




του 

κεφόλαιο 2 

τα στάδια 
σχεδιασμού 

Αναγκαιότητα Σχεδιασμού 

Είδη και Χαρακτηριστικά Μελετών 

Περιγραφή Σταδίων Σχεδιασμού 

Βασικός και Λεπτομερής Σχεδιασμός 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφονται τα διάφορα στάδια του σχεδιασμού ενός 

χημικού εργοστασίου με έμφαση σ' εκείνα που η συμμετοχή του χημικού μηχανικού είναι 

καθοριστική. Αρχικά αναλύεται η διαδικασία κατά την οποία μία επενδυτική ιδέα παίρνει 

τη μορφή επενδυτικού σχεδίου (§2.1 . Αναγκαιότητα Σχεδιασμού) . Στη συνέχεια 

αναφέρονται οι διάφορες μελέτες (προμελέτη , μελέτη σκοπιμότητας, οριστική μελέτη) 

που είναι απαραίτητο να εκπονηθούν προκειμένου να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί ένα 

επενδυτικό σχέδιο (§2.2. Είδη και χαρακτηριστικά Μελετών). Στην επόμενη παράγραφο 

(§2.3. Περιγραφή Σταδίων Σχεδιασμού) αναλύονται σε έκταση τα στάδια του 

σχεδιασμού (βασικός-λεπτομερής σχεδιασμός, προμήθειες συσκευών-μηχανημάτων , κλπ) . 

Ιδιαίτερη ανάπτυξη γίνεται στα στάδια του βασικού και λεπτομερούς σχεδιασμού που 

αποτελούν και το κύριο περιεχόμενο των επόμενων κεφαλαίων. Περιγράφεται η 

διαδικασία ανάλυσης-σύνθεσης ως επίσης και εκείνη της αριστοποίησης (δομικής και 

παραμετρικής), που αποτελούν τα κύρια γνωρίσματα του βασικού σχεδιασμού (§2.4. 

Βασικός και Λεπτομερής Σχεδιασμός). 
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2.1. Αναγκαιότητα Σχεδιασμού. 

Η ανέγερση ενός χημικού εργοστασίου προκύπτει από την 

υλοποίηση ενός συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Με τη σειρά του το 

επενδυτικό σχέδιο διαμορφώνεται μετά από τη σύλληψη κάποιας 

επενδυτικής ιδέας, η οποία είναι συνήθως το αποτέλεσμα μίας 

αναπτυξιακής πολιτικής . 

Ας υποθέσουμε ότι σ' ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα κρίνεται 

απαραίτητη η κάλυψη των αναγκών σε ορισμένα αγαθά (πχ φάρμακα, 

λιπάσματα). Μία τέτοια κάλυψη είναι δυνατό να επιτευχθεί με εισαγωγές 

ή με εγχώρια παραγωγή . Στην περίπτωση της παραγωγής γεννιέται η 

αντίστοιχη επενδυτική ιδέα η οποία μετά από μελέτες διαμορφώνεται σε 

επενδυτικό σχέδιο. Συνεχίζοντας το παράδειγμα υποθέτουμε ότι το 

αναπτυξιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει και έργα υποδομής (πχ γέφυρες, 

αυτοκινητόδρομοι, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), τα οποία 

δημιουργούν (πιθανά) την επενδυτική ιδέα μίας χαλυβουργίας (για την 

κάλυψη των αναγκών σε χάλυβα των έργων υποδομής). Για τη 

χαλυβουργία πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες μελέτες για να 

διαμορφωθεί το αντίστοιχο επενδυτικό σχέδιο . Διαγραμματική απεικόνιση 

των προηγούμενων δίνεται στο Σχ.2.1 , όπου φαίνεται ότι κάθε 

αναπτυξιακό πρόγραμμα δημιουργεί ανάγκες από τις οποίες προκύπτουν 

επενδυτικές ιδέες . Στη συνέχεια με την εκπόνηση των σχετικών 

μελετών διαμορφώνεται το επενδυτικό σχέδιο για την εγκατάσταση 

συγκεκριμένου χημικού εργοστασίου . 

Πολλές φορές είναι πιθανό μία επενδυτική ιδέα να διαμορφωθεί 

πρωθύστερα. Συγκεκριμένα πρώτα αποφασίζεται η είσοδος κάποιου 

προϊόντος στην αγορά και κατόπιν επιβάλλεται η κατανάλωσή του , με 

κατάλληλες τεχνικές προώθησης (πχ διαφήμιση), χωρίς η χρήση του να 

είναι αναγκαία ή σε άλλες περιπτώσεις είναι τουλάχιστον 

αμφισβητούμενη (αυτό συμβαίνει σε μεγάλο αριθμό προίόντων και 

αποτελεί ένα από τα γνωρίσματα της καταναλωτικής κοινωνίας) . Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 50% των προίόντων της χημικής βιομηχανίας 

Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα 

Ανάγκες 

Σχήμα 2.1: 

Οικονομικοί 
Θεσμικοί 

Τεχνολογικοί 

Περιορισμοί 

Υλοποίηση 

Διαμόρφωση επενδυτικού σχεδίου. 
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απορροφήθηκαν από την αγορά την τελευταία εικοσαετία. (Douglas, 
1988). Το γεγονός αυτό αποτελεί μια έκφραση του καταναλωτικού 

προσανατολισμού της κοινωνίας . 

Όπως φαίνεται στο Σχ.2.1 το επενδυτικό σχέδιο υπόκειται σε 

οικονομικούς, τεχνολογικούς και θεσμικούς περιορισμούς. Οι οικονομικοί 

περιορισμοί έχουν σχέση με την οικονομική αποδοτικότητα της 

επένδυσης. Τα κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τον ιδιοκτήτη του έργου (κριτήρια δημοσιονομικά και 

κριτήρια ιδιωτικά) . Οι τεχνολογικοί περιορισμοί αναφέρονται στην 

εφικτότητα ή/και την αναγκαιότητα χρησιμοποίησης ορισμένων μεθόδων 

παραγωγής. Τέλος οι θεσμικοί περιορισμοί καθορίζουν το πλαίσιο των 

προδιαγραφών για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προίόντων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας . 

2.2. Είδη και Χαρακτηριστικό Μελετών. 

Οι μελέτες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση του 

επενδυτικού σχεδίου δίνονται στον Πίν .2 . 1 . Στον ίδιο πίνακα δίνονται 

στοιχεία για το σφάλμα των εκτιμήσεων, το κόστος ως ποσοστό του 

ύψους της επένδυσης και το σχετικό κόστος των μελετών . Ο Πίν.2.1 

περιέχει δεδομένα της American Association of Cost Engineers - AACE 
(Peters and Timmerhaus, 1988), όπως αυτά τροποποίηθηκαν για να 

προσαρμοσθούν στις Ελληνικές συνθήκες. Από την AACE 
περιγράφονται πέντε κατηγορίες μελετών , οι οποίες σπάνια εκτελούνται 

στην πράξη γι' αυτό στον Πίν .2.1 περιορίσθηκαν σε εκείνες που έχουν 

πρακτική εφαρμογή . 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το κόστος εκπόνησης των μελετών (ως 

ποσοστό του κόστους της επένδυσης) διαφοροποιείται με το ύψος και 

την πολυπλοκότητα της επένδυσης. Έτσι όσο αυξάνει η πολυπλοκότητα 

του αντικειμένου της επένδυσης αυξάνει και το ποσοστό του κόστους 

της μελέτης. Τα στοιχεία του Πίν . 2 . 1 είναι ενδεικτικά , γι ' αυτό και στην 

ΠΙνακας 2.1: 
Κατηγορίες και κόστος μελετών . 

Περιγραφή 

Προμελέτη 

Μελέτη Σκοπιμότητας 

Οριστική Μελέτη 

Κόστος 

(% επένδυσης ) 

0.8-1 .2 

2.5-3.5 

5.0-6.5 

Σχετικό 

κόστος 

1 

3 
5 

Σφάλμα 

(%) 

25-40 

5-15 

3- 5 
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πράξη εμφανίζονται σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με την 

ιδιαιτερότητα της επένδυσης. 

Η προμελέτη συνήθως εκπονείται με τη χρήση βιβλιογραφικών 

δεδομένων και γι' αυτό η ακρίβεια των εκτιμήσεων είναι περιορισμένη. 

Με τη μελέτη σκοπιμότητας τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα ή μη 

υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Στη μελέτη αυτή γίνεται πλήρης 

οικονομική ανάλυση (πάγιο κόστος επένδυσης, λειτουργικό κόστος, 

έσοδα, αποδοτικότητα επένδυσης), περιγράφονται οι συνθήκες της 

αγοράς και οι τρόποι προώθησης των προίόντων. Επίσης γίνεται η 

επιλογή της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, και αναπτύσσεται η 

αντίστοιχη παραγωγική διαδικασία. Όλα τα οικονομικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται προέρχονται από σχετικές άμεσες έρευνες (και όχι 

από βιβλιογραφικές πηγές). Είναι πιθανό στη μελέτη σκοπιμότητας να 

εξετάζονται περισσότερες από μία παραγωγικές διαδικασίες. Η οριστική 

μελέτη περιλαμβάνει ότι και η προηγούμενη αλλά τα διάφορα 

αντικείμενα αναλύονται σε μεγαλύτερη έκταση και λεπτομέρεια με 

συνέπεια οι διάφορες εκτιμήσεις να έχουν αυξημένη ακρίβεια (σφάλμα 

της τάξης του 3-5%). Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε στοιχεία 

προσφορών που δίνονται από τους κατασκευαστές . Είναι φανερό ότι 

στην οριστική μελέτη δεν εξετάζονται εναλλακτικές περιπτώσεις παρά 

εκείνη που πρόκειται να υλοποιηθεί. 

Η βασική διαφορά μεταξύ της μελέτης σκοπιμότητας και της 

οριστικής είναι ότι η δεύτερη περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για 

την ανέγερση του εργοστασίου (αναλυτικά κατασκευαστικά σχέδια έργων 

πολιτικού-μηχανικού, σωληνώσεων, εναλλακτών, προδιαγραφές 

προμήθειας μηχανημάτων κλπ). 

Από τα προηγούμενα προκύπτει ότι κάθε είδος μελέτης περιέχει 

οικονομική και τεχνική ανάλυση του επενδυτικού σχεδίου. Η τεχνική 

ανάλυση της μελέτης σκοπιμότητας αντιστοιχεί στο βασικό σχεδιασμό 

και εκείνη της οριστικής στο λεπτομερή σχεδιασμό, που αποτελούν και 
τα κύρια αντικείμενα του Σχεδιασμού Χημικών Εργοστασίων. 

2.3. Περιγραφή Σταδίων Σχεδιασμού. 

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού διακρίνονται τα στάδια: βασικού 

σχεδιασμού, λεπτομερούς σχεδιασμού, προμηθειών μηχανημάτων, 

κατασκευής/ανέγερσης, δοκιμαστικής λειτουργίας, και παραλαβής. Στον 

Πίν.2.2 δίνεται ένα χρονοδιάγραμμα των σταδίων του σχεδιασμού, το 

οποίο είναι δυνατό να θεωρηθεί ως αντιπροσωπευτικό για την 

ανέγερση μίας μεσαίας ως προς το μέγεθος και την πολυπλοκότητα 

χημικής βιομηχανίας . (πχ εργοστάσιο θείκού οξέος δυναμικότητας 

150,000 ΜΤ/έτος) . 

Όπως παρατηρείται από τον Πίν.2.2 τα στάδια του βασικού και 
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ΠΙνακας 2.2: 
Χρονοδιάγραμμα των σταδίων του σχεδιασμού . 

Στάδια ο 

Βασικός Σχεδιασμός _(8) 

Λεπτομερής Σχεδιασμός 

Προμήθειες Μηχανημάτων 

Κατασκευή/Ανέγερση 

Δοκιμαστική ΛειτουΡΥία 

Παραλαβή 

Διάρκεια (έτη) 

1 2 

(12) 

(16) 

3 

--
(24) 

(6) 

(3) 

Ο αριθμοί σε παρένθεση δείχνουν μια αντιπροσωπευτική διάρκεια σε μήνες κάθε 

σταδίου . 

λεπτομερούς σχεδιασμού εκτελούνται πρώτα και τροφοδοτούν τα 

επόμενα μ' όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, γι' αυτό και η πληρότητά τους 

είναι καθοριστική για το αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Αναλυτική 

περιγραφή αυτών των σταδίων γίνεται στην §2.4. 
Στο στάδιο των προμηθειών συντάσσονται οι προδιαγραφές των 

μηχανημάτων* , και των έργων πολιτικού μηχανικού (θεμελιώσεις 
μηχανημάτων, κτίρια κλπ) , με βάση τα δεδομένα του βασικού και 

ειδικότερα του λεπτομερούς σχεδιασμού. Οι προδιαγραφές 

χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια διαγωνισμών , στους οποίους 

αξιολογούνται οι προσφορές των διαφόρων κατασκευαστών με κριτήρια 

τεχνικά-οικονομικά και στη συνέχεια γίνονται οι αντίστοιχες αναθέσεις 

προμήθειας και κατασκευής . Συνήθως στο σχεδιασμό χημικών 

εργοστασίων το στάδιο των προμηθειών επικαλύπτει εκείνο του 

λεπτομερούς σχεδιασμού (βλ.Πίν .2.2) . Αυτό συμβαίνει διότι ο λεπτομερής 

σχεδιασμός εκτελείται (σχεδόν) ταυτόχρονα με τις προμήθειες . Έτσι 

μετά την ολοκλήρωση του λεπτομερούς σχεδιασμού για ένα μηχάνημα ή 

τμήμα του εργοστασίου (π . χ. δίκτυα σωληνώσεων) αρχίζει και η 

αντίστοιχη διαδικασία για την προμήθεια προκειμένου να εξοικονομηθεί 

χρόνος. Όταν στον εξοπλισμό του εργοστασίου υπάρχουν μηχανήματα 

με μεγάλο χρόνο παράδοσης το στάδιο των προμηθειών αρχίζει 

ενωρίτερα από το λεπτομερή σχεδιασμό (βλ.Πίν .2 . 2) . Στην περίπτωση 

αυτή οι προδιαγραφές των αντίστοιχων μηχανημάτων έχουν 

ολοκληρωθεί στο στάδιο του βασικού σχεδιασμού . 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη Χημική Βιομηχανία είναι δύο ειδών. Τα 

τυποποιημένα μηχανήματα (ready made) και εκείνα που κατασκευάζονται μετά από 

παραγγελία (custom made). Στη δεύτερη περίπτωση εκτός από τις προδιαγραφές είναι 

απαραίτητη η σύνταξη αναλυτικών σχεδίων κατασκευής. 
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Τ ο στάδιο κατασκευής/ανέγερσης έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια και 

επικαλύπτει σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα. Κρίσιμη διαδικασία στο 

στάδιο αυτό είναι η επίβλεψη, η οποία γίνεται (συνήθως) από την 

ομάδα που έκανε το σχεδιασμό, με αντικειμενικό σκοπό να 

ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές του έργου. 

Στο επόμενο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας γίνονται οι 

έλεγχοι λειτουργικότητας αρχικά σε μεμονωμένα μηχανήματα ή τμήματα 

του εργοστασίου και στη συνέχεια στο σύνολο. Κατά τη διάρκεια αυτού 

του σταδίου γίνεται και η εκπαίδευση του προσωπικού που θα 

λειτουργήσει την εγκατάσταση. 

Στο τελευταίο στάδιο γίνεται από τον ιδιοκτήτη του έργου η 

παραλαβή, σύμφωνα με τις εγγυήσεις που έχουν δοθεί από το μελετητή 

ή/και τους κατασκευαστές. Στις εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνονται, 

ενεργειακές καταναλώσεις, προδιαγραφές πρΟίόντων, καταναλώσεις 

πρώτων και βοηθητικών υλών , αποδοτικότητες μονάδων-μηχανημάτων 

και άλλα. 

Μία διαφορετική απεικόνιση των σταδίων του σχεδιασμού δίνεται 

στο Σχ.2.2, όπου φαίνονται και οι μεταξύ των σταδίων αλληλεπιδράσεις . 

Όπως προκύπτει από . αυτό μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο 

λεπτομερής σχεδιασμός τροφοδοτείται με νέα στοιχεία (μη συνεχής 

γραμμή), τα οποία διαμορφώνουν τις τελικές προδιαγραφές. Αυτό 

συμβαίνει όταν κατά την αξιολόγηση των προσφορών διαπιστώνεται 

αντικειμενική αδυναμία ικανοποίησης των προδιαγραφών από τους 

κατασκευαστές, ή κρίνεται ότι υπάρχει άλλη συμφέρουσα 

τεχνοοικονομική λύση. ΣΙ αυτές τις περιπτώσεις είναι απαραίτητη η 

τροποποίηση των αρχικών προδιαγραφών. 

2.4. Βασικός και Λεπτομερής Σχεδιασμός. 

Όπως έχει αναφερθεί ο βασικός 

τμήμα της μελέτης σκοπιμότητας, 

εκτιμήσεων είναι από 5 έως 15%. 
κρίσιμο στάδιο διότι κάθε παράλειψη 

στα επόμενα στάδια. 

σχεδιασμός αποτελεί το τεχνικό 

στην οποία το σφάλμα των 

Ο βασικός σχεδιασμός είναι το 

ή λάθος που γίνεται μεταφέρεται 

Στο Σχ.2.3 απεικονίζονται οι διάφορες φάσεις του βασικού 

σχεδιασμού . Όπως παρατηρείται το κύριο χαρακτηριστικό του είναι η 

κυκλική διαδικασία σύνθεσης-ανάλυσης-aριστοποίησης (Westerberg, 
Hutchison, Motard et al, 1979). Με τη σύνθεση γίνεται η δόμηση 

εναλλακτικών διαγραμμάτων ροής. Η μεθοδολογία για τη δόμηση αυτών 

των διαγραμμάτων περιγράφεται στο Κεφ.5. Στη φάση της ανάλυσης 

του διαγράμματος ροής επιλύονται τα ισοζύγια μάζας-ενέργειας και 

γίνεται η διαστασιολόγηση του εξοπλισμού, ενώ ταυτόχρονα εκτελούνται 

και οι οικονομικοί υπολογισμοί. Μετά από τη φάση αυτή ακολουθεί η 
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Αρχές Χημικές Μηχανικής 

Πληροφορίες από 
Βιβλιογραφία 

και παρελθοντική εμπειρία 

Βασικός και Λεπτομερής Σχεδιασμός Γ - - - - - - - - - ..., 

Σχέδια και Οδηγίες 
Εργων 

Πολιτικου Μηχανικού 

Τελικές 
Προδιαγραφές και 
Σχέδια Εξοπλισμού 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 
Προδιαγραφές και Ι 
Σχέδια Εξοπλισμού Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 
ι------Ι 
Ι Αξιολόγηση Ι 
Ι Προσφορών 1"4-------, 
'-- _____ 1 

Ι Ι __ Αιτήσεις για Προσφορές 1 __ J 
Παραγγελίες Εξοπλισμού ~ Κατασκευαστές 

1 

Ι 

Ι 

Προμήθεια Εξοπλισμού 

Ανέγερση Ι Κατασκευή Ι 
Μηχανήματα 

Ι 

Ι Δοκιμαστική Λειτουργία Παραλαβή Ι 

+ 
Σχήμα 2.2: 
Διαγραμματική απεικόνιση των σταδίων του σχεδιασμού . 

παραμετρική αριστοποίηση του αποτελέσματος, όπου προσδιορίζονται οι 

άριστες τιμές των μεταβλητών του συστήματος (πίεση, θερμοκρασία, 

ροές, χαρακτηριστικά μεγέθη συσκεύων και άλλα). 

Το αποτέλεσμα της παραμετρικής αυτής αριστοποίησης τροποποιεί 

πολλά στοιχεία από την αρχική ανάλυση γι' αυτό και η φάση αυτή 

εκτελείται εκ νέου. Με τη δομική αριστοποίηση επιλέγεται μεταξύ των 

εναλλακτικών διαγραμμάτων ροής εκείνο που εμφανίζει την άριστη 
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Ι Ανάγκες Ι 

Ι , 
Ι Σύνθεση Ι 

Ι , 
Ανάλυση 

(Διεργασιών και Βοηθητικών Παροχών) 

Ι Δομική Ι Ι Παραμετl?ική Ι 
Αριστοποιηση Ισοζύγια Μάζας και Ενέργειας 

Αριστοποίηση 

Διαστασιολόγηση εξοπλισμού 
j 

Οικονομική Αξιολόγηση 

Ι 
.1 

Τελικο Διαγραμμα Ροης Ι 
Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

Ι 

--------------~ 

Σχήμα 2.3: 

Ανάλυση 
Ασφάλειας και Αξιοπιστίας 

"Πάγωμα" 
Βασικού Σχεδιασμού 

Λεπτομερής Σχεδιασμός 

Οι φάσεις και το αντικείμενο του βασικού σχεδιασμού . 

δομή. Είναι φανερό ότι η επιλογή αυτή προκύπτει μετά από οικονομική 

αξιολόγηση. Η άριστη δομή αναφέρεται στη βέλτιστη διασύνδεση των 

μηχανημάτων ως επίσης και στη βέλτιστη χρήση μεταξύ ανταγωνιστικών 

διεργασιών. 

Μετά από τα προηγούμενα διαμορφώνεται το τελικό διάγραμμα 

ροής στο οποίο γίνεται ανάλυση λειτουργικότητας. Κατά την ανάλυση 

αυτή εξετάζεται η δυνατότητα να λειτουργήσει η εγκατάσταση σύμφωνα 

με το διάγραμμα ροής σε μόνιμες και ελεγχόμενες συνθήκες . Στη φάση 

αυτή διαμορφώνεται τόσο η βασική φιλοσοφία του συστήματος όσο και 
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