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Κοιλάδα Τεμπών. 
Αυτοματισμός για την μεγαλύτερη σήραγγα των Βαλκανίων! 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Η SIEMENS μας ανέθεσε το έργο της αυτοματοποίησης του συστήματος 

SCADA/TMS των τριών νέων σηράγγων των Τεμπών. Οι σήραγγες έχουν 

συνολικό μήκος 11 χλμ. (2 χλμ., 3 χλμ., 6 χλμ.),  από τις οποίες αυτή των 6 χλμ. 

είναι η μεγαλύτερη των Βαλκανίων. Τα σημεία ελέγχου της εγκατάστασης 

ξεπερνούν τα 18.000. Ο αυτοματισμός των σηράγγων υποστηρίζει τα 

παρακάτω υποσυστήματα: 

 Φωτισμό  

 Eξαερισμό  

 Πυρανίχνευση & πυρόσβεση  

 Σύστημα κλειστού κυκλώματος 

         τηλεόρασης (CCTV)  

 Σύστημα τηλεφώνων ανάγκης     

         και μεγάφωνων,  

 Ραδιοεπικοινωνίες 

 Διαχείριση δικτύου Μέσης  

        Τάσης,  

 Εποπτεία δικτύου και Σύστημα Ελέγχου Κυκλοφορίας (TMS). 

 

«Εξασφαλίζει ασφαλή και αποδοτική λειτουργία» 

 

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 

Αυτοματοποίηση της 

λειτουργίας της μεγαλύτερης 

σήραγγας των Βαλκανίων για 

την ασφαλή και αποδοτική 

λειτουργία του. 

 

ΛΥΣΗ 

Central CPU: S7-400H 

Remote IO: ET200S 

Scada: WinCC OA 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ολοκληρωμένη λύση που 

καλύπτει τις αυστηρότερες 

προδιαγραφές ασφάλειας. 

 

 

 

 



 
 

19/4/2017 
AS Automation System Hellas| www.ashellas.com 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

 Ο σχεδιασμός μας είχε ως βάση το σύστημα SIEMENS SIMATIC S7-400H καθώς ελαχιστοποιεί την πιθανότητα 

αποτυχίας σχεδόν στο 0%! 

Σε κάθε μία από τις σήραγγες χρησιμοποιήσαμε CPU 417-5H για την συλλογή όλων των σημάτων ελέγχου και την 

εκτέλεση όλου του προγράμματος αυτοματισμού.  Χρησιμοποιήσαμε εξοπλισμό SIEMENS της σειράς ET200S, σε 

πάνω από 100 απομακρυσμένους σταθμούς  I/O, καθώς συνδυάζουν πολύ υψηλή ποιότητα και ιδιαίτερα 

ανθεκτική κατασκευή. 

Στα σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όσον αφορά στον έλεγχο, πρέπει να αναφερθούν:  

 Οι 120 απομακρυσμένοι σταθμοί συλλογής σημάτων (RIO – Remote Input/Output).  

 Ο έλεγχος περίπου 18.000 σημείων, από τα οποία πάνω από 10.000 είναι φυσικά σημεία και τα υπόλοιπα είναι 

δικτυακά.  

 Ο αερισμός ειδικών απαιτήσεων στην σήραγγα Τ2. Το μεγάλο μήκος της σήραγγας απαιτούσε από τη μελέτη 

εφαρμογής, την υλοποίηση ενός ειδικού αλγορίθμου PID για τον εξαερισμό της.  

 Ο αυτοματισμός της διαχείρισης του δικτύου Μέσης Τάσης που προβλέπει σενάρια αναδιάταξης του βρόχου Μέσης 

Τάσης, ώστε ακόμα και σε βλάβες του δικτύου ή των παροχών της ΔΕΗ, να μπορεί να λειτουργεί η σήραγγα με 

ασφάλεια.  

 Τα περισσότερα από 500 σενάρια διαχείρισης κυκλοφορίας (TMS) για προγραμματισμένες ενέργειες και έκτακτα 

περιστατικά.  

 Η οπτική απεικόνιση του συστήματος SCADA/TMS που έγινε με τη χρήση του λογισμικού WinCC OA της 

SIEMENS, το οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε σήραγγες στην Ελλάδα.  

Η καρδιά των τριών σηράγγων, ελέγχεται από το Κέντρο Διαχείρισης Αυτοκινητοδρόμου (ΚΔΑ) ή αλλιώς MMS 

(Motorway Management System), το οποίο φροντίζει για την ασφαλή διαχείριση της κυκλοφορίας. To Κέντρο 

Διαχείρισης, αναγνωρίζει τα συμβάντα που μπορεί να παρουσιαστούν στις σήραγγες του έργου και τα αντιμετωπίζει 

αποτελεσματικά. 

Οι χειριστές του συστήματος βλέπουν σε πραγματικό χρόνο την λειτουργία όλων των σημείων ελέγχου και τους 

ενδεχόμενους συναγερμούς, ενώ μπορούν να χειριστούν απομακρυσμένα το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού 

(Remote control). 

 

 

«Λύση που καλύπτει τις αυστηρότερες 

προδιαγραφές ασφαλείας» 
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ΑΝΤΙΚΤΥΠΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής για την Ελλάδα με σημαντικές θετικές επιπτώσεις.  Οι οδηγοί θα 

επωφεληθούν από μια συνεχή κυκλοφοριακή ροή ακόμη και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, καθαριότητα 

και σεβασμό προς την γύρω περιοχή καθώς και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και οικονομία! 

Ταυτόχρονα, συνολικά η περιοχή θα επωφεληθεί από τις αυξημένες (άμεσες και έμμεσες) δυνατότητες 

απασχόλησης, καθώς και την περιβαλλοντική προστασία της Κοιλάδας των Τεμπών λόγω μειωμένης κυκλοφορίας 

και ρύπων! 

 

 

«Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο 

υποδομής για την Ελλάδα» 

 

 


