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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΧΙΟΣ 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΡΟΔΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΧΑΝΙΑ

ΠΑΤΡΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΛΑΡΙΣΑ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ 

(ΕΓΚ/ΣΗ 

ΤΡΙΤΩΝ)

ΣΑΜΟΣ 

(ΕΓΚ/ΣΗ 

ΤΡΙΤΩΝ)

o 160 άτομα προσωπικό

o 11 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις

o 2 εγκαταστάσεις τρίτων

o 8.100 m3 χωρητικότητα Δ/Ξ

o >15.000 ιδιόκτητες Δ/Ξ

πελατών

o >120 ιδιόκτητα φορτηγά και

βυτία διανομής LPG

o >100.000 MT διανομή

υγραερίου ετησίως
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΓΙΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Η συντήρηση σε μια βιομηχανική εγκατάσταση αποτελεί την πιο

σημαντική δραστηριότητα καθότι οποιαδήποτε βλάβη – δυσλειτουργία

μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής, καθυστερήσεις στις

παραδόσεις, παράπονα πελατών, ρήτρες
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✓Διορθωτική συντήρηση

✓Προληπτική Συντήρηση

✓Προβλεπτική Συντήρηση

✓Συντήρηση κατά συνθήκη
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Πρωτοπορώντας στην 4η Βιομηχανική επανάσταση η ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε επενδύει εδώ και 7 χρόνια

στην προβλεπτική συντήρηση (predictive maintenance). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα

στοιχεία από αισθητήρες, πραγματοποιείται επεξεργασία από συστήματα ανάλυσης δεδομένων και

γίνεται πρόβλεψη για την εμφάνιση βλάβης.

Χρησιμοποιώντας όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες όπως υπερήχους, ανάλυση κραδασμών,

θερμογραφία, κτλ. και αναλύοντας συνδυαστικά αυξάνεται η αξιοπιστία της διάγνωσης.

Τα προβλήματα εντοπίζονται γρήγορα, αποστέλλονται ειδοποιήσεις και μπορούν να γίνουν

επισκευές προγραμματισμένα και όχι πυροσβεστικά.

Το αποτέλεσμα είναι εμπιστοσύνη στην αξιοπιστία του εξοπλισμού από το προσωπικό και ένα

αποτελεσματικό τμήμα συντήρησης.
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Μείωση κόστους και κινδύνων

✓ Μείωση παύσεων παραγωγής

✓ Αυξάνεται η διαθεσιμότητα και ο χρόνος ζωής του εξοπλισμού με

αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος λειτουργίας του

✓ Μείωση των άσκοπων συντηρήσεων

✓ Βελτιστοποιημένη διαχείριση αποθήκης ανταλλακτικών

✓ Μείωση της πιθανότητας να εκδηλωθεί εργατικό ατύχημα

εξαιτίας της αύξησης της ασφάλειας και αξιοπιστίας του

εξοπλισμού

✓ Μείωση πιθανότητας δημιουργίας εκρήξιμων ατμοσφαιρών

✓ Δημιουργείται μια βάση δεδομένων με το ιστορικό του

εξοπλισμού

Βελτιστοποίηση διαδικασιών

✓ Αυτοματοποιημένοι συναγερμοί

✓ Συλλογή ιστορικών δεδομένων

✓ Εντολές εργασίας

✓ Συνδυασμένες αναφορές για όλο τον 

εξοπλισμό 



ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

✓ Κατάσταση ρουλεμάν

✓ Λίπανση βάσει κατάστασης

✓ Συντονισμός

✓ Απευθυγράμμιση

✓ Αζυγοσταθμία

✓ Χαλαρότητα

✓ Ευθυγράμμιση και εκκεντρότητα 

μετάδοσης ισχύος

✓ Σπηλαίωση αντλιών

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

✓Ηλεκτρολογικοί πίνακες

✓Μετασχηματιστές

✓Διακόπτες κυκλώματος

Εντοπίζεται: Tracking, 
Arcing, Corona, Μηχανική 
απόσφιξη
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ΔΙΑΡΡΟΕΣ

✓Συστήματα

πεπιεσμένου αέρα

✓Συστήματα υγραερίου

✓Βάνες LPG



ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

10

✓ Πραγματοποιώντας επιθεωρήσεις και αποκαταστάσεις διαρροών, εκτιμάται εξοικονόμηση € 25.000 ετησίως

✓ Διαρροές υγραερίου προλαμβάνονται αυξάνοντας την ασφάλεια της εγκατάστασης 



ΥΠΕΡΗΧΟΙ & ΚΡΑΔΑΣΜΟΙ

Τα ρουλεμάν φθείρονται γρήγορα και είναι αιτία

πρόκλησης σημαντικότερων βλαβών σε μεταδόσεις

κίνησης. Τρόποι αποφυγής των ανωτέρω:

✓ Περιοδική παρακολούθηση για εντοπισμό ρουλεμάν

στο τέλος ζωής τους με χρήση υπερήχων

✓ Λίπανση βάσει κατάστασης, χρησιμοποιώντας

υπερήχους

✓ Έγκαιροι συναγερμοί για αποφυγή διακοπής

λειτουργίας

✓ Μόνιμη παρακολούθηση κρίσιμων αντλιών με μόνιμο

σύστημα ανάλυσης κραδασμών (υπό εγκατάσταση

σύστημα με αντιεκρηκτικούς αισθητήρες) 11
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✓ Λίπανση ακούγοντας τον υπέρηχο

✓ Ακριβής λίπανση αποφεύγοντας την

υπερλίπανση

✓Η υπερβολική λίπανση προκαλεί αυξημένες

θερμοκρασίες και καταστροφή στεγανωτικών

δακτυλίων

✓ «Παρατηρείστε την μείωση του θορύβου κατά το

πρεσάρισμα του λιπαντικού»



ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ & ΥΠΕΡΗΧΟΙ 

✓Εντοπισμός βλαβών με υπερήχους και θερμογραφία

• Tracking, Arcing, Corona, απόσφιξη

• Υπερφόρτωση φάσεων

✓Έλεγχος στεγανότητας πινάκων με υπερήχους

✓Ο επιθεωρητής και ο ηλεκτρολόγος εργάζονται μαζί για 

την άμεση αποκατάσταση. Άμεση σύσφιξη σε χαλαρές 

επαφές, καλύμματα και αντικατάσταση κοινών 

εξαρτημάτων
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Ελαττωματικός πυκνωτής Ασύμμετρη λειτουργία 

φάσεων

Ελλαττωματικός 

μικροαυτόματος



Αναφορές, μετρήσεις και ιστορικό σε

ένα λογισμικό για όλα τα πάγια.

15

✓ Επιθεωρήσεις και αναφορές από 

φορητές συσκευές:

• Υπερήχων

• Κραδασμών

• Θερμογραφίας

• Οπτικών επιθεωρήσεων

✓ Παρακολούθηση μόνιμων 

συστημάτων

✓ Συναγερμοί εγκαίρως
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✓ Παρακολούθηση 24/7

✓ Πληθώρα διαφορετικών αισθητήρων

✓ Δυνατότητα για σήματα υψηλού ρυθμού
δειγματοληψίας για ανάλυση

• Κραδασμών

• Ρευμάτων

✓ Σύνδεση με άλλα συστήματα με βιομηχανικά
πρωτόκολλα

• Modbus

• Canbus

• OPC-UA

✓ Σύνδεση με CMMS / ERP

✓ Δυνατότητα εγκατάστασης στην ασφαλή
περιοχή και με αισθητήρες ATEX στην
επικίνδυνη



ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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✓Εκρήξιμες ατμόσφαιρες θεωρούνται εκείνες όπου εύφλεκτα αέρια, σταγονίδια, ή σκόνη

αναμειγνύονται με τον αέρα σε συγκεκριμένες αναλογίες.

✓Για τις εκρήξιμες ατμόσφαιρες ελλοχεύει κίνδυνος έκρηξης με την παρουσία πηγής

έναυσης (φλόγα, σπινθήρας, θερμή επιφάνεια).

✓Υπάρχει εκτεταμένο κανονιστικό πλαίσιο / πρότυπα και εξοπλισμοί για την αποφυγή

δημιουργίας εκρήξιμων ατμοσφαιρών.
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΕΧ – ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΩΝΩΝ
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ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΙΝΘΗΡΑ

✓Περιοδική επιθεώρηση μηχανολογικών συστημάτων

που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα.

✓Μόνιμη παρακολούθηση κρίσιμων μηχανολογικών

συστημάτων που έρχονται σε άμεση επαφή με τα

επικίνδυνα αέρια και μπορούν να προκαλέσουν

σπινθήρα.

✓ Στην εγκατάσταση χρησιμοποιείται πιστοποιημένος

εξοπλισμός ATEX.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΑΤΕΧ
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ΜΕΙΩΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΡΗΞΙΜΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

✓Τακτική συντήρηση Η/Μ Εξοπλισμού

✓Συντήρηση με χρήση κατάλληλου εξοπλισμού

✓Μόνιμοι αισθητήρες για την ειδοποίηση και διακοπή

παροχής σε περίπτωση εκρήξιμης ατμόσφαιρας.

✓Εκπαίδευση προσωπικού

✓Οι επιθεωρητές χρησιμοποιούν ατομικές

διακριβωμένες συσκευές ανίχνευσης εκρήξιμης

ατμόσφαιρας
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


