ΤΙ ΙΝΑΚΛΣ 2. 1
Τc.Χι,ΙΚΗ hi·Ji,ΛYLHΣ ίιl ΒΑΣΗ TUf, ΠΔΗΓC ΕΛΕΓΧΟΥ
(CHECK LIST)

Λ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Συστή ρύ5μιση της πr.pCσσειας του &έρα καύσης (Καταστολέας
ροης/UΑΜΡΕR, �λκυσμός).

Σωστός

1

λχυσμός.

Ρύ5μιση/κα5αρισμός των καυστήρων.

Έπιδι6ρ�ωση όπων ε[σροης άέρα στό e�λαμο.
Σωrηή/μειωμcνη ά.πnμ6:στεuση ( στρατσι[1να).

Σωστή έπεΕεργασCα του νερου τροφοδοσCας άτμολεΒήτων.
Κα�αρισuός τwν αύλων άπό άποθf.σεις.
Καλή προ5έρuανση καυσCμcu/άέρα.

Διατ�ρηση των μονώσεων σέ καλή κατάσταση.
ΛειτουργCα στ6 σωστό φορτCο.

Συχνός ελεγχος της 5ερμιχης ππόδοcrης.

Προγραμματισμ6ς-bμαλή ζήτηση άτμου.

Τήρηση στοιχεCων καταναλώσεως/άποδόσεων.

Β.
.

ΠΡΟΣ8ΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
'Εγκατάσταση άναλuτων όξuγόνου/διοξειδCου του �νθραχα.

'Εγκατάσταση προθερμαντήρων (καυσ(μου, άέρα, είσ6δου του
φούρνου)

.

'Εγκατάσταση άτμοπαραγωγης στή ζώνη μεταφορας του φούρνου.

.

'Αντικατάσταση των αύλων της ζώνης μεταφορας μέ αλλους με
γαλ ύτερης έπιφάνειας.

.

.

'Εγκατάσταση αύτοματισμrnν γιά τ� ρύθμιση της περCσσειας
του πέρα καύσης •

'Εγκατάσταση άναχομιστων θερμότητας.

'Αντικατάσταση καυστήρων μέ ;λλους πού &παιτουν μικρότερη
, ,
περ ( σσεια αερος.
'Αντικατάσταση καυστήρων άτμου (SΤΕΛΜ ΑUΤΠ�ΙΖΛΤΙΟΝ) μf.
καυστηρες πCεσης (Pl�ESSURE ΑUΤίΨΙΖΛΤΙΠf\J)
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2.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

Α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΛειτουργCα στη χαμηλότερη δυνατή πCεση

Έπιδι6ρSωση διαρροων άερα
ΚαSαρισμ6ς/άντικατάσταση φCλτων άναρρ6φησης

ΈλαχιστοποCηση της έκτ6νωσης στην άρμόσφαιρα
(AIR VENTING)

Β.

ΠΡΟΣ8ΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άν�κτηση της Sερμ6τητας πού άπομακρύνουμε άπ6 τούς συμ
πιεστές (π.χ. γιά Sέρμανση χώρου (ΗΕΑΤ VENTILATING AIR)

Άλλαγη της Sέσης είσ6δου του άέρα σε φυχρ6 μέρος
3.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΡΟΣΒΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Άνάκτηση της Sερμ6τητας του φυκτικου συστήματος
ΈλαχιστοποCηση της πCεσης κατάSλιφης

ΈλαχιστοποCηση της παράκαμψης (BY-PASSING)
Άποφυγη στραγγαλισμένων βουνων
Μι�ρη έπαναρροη
Σύγχρονοι κινητηρες
ΚαSαρ.ισμ6ς/άντ ι κατάσταση φCλτρων

4.

ΞhΡΑΝΤΗΡΕΣ

Α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Έπιδι6ρ5ωση διαρροων άέρα

Συντήρηση μονώσεων
Κα5αρισμ6ς-συντηρηση έναλλακτων Sέpμανσης άέρα

Κα5αρισμ6ς φCλτων άέρα
Είσαγwγή στ6ν ξηραντήρα μέ την μικρότερη δυνατή ύγρασCα
(π.χ. σωστή λειτουργCα φυγοκεντρητων)
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Ε.

ΠΡΟΣ8ΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΆνάΉτηση της �ερμ6τητας του άέρα έξ6δου (π.χ. έναλί,ακτης,
Sερμοσωλήνας κλπ.)
'Αλλαγή τόυ ξηραντήρα μέ πι6 οίκονομικό (π.χ. ρευστοστερεας
κλCνης)
Προ�έρμανση είσαγωγης

5.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ/ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

Α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΕΛΤΙQΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΗΡ ΗΣΗ
ΆπενεργοποCηση της περCσσειας δυναμικότητας των μετασχη
ματιστων
Προγραμματισμός της ζήτησης ήλεκτρικης ένέργειας γι�
έλαχιστοποCηση των έξ6δων (ύπέρβαση συμπεφωνημένης ισχύος)
Παρακολού�ηση καταναλωσεων

Β.

ΠΡΟΣ8ΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Σωστά ύπολογισμένοι κινητηρες/άντικατάσταση ύπε ρεκτι�ημένων
Έγκ�τάσταση πυκνωτων για τή μεCωση του συντελεστη ίσχύος
Ήλεκτροκινητηρες μεταβαλλομένων στροφων (VARIAELE SPEED
DRIVERS)

Σχεδιασμός νέων κινητήρων μέ μεγαλύτερη άπόδοση
'Εγκατάσταση καταγραφικων ίσχύος
'Εγκατάσταση συστήματος έλεγχο; της άπαιτουμένης ίσχύος.

'Εγκατάσταση κεντρικου συστήματος φωτισμου, κλιματισμου,
$ξα�ρισμου, για τή διακοπή λειτουργCας στCς μή έργάσιμες
ωρες

6.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ
Σωστές συν�ηκες διαλύματος
Αύτ6ματη ρύSμιση άπ6στασης άνόδου/κα�6δου

. '

ΚαSαρές επαφές
Μεταλλικές �νοδοι

Αύτ6ματη ρύ�μιση της τάσης
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7.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΒΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
'Εναλλάκτες �ερμότητας/προ5ερμαντηρες
Άνακομιστές θερμότητας
ΗΕΑΤ \ιJHEELS

ΆντλCες θερμότητας

ΑύλοC στη ζώνη μεταφορας των φούρνων

Βέλτιστος συνδυασμός θερμων/ψυχρων ρευμάτων της παραγωγικης
διαδικασCας
Βέλτιστος κύκλος κα�αρισμου έναλλακτων

8.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣΧΥΟΣ
Τοποθέτηση στροβCλων (TUREINES) (π.χ. έκεί πού ή ενέργεια
χάνεται σέ μιά βάννα έλεγχου)
'
'Α ντικατuσταση
L.
β ι'λ ων κενου
- με' ατμοστρο
'
β C λ ους αντ
'
Cατμοστρο
θλιψης (CONDENSING, BACK-PRESSURE)
'Εγκατάσταση άεριοστροβCλων
Συστήματα συμπεραγωγης άτμου-ήλεκτρισμου μέ αύξημένη
άπόδοση

'

'Ανάκτηση της ένέργειας, μέ στροβCλους, άπό ρευστά ψηλης
πCεσης.
9.

���Ι���!�_ΑΤΜΟΥ (βλέπε έπCσης Νο. 1, 8 καC 10)

Α.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Παραγωγή άτμου στήν ψηλότερη δυνατή πCεση, άπόληψη
μηχανικου �ργου (TURBINES) καί χρησιμοποCηση του άτμου
στή χαμηλ6τερη πCεση
Τυφιωση γραμμων άτμου πού �δηγουν σέ έξοπλισμ6 του
δέν δουλεύει

'Επιδιόρθωση διαρροων

'Επιδιόρθωση μονώσεων
»Ελεγχος της ζ�τησης άτμου, προγραμματισμός γιά �μοι6μορφη
λειτουργCα των λεβήτων καC άποφυγή έκτ6νωσης στήν άτμ6σφαιρα
Άποφυγή �σκοποu στραγγαλισμου του άτμου στCς βάννες

�
Β.

ΠΡΟΣΒΕΤΕΣ Ε ΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
'
,..,
'
'Ε γκατuσταση
L.
αποταμιευτου
ατμου
' 1'λ
'Ε πιστροφη ο ων των συμπυκνωμuτων
L,

'Αντικατάσταση ήλεκτροκινητήρων άπό άτμοστρ6βιλους καC
269

ΠΙΝΑΚΑΣ_2.1_(συνέχεια)

,

-

.

,·

χρησιμοποCηση στ� συνέχεια του ατμου στCς ανάγκες της
παραγwγης
10. ΜΟΝΩΣΕΙΣ (ΒΕΡΜΕΣ-ΨΥΧΡΕΣ)
'Επιδιόρθωση/συντήρηση των μονώσεων
Ύπολογισμός του βέλτιστου πάχους

Μόνωση έξοπλισμου πού εCναι άμόνwτος καC συμφέρει νά
μονωθεί:'
ΧρησιμοποCηση σωστων/νέwν ύλικων

11. ΑΝΤΛΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΡΟΣΒΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΈλαχιστοποCηση έπαναρροης
Μείωση των πτώσεων πCεσης σέ σωληνώσεις, βάννες έλέγχου κλπ.
,
αντλ
c ες
'
Σ ωστJn επιλογ,
"'/,
c
- σέ υπάρχουσες
1 αντικατάσταση φτερwτης
πού αλλαξαν οί συνθηκες λειτουργίας τους

ΆντλCες σε παράλληλα διάταξη: λειτουργουμε τCς λιγότερες
δυνατές σέ πληρες φορτίο
Κινητηρες μέ μεταβαλλόμενες στροφές
12. ΑΠΟΣΤΑΞΗ
ΛΕΙΤ ΟΥΡΓΙΚΕΣ 3ΕΛΤΙΩΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΈλαχιστοποCηση έπαναρροης
ΈλαχιστοποCηση της πCεσης λειτουργCας

ΔιαχωριqμοC πού ή σχετική πτητικότητα των συστατικων
κλειδιων εCναι κοντά στη μονάδα, πρέπει νά γίνονται άφου
άπομακρυνθοσν τά μή �ε�Lά συστατικά
Θερμική σύζευξη άποστακτικων στηλων

'Ενδιάμεσοι άναβραστηρες καC συμπυκνωτές
ΔCσκοι τύπου MERIX (καC γιά ύπάρχοντε� πύργους)

ΠροτCμηση σέ διαχωρισμούς πού δCνουν πιό [σομοριακή
κατανομή της τροφοδοσCας στ6 προϊόν κορυφης καC πυθμένα
: ··
ΆντλCες �ερμότητας γιά τήν κορυφή των στηλων
ΤpοmπδοσCα στό δCσκο πού οί συνθηκες (θερ μοκρασCα-6ύστα
ση) διαmέρουν λιγότερο άπό α�τές της τροφοδοσCας
0

Προχωρημένα/μοντέρνα συστήματα α�τόματης ρύθμισης
" fJ ε ρ μ έ ς ζ w ν ε: ς " ( Η Ο Τ Β Ε L Τ 5 )
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ΠΙΝΑΚΛΣ 2.3
ΟΔΗrUΣ ΕΛΕrΧΟΥ rrA Τ ΙΣ lίΗrΕΣ ΛΤΠΛΕ: I'"!',J
(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΠΣ ΠΙ�ΑΚΑΣ)
ΦΟΥΡΝΟΙ
- Ψηλή �ερμοκρασCα καπνοδόχου
- Ψηλή περCσσεια άέρα
. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

- 8ερμά ρεύματα σέ φυκτες/συμπωινωτές cχέρα/νερ ου
- Ρεύματα πού ψύχονται/ΞαναSερμαCνονται
, ΜΟΝΩΣΗ

- Μικρό πάχος μό νωσης
- u Χαλασμένη μόνωση
- Ελλειψη μόνωσης ( π.χ. άνSρωπο�υρCδες, φλάντζες,
βάννες κλπ.)

• Λ Τi 10Σ

K.I\THrCJPI11
Ι
Ι

Ι
Ι
ΙΙΙ
ΙΙΙ

ΙΙΙ

1

-Άτμός άπογύμνωσης
- Διαρροές ατμου
Καυστ�ρες άτμου (ΑΤΟΜΙΖΑΤΙΟΝ)
ΤουρμπCνες πού δέν δουλεύουν
- Στρ�φές τουρμπινων/άπ6δοση
- Μη απαραCτητη 5έρμανση δεξαμενων
-Ύπερ5έρμανση προϊόντων πού άπαιτουν ψηλές
θε ρμοκρασCες γιά άπο5ήκεuση
-'Εχτόνωση άτμου στήν άτμ6σφαιρα
Στραγγαλισμός άτμου ψηλ�ς πCεσης σέ χαμ�λή πCεση
- Στρατσώνα
-ΆριστοποCηση άρι�μου λειτουργούντων λεβητων
-Άτμός γιά ρευστοποCηση (FLUIDIZATION)
- Μη &παρα(τητη άτμοσυνοδεCα
-'ΑτμοπαγCδες
'
'
'
- Ατμός σέ συστήμα τα ασφαλε Cας /"εκτακτης ανάγκης
(π.χ. πυρσός)
'Ανάκτηση συμπυκνωμάτων (μή έπαρκής)
- Τζιφάρια άτμου
- Ά πι� λ ε ιες σέ " νεκρές II σωληνώσε ις (με γάλου μη κους)

Ι

Ι
Ι

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

ir

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
ΙΙΙ
Ι ΙΙ

. ΕΠΑΝΑΡΡΟΕΣ

-Έπαναρρο� στην άπόσταξη
- Λάδι σέ άπορρόφηση
-'Εκχύλιση

ΙΙ
ΙΙ
ΙΙ

• ΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΞΕΙΣ
* ΙΙ/ΙΙΙ ΗαC Ι/ΙΙ/ΙΙΙ:

1

ΙΙ/ΙΙΙ*

Απ6�ηαση άνάλογα μc τη συχνότητα
καC τ6 μέγεθος των άπwλε�ων
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. ��t����������l�

Κ/\Τf-)ΓΟΡ ΙΛ
---------

(π.χ. εκτός προδιαγραφων)

Ι/ΙΙ/ΙΙΙ

. ΜΗ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΕΠΑΝΑΡΡΟΕΣ
- Συμπιεστές
-'ΑντλCες

*

ΙΙ/ΙΙΙ •
ΙΙ/ΙΙΙ *

. ΑΠΟ8ΕΣΕΙΣ
-'Εναλλάκτες
Ζώνη μεταφορας φούρνου
- Στηλες/πύργοι

ΙΙ/ΙΙΙ *
II/Ill *
ΙΙ/ΙΙΙ *

. ΙΣΧΥΣ

Χαμηλή άπ6δοση άντλιων/συμπιεστων
- Φτερωτές άντλιων μεγαλύτερες άπΌτι χρειάζεται
Λειτουργ ί α αεροφυκτ,
,
�1 ρων οταν
"
- νά διακομπορει
πεϊ (π.χ. χειμώνας)

ΙΙ/ΙΙΙ *
ΙΙΙ

ΙΙΙ

. ΑΛΛΕΣ ΒΟΗΕΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

- Χαμηλή 9ερ μοκρασCα νερου ψύ�ης στην εξοδο
ψυκτήρων/συμπυκνωτων
- Νερό πού χρησιμοποιεϊται στην παραγωγική
διαδικασCα (μεCωση)
Χαμηλή πCεση του άέρα εργοστασCου γιά άπ6ληψη
,,, της πλήρους άπ6δοσης μηχανικων εργαλεCων
ΠΙΝΑl<ΑΙ 2 4
•

TEXNIIHJ ΑΝΑλVΙΗΙ ΜΕ BAJ� ΤΙΙΝ βΕλΤΙΙΤΗ ΤΕΗΙΟΑΟΓΙΑ
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