εκείνα στα οποία μπορούμε να βρούμε κάποιες αναλογίες 

ενέργειας και διεργασίας. 

Αναφερόμενοι στην πλύση των φίλτρων μπορούμε να δούμε άμεσα ότι οι 

χρόνοι πλύσης (Ώρες πλύσης) είναι ανάλογοι της συχνότητας έμφραξης η οποία με 

την σειρά της είναι ανάλογη με την ποιότητα του νερού σε διάφορες βαθμίδες της 

επεξεργασίας (εισαγωγή. καθίζηση). 
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∆ηλαδή αν έχουμε ένα πολύ καθαρό νερό στην εισαγωγή (έργο εισόδου) αυτό 

με την σειρά που ακολουθεί μπορεί να μείνει λιγότερο σε μια δεξαμενή καθίζησης, να 

δαπανήσουμε λιγότερα χημικά, να δουλέψουν λιγότερο οι δοσομετρικές αντλίες και 

να αργήσουμε να πλύνουμε τα φίλτρα που διέρχεται, (πλύσεις σε πιο μακρινούς 

χρόνους). 

 

∆ιάγραμμα 3.6: Αναλογίας θολότητας στην είσοδο του φίλτρου και στα διαστήματα 

πλύσης 

 

Μπορούμε ακόμα να δούμε και την αναλογία των ποιοτικών τιμών του νερού 

με τους χρόνους λειτουργίας, αλλά και την αναλογία των ωρών πλύσης με τους 

χρόνους πλύσης.  

Χρόνος πλύσης ↑  Χρόνος πλύσης ↑  Χρόνος πλύσης ↑ 

Ώρες πλύσης ↑  Θολότητα εξόδου ↓  Θολότητα εισόδου ↑ 

 

Συγκεκριμένα οι τιμές της θολότητας είναι οι τιμές που καθορίζουν την 

αποτελεσματικότητα της ποιότητας του νερού σε μονάδες NTU (Nephelometric 

Turbidity Unit). Η παρακολούθηση του επιπέδου της θολότητας καθορίζει την σωστή 

φίλτρανση στα διάφορα στάδια της διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα οι λειτουργίες του Η/Μ εξοπλισμού έρχονται σε άμεση αναλογία 

με τις τιμές αυτές. 

Υπολογίζοντας τις ώρες πλύσης (διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ δύο 

πλύσεων ενός φίλτρου) και τους χρόνους πλύσης (χρόνος λειτουργίας αντλιών και 
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φυσητήρων) παρατηρούμε μια εξίσου ανάλογη συμπεριφορά αφού όσο μεγαλώνουν 

οι χρόνοι έκπλυσης ενός φίλτρου τόσο μεγαλύτερο διάστημα μπορεί να περάσει 

μέχρι την επόμενη πλύση, πάντα με την προϋπόθεση να είναι σταθερή η 

παράμετρος της θολότητας  στην είσοδο του φίλτρου.  Αν ένα φίλτρο παρουσιάσει 

ανικανότητα διύλισης μπορούμε επίσης να αγνοήσουμε το χρόνο που πέρασε και να 

μπει σε διαδικασία έκπλυσης και αυξομειώσουμε τους παραμετρικούς χρόνους της 

λειτουργίας της πλύσης όπου πάλι μπορούμε να διακρίνουμε αναλογίες ποιότητας 

στην είσοδο στην έξοδο και στους χρόνους λειτουργίας. 

Αυξάνοντας  τους χρόνους έκπλυσης των φίλτρων με σκοπό μια τιμή 

θολότητας 0,02 (αποδεκτή τιμή <0,10) στην έξοδο, παρατηρούμε ότι όσο αυξάνουμε 

τους χρόνους βελτιώνεται (μειώνεται) η τιμή θολότητας στην έξοδο (κατανάλωση), με 

σταθερή τιμή εισερχομένου νερού. Όταν μεταβάλλεται και η θολότητα στο νερό 

εισαγωγής πάλι μεταβάλουμε τους χρόνους αυτούς ανάλογα. Από τις παραμέτρους 

κρατάμε σταθερή τη λειτουργία αέρα νερό αφού τα 30sec είναι ο ελάχιστος χρόνος 

που πρέπει να υπάρξει μεταξύ της πλύσης με αέρα και της πλύσης με νερό για να 

διατηρηθεί η ομαλή φόρτιση στο φίλτρο. 

Έτσι για διάφορες θολότητες εισόδου με σταθερή τιμή εξόδου έχουμε το 

διάγραμμα 3.7 για τους χρόνους πλύσης. 

0

500
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NTU 1.8 NTU 1.3 NTU 0,9

se
c 

θολότητα εισόδου φίλτρου

χρόνοι πλύσης
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∆ιάγραμμα 3.7: Χρόνοι πλύσης 

 

Επίσης πειραματιζόμενοι με σταθερές τιμές θολότητας εισόδου μπορούμε να 

αυξομειώσουμε τους χρόνους πλύσης με νερό ή τους χρόνους πλύσεις με αέρα ώστε 

να διαπιστώσουμε την μικρότερη δυνατή λειτουργία των αντλιών και φυσητήρων,, 

γιατί πολύ εύκολα θα μπορούσαμε να αφήνουμε μία πλύση για 30min, όμως από ένα 

σημειο και έπειτα γίνεται άσκοπη δαπάνη ενέργειας.  
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Για παράδειγμα για διαθέσιμο νερό 0.03 NTU έχουμε: 

 

∆ιάγραμμα 3.8: ∆ιαθέσιμο νερό 0.03 NTU 

 

∆ιάγραμμα 3.9: ∆ιαθέσιμο νερό NTU 0.03 

 

Αν υπολογίσουμε ότι μία αντλία κινείται από μοτέρ πολικής τάσης 400V 

220kW επί του χρόνου λειτουργίας μπορούμε να υπολογίσουμε την εξοικονόμηση 

που επιτυγχάνουμε .σε kW/h. κατά την πλύση.   

Π.χ.Pt=P * t =220kW * 900 sec=220Kw 0,25 h =55kWh 
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Χρόνος κατά την πλύση με νερό  

Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι οι περίοδοι  πλύσης μπορεί:  

 Να παραμένουν σταθερές και να αυξομειώνονται οι χρόνοι πλυσίματος του 

φίλτρου. 

 Να αυξομειώνονται οι περίοδοι που μεσολαβούν για πλύση και να διατηρείται 

σταθερός ο χρόνος έκπλυσης. 

 Να είναι σταθεροί οι χρόνοι και στις δύο περιπτώσεις αν διαπιστωθεί ότι οι χρόνοι 

αυτοί αποδίδουν ποιοτικές τιμές εξόδου σε μεγάλο εύρος μεταβολών της 

ποιότητας του νερού εισόδου περίπτωση όμως που αγνοεί την εξοικονόμηση 

ενέργειας αφού οι ανοχές θα επιτρέπουν και περίσσεια λειτουργίας σε πιο 

καθαρά νερά εισόδου. 

Απαραίτητη συνθήκη είναι, να έχουμε καλής ποιότητας ενδείξεις στην έξοδο, 

προς κατανάλωση. Η παράμετρος που  επηρεάζει τη λειτουργία σε σχέση με τους 

χρόνους  είναι το νερό στην εισαγωγή του συστήματος και οι ποιοτικές  τιμές που θα 

έχει αυτό σε σχέση με την θολότητα. Είναι δε και ένα σημείο που μπορεί να δεχτεί 

παρεμβάσεις αφού η ποιότητα του σαν εισερχόμενο στο σύστημα νερό είναι 

απρόβλεπτη, με συνέπεια τις μεγάλες μεταβολές. είτε από κάποια λασπώδη νερά 

μετά από κάποια βροχόπτωση είτε τα εισερχόμενα επιφανειακά ύδατα να έχουν 

υποστεί κάποια από τις προαναφερθείσες υποβαθμίσεις.   

Επίσης κατά την λειτουργία πλύσης των φίλτρων εκτός από τους κινητήρες 

που λειτουργούν στους χρόνους των παραμέτρων και μπορούμε να διαχειριστούμε 

την λειτουργία τους ,ένα μέρος του νερού οδηγείται προς νέο κύκλο επεξεργασίας 

αφού είναι νερό που αποβάλλεται ως ακάθαρτο κατά την πλύση. Συνεπώς πρέπει να 

συνυπολογίσουμε και την ενέργεια που καταναλώνεται στην άντληση του ακαθάρτου 

νερού των πλύσεων. Ο χρόνος που λειτουργούν οι αντλίες τις ανάκτησης 

μεταβάλλεται έμμεσα αφού μεταβάλουμε τους χρόνους πλύσης των φίλτρων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

 

4.1. Γενικά 

Για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα διυλιστήριο στην καρδιά λειτουργίας 

του, πού είναι οι πλύσεις των φίλτρων, εκεί δηλαδή που καταναλώνεται μεγάλο ποσό 

ηλεκτρικής ενέργειας, λόγο των μεγάλων καταναλώσεων και με την παραδοχή ότι ένα 

από τα σημαντικότερα μεγέθη που επηρεάζουν την λειτουργία  είναι η ποιότητα του 

εισερχομένου στο σύστημα νερού, μπορούμε να παρέμβουμε εκτός της διαχείρισης 

λειτουργίας πού προαναφέραμε, σε έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα του 

εισερχομένου, στην μονάδα επεξεργασίας νερού, με την προσθήκη μίας βαθμίδας 

προεπεξεργασίας.  

 

4.2. Προ-επεξεργασία του νερού 

Το νερό που φτάνει στις μονάδες επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) είναι 

ακατέργαστο. Περιέχει διάφορα στερεά (κλαδιά, χώμα, λάσπη), που έχει παρασύρει 

κατά το πέρασμά του, όπως επίσης μικρόβια και μικροοργανισμούς, που δεν είναι 

ορατά με γυμνό μάτι. Με την επεξεργασία στην οποία υποβάλλεται (εσχάρωση,  

κροκίδωση,  καθίζηση,  διύλιση, απολύμανση), απαλλάσσεται από τα στοιχεία αυτά. 

Γενικά τα στάδια καθαρισμού εξαρτώνται από την ποιότητα του προς 

επεξεργασία νερού, καθώς και από την επιθυμητή σύσταση και ιδιότητες του 

παραγόμενου  νερού,  στα οποία στοχεύει η μονάδα. Πριν από την έναρξη της 

συνήθους επεξεργασίας του νερού, υπάρχουν, γενικά, ορισμένα στάδια προ-

επεξεργασίας (preliminary treatment), που μπορεί να περιλαμβάνουν: 

• Εσχάρωση (screening). 

• Αποθήκευση (storage) και εξισορρόπηση (equalization). 

• Αερισμό (aeriation). 

• Χημική προ-επεξεργασία (chemical pre-treatment). 

 

4.3. Εσχάρωση (screening) 

Στις μονάδες επεξεργασίας νερού η αφαίρεση των ογκωδών αντικειμένων και 

των αιωρούμενων συστατικών πραγματοποιείται μέσω της μηχανικής προ-

επεξεργασίας, με εσχάρωση. Η εσχάρωση είναι μέθοδος αφαίρεσης των ογκωδών 
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υλικών που επιτυγχάνεται με την παρεμβολή μιας σχάρας (ή ενός κόσκινου) στο 

σύστημα μεταφοράς του νερού. 

Οι εσχάρες τοποθετούνται στη θέση της υδροληψίας, στην είσοδο του νερού 

στη μονάδα επεξεργασίας ή και στις δύο περιπτώσεις, όταν για παράδειγμα η 

μονάδα τροφοδοτείται με νερό από ποτάμι, το οποίο φθάνει στην εγκατάσταση μέσω 

ανοικτού καναλιού, καθώς στη διαδρομή αυτή επιφορτίζεται με επιπλέον φερτά υλικά. 

Ανάλογα με το μέγεθος των υλικών που απομακρύνονται σε αυτή τη φάση της 

μηχανικής προ-επεξεργασίας, οι εσχάρες διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

4.3.1. Χονδρές Εσχάρες (coarse screens) 

Τα διάκενα των κεκλιμένων εσχαρώσεων αυτού του τύπου, σχεδιάζονται με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απόφραξή τους. Τα υλικά που συγκεντρώνονται 

στις ράβδους απομακρύνονται με τα χέρια ή αυτόματα, με «χτένια». 

Ο καθαρισμός  με  «χτένια»  (τα  οποία  σχεδιάζονται  ώστε  να εφαρμόζουν  

ακριβώς  στα διάκενα μεταξύ των ράβδων της εσχάρας) γίνεται αυτόματα σε τακτά 

χρονικά διαστήματα ή όταν η διαφορά στάθμης νερού πριν και μετά την εσχάρωση 

ξεπεράσει ένα προεπιλεγμένο ύψος. 

 

Εικ. 4.1: Τύπος χονδρής εσχάρας και το σύστημα καθαρισμού της 

 

Μπροστά από τις μεταλλικές σχάρες της εισόδου του νερού κινείται το 

μεταλλικό χτένι με μία κάθετη  διαδρομή  καθαρίζοντας  την εσχάρα από τα φερτά 

υλικά που συγκεντρώνονται μπροστά της. Το χτένι μεταφέρει και απορρίπτει τα 

φερτά σε ένα κάδο επί ενός φορείου, στο οποίο είναι προσαρμοσμένα το χτένι μαζί 
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με όλους τους μηχανισμούς του συστήματος. Το φορείο κινείται επί της οροφής του 

αντλιοστασίου μεταφέροντας και απορρίπτοντας αυτόματα τα φερτά κάθε 

εσχάρωσης στο τέρμα της διαδρομής του, ενώ όλο το σύστημα λειτουργεί χωρίς 

χειριστή. Στην ανωτέρω εικόνα παρουσιάζεται διάταξη χονδρής εσχάρας, καθώς και 

το σύστημα καθαρισμού της. 

Οι χονδρές εσχάρες τυπικά αποτελούνται από κεκλιμένες χαλύβδινες ράβδους 

διαμέτρου 25 mm, με μεταξύ τους αποστάσεις της τάξεως των  50-100  mm.  H 

ταχύτητα  μέσω  των χονδρών εσχαρών είναι μικρότερη των 8 m/sec. 

 

4.3.2. Λεπτές Εσχάρες (fine screens) 

Οι λεπτές εσχάρες χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση αιωρούμενων 

υλικών μικρότερων διαστάσεων και αποτελούνται από πλέγματα με οπές. H ταχύτητα 

μέσω των λεπτών εσχαρών είναι 0,4-0,8 m/sec. Στη συνέχεια παρουσιάζονται  

μερικοί τύποι λεπτών εσχαρώσεων: 

 

Εικ. 4.2: Τύπος λεπτής κινούμενης εσχάρας 
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4.3.3. Κινούμενες Εσχάρες ( travelling basket filters) 

Όταν το νερό λαμβάνεται απευθείας από ποταμούς, λίμνες ή τη θάλασσα η 

χρήση κινούμενων εσχαρών κατά την προ-επεξεργασία θεωρείται κατάλληλη, 

ιδιαιτέρως όταν η στάθμη του νερού εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις. Αποτελούνται 

από πλέγματα, συνήθως τετραγωνικής οπής, διαστάσεων από 0.2mm έως 3mm. 

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται οι εσχάρες αυτού του τύπου 

μπορούν να έχουν ικανότητα εσχάρωσης από 1.800m³/h έως 50.000m³/h. Στη 

διάταξη κινούμενων  λεπτών εσχάρων (ανωτ. εικ.), η διαφορά πίεσης (χρήση 

αισθητήρων πίεσης) ξεκινά τη διαδικασία καθαρισμού. Τα κινούμενα/περιστρεφόμενα 

«καλάθια»  καθαρίζονται  με έκπλυση, ενώ τα απομακρυνόμενα υλικά διοχετεύονται 

σε κάδο, μέσω σωλήνα εκροής. 

 

4.3.4. Κινούμενες Εσχάρες με δίσκους (MultiDisc Fine Screen) 

Πρόκειται για πλαίσια πλεγμάτων ημικυκλικού σχήματος που εκτελούν 

περιοδική κίνηση, τα οποία επιτυγχάνουν τη σημαντική μείωση των υδραυλικών 

απωλειών, καθώς και των υλικών που μεταφέρονται στο επόμενο στάδιο. Οι φερτές 

ύλες συγκεντρώνονται στο άνω τμήμα της κατασκευής και απομακρύνονται. Τα υλικά 

του συστήματος είναι ανθεκτικά σε διάβρωση. Στην επόμενη εικ. παρουσιάζεται 

τύπος λεπτής κινούμενης εσχάρας με δίσκους. 

 

Εικ. 4.3: Τύπος λεπτής κινούμενης εσχάρας με δίσκους-MultiDisc System 



73 

4.3.5. Παθητικές Εσχάρες (Passive Screening) 

Οι  παθητικές  εσχάρες  επιτρέπουν  τη  φίλτρανση  του  νερού,  με  χαμηλές,  

ομοιόμορφες ταχύτητες ροής. Είναι ιδανικές για την προστασία των ψαριών στις 

περιπτώσεις, που το νερό λαμβάνεται απευθείας από ποταμό, λίμνη ή θάλασσα. 

Γενικά, οι παθητικές εσχάρες χαρακτηρίζονται  από χαμηλό λειτουργικό 

κόστος και έξοδα συντήρησης, καθώς δεν περιλαμβάνουν κινούμενα τμήματα και η 

ποσότητα των απομακρυνόμενων υλικών είναι πολύ μικρή. Επομένως, αμβλύνεται 

το πρόβλημα διαχείρισης των φερτών υλών. Επίσης, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα 

βλάβης σε αντλίες ή σε άλλο εξοπλισμό, καθώς κρατούν μακριά μικρά υλικά που 

περιέχονται στο ανεπεξέργαστο νερό.  Τέλος, είναι πιο απλές στο σχεδιασμό τους και 

φιλικές προς το υδάτινο περιβάλλον και τα ψάρια. Στην επόμενη εικόνα 

παρουσιάζονται τυπικές διατάξεις παθητικών εσχάρων. 

 

Εικ. 4.4:  Τύποι παθητικών εσχάρων 

 

4.3.6. Μικροσουρωτήρια ή μικροεσχάρες (microstrainers ή microscreening) 

Τα μικροσουρωτήρια  ή οι μικροεσχάρες  χρησιμοποιούνται  όταν απαιτείται  

υψηλός βαθμός αφαίρεσης αλγών και υλικών στο νερό. Η αφαίρεση των αλγών πριν 

από την προχλωρίωση και την κροκίδωση,  έχει ως αποτέλεσμα  τον έλεγχο των 

έντονων γεύσεων και οσμών που μπορούν  να  παραχθούν   από  ορισμένα  είδη  

αλγών.  Επίσης  μειώνεται  η  απαιτούμενη ποσότητα χημικού για την προχλωρίωση. 

Οι διαστάσεις των κενών στις μικροεσχάρες κυμαίνονται  από 20 έως 40μm. Στην 

επόμενη εικόνα παρουσιάζονται τομές από ένα τυπικό μικροσουρωτήρι. 
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Εικ. 4.5: Τυπικό μικροσουρωτήρι 

 

Οι επόμενες εικόνες παρουσιάζουν συστήματα εσχαρών. Στο σύστημα που οι 

εσχάρες  φράσσονται  από  τα φερτά  (εκδηλώνεται  με μεταβολή της στάθμης του 

νερού ανάντη της εσχάρας), τότε το σύστημα ξεκινά τη διαδικασία αυτόματου 

καθαρισμού.  

 

Εικ.  4.6: Σύστημα εσχαρών 

 

Το σύστημα εσχάρων θαλασσινού νερού της εικόνας 4.6  περιλαμβάνει μία 

χονδροεσχάρα  δυναμικότητας 31,800m³/h και δύο κινούμενες λεπτές εσχάρες 

δυναμικότητας 16,800m³/h, η κάθε μία.   



75 

 

Εικ. 4.7: Σύστημα εσχάρων θαλασσινού νερού 

 

4.4. ∆εξαμενή αποθήκευσης και εξισορρόπησης (storage και equalization 

tank) 

Όταν το προς επεξεργασία νερό προέρχεται από επιφανειακά  ύδατα 

τοποθετούνται δεξαμενές, που χρησιμοποιούνται  για αποθήκευση  του νερού κατά 

τις περιόδους που οι παροχές είναι χαμηλές (π.χ. οι παροχές ποταμού), διατηρώντας 

έναν ελάχιστο όγκο για την τροφοδότηση της μονάδας. Επιπλέον, λόγω της 

παραμονής του νερού στις δεξαμενές γίνεται κατακάθιση  των φερτών  υλών στον 

πυθμένα τους και με αυτό τον τρόπο μειώνεται το κόστος επεξεργασίας του νερού 

στις εγκαταστάσεις. 

Η αποθήκευση θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 7-10 μέρες της μέσης ζήτησης, 

περίοδος που μπορεί να είναι ικανοποιητική για τη μείωση των παθογόνων  

μικροοργανισμών λόγω της έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Η περίοδος αυτή δεν 

πρέπει να είναι μεγάλη, καθώς έτσι ευνοείται η ανάπτυξη άλλων οργανισμών και 

αλγών που προσδίδουν  γεύση και οσμές στο νερό. 

 

4.5. Αερισμός (water aeration) 

Ο αερισμός είναι η διαδικασία που φέρνει τον αέρα σε άμεση επαφή με το 

νερό, προκειμένου κάποια συστατικά του να περάσουν από την υγρή στην αέρια 
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φάση. Η οξυγόνωση είναι ένας από τους σκοπούς του αερισμού, ενώ επιδιώκεται και 

η αφαίρεση πτητικών ουσιών, όπως το υδρόθειο, η αμμωνία, διοξείδιο του άνθρακα 

και  διάφορα  οργανικά  υλικά. 

Οι ενώσεις  του θείου που είναι διαλυμένες  στο νερό προσδίδουν  στο νερό 

δυσάρεστη γεύση και οσμή. Στις περιπτώσεις, στις οποίες οι ενώσεις του θείου στο 

νερό βρίσκονται σε περιορισμένη ποσότητα, ο αερισμός μπορεί να είναι 

αποτελεσματικός για την αντιμετώπισή τους. Η γενική λογική της διαδικασίας 

στηρίζεται στην πρόκληση αναταραχής του νερού, με αποτέλεσμα  να  αφαιρούνται  

με φυσικό τρόπο οι ουσίες αυτές. Η έκθεση στο οξυγόνο, επίσης, έχει ως 

αποτέλεσμα την οξείδωση κάποιων συστατικών, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται  

μοριακό θείο, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί από το νερό με φίλτρανση. Ο αερισμός 

αποτελεί επίσης, αποτελεσματικό μέσο αφαίρεσης ραδονίου. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον αερισμό του νερού είναι: 

 Αεριστήρες ∆ιάχυσης (Diffused aeration), που δημιουργούν φυσαλίδες αέρα 

μέσα στο νερό. 

 Αεριστήρες ψεκασμού (Spray aeration), που ψεκάζουν νερό στον αέρα. 

 Μηχανικοί αεριστήρες (Multiple-tray  aeration) με διάφορους τύπους στροφείων,  

για την ανάμιξη του νερού με τον αέρα. 

 Αεριστήρες βαρύτητας (Cascade aeration), στους οποίους η ροή του νερού 

γίνεται με τη μορφή υπερχειλιστών ή καταρρακτών. 

 Μηχανικοί αεριστήρες, με συνδυασμό στροφείου και διάταξης έγχυσης αέρα  (Air 

stripping). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΑΠΕ, ∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΙΣΧΥΟΣ 

 

5.1. ΑΠΕ 

Η ηλεκτρική ενέργεια στις μέρες μας είναι γεγονός ότι κατά ένα μεγάλο 

ποσοστό παράγεται και διαθέτεται με τρόπους βλαβερούς για το περιβάλλον πράγμα 

που έχει οδηγήσει την επιστήμη να εξελίξει άλλες μεθόδους παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας ,όπως οι ανανεώσιμες πηγές, παραδεχόμενοι ότι τα πλεονεκτήματα έναντι 

των συμβατικών τρόπων παραγωγής πού τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τα 

οικοσυστήματα και τις οικονομίες των κρατών , βρίσκουν εφαρμογή όλο και σε 

περισσότερα σημεία μέσα στα ενεργειακά ισοζύγια, ενώ ταυτόχρονα δεν 

επιβαρύνουν τον οικολογικό ιστό. 

Οι ανανεώσιμες πηγές σήμερα μπορούν να βρουν εφαρμογή  σχεδόν σε κάθε 

περιβάλλον που θα εξυπηρετήσουν, είτε αυτόνομες είτε συνδυαστικά, 

εκμεταλλευόμενες την ενέργεια που κρύβει γεωμορφολογικά  το συγκεκριμένο 

περιβαλλοντολογικό σύστημα. 

Οι εγκαταστάσεις μιας μονάδας επεξεργασίας ύδατος διαθέτουν εκτάσεις 

δεξαμενών, βοηθητικών και κύριων κτιρίων  με εμβαδόν ιδανικό για την τοποθέτηση 

φωτοβολταϊκών, καθώς οι επιφάνειες είναι ανεκμετάλλευτες και η δυναμική της 

ισχύος που μπορούν να αποδώσουν είναι εξαιρετικά σημαντική έχοντας μάλιστα και 

το πλεονέκτημα ότι το εμβαδόν των εκτάσεων αυτών είναι σχεδόν σε ενιαία διάταξη 

και περιφερειακά από τους υποσταθμούς και τα πεδία. 

 

Εικ. 5.1:  Επιφάνειες δεξαμενών ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ  ιδανικές για τοποθέτηση Φ/Β 

γεννητριών 
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Εικ 5.2: Επιφάνεια Φ/Β συστήματος σε βιομηχανική στέγη 
 

 

5.2. Ηλιακή ενέργεια 

Είναι ευρέως γνωστό ότι η μεγαλύτερή μας πηγή ενέργειας είναι ο ήλιος. Ο 

ήλιος είναι μία τεράστια και σχεδόν διαρκής πυρηνική αντίδραση που μεταφέρει 

τεράστια ποσά ενέργειας (περίπου 2.1* 1015 kWh per day) στη γη σε μορφή 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.  

Αυτά τα ενεργητικά κύματα έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν ηλεκτρική και 

θερμική ενέργεια σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις. 

Παρά το γεγονός ότι η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στα όρια της 

ατμόσφαιρας είναι παντού σταθερή, δεν συμβαίνει το ίδιο με αυτή που φτάνει στο 

έδαφος, η ισχύς της οποίας σπάνια ξεπερνά τα 1000Watt ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Αυτή εξαρτάται από την εποχή του έτους, την ώρα της ημέρας, την παρουσία νεφών, 

ομίχλης και σκόνης, ενώ εξασθενεί τόσο περισσότερη είναι η γωνία πρόσπτωσής της 

στην επιφάνεια του εδάφους και, συνεπώς, μεγαλύτερη η διαδρομή της μέσα στην 

ατμόσφαιρα. Ο τελευταίος αυτός παράγοντας είναι και ο σημαντικότερος για τη 

διαμόρφωση της μέσης έντασης της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στο έδαφος. Γι' 

αυτό, άλλωστε, το γεωγραφικό πλάτος και το υψόμετρο μιας περιοχής παίζουν τόσο 

σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση του καιρού σ' αυτήν, καθώς επίσης και των εποχών 

στα δύο ημισφαίρια της γης. Όσο πιο κοντά στον ισημερινό βρίσκεται αυτή, τόσο 

μικραίνει η διαδρομή της ηλιακής ακτινοβολίας και αυξάνει η γωνία πρόσπτωσης έως 

τις 90ο, με αποτέλεσμα οι συνέπειες της να γίνονται πιο έντονες. 
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Εικ. 5.3: Ένταση της μέσης ημερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας στην Ελλάδα (σε 

KWh/m2) 

 

Από αυτή την άποψη, η Ελλάδα είναι μία από τις πλέον ευνοημένες περιοχές 

του πλανήτη μας. Ο συνδυασμός του γεωγραφικού πλάτους και της υψηλής 

ηλιοφάνειας έχει ως αποτέλεσμα να προσπίπτουν ημερησίως, κατά μέσο όρο, 

4,3kWh ηλιακής ενέργειας σε κάθε τετραγωνικό μέτρο οριζόντιας επιφάνειάς της. Στο 

μεγαλύτερο τμήμα της Ελλάδας, η ηλιοφάνεια διαρκεί περισσότερες από 2700 ώρες 

το χρόνο. Στη δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο εμφανίζει τις μικρότερες τιμές της, 

κυμαινόμενη από 2200 ως 2300 ώρες, ενώ στη Ρόδο και τη νότια Κρήτη ξεπερνά τις 

3100 ώρες ετησίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι δυνατή, σε όλη την ελληνική 

επικράτεια, η οικονομική επωφελής εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για 
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θερμικές χρήσεις, όπως είναι η ευρεία διάδοση των ηλιακών θερμικών συστημάτων, 

γνώριμοι ως ηλιακοί θερμοσίφωνες. 

 

∆ιάγραμμα 5.1: Τροχιά ήλιου σε Βόρειο γεωγραφικό πλάτος 38° μοιρών 

 

Τα κύρια πλεονεκτήματα χρήσης ηλιακής ενέργειας είναι τα εξής: 

 Η ηλιακή ενέργεια εμφανίζεται αρκετά απλή στη δέσμευσή της και υπάρχουν 

πολλές δυνατότητες εφαρμογής της, 

 εύκολα ζεσταίνει νερό σε νοσοκομεία, στρατώνες, θερμοκήπια κτλ, 

 είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή η αξιοποίησή της, 

 η χρήση της, εξοικονομεί συμβατικά καύσιμα, 

 παρέχει ικανοποιητική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, 

 αποφεύγεται η εκπομπή περισσότερων από 1,5 εκατ. τόνων CO2 στη γη, από 

τη χρήση της, σήμερα και 

 έχει τεράστιο οικονομικό όφελος για την εθνική οικονομία 

 

5.3. Φωτοβολταϊκά συστήματα 

5.3.1. Βασική λειτουργία ενός Φ/Β συστήματος 

Τα Φ/Β συστήματα είναι όπως οποιαδήποτε άλλα συστήματα που 

λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, μόνο που ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται 

είναι διαφορετικός από αυτόν που χρησιμοποιείται για τα συμβατικά 

ηλεκτρομηχανικά παραγωγικά συστήματα. Εντούτοις, οι αρχές της λειτουργίας και 
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της διασύνδεσης με άλλα ηλεκτρικά συστήματα παραμένουν το ίδιο πράγμα, και 

καθοδηγούνται από ένα καθιερωμένο σώμα των ηλεκτρικών κωδικών και προτύπων. 

Αν και μια Φ/Β διάταξη παράγει την ισχύ όταν εκτίθεται στο φως του ήλιου, διάφορα 

άλλα στοιχεία απαιτούνται για να διευθύνουν κατάλληλα, να ελέγξουν, να 

μετατρέψουν, να διανείμουν, και να καταχωρήσουν την ενέργεια που παράγεται από 

τη διάταξη. Ανάλογα με τη λειτουργικότητα και τις λειτουργικές απαιτήσεις του 

συστήματος, τα συγκεκριμένα στοιχεία που απαιτούνται, και μπορούν να περιλάβουν 

τα σημαντικά συστατικά όπως έναν μετατροπέα ισχύος συνεχούς-εναλλασσόμενου 

ρεύματος, μια τράπεζα μπαταρίας, έναν ελεγκτή του συστήματος και της μπαταρίας, 

βοηθητικές πηγές ενέργειας και μερικές φορές το προσδιορισμένο ηλεκτρικό. 

Επιπλέον, μια ταξινόμηση της ισορροπίας του υλικού του συστήματος (Balance Of 

System BOS), συμπεριλαμβανομένης της καλωδίωσης, πιθανής υπερφόρτωσης, 

προστασία κύματος και αποσύνδεση συσκευών, και άλλο εξοπλισμό επεξεργασίας 

ισχύος. Η επόμενη εικόνα εμφανίζει ένα βασικό διάγραμμα ενός φωτοβολταϊκού 

συστήματος και της σχέσης των μεμονωμένων συστατικών. 

 

Εικ. 5.4: Συνθέσεις μεγάλου φωτοβολταϊκού συστήματος 

 

5.3.2. Συσσωρευτές ενέργειας (μπαταρίες) 

Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται συχνά στα Φ/Β συστήματα με σκοπό την 

αποθήκευση της ενέργειας που παράγεται από τη Φ/Β διάταξη κατά τη διάρκεια της 

ημέρας, και για να την παρέχουν στα ηλεκτρικά φορτία όπου χρειάζεται (κατά τη 

διάρκεια της νύχτας και των περιόδων νεφελώδους καιρού). Για άλλους λόγους που 

οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται στα Φ/Β συστήματα είναι για την λειτουργία της Φ/Β 

διάταξης κοντά στο μέγιστο σημείο ισχύος της, για την ισχύ των ηλεκτρικών φορτίων 

με σταθερές ηλεκτρικές τάσεις, και για τον ανεφοδιασμού κυμάτων ρεύματος με 

ηλεκτρικά φορτία και για τους μετατροπείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ένας 
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ελεγκτής που ελέγχει την χρήση της μπαταρίας χρησιμοποιείται σε αυτά τα 

συστήματα για να προστατεύσει την μπαταρία από την υπερφόρτωση και την 

εκφόρτιση. 

 

5.3.3. Εναλλάκτες (μετατροπείς) συνεχούς σε εναλλασσόμενο ρεύμα 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ένα Φ/Β πλαίσιο είναι σε μορφή 

συνεχής τάσης (D.C). Η μετατροπή της συνεχής τάσης σε εναλλασσόμενη (A.C), που 

απαιτείται, και από πολλές κοινές συσκευές και από τη σύνδεση του δικτύου, 

επιτυγχάνεται με τον μετατροπέα . Η αποδοτικότητα των μετατροπέων είναι γενικά 

μεγαλύτερη από 90%, ενώ όταν λειτουργεί πάνω από το 10% της εκτιμημένης 

εξόδου του, μπορεί να φτάσει ως και το 96%. Οι μετατροπείς συνδέονται άμεσα με το 

πλαίσιο ενσωματώνοντας έναν μέγιστο ιχνηλάτη σημείου ισχύος (Maximum Power 

Point Tracker-MPPT), ο οποίος ρυθμίζει συνεχώς τη σύνθετη αντίσταση φορτίων, 

έτσι ώστε ο μετατροπέας να εξάγει πάντα τη μέγιστη ισχύ από το Φ/Β σύστημα. Οι 

μετατροπείς ανήκουν στις δύο-βασικές κατηγορίες: αυτόματου μετατροπέα και σε 

μετατροπέα γραμμής συγχρονισμού. Ο πρώτος μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα, 

ενεργοποιημένος απλώς από την πηγή ισχύος εισόδου, οι συγχρονισμένοι 

μετατροπείς προκαλούνται άμεσα από το σύστημα. Βοήθημα απαιτείται όταν ο 

μετατροπέας που είναι συνδεμένος με σύστημα πρέπει να περιέχει κατάλληλο έλεγχο 

και προστασία για να εξασφαλίζεται ότι το Φ/Β σύστημα είναι εγκατεστημένο ασφαλές 

και για να μην υπάρχουν επιπτώσεις ενάντια στην ποιότητα ισχύος. Παραδοσιακά, 

ένας μετατροπέας χρησιμοποιούταν για μια ολόκληρη Φ/Β διάταξη. Τώρα οι χωριστοί 

μετατροπείς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδέσουν κάθε "σειρά" των 

πλαισίων ή ακόμα και να επικολληθούν στην πλάτη των μεμονωμένων πλαισίων 

("πλαίσια εναλλασσόμενου ρεύματος"). Οι σειρές των μετατροπέων και τα πλαίσια 

εναλλασσόμενου ρεύματος είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο 

στην αγορά ενσωματωμένων Φ/Β συστημάτων σε κτήρια επειδή επιτρέπουν την 

εύκολη επέκταση του συστήματος, την ανεξάρτητη λειτουργία και την ευκολότερη 

εγκατάσταση 

 

5.3.4.  Βασικοί τύποι φωτοβολταϊκών συστημάτων 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

 Αυτόνομα. 

 ∆ιασυνδεδεμένα. 
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Αυτόνομα συστήματα είναι τα συστήματα που δεν είναι συνδεδεμένα με το 

κεντρικό δίκτυο και αποτελούνται από φωτοβολταϊκά πλαίσια και ένα σύστημα 

αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) που εγγυώνται την παροχή ηλεκτρισμού ακόμα 

και όταν ο φωτισμός είναι ασθενής ή έχει σκοτάδι. Εφ'όσον η φωτοβολταϊκή 

γεννήτρια παράγει συνεχές ρεύμα, αν ο χρήστης του συστήματος επιθυμεί 

εναλλασσόμενο τότε είναι απαραίτητη η χρήση αντιστροφέα. 

Αυτά τα συστήματα είναι πλεονεκτικά από τεχνικής και οικονομικής άποψης 

όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό δίκτυο ή όταν η σύνδεση με αυτό δεν είναι αρκετά 

εύκολη. Συνήθως βρίσκουν εφαρμογή σε: 

 Ραδιοφωνικούς αναμεταδότες, παρατηρητήρια καιρικών και σεισμικών συνθηκών 

και σταθμούς μετάδοσης δεδομένων. 

 Συστήματα σήμανσης και φωτισμού σε δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια. 

 ∆ιαφημιστικές εγκαταστάσεις καταφύγια σε μεγάλα υψόμετρα. 

 Κάμπινγκ. 

 

Εικ. 5.5: Τυπικές εφαρμογές αυτόνομου Φ/Β συστήματος 

 

Στην ανωτέρω εικόνα παρουσιάζονται κάποιες τυπικές εφαρμογές αυτόνομων 

Φ/Β συστημάτων ενώ στην επόμενη εικόνα φαίνεται μία τυπική διάταξη ενός τέτοιου 

συστήματος. Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια παράγει DC ρεύμα το οποίο τροφοδοτεί 

τυχόν DC φορτία. Κατ' όπιν ο αντιστροφέας μετατρέπει το DC ρεύμα σε AC με 

αποτέλεσμα να τροφοδοτούνται τα συνηθισμένα AC φορτία που χρήστη (π.χ. 

οικιακά). 



84 

 

 
Εικ 5.6: Αυτόνομο Φ/Β σύστημα 

 

5.3.5. ∆ιασυνδεδεμένα συστήματα 

Τα διασυνδεδεμένα συστήματα αποτελούνται  από μία συστοιχία Φ/Β 

στοιχείων, η οποία μέσω ενός αντιστροφέα είναι διασυνδεδεμένη με το ηλεκτρικό 

δίκτυο. Συνήθως σε εφαρμογές μικρής εγκατεστημένης ισχύος, όπου τα 

φωτοβολταϊκά πρέπει να καλύψουν συγκεκριμένο φορτίο, το δίκτυο χρησιμοποιείται 

ως μέσο για την προσωρινή αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Σε κεντρικά 

συστήματα μεγάλης εγκατεστημένης ισχύος, η παραγόμενη από τα Φ/Β ενέργεια 

παρέχεται απ' ευθείας στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Το σύστημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπική όπως και για 

επαγγελματική χρήση (ιδιωτικές κατοικίες, γραφεία, εργοστάσια, σταθμούς 

παραγωγής ρεύματος κλπ). 

Στην επόμενη εικόνα φαίνεται μια τυπική διάταξη ενός διασυνδεδεμένου 

συστήματος. Ο αντιστροφέας μετατρέπει το DC ρεύμα σε AC, το οποίο ικανοποιεί τις 

απαιτήσεις του ηλεκτρικού δικτύου (σε ένταση, συχνότητα κλπ.). Στη συνέχεια 

τροφοδοτείται, μέσω κατάλληλων διακοπτών, στο κεντρικό δίκτυο, είτε σε επίπεδο 

διανομής για τα μικρά, οικιακά έργα, είτε στη μέση τάση σαν αυτή που απαιτούμε στις 

εγκαταστάσεις μας.  
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Εικ 5.7: ∆ιασυνδεμένου συστήματος 
 

 

 

5.3.6. Προσανατολισμός του συλλέκτη 

Για να είναι εφικτή η μεγιστοποίηση της ενεργειακής παραγωγικότητας των 

Φ/Β πλαισίων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται βέλτιστη εκμετάλλευση της 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας.  

 

Εικ 5.8: Γραφική απεικόνιση της κλίσης και της αζιμούθιας γωνίας ενός Φ/Β 

πλαισίου που βρίσκεται στο Βόρειο ημισφαίριο  

 

Συγκεκριμένα, εφόσον η πορεία του ήλιου αλλάζει τόσο με την ώρα της 

ημέρας όσο και με τη μέρα του έτους, τεκμαίρεται πως για να παράγει ένα πλαίσιο τη 

μέγιστη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να είναι σε θέση να περιστρέφεται 

ώστε να μπορεί να ακολουθεί την τροχιά του ήλιου και να είναι συνεχώς κάθετο στην 

κατεύθυνση της ακτινοβολίας. 
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Πρακτικά, η μηχανική πολυπλοκότητα και το κόστος ενός μηχανισμού που θα  

επέτρεπε την κίνηση των πλαισίων σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, καθιστά 

εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή την εφαρμογή του σε κτηριακά Φ/Β συστήματα. 

Έτσι στη πλειονότητα των κτηριακών Φ/Β συστημάτων επιλέγεται σταθερός 

προσανατολισμός των πλαισίων, ώστε να επιτυγχάνεται μέση ετήσια γωνία 

πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας όσο το δυνατό πιο κοντά στις 90ο. Η επίτευξη 

αυτού του στόχου έγκειται στην σωστή επιλογή της κλίσης και της αζιμούθιας γωνίας 

του πλαισίου.  

 

Εικ 5.9: Επίδραση της τιμής της κλίσης και του προσανατολισμού στην διαθέσιμη 

ηλιακή ακτινοβολία (kWh/m2/έτος) στο επίπεδο των ηλιακών πλαισίων ενός 

κτηριακού Φ/Β συστήματος στην Αττική. 

 

Η κλίση του πλαισίου εκφράζεται με τη γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα στο 

επίπεδο της επιφάνειας του Φ/Β πλαισίου και το οριζόντιο επίπεδο, ενώ η αζιμούθια 

γωνία σχηματίζεται πάνω στο οριζόντιο επίπεδο ανάμεσα στην προβολή της 

κεκλιμένης πλευράς του πλαισίου και τον τοπικό μεσημβρινό βορρά-νότου ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι για την περιοχή των Αθηνών η κλίση του πλαισίου για την καλύτερη 
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απόδοση κυμαίνεται μεταξύ των 250 ÷ 300 μοιρών ενώ το αζιμούθιο με νότιο 

προσανατολισμό είναι στις 00. 

 

5.3.7. Απόδοση φωτοβολταϊκού πλαισίου 

Το κάθε Φ/Β πλαίσιο παρουσιάζει τα δικά του χαρακτηριστικά (απόδοση, 

τάση, ισχύ κτλ.) που προφανώς διαμορφώνονται από τα αντίστοιχα μεγέθη των 

χωριστών ηλιακών κυττάρων που περιέχει. Επομένως, ο συντελεστής απόδοσης του 

Φ/Β πλαισίου εκφράζει το λόγο της μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος που παράγει το Φ/Β 

πλαίσιο (Ρπ), προς την ισχύ της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται στην επιφάνεια 

του S. Προφανώς την ίδια τιμή θα έχει και ο λόγος της μέγιστης ηλεκτρικής ενέργειας 

Ε που παράγει το Φ/Β πλαίσιο επί ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, προς την  

ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας που δέχεται επί το ίδιο χρονικό διάστημα. 

∆ηλαδή: 

nπ = {Pπ(W) / H(W/m2) X S(m2) = E(KWh) /  Π (kWh/m2) X S(m2)} 

 όπου Π είναι η πυκνότητα της ηλιακής ενέργειας που πέφτει στην επιφάνεια του 

Φ/Β πλαισίου. Η τιμή του nπ είναι φανερό ότι εξαρτάται μόνο από τη μέση 

απόδοση των ηλιακών κυττάρων (n) αλλά και από τον συντελεστή κάλυψης του 

πλαισίου (σκ), που ορίζεται ως ο λόγος της συνολικής ενεργού επιφάνειας των 

ηλιακών κυττάρων, δηλαδή της επιφάνειας του ημιαγωγού όπου γίνεται η 

απορρόφηση και μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας, προς τη συνολική 

επιφάνεια του Φ/Β πλαισίου. Ισχύει η σχέση: 

nπ = n * σκ 

 όπου η τιμή του σκ εξαρτάται κυρίως από το σχήμα και την πυκνότητα της 

τοποθέτησης των ηλιακών κυττάρων πάνω από το Φ/Β πλαίσιο. Συνήθως 

κυμαίνεται από περίπου 0,78, για κυκλικά κύτταρα σε παράλληλες στοιχισμένες 

σειρές, και φτάνει μέχρι σχεδόν 1,00 (πρακτικά μέχρι 0.98), για τα μεγαλύτερου 

κόστους τετραγωνικά ή εξαγωνικά ηλιακά κύτταρα. 

Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό ενός φωτοβολταϊκού συστήματος, λοιπόν, 

είναι ο βαθμός απόδοσης. Ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται άμεσα από την εκτιθέμενη 

επιφάνεια στην ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, είναι λογικό, όσο αυξάνεται η επιφάνεια του 

φωτοβολταϊκού, τόσο να αυξάνεται και ο βαθμός απόδοσής του, αφού περισσότερη 

ηλιακή ακτινοβολία θα προσπέσει σε αυτό. Γι' αυτό, κατά την αγορά ενός 

φωτοβολταϊκού συστήματος θα πρέπει πάντα να ελέγχουμε τον βαθμό απόδοσης σε 

σχέση με την επιφάνεια. 
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5.3.8. Εκτίμηση ισχύς εξόδου 

Η απόδοση των Φ/Β υπομονάδων και οι συστοιχίες εκτιμώνται γενικά 

σύμφωνα με τη μέγιστη έξοδο συνεχούς ισχύος τους (σε Watt) κάτω από πρότυπες 

καταστάσεις δοκιμής (Standard Test Conditions STC). Οι πρότυπες καταστάσεις 

δοκιμής καθορίζονται από μια υπομονάδα (κύτταρο) που λειτουργεί σε θερμοκρασία 

των 25oC (77 F), και συναφές ακτινοβολούμενο ηλιακό επίπεδο 1000 W/m2 και υπό 

μάζα αέρα 1,5 φασματικής διανομής. ∆εδομένου ότι αυτές οι συνθήκες είναι όχι 

πάντα χαρακτηριστικές για το πώς οι Φ/Β υπομονάδες και οι διατάξεις λειτουργούν 

στο πεδίο, η πραγματική απόδοση εκτιμάται ότι είναι συνήθως 85 έως 90 τοις εκατό 

της πρότυπης δοκιμαστικής κατάστασης (STC). Οι σημερινές φωτοβολταϊκές 

υπομονάδες είναι εξαιρετικά ασφαλείς και αξιόπιστα προϊόντα, με ελάχιστα ποσοστά 

αποτυχίας και με προβαλλόμενη διάρκεια ζωής 20 έως 30 έτη. Οι περισσότεροι 

σημαντικοί κατασκευαστές προσφέρουν τις εγγυήσεις των είκοσι ή περισσότερων 

ετών για τη διατήρηση ενός υψηλού ποσοστού ονομαστικής ισχύς εξόδου της 

συσκευής. 

Η εκτίμηση και η αποτίμηση της απόδοσης των Φ/Β κυττάρων ουσιαστικά 

απαιτεί τη μέτρηση του ρεύματος ως λειτουργία της ηλεκτρικής τάσης, της 

θερμοκρασίας, της έντασης, της ταχύτητας του ανέμου και της ακτινοβολία του 

ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι περισσότερο αξιοσημείωτες παράμετροι είναι η 

απόδοση n της Φ/Β μετατροπής, που ορίστηκε ως η μέγιστη ηλεκτρική ισχύ Pmax 

που παράγεται από τα Φ/Β κύτταρα που χωρίζονται από την επικείμενη ενέργεια 

φωτονίων Pin, που μετριέται σε σχέση με τις πρότυπες καταστάσεις δοκιμής (STC). 

Οι πρότυπες καταστάσεις δοκιμής (STC) συνδυάζουν την ακτινοβολία μιας 

θερινής ημέρας, την θερμοκρασία κυττάρου/ υπομονάδας μιας χειμερινής ημέρας και 

το ηλιακό ηλεκτρομαγνητικό φάσμα μιας ανοιξιάτικης μέρας. Αυτές οι καταστάσεις 

μέτρησης προφανώς δεν αντιπροσωπεύουν τις πραγματικές καταστάσεις 

λειτουργίας των Φ/Β συσκευών στην περιοχή της εγκατάστασης. Για το βέλτιστο 

/σχέδιο των Φ/Β συστημάτων, είναι επιθυμητό να μετρηθούν οι μακροπρόθεσμες 

αποδόσεις τους στην περιοχή της εγκατάστασης. 

 

5.3.9. Οι απώλειες στα φωτοβολταϊκά συστήματα 

Στον υπολογισμό της επιφάνειας των Φ/Β συλλεκτών παίρνουμε συνήθως υπ' 

όψιν τη θερμοκρασία και τη ρυπαρότητα, πρέπει όμως να λάβουμε υπ' όψιν και τις 

μικρές ηλεκτρικές απώλειες στους αγωγούς που συνδέουν τα Φ/Β πλαίσια στις Φ/Β 
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συστοιχίες, καθώς και στις συνδέσεις τους με τα άλλα μέρη του Φ/Β συστήματος 

(διατάξεις ρύθμισης, προστασίας και ελέγχου, συσσωρευτές κτλ.) Πρόσθετες, και 

μάλιστα σημαντικότερες απώλειες μπορεί να οφείλονται στη λειτουργία αυτών των 

άλλων μερών του συστήματος, και κυρίως στη φόρτιση και εκφόρτιση των  

συσσωρευτών. Όσον αφορά την τιμή του συντελεστή απόδοσης των Φ/Β πλαισίων 

που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, αναφέρεται στις συνθήκες τάσης έντασης 

που αντιστοιχούν στη μέγιστη δυνατή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι όμως 

πολύ πιθανό, ιδίως όταν το σύστημα δεν έχει αξιόπιστο ρυθμιστή ισχύος, ότι κατά τη 

λειτουργία του θα υπάρχει μια αξιόλογη απόκλιση από τις ιδανικές αυτές συνθήκες, 

με αποτέλεσμα την εμφάνιση της αντίστοιχης απώλειας στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

Επομένως, κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης επιφάνειας των Φ/Β 

συλλεκτών ενός συστήματος, πρέπει να γίνεται πρόβλεψη, ανάλογα με την 

περίπτωση, και για την κάλυψη όλων αυτών των απωλειών, που μπορεί να είναι της 

τάξεως του 20-30% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας ή και περισσότερο. 

Τέλος, λόγω της φθοράς στα Φ/Β πλαίσια και στα άλλα μέρη του συστήματος, 

αναμένεται ότι με την πάροδο του χρόνου θα παρουσιάζεται μια μικρή βαθμιαία 

πτώση στην ποσότητα της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, που συνήθως 

υπολογίζεται στο 1-2% για κάθε χρόνο. 

 

5.3.10. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ενός Φ/Β συστήματος 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν διάφορες αξίες και μοναδικά 

πλεονεκτήματα πέρα από τις συμβατικές τεχνολογίες ισχύος. Τα Φ/Β συστήματα 

μπορούν να σχεδιαστούν για ποικίλες εφαρμογές και λειτουργικές απαιτήσεις, και 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για τη συγκέντρωση ή τη διανομή της 

παραγόμενης ισχύος. Τα Φ/Β συστήματα δεν έχουν κανένα κινούμενο μέρος, είναι 

μορφωτικά, εύκολα εκτάσιμα και ακόμα ικανά να μεταφέρονται σε μερικές 

περιπτώσεις. Η ενεργειακή ανεξαρτησία τους και η περιβαλλοντική συμβατότητα 

τους είναι δύο ελκυστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Φ/Β συστημάτων. Το 

καύσιμο (φως του ήλιου) είναι δωρεάν, και κατά την διάρκεια της λειτουργίας του Φ/Β 

συστήματος κανένας θόρυβος ή ρύπανση δεν δημιουργείται. Γενικά, τα Φ/Β 

συστήματα που σχεδιάζονται σωστά και εγκαθίστανται κατάλληλα απαιτούν την 

ελάχιστη συντήρηση και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής Αυτή τη στιγμή, το υψηλό 

κόστος των Φ/Β πλαισίων και ο εξοπλισμός (σε σύγκριση με τις συμβατικές πηγές 
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ενέργειας) είναι ο αρχικός περιοριστικός παράγοντας για αυτή τη τεχνολογία. 

Συνεπώς, η οικονομική αξία των Φ/Β συστημάτων γίνεται αντιληπτή μετά από πολλά 

χρόνια. Σε μερικές περιπτώσεις, οι απαιτήσεις επιφάνειας για τις διατάξεις των Φ/Β 

μπορούν να είναι ένας περιοριστικός παράγοντας. πράγμα που δεν συμβαίνει στον 

συγκεκριμένο χώρο της ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ αφού οι ασκίαστες επιφάνειες φτάνουν 

πάνω από 15000m2 Λόγο της διάχυτης φύσης του φωτός του ήλιου και του 

υπάρχοντος φωτός του ήλιου στην απόδοση μετατροπής ηλεκτρικής ενέργειας των 

φωτοβολταϊκών συσκευών, οι επιφάνειας που απαιτούνται για την εγκατάσταση Φ/Β 

διατάξεων είναι στην κατάταξη των 8 έως 12 m2 (86 έως 129 ft2) ανά kW της 

μέγιστης εγκατάστασης δυναμικού διάταξης. συνεπώς γίνεται εύκολα αντιληπτή η 

δυναμική του περιβάλλοντος χώρου. 

 

5.4. Προμελέτη για τοποθέτηση Φ/Β συστήματος στην Μ.Ε.Ν. Γαλατσίου.  

Το πρόγραμμα της εταιρίας SMA η οποία δραστηριοποιείτε στον χώρο των 

φωτοβολταϊκών μας δίνει την δυνατότητα να υπολογίσουμε μία μελέτη εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων χρησιμοποιώντας μία μεγάλη βάση 

δεδομένων φωτοβολταϊκων πλαισίων, μετατροπέων και μετεωρολογικών δεδομένων 

υψηλής ακριβείας. 

Υπολογίζουμε στοιχειωδώς για μία επιφάνεια 700m2 η οποία βρίσκεται στις 

εγκαταστάσεις της ΕΥ∆ΑΠ στις εγκαταστάσεις της ΜΕΝ Γαλατσίου επιλέγοντας 

στοιχεία τα οποία υπάρχουν στην βάση δεδομένων του προγράμματος έχοντας σαν 

στόχο να αντιληφθούμε την δυναμική του χώρου που έχουμε στην διάθεση μας 

πετυχαίνοντας μεγάλο βαθμό βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Ανοίγοντας το πρόγραμμα και ξεκινώντας ένα project ,στο πρώτο βήμα 

,επιλέγουμε την τοποθεσία της εγκατάστασης ενώ εμφανίζονται αυτόματα οι ιδανικές 

μοίρες  τοποθέτησης των πάνελ, καθώς και το αζιμούθιο. 

Στην συνέχεια επιλέγουμε τον τύπο του πάνελ,το πλήθος και  την ισχύ της 

Φ/Β γεννήτριας, έχοντας την δυνατότητα να εισάγουμε κάποιον τύπο πάνελ που δεν 

είναι προεγκατεστημένος στο πρόγραμμα κάνοντας επίλογή νέου δομοστοιχείου, 

εισάγουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κατασκευαστή, έχοντας πάντα την 

δυνατότητα  να δούμε τα χαρακτηριστικά του πάνελ που επιλέξαμε επιλέγοντας το 

θαυμαστικό των πληροφοριών, είτε ενός εγκατεστημένου είτε  ενός εισαγόμενου στο 

πρόγραμμα πάνελ.  
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Στο δεύτερο βήμα της εγκατάστασης επιλέγουμε τον μετατροπέα που θα 

οδηγήσει τα πάνελ μας καθώς και την συνδεσμολογία  μαζί με το πλήθος των, αν η 

δυνατότητα  που επιλεγεί μας εξυπηρετεί. Φυσικά εδώ το πρόγραμμα δεν δίνει την 

δυνατότητα επιλογής άλλων εταιριών αφού η SMA είναι κατασκευάστρια 

μετατροπέων και προτείνει λύσεις από τα προϊόντα της. 

 

Εικ. 5.10 

 

Το πρόγραμμα δεν επιτρέπει συνδεσμολογίες με μετατροπείς που δεν είναι 

συμβατοί με τα πάνελ όπως επίσης δεν επιτρέπει την επιλογή ενός μετατροπέα που 

ο λόγος της ονομαστικής ισχύος δεν είναι στην πρότυπη περιοχή 95% 115%. 
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Εικ. 5.11 

 

Στο δεύτερο βήμα επιλέγοντας τον μετατροπέα και ενώ αυτόματα 

υπολογίζονται όλες οι βασικές παράμετροι του συστήματος ,υπολογίζεται και η 

καλωδίωση των συνδεσμολογιών σαν προτεινόμενη τιμή τόσο για την πλευρά DC 

όσο και για την πλευρά AC δίνοντας μήκη, διατομές, απώλειες και αντιστάσεις . 
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Εικ. 5.12 

 

Στο τρίτο βήμα μας δίδεται το αποτέλεσμα τον επιλογών μας ,ένα διάγραμμα 

συμβατότητας ,μία εκτίμηση των απωλειών και της απόδοσης του συστήματος και η 

επιλογή της εκτύπωσης της μελέτης  

Τα στοιχεία που εισάγαμε αφορούν συγκεκριμένη πρόταση με μόνο σκοπό να 

λάβουμε μια εικόνα της δυναμικής της επιφάνειας που διαθέτουμε διότι μία ποιο 

εκτενή έρευνα μπορεί να δώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα αφού στην αγορά 

υπάρχει πληθώρα αποδοτικότερων πάνελ καθώς και μετατροπέων. 
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Εικ. 5.13 

 

5.5. Βελτίωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να εξετάσουμε είναι η βελτίωση της ηλεκτρικής 

ενέργειας που λόγω τις ιδιομορφίας των καταναλώσεων των εγκαταστάσεων ,της 

μονάδας επεξεργασίας νερού (επαγωγικές καταναλώσεις)  έχουμε ως αποτέλεσμα 

την εμφάνιση άεργου ισχύος με συνέπεια την  επιβάρυνση των τιμολογίων της ∆.Ε.Η. 

Εξετάζοντας την ισχύ της εγκατάστασης μπορούμε να παρέμβουμε με 

αντιστάθμιση της άεργου ισχύος αλλά και ταυτόχρονα να διαχειριστούμε την 

κατανάλωση γενικότερα ως προς τις εκπτώσεις του παρόχου.   
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5.6. Ενεργός ισχύς 

Η ενεργός ισχύς P συνηθίζεται να αναφέρεται ως μέση ισχύς και ως 

πραγματική (average or real power). Αντιπροσωπεύει την χρήσιμη ισχύ που 

πραγματικά καταναλώνεται από τα φορτία  για να εκτελέσουν κάποιο έργο, όπως για 

να μετατρέψουν την ηλεκτρική ενέργεια σε άλλη μορφή ενέργειας, κινητική, θερμική 

κλπ. Έτσι π.χ., ενεργός ισχύς καταναλώνεται από ένα λαμπτήρα πυράκτωσης για την 

μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε φωτεινή και θερμική ενέργεια. Σε μεγέθη 

ηλεκτρικής ισχύος, πραγματική ισχύς καταναλώνεται για το ποσοστό του ρεύματος 

φορτίου που είναι συμφασικό με την τάση του δικτύου. 

Κάτω από ημιτονοειδής συνθήκες ισχύει : 

    (Watt)    (5.1) 

Όπου Φ1: είναι η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος στην θεμελιώδη 

συχνότητα.  

 

5.6.1. Η φύση της άεργου  ισχύος 

Οι ηλεκτρομαγνητικές μηχανές επαγωγής που λειτουργούν σε ένα δίκτυο 

ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια που 

παράγεται από τις γεννήτριες σε μηχανικό έργο και θερμότητα. Προκειμένου να 

επιτελεστεί η μετατροπή αυτή, μαγνητικά πεδία πρέπει να αναπτυχθούν στις μηχανές 

αυτές και αυτά τα πεδία σχετίζονται με μια μορφή ενέργειας που την ονομάζουμε 

άεργο. Για τον ίδιο λόγο ένα κύκλωμα επαγωγικής συμπεριφοράς απορροφά 

ενέργεια από το σύστημα κατά την διάρκεια ανάπτυξης του μαγνητικού του πεδίου 

και επανατροφοδοτεί το σύστημα κατά την διάρκεια κατάρρευσης του μαγνητικού του 

πεδίου. Παρόμοιο φαινόμενο λαμβάνει μέρος και με τα χωρητικής συμπεριφοράς 

φορτία του συστήματος, όπως είναι οι χωρητικότητες των καλωδίων και οι πυκνωτές 

διόρθωσης του συντελεστή ισχύος. Στην περίπτωση αυτή έχουμε αποθήκευση 

ενέργειας υπό ηλεκτροστατική μορφή. Η κυκλική φόρτιση και εκφόρτωση των 

χωρητικών κυκλωμάτων γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτό των επαγωγικών 

κυκλωμάτων αλλά με ρεύματα αντιθέτου φάσεως. 

Αν και τα άεργα ρεύματα δεν καταναλώνουν ενέργεια από το σύστημα ισχύος, 

προκαλούν εντούτοις απώλειες ισχύος κατά την κυκλοφορία τους στα συστήματα 

διανομής ενέργειας δια της θερμάνσεως  των ηλεκτρικών καλωδίων. Στα πρακτικά 

συστήματα ενέργειας κυκλοφορούν επαγωγικά ρεύματα (λόγω της συνήθους 
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επαγωγικής φύσεως των φορτίων) διαμέσου επαγωγικών στοιχείων του συστήματος  

διανομής (λόγω της επαγωγικής φύσεως των καλωδίων). Ο παραπάνω συνδυασμός 

δημιουργεί προβλήματα όπως πτώσεις τάσεως και συνεπώς η κυκλοφορία αέργων 

επαγωγικών ρευμάτων απαιτείται να περιορίζονται στο μέγιστο δυνατό από τις 

εταιρείες παροχής ενέργειας. 

Κάτω από ημιτονοειδής συνθήκες ισχύει : 

 (var)    (5.2) 

Όπου Φ1: είναι η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και ρεύματος στην θεμελιώδη 

συχνότητα. 

 

5.6.2. Σχέσεις ισχύος κάτω από ημιτονοειδής συνθήκες. 

Υπάρχουν  τρεις βασικές ποσότητες που σχετίζονται με την ισχύ: 

 Φαινόμενη ισχύς (VA). Το γινόμενο των ενεργών τιμών τάσης και ρεύματος. 

 Ενεργός ισχύς (W). Ο μέσος ρυθμός απόδοσης της ενέργειας. 

 Άεργος ισχύς (Var).Το κλάσμα της φαινομένου ισχύος το οποίο είναι εκτός φάσης 

ή η ορθογώνια συνιστώσα ως προς  την ενεργό ισχύ της φαινομένου ισχύος. 

Η φαινόμενη ισχύς αποτελεί μέτρο επιβάρυνσης των φορτίων στην θερμική 

ικανότητα του συστήματος. Το ύψος της φαινομένου ισχύος που απαιτεί κάποιο 

φορτίο διαστασολογεί ανάλογα και την ικανότητα , το μέγεθος του συστήματος ισχύος 

που το τροφοδοτεί. 

Η σχέση της φαινομένου ισχύος για ημιτονοειδής και μη συνθήκες είναι η 

κάτωθι  

       (5.3) 

Όπου VRMS και IRMS είναι η ενεργός τιμή της τάσης και του ρεύματος 

αντίστοιχα. 

 

Εικ. 5.14: Το τρίγωνο ισχύος κάτω από ημιτονοειδής συνθήκες 
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5.6.3. Συντελεστής ισχύος 

       (5.4) 

Σε ημιτονοειδής συνθήκες ο πραγματικός συντελεστής ισχύος ισούται με τον 

συντελεστή ισχύος μετατόπισης 

        (5.5) 

 

Εναλλακτικά ορίζεται ως ο λόγος της ενεργού ισχύος προς την φαινόμενη 

ισχύ. 

 

5.6.4. Προβλήματα του χαμηλού συντελεστή ισχύος 

Για σταθερή ωφέλιμη ισχύ όσο πιο χαμηλός είναι ο συντελεστής ισχύος τόσο 

μεγαλύτερη είναι η απαιτούμενη φαινόμενη ισχύς και συνεπώς τόσο μεγαλύτερο είναι 

το απορροφούμενο από την εγκατάσταση ρεύμα. 

Με συντελεστή ισχύος ίσο με 0,5 το απορροφούμενο από την εγκατάσταση 

ρεύμα είναι διπλάσιο του πραγματικά ωφέλιμου όπως βλέπουμε στο παρακάτω 

διάγραμμα. Έτσι οι μετασχηματιστές και τα καλώδια διανομής υπερφορτίζονται και οι 

απώλειες τους αυξάνουν ανάλογα με το τετράγωνο του ρεύματος. 

 

Εικ. 5.15:  Μεταβολή του φαινόμενου ρεύματος (ποσοστιαία ως προς το πραγματικό) 

συναρτήσει του συντελεστή ισχύος. 
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Τα επακόλουθα του παραπάνω φαινομένου είναι τα εξής: 

1. Αύξηση θερμικών απωλειών Joule σε όλα τα καλώδια του συστήματος. 

 Καλώδια μεταξύ μετρητή και χρήστη 

 Τυλίγματα μετασχηματιστών διανομής  

2. Αύξηση της πτώσης τάσης με αποτέλεσμα την μη ικανοποιητική τροφοδοσία των 

καταναλώσεων και κατά συνέπεια την μειωμένη απόδοση τους. Η επιπλέον 

πτώση τάσης δημιουργείται στα καλώδια τροφοδοσίας και στα τυλίγματα των 

μετασχηματιστών διανομής. 

3. Οι εγκαταστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πλήρη ικανότητα 

(capacity) ισχύος τους με αποτέλεσμα να απαιτούνται πολλά έτη για την 

απόσβεση τους και να γίνεται άσκοπη σπατάλη των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα 

στην περίπτωση των μετασχηματιστών διανομής. 

Εξαιτίας των παραπάνω προβλημάτων που δημιουργούνται στην παραγωγή 

(απαίτηση μεγάλων φαινόμενων ρευμάτων) και στην διανομή (μεγάλες απώλειες 

Joule) οι εταιρείες παραγωγής και διανομής ενέργειας επιβάλουν οικονομικές 

επιβαρύνσεις στους καταναλωτές με χαμηλό συντελεστή ισχύος. 

 

5.7. Απώλειες καλωδίων 

Για δεδομένες διατομές καλωδίων οι απώλειες είναι ανάλογες του τετραγώνου 

του ρεύματος . Βελτιώνοντας τον συντελεστή ισχύος από μια αρχική τιμή cosφ1 σε 

μια τελική τιμή cosφ2, οι I
2R (W) απώλειες μειώνονται κατά τον συντελεστή : 

       (5.6) 

 

Εικ. 5.16:  Ποσοστιαία μείωση των απωλειών Joule από μια αρχική τιμή cosφ1 σε μια 

τελική τιμή cosφ2. 
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5.7.1. ∆ιόρθωση του συντελεστή ισχύος 

Σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας απαιτείται  η παραγωγή και μεταφορά 

ενέργειας να συμβαίνει με τον οικονομικότερο τρόπο Αυτό βασικά σημαίνει ότι πρέπει 

εκμηδενισθούν όσο είναι δυνατό όλοι οι παράγοντες που προκαλούν απώλειες. Ένας 

από τους παράγοντες αυτούς είναι η άεργος ισχύς μεταπορείας που προκαλείται στα 

ηλεκτρικά δίκτυα  από την επαγωγική συμπεριφορά των φορτίων . 

Σκοπός των συστημάτων διόρθωσης του συντελεστή ισχύος είναι να 

αντισταθμίσουν την άεργο ισχύ μεταπορείας δια της παραγωγής αέργου ισχύος 

προπορείας σε συγκεκριμένους κόμβους του δικτύου. Η απαιτούμενη ισχύς 

προπορείας παράγεται από πυκνωτές παραλληλισμένους στο δίκτυο τροφοδοσίας 

και όσο το δυνατό πιο κοντά στο επαγωγικό φορτίο. Έτσι δια της συνδέσεως και 

αποσυνδέσεως πυκνωτών στο δίκτυο μπορούμε με δυναμικό τρόπο να 

αντισταθμίζουμε τις μεταβολές της αέργου ισχύος μεταπορείας στο δίκτυο. 

Η διόρθωση του συντελεστή ισχύος προσφέρει συνοπτικά: 

 Μειωμένες απώλειες μεταφοράς ισχύος 

 Βέλτιστη διαστασολόγηση καλωδίων 

 Βελτιωμένη ποιότητα τάση 

 

5.7.2. Αντιστάθμιση αέργου ισχύος 

Η μαγνητική ενέργεια που επιστρέφει στο δίκτυο από τα μη αντισταθμισμένα 

κυκλώματα μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά στους πυκνωτές αντιστάθμισης. Έτσι 

στον επόμενο κύκλο ζήτησης αέργου ισχύος από τα επαγωγικά κυκλώματα, η άεργος 

ισχύς  προέρχεται  από τους πυκνωτές και όχι από την πηγή του δικτύου. Η 

απαιτούμενη ποσότητα αέργου ισχύος Qc σε Volt-Ampere άεργα (var) δίνεται από 

τον ακόλουθο τύπο 

 όπου     (5.7) 

φ1 = η γωνία των θεμελιωδών συνιστωσών τάσης – ρεύματος πριν την αντιστάθμιση 

φ2 = η γωνία των θεμελιωδών συνιστωσών τάσης – ρεύματος μετά την αντιστάθμιση 

Αν και η ιδανική τιμή του συντελεστή ισχύος είναι cosφ = 1, συνήθως για 

οικονομοτεχνικούς λόγους στοχεύουμε κάποιο συντελεστή ισχύος μεταξύ 0.9 και 1. 

∆ιαστασολόγηση των πυκνωτών:  

 [var]       (5.8) 
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       (5.9) 

Και επειδή      (5.10) 

=>      (5.11) 

Τριφασική αντιστάθμιση ισχύος 

 

5.7.3. ∆ιάταξη αστέρα 

Ο πυκνωτής υπόκειται σε τάση  όπου Vc η πολική τάση. Έτσι τα ολικά 

kvar για την αντιστάθμιση υπολογίζονται ως εξής: 

       (5.12) 

Επομένως  

      (5.13) 

 

5.7.4. ∆ιάταξη τριγώνου 

Ο πυκνωτής υπόκειται σε πολική τάση Vc. Tα ολικά kvar για την αντιστάθμιση 

είναι: 

       (5.14) 

    (5.15) 

Τελικά ως συμπέρασμα έχουμε ότι 

       (5.16) 

Άρα για την διόρθωση του συντελεστή ισχύος σε τριφασικά συστήματα 

προτιμείται η συνδεσμολογία τριγώνου για τους πυκνωτές εφόσον η απαιτούμενη 

χωρητικότητα των πυκνωτών για την αντιστάθμιση σε διάταξη τριγώνου είναι τρεις 

φορές μικρότερη από αυτή για διάταξη αστέρα. 
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5.8. Παράδειγμα εφαρμογής σε αντλία του διυλιστηρίου 

Στο πεδίο μας έχουμε παροχή 400V και συχνότητας 50Hz και λειτουργεί 

κινητήρας επαγωγής 220kW με  συντελεστή ισχύος cosφ1= 0.7 και απαιτείται η 

διόρθωση του σε cosφ2= 0.9. 

Για cosφ1 = 0.7 έχουμε tanφ1=1.02 

Για cosφ2 = 0.9 έχουμε tanφ1=0.48 

Έτσι τα απαιτούμενα kVAr πυκνωτή είναι: 

= 220(1.02-0.48) = 118.8 kVAr 

 

 2363  μF/φάση 

 

7089 μF για διάταξη αστέρα 

 

788  μF/φάση 

2364 μF για διάταξη τριγώνου 

 

Εικ. 5.17: Συνδεσμολογίες πυκνωτών (α) διάταξη αστέρα (β) διάταξη τριγώνου 

 

Εξαιτίας της διόρθωσης του συντελεστή ισχύος η απαιτούμενη φαινομένη 

ισχύς από το δίκτυο μειώνεται κατά ένα ποσό -  όπου: 

  η απαιτούμενη φαινομένη ισχύς από τα φορτία προ της αντισταθμίσεως 

  η απαιτούμενη φαινομένη ισχύς από τα φορτία μετά της αντισταθμίσεως 

S1= P/ cosφ1 = 220/0.7 = 314 kVAr 
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S2= P/ cosφ2 = 220/0.9 = 244 kVAr 

Έτσι μετά την αντιστάθμιση έχουμε μείωση της φαινομένου ισχύος κατά S1-

S2=313-244 = 70 kVAr και επομένως επιπρόσθετη ισχύ 70. 0,9 = 63kW μπορεί να 

μεταφερθεί από το υπάρχον δίκτυο. 

Οι απώλειες ισχύος μειώνονται σύμφωνα με το τετράγωνο του ρεύματος 

PU1-PU2  =  I1
2-I2

2  =  S1
2-S2

2 

Οι ωμικές απώλειες ισχύος μειώνονται κατά 

 

Επίσης η διατομή του καλωδίου μπορεί να μειωθεί σημαντικά μετά την 

διόρθωση του συντελεστή ισχύος 

 

 

 

Έτσι μετά την αντιστάθμιση ο αγωγός μπορεί να μεταφέρει επιπρόσθετο 

φορτίο ρεύματος 92Α ή μπορεί να μειωθεί η διατομή του καλωδίου. 
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Σε ένα πολυσήμαντο μέγεθος όπως είναι η ενέργεια είδαμε ότι πέραν της 

ταύτισης της με την ηλεκτρική ενέργεια, σαν μέγεθος μπορούμε να το διαχειριστούμε 

αν είναι ξεκάθαρες οι διεργασίες και επισημασμένο το παραμετρικό μέγεθος που 

επηρεάζει το σύστημα.(θολότητα π.χ.). 

Στα διυλιστήρια που μελετήσαμε για παράδειγμα είδαμε την αλληλεξάρτηση 

ενέργειας και ποιότητας νερού, ποιότητας νερού και αυτοματισμών, διεργασιών και 

κατανάλωση ενέργειας, περιβαλλοντολογικές(γεωμορφολογικές) ιδιαιτερότητες και 

ενέργεια, καθώς και ειδικές μελέτες σε ηλεκτρολογικά σημεία, πεδία, όπως η 

αντιστάθμιση της άεργου ισχύος. 

Σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας νερού η αναφορά στις ιδιότητες του νερού, 

στις απαιτήσεις της παραγωγής, στην βελτίωση της, αλλά και στις χημικές διεργασίες, 

στις κλιματολογικές συνθήκες και στους απρόβλεπτους παράγοντες όπως 

βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις χρήζουν μόνιμης έρευνας κρατώντας υψηλό τον 

βαθμό ποιότητας. 

Η ιδιαιτερότητα που κάνει επιβεβλημένη την οπτική της εξοικονόμησης 

ενέργειας στην επεξεργασία νερού, είναι το ότι ένα αγαθό πού χαρίζεται από την 

φύση και καλούμαστε να το διαχειριστούμε ώστε να αποδίδεται με το λιγότερο δυνατό 

κόστος προς την κατανάλωση, σε διαφορετική περίπτωση, το ισοζύγιο κέρδους και 

ποιότητας ακροβατεί στην υποβάθμιση και την αύξηση του κόστους πώλησης, 

μετατρέποντας ένα αγαθό που χαρίζεται από την φύση σε αγαθό πού η τιμή του θα 

πρέπει να αποφέρει το μέγιστο κέρδος.  

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι στην διαχείριση της κατανάλωσης της ενέργειας 

κατά την επεξεργασία μεγάλο βαθμό ευθύνης έχει και ο καταναλωτής αφού η  

προσεκτική κατανάλωση συντελεί στην ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων 

προσδίδοντας σταθερότητα, αποθηκευτική ικανότητα και λιγότερο λειτουργικό 

ενεργειακό κόστος. 
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