
             

      

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

             

      

Το Εργαστηρίο ∆υναµικής & Κατασκευών µε επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Αντωνιάδη 

(antogian@central.ntua.gr ) έχει να επιδείξει αναγνωρισµένο διεθνώς επιστηµονικό έργο στο χώρο των 

µεθόδων επεξεργασίας σήµατος για τη διάγνωση βλαβών ηλεκτρο-µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Το Εργαστήριο ∆&Κ προσφέρει µε υπευθυνότητα µέσω του προσωπικού του, ποιοτικές και 

εξειδικευµένες υπηρεσίες στον τοµέα των µη καταστροφικών ελέγχων και επιθεώρησης της λειτουργικής 

κατάστασης  στρεφόµενου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και πλοίων. 
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  Το προσωπικό του Εργαστηρίου ∆&Κ 

αποτελείται από ∆ιπλωµατούχους 

Μηχανολόγους Μηχανικούς µε πολυετή 

εµπειρία στη βιοµηχανία και 

µεταπτυχιακές σπουδές. 

 

 

∆ρ. Χ. Γιακόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

chryiako@central.ntua.gr 

 

 

∆ρ. ∆. Βενετσάνος 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

dvenet@central.ntua.gr 

 

 

∆ρ. Κ. Γρύλλιας 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 

kosgryl@central.ntua.gr  

 

 

Υ.∆. Φ. Παπασπυρίδης 
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ  

 

 

Υ.∆. Κ. Ροδόπουλος 
Μηχανολόγος Μηχανικό ∆ΠΘ 

 

                                         ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

 

   Προβλεπτική Συντήρηση ηλεκτρο-µηχανολογικού εξοπλισµού 

βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και πλοίων µε µέτρηση και 

ανάλυση: 

• Κραδασµών για τη διάγνωση βλαβών σε: 

o Ρουλεµάν, Κουζινέτα 

o Γρανάζια, κιβώτια µετάδοσης ισχύος 

o Κακή ευθυγράµµιση  

o Αζυγοσταθµία 

o Σπηλαίωση 

o Μηχανική χαλαρότητα 

o Ανεπαρκής λίπανση 

o Ηλεκτρικά και µηχανικά προβλήµατα κινητήρων 

• Ρεύµατος για για διάγνωση και έλεγχο: 

o ηλεκτρικών (π.χ. ασυµµετρία/υπέρβαση τάσης) και 

µηχανικών (π.χ. χαλαροί ράβδοι) βλαβών 

ηλεκτροκινητήρων 

o  ποιότητας ισχύος, φορτίου, απόδοσης, ροπής, κλπ 

• Υπερήχων  για τον έλεγχο:  

o ηλεκτρολογικών πινάκων  

o διαρροών πεπιεσµένου αέρα και συστηµάτων 

ατµού  

o ανίχνευση βλαβών µηχανικών στοιχείων 

• Θερµογραφικών εικόνων ως επικουρικό διαγνωστικό 

εργαλείο, εντοπίζοντας προβλήµατα: 

o σε ηλεκτροκινητήρες 
o βλάβες σε έδρανα, γρανάζια, κλπ 

• Στρεπτικών Ταλαντώσεων για τον εντοπισµό: 

o τάσεων που µπορεί να οδηγήσουν σε θραύση 

µηχανικών στοιχείων 

o φθορά γραναζιών 

o φθορά συνδέσµων αξόνων 
 

Στατική (∆οµική) ιδιοανυσµατική ανάλυση (modal analysis) 

στρεφόµενων µηχανών µε: 

• Μέτρηση και ανάλυση κραδασµών 

o για επίλυση προβληµάτων συντονισµού  

• Μέθοδο πεπερασµένων και συνοριακών στοιχείων 

o για υπολογισµό ιδιοσυχνοτήτων, απόσβεσης, 

ταλαντωτικών µορφών, κλπ 

 

Ανάπτυξη και εγκατάσταση µόνιµων συστηµάτων µετρήσεων 

πεδίου και παρακολούθησης λειτουργικής κατάστασης 

στρεφόµενων µηχανών 
 

Μέτρηση και ανάλυση ταλαντώσεων που επιδρούν στο 

ανθρώπινο σώµα από χρήση εργαλείων και οχηµάτων 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

   

 

 

   

   

   

   

   

   

          



                             

     

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 
     

  

Η εργαστηριακή οµάδα έχει αναπτύξει στο πεδίο της 

διαγνωστικής µόνιµη επιστηµονική και τεχνική 

συνεργασία µε σηµαντικές Ελληνικές βιοµηχανίες 

και εταιρείες, είτε στα πλαίσια Ερευνητικών 

προγραµµά-των, είτε στα πλαίσια διµερών 

συνεργασιών, όπως: 

 

Κ∆ΕΠ (∆ΕΗ) 

ΑΗΣ Λαυρίου (∆ΕΗ) 

Αιολικό Πάρκο ∆ΕΗ Ν. Λέσβου 

Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) 

Αλουµίνιον της Ελλάδος  

Ελληνική Βιοµηχανία Αλουµινίου 

(ΕΛΒΑΛ) 

Ανώνυµη Ναυτιλιακή Εταιρία Κρήτης 

(ΑΝΕΚ) 

GEOHELLAS S.A. 

BIC ΕΛΛΑΣ 

ΤΡΑΜ Α.Ε. 

National Instruments 

                  

                   

                   

                   

                   

                             

       
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

        

 Το Εργαστήριο ∆υναµικής και Κατασκευών διαθέτει σύγχρονη 

εργαστηριακή υποδοµή και εξοπλισµό:  

 

Φορητό µετρητικό σύστηµα Microlog MX της εταιρείας SKF για µετρήσεις 

πεδίου:  

• µέτρηση και ανάλυση κραδασµών  

• ζυγοστάθµιση µηχανικών στοιχείων  

• στατική δοµική ανάλυση µηχανών και κατασκευών  

Τηλεµετρικό καταγραφικό σύστηµα στρεπτικών ταλα-ντώσεων 
TorqueTrack 9000 της εταιρείας Biensfeld Engineering Inc για µετρήσεις 

πεδίου: 

• καταγραφή και ανάλυση στρεπτικών ταλαντώσεων  

• υπολογισµός της δυναµικής καταπόνησης µηχανών 

Φορητό µετρητικό σύστηµα EXP3000 της εταιρείας BAKER για µετρήσεις 

πεδίου: 

• µέτρηση και ανάλυση του ρεύµατος ηλεκτροκινητήρων σταθερών και 

µεταβλητών στροφών 

• διάγνωση ηλεκτρικών 

και µηχανικών βλα-

βών ηλεκτροκινητή-

ρων 

• µέτρηση και έλε-γχος 

ποιότητας ισχύος, φο-

ρτίου, απόδοσης, κλπ 

Σύστηµα στατικής δοµι-

κής ανάλυσης (modal 
analysis) µε φορητό 

διεγέρτη δύναµης έως  

500 N της εταιρείας MB 

Dynamics για την 

µέτρηση και την µελέτη 

των δυναµικών χαρακτη-

ριστικών (ιδιοσυχνότητες, απόσβεση, ταλαντωτικές µορφές, κλπ) µηχανών 

και κατασκευών. 

Ψηφιακή θερµοκάµερα Τ335 της εταιρείας FLIR για µετρήσεις πεδίου σε: 

• κτηριακές εφαρµογές (ενεργειακή απόδοση, θερµοκρασίες, έλε-γχος 

κτηριακής µόνω-σης, εντοπισµός ενε-ργειακών απωλειών, διαρροή 

υγρών και περιοχές υγρασίας, έλεγχος κλιµατιστικών συσκευών, κλπ)  

• βιοµηχανικές εφαρµογές (επικουρικό διαγνωστικό εργαλείο στην 

προβλεπτική συντήρηση µηχανών, εντοπίζοντας προβλήµατα σε 

ηλεκτροκινητήρες, βλάβες σε έδρανα, γρανάζια, κλπ) 

 Φορητό σύστηµα καταγραφής και ανάλυσης ταλαντώσεων 
που επιδρούν στο ανθρώπινο σώµα SVAN58 της εταιρείας 

SVANTEK. 

Πολυκάναλα συστήµατα για µετρήσεις πεδίου σε πραγµατικό 

χρόνο της εταιρείας National Instruments. Τα καταγραφικά 

συστήµατα είναι ανοιχτής αρχιτεκτονικής και είναι κατάλληλα 

για ταυτόχρονη λήψη και επεξεργασία δυναµικών µετρήσεων 

(κραδασµοί, θερµοκρασία, πιέση, τάση, ήχος, µετατοπίσεις, 

κλπ)  

Αναλογικό σύστηµα µέτρησης υπερήχων UltraProbe 2000 της 

εταιρείας ue Systems INC για τον έλεγχο ηλεκτρολογικών 

πινάκων, διαρροών πεπιεσµένου αέρα και συστηµάτων ατµού, 

ανίχνευση βλαβών µηχανικών στοιχείων, κλπ. Το όργανο 

µέτρησης υπερήχων εντοπίζει συχνότητες µεταξύ 20 και 100 

KHz και έχει τη δυνατότα να καταγράφει την ταλάντωση στην 

επιφάνεια των µηχανών και το ηχητικό κύµα που παράγεται 

κατά τη λειτουργία αυτών.  

Κάµερα ταχείας λήψης Hispec Momochrome της εταιρείας 

Pyramid Imaging για οπτική καταγραφή και ανάλυση της 

δυναµικής απόκρισης µηχανών και κατασκευών.  

Στροβοσκόπιο TMRS1 της εταιρείας SKF για την καταγραφή 

της ταχύτητας περιστροφής στρεφόµενων µηχανικών στοιχείων, 

όπως εδράνων, αξόνων, γραναζιών, αξόνων, κλπ. 

Θερµόµετρο οπτικό/επαφής TMTL2400K της εταιρείας SKF 

για καταγραφή θερµοκρασιών εύρους -60 ... 1000oC. 

Ψηφιακό ταχύµετρο οπτικό/επαφής της εταιρείας SKF για την 

µέτρηση της ταχύτητας στρεφόµενου εξοπλισµού. 

Αισθητήρια για µετρήσεις πεδίου, όπως:  

• µονοαξονικά και τριαξονικά επιταχυσιοµέτρα διαφόρων 

µεγεθών και ευαισθησίας των εταιρειών PCB, Omega, ΙΜΙ 

και B&K  

• µικρόφωνα των εταιρειών B&K και Larson Davis  

• αισθητήρια δύναµης των εταιρειών PCB και ΗΒΜ  

• οπτικά αισθητήρια lasers µέτρησης µετατόπισης των 

εταιρειών Keyence και Micro–Epsilon  

• encoders των εταιρεών SIEMENS και HEIDENHAIN 

θερµοστοιχεία για καταγραφή επιφανειακών θερµοκρασιών 
 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

               

 


