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Keeping one step ahead of process upsets with ABB Ability™ 
Condition Monitoring 
Ρίζος Γούλας, Διευθυντής Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης, Τομέας Συστημάτων Κίνησης και Ρομποτικής 
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Industry 4.0 και οι προκλήσεις για συντήρηση  
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– Κατανόηση των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας του εξοπλισμού 

– Εκτίμηση της έκθεσης στο ρίσκο αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας 

– Ιστορικά και συγκριτικά δεδομένα για βελτιστοποίηση των συνθηκών 

– Ειδοποιήσεις και προληπτικές αναλύσεις για διατήρηση της απόδοσης  
– Εξειδικευμένες συμβουλές και Συνεργασία με ένα κλικ 

Πολυπλοκότητα 
στην παραγωγή 

Διάρκεια ζωής και 
διαθεσιμότητα του 
εξοπλισμού 

– Παρακολούθηση εξοπλισμού σε περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση 

– Στοχευμένη συντήρηση βασισμένη στις πραγματικές απαιτήσεις 

– Παγκόσμιοποίηση της τεχνικής εξειδίκευσης 

Περιορισμένοι 
ανθρώπινοι πόροι  

Η νέα 
κανονικότητα 

Η απομακρυσμένη 
εργασία ως συνήθης 

πρακτική  

– Βελτίωση συνθηκών Υγείας και της Ασφάλειας   
– Διατήρηση υψηλής  παραγωγικότητας στη Συντήρηση  

– Επαγγελματική συνοχή σε οποιοδήποτε περιβάλλον 

Ευκολότερη & ταχύτερη 
κατανόηση και επίλυση 

προβλημάτων 

Αυξημένα κόστη 
εξαιτίας αιφνίδιων 

διακοπών λειτουργίας 

 

 

Ανάγκη 
βελτιστοποίησης 
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Συνεχής συλλογή δεδομένων 

Εξοπλισμός ψηφιοποίησης κινητήριου συστήματος 
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Έξυπνος Αισθητήρας 
για Κινητήρες 

Έξυπνος Αισθητήρας 
για Έδρανα 

Έξυπνος Αισθητήρας 
για Αντλίες 

Δονήσεις 

Θερμοκρασία επιφάνειας 

Κατάσταση εδράνου 

Δονήσεις (3D) 

Θερμοκρασία επιφάνειας 

Κατάσταση εδράνων 

Κατάσταση ευθυγράμμισης 

Ταχύτητα, συχνότητα, ισχύς 

Ώρες λειτουργίας 

Αρ. εκκινήσεων 

Υπενθύμιση λίπανσης 

Δονήσεις (3D) 

Θερμοκρασία επιφάνειας 

Ταχύτητα αντλίας 

Κατάσταση ευθυγράμμισης 
Απώλεια στήριξης 

Ώρες λειτουργίας 

Παράμετροι λειτουργίας 

Σφάλματα, προειδοποιήσεις 

Ειδοποιήσεις e-mail 

Drive Benchmarking 

“Με το άγγιγμα ενός κουμπιού 
αναφορές λειτουργίας & αντίγραφα 
παραμέτρων  
Apply state 

wear forecasts 

 

Condition Monitoring 

for Drives*  

Ρυθμιστής στροφών Κινητήρας Έδρανο Αντλία 

ABB Ability™ Παρακολούθηση Κατάστασης Κινητήριου Συστήματος 
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Αρχιτεκτονική και μετάδοση δεδομένων 
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Προσαρμόσιμη και επεκτάσιμη σύμφωνα με τις ανάγκες σας 

Εγκατάσταση 

5 

Απομακρυσμένη βοήθεια 

4 2 

1 

Παρακολούθηση Κατάστασης  

3 

Συνδεδεμένα μέρη 

(ρυθμ.στροφών, κινητήρας, έδρανο, 

αντλία) 

  

Αποθήκευση 
δεδομένων 

5 

Τεχνική υποστήριξη 

Εξειδικευμένοι μηχανικοί 

Τελικός 
Χρήστης 

  

Γραφική απεικόνιση, αναφορές 
κατάστασεις, ειδοποιήσεις & επικοινωνία 

(προαιρετικά) 

 Υπηρεσίες ΑΒΒ 

Διασύνδεση 
συστημάτων 

cloud  

(API) 

Λοιποί πάροχοι 

Τεχνική υποστήριξη 
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Τσιμεντοποιία Βασιλικού   
  

ABB & Vassilikos cement  

• Ιδρύθηκε το 1963 

• Είναι μια από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες της Κύπρου δυναμικότητας 6000 τόνων κλίνκερ / ημέρα 

• Δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου 

• Εγκατεστημένος εξοπλισμός αποτελείται κυρίως από κινητήρες χαμηλής και μέσης τάσης όπου χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές 
όπως περιστροφή κλιβάνου, μύλων άλεσης , ανεμιστήρες , θραυστήρες κ.τ.λ καθώς επίσης και drives χαμηλής και μέσης τάσης κυρίως για την 
περιστροφή ανεμιστήρων και του κλιβάνου παραγωγής κλινκερ. 

• Υπάρχουν εγκατεστημένα 20 ABB Ability Smartsensor™  που χρησιμοποιούνται για συλλογή δεδομένων λειτουργίας σημαντικών κινητήρων. 
• ABB Remote Condition Monitoring for Drives   σε 5 drives Μέσης Τάσης ACS1000 & ACS6000 στην περιστροφή μεγάλων ανεμιστήρων που 

αποτελούν βασικό κομμάτι της παραγωγικής διαδικασίας. 
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Τσιμεντοποιία Βασιλικού  

April 4, 2022 Slide 6 

Ευθύμιος Ευθυμίου- Διευθυντής Ηλεκτρολογικού τμήματος   
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Ψηφιακό πλεονέκτημα για αποφυγή αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας 
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Tί συνέβη  

Η υπόθεση με μια ματιά 

 

o Υδρόψυκτος ρυθμιστής στροφών ACS 1000 που χρησιμοποιείται 
για την περιστροφή ανεμιστήρα process filter κλιβάνου. Βασική η 
αξιόπιστη και συνεχής λειτουργία του για την παραγωγική 
διαδικασία του εργοστασίου. Παρουσίασε σημαντική άνοδο της 
θερμοκρασίας απειλώντας την ομαλή λειτουργία της παραγωγής  

 

o Ο υπεύθυνος παραγωγής έλαβε σχετικό alert στο κινητό του, 
καθώς δεν ήταν ώρα εργασίας 

 

o Λειτουργώντας άμεσα με διορθωτικές κινήσεις, πρόλαβε την 
πιθανή αιφνίδια διακοπή λειτουργίας  
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Ψηφιακό πλεονέκτημα για αποφυγή αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας 
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Τί κέρδισε ο πελάτης   

 

• Άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή περίεργη 
συμπεριφορά του εξοπλισμού 

• Εντοπισμός του σφάλματος μέσα από την πλατφόρμα και των 
καταγεγραμμένων λειτουργικών παραμέτρων του συστήματος 

• Άμεση απόκριση και αντιμετώπιση του σφάλματος πριν επηρεάσει 
την παραγωγική διαδικασία 

• Αποτροπή εκκολαπτόμενης βλάβης με άγνωστες συνέπειες και 
κόστος μέσα από την συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας και 
της κατάστασης των ρυθμιστών στροφών 

 

 

Η υπόθεση με μια ματιά 
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Παρακολούθηση του ρυθμιστή στροφών προσαρμοσμένη στις ανάγκες της 
βιομηχανίας 

April 4, 2022 
*Available in your own monitoring system via Cloud Interface. 

**Please check availability for your own monitoring system via Cloud Interface with your local ABB representative.  
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Cloud 

Interface 

Το δικό σας 
σύστημα 
παρακολούθησης 

ABB portal 

1 Επιλέξτε τους 
ρυθμιστές 
στροφών σας 2 Εγκαταστήστε την 

συσκευή 
διασύνδεσης  
 

3 Αποκτήστε πρόσβαση στο 
βασικό πακέτο του Condition 

Monitoring και επιλέξτε τις 
συμπληρωματικές υπηρεσίες  4 5 Η υπηρεσία 

παρακολούθησης 
έχει 
ενεργοποιηθεί 6 Πάρτε αποφάσεις 

προληπτικά- 

σύμφωνα με 
δεδομένα 
πραγματικού 
χρόνου 

Αποκτήστε πρόσβαση 
απευθείας στο portal της 
ABB portal ή 
ενεργοποιήστε την 
μεταφορά δεδομένων 
από το Cloud Interface  Condition Monitoring 

KPI’s and signal 
graphs 
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Παρακολούθηση του ρυθμιστή στροφών προσαρμοσμένη στις ανάγκες της 
βιομηχανίας 
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Βασικό πακέτο 

Αποκτήστε σημαντικά οφέλη από το βασικό πακέτο 

Condition Monitoring  

Συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης του ρυθμιστή στροφών σας μέσα από το portal της ABB, απομακρυσμένα, χωρίς φυσική 
παρουσία στο σημείο που βρίσκεται ο εξοπλισμός ή μέσα από το δικό σας σύστημα παρακολούθησης με τη μεταφορά δεδομένων μέσω 
του  Cloud Interface  

 

Alarm Management  

Δημιουργία ευέλικτων ειδοποιήσεων και μηνυμάτων συναγερμού, που προωθούνται αυτόματα στους κατάλληλους αποδέκτες για άμεση 
επέμβαση 

 

Asset Health  

Δημιουργία αναφορών συντήρησης, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες, σχετικά με την κατάσταση του εξοπλισμού 

 

Team Support  

Εμφάνιση και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων του εξοπλισμού από οποιοδήποτε σημείο, ώστε να διακινούνται άμεσα μέσα στη 
ομάδα υποστήριξης χρήσιμες συμβουλές. 
 

Backup Management  

Δημιουργία αντιγράφων και ασφαλής προστασία των παραμέτρων του εξοπλισμού 
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Παρακολούθηση του ρυθμιστή στροφών προσαρμοσμένη στις ανάγκες της 
βιομηχανίας 
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Συμπληρωματικές υπηρεσίες 

Και επιλέξτε από τα παρακάτω σύμφωνα με τις ανάγκες σας 

Powertrain Monitoring  

Συνδυασμός σημαντικών πληροφοριών από Drives και Smart Sensors σε κινητήρες, έδρανα και αντλίες, για παρακολούθηση ολόκληρου 
του συστήματος κίνησης 

 

Condition-Based Maintenance 

Πρόσβαση στα προφίλ υπολογισμού του προσδόκιμου ζωής του εξοπλισμού για μετάβαση σε προβλεπτική συντήρηση, βασισμένη στην 
πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και όχι σε ρουτίνες πρόληψης 

 

Offline Data Collection  

Ανάρτηση και ανάλυση δεδομένων από τον εξοπλισμό τοπικά όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο  
 

Expert Reports  

Ανάλυση των δεδομένων λειτουργίας του εξοπλισμού και λήψη συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς της ΑΒΒ, για τον σχεδιασμό 

συντήρησης 

 

Remote Assistance  

Σύνδεση στο helpdesk της ABB, για υποστήριξη από εξειδικευμένους μηχανικούς της ΑΒΒ και επίλυση σφαλμάτων 
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ABB Ability™ Condition Monitoring 
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– Βάση των ψηφιακών υπηρεσιών 

– Συνοπτική απεικόνιση εξοπλισμού (Fleet) 

– Μηνύματα ενημέρωσης & συμβάντων,  

– Συγκριτική αξιολόγηση και ανάλυση δεδομένων 

– Εντοπισμός προβληματικού εξοπλισμού & εμβάθυνση προς 
αναζήτηση αιτίας 

 

– Ενέργειες συντήρησης που προγραμματίζονται από πληροφορίες 
κατάστασης εξοπλισμού 

 

– Πρόβλεψη σφαλμάτων & λειτουργικών προβλημάτων 

 

– Ανάλυση δεδομένων από ABB experts 

 

 

 

  

Απομακρυσμένη παρακολούθηση εξοπλισμού μέσω γραφικής απεικόνισης 
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ABB Ability™ Condition Monitoring – απεικόνιση σημάτων 

Ambient pressure Ambient humidity Ambient temperature 

Current Cumulative energy consumption Main cooling temperature 

Torque Speed Power 

Report generation 

Event list 

Parameter backup  

Fleet 

summary  
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Asset Support 
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Άμεση διάγνωση και συνεργασία  

– Απομακρυσμένη πρόσβαση στην λίστα 
συμβάντων του ρυθμιστή στροφών  

– Δυνατότητα διερεύνησης ζητημάτων και 
καθιέρωσης διαγνωστικών   

– Δυνατότητα σχολιασμού, κατάταξης και 
αναίρεσης του σφάλματος.  

– Οι διαγνώσεις και οι κινήσεις που 
πραγματοποιούνται καταγράφονται 
ηλεκτρονικά.  

 

Συνδυασμένο με το ABB Remote Assistance:  

– Άμεση επικοινωνία και υποστήριξη με 
εξειδικευμένο μηχανικό για οποιοδήποτε 
ζήτημα.  

– Γρήγορη επίλυση προβλήματος χωρίς να 
απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις του προσώπου 
που έχει φυσική παρουσία στον χώρο του 
εξοπλισμού 

 



— 
ABB AbilityTM Condition-based Maintenance 

Actual Life curve 

Ideal lifespan curve Estimated wear before connection. 

Projected remaining lifespan. Estimated “landing zone” of the remaining service life.  

Ανάλυση προσδόκιμου ζωής του εξοπλισμού και υπολογισμός ρίσκου 
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Έγκαιρη πρόβλεψη εκκολαπτόμενης βλάβης 
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Μονάδα με συμβόλαιο υπηρεσιών ABB Ability™ Condition-Based Maintenance 

• Στα μέσα του 2018 η εκτίμηση 
δεν έδινε χρόνο ζωής πέραν των 
ορίων του έτους. 

 

• Η πληροφορίες δεν αξιολογήθηκαν 
επαρκώς.   

• Τέσσερις μήνες αργότερα τα IGBT 

έπαθαν ζημιά από καταστροφή της 
επίστρωσης στη βάση τους 

• Το αποτέλεσμα εμφανές.  

• Η ανάλυση του ειδικού υπέδειξε 
θερμοκρασίες στα IGBT 

υψηλότερες από άλλους ρυθμιστές 
με αντίστοιχα φορτία 

• Απόδειξη ότι τα IGBT ήταν κοντά 
στο τέλος της ζωής τους. 

• ABB αντικατέστησε τα  IGBT  

• Η χρήση συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο 
με υπερφόρτωση του ρυθμιστή 

• Προσδόκιμο ζωής μειωμένο κατά 5 
χρόνια.  

 

Συντήρηση με πρόβλεψη και όχι βάσει προληπτικής ρουτίνας 

Βιομηχανία μετάλλου 

normal high temp. 
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Λήψη αποφάσεων βάσει πραγματικών στοιχείων  

Εντοπισμός της πηγής του σφάλματος 

Ένα βήμα μπροστά από τα προβλήματα  

Απομακρυσμένη καταγραφή και παρακολούθηση του 
προβλήματος από τους ενσωματωμένους αισθητήρες των 
ρυθμιστών στροφών της ABB. 

Επαναφορά στην ομαλή λειτουργία γρήγορα και με  
αντίγραφα δεδομένων  

Καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του εξοπλισμού 
σας λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, και την ιστορία των 
προϊόντων 
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Αναγνωρίστε έγκαιρα σημάδια πιθανών σφαλμάτων και 
αξιολογήστε το ρίσκο, πριν προκύψουν σημαντικά 
λειτουργικά ζητήματα.  

ABB Ability™ Condition Monitoring for drives 
Τα οφέλη 

Απομακρυσμένη ανάλυση και βελτιστοποίηση των 
λειτουργιών  
Λήψη σημαντικών πληροφοριών του ρυθμιστή στροφών 
οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε- ακόμα και σε δυσπρόσιτα 
σημεία, ή όταν μια επί τόπου επίσκεψη είναι ανέφικτη.  



— 

— 

Η εξειδίκευσή μας, 
το ψηφιακό σας 
πλεονέκτημα 
 

 



— 


