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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να πραγματοποιηθεί 
ο πλήρης έλεγχος της λειτουργίας πλυντηρίου ρούχων 
με προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή, σε γλώσσα 
Ladder. Επίσεις να ληφθούν υπόψη όλες οι 
παράμετροι της λειτουργίας ενός πλυντηρίου ρούχων.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο σωλήνας νερού συνδέεται με το δίκτυο νερού και
διοχετεύει νερό στο εσωτερικό του πλυντηρίου,το

νερό θερμαίνεται μέσω μιας αντίστασης .
Η θερμοκρασία του νερού,μπορεί να κυμανθεί μεταξύ

0° και 90° μέσω ενός ρυθμιζόμενου θερμοστάτη
,ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλεγεί . Η

ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται με την βοήθεια
ενός περιστρεφόμενου επιλογέα. 

Combiwash είναι το σύστημα πλύσης που έχει
υιοθετηθεί στα περισσότερα μοντέλα πλυντηρίων

ρούχων Hoover. 
Με αυτό το σύστημα το νερό από τον πυθμένα

οδηγείται μέσω ενός αγωγού στο εσωτερικό του
κάδου και πέφτει από επάνω στα ρούχα. Η αντλία

αποχέτευσης στο τέλος του κύκλου της πλύσης
απομακρύνει και το νερό από το τελευταίο ξέβγαλμα

και μετά από μερικά λεπτά απελευθερώνει το
μηχανισμό ασφάλειας της πόρτας.



 Τα μέρη του πλυντηρίου χωρίζονται σε Μηχανικά 
και τα Ηλεκτρικά 

Μηχανικά μέρη 
§ Περίβλημα 
§ Κάδος 
§ Τύμπανο 
§ Σαπουνοθήκη 
§ Ελατήρια 
§ Φίλτρο 
§ Ευκίνητα ποδαράκια 
§ Λάστιχα 
§ Ιμάντας και τροχαλίες 
§ Πόρτα 
§ Λάστιχο πόρτας 
§ Ρουλεμάν 
§ Βαρίδι

Ηλεκτρικά μέρη 
§ Θερμοστάτες σταθερής θερμοκρασίας 
§ Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης 
§ Πιεζοστάτης 
§ Αντλία νερού 
§ Θερμικό στοιχείο 
§ Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες νερού 
§ Ηλεκτρικός κινητήρας 
§ Χρονοδιακόπτης ή ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου
§ Πυκνωτής 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Το ηλεκτρικό πλυντήριο ρούχων παρήχθη πρώτη 
φορά μαζικά το 1906. Δεν είναι γνωστό ποιος εφηύρε 
αρχικά το ηλεκτρικό πλυντήριο. Ο J. Alva, ψαράς στο 
επάγγελμα, έχει κατοχυρωθεί ανακριβώς ως 
εφευρέτης του ηλεκτρικού πλυντηρίου. Το γραφείο 
αμερικανικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας παρουσιάζει
τουλάχιστον ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εκδίδεται
στο όνομα κάποιου κ. Φίσερ

Η εφεύρεση Το πρώτο βρετανικό δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας για την κατηγορία πλυσίματος και 
στυψίματος μηχανών εκδόθηκε το 1691. Ένα σχέδιο 
ενός πρόωρου πλυντηρίου ρούχων εμφανίστηκε σε 
μία έκδοση τον Ιανουάριο του 1752 "του περιοδικού 
των κυρίων", σε μια αγγλική δημοσίευση. Το 1782, 
εκδόθηκε ένα βρετανικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για 
ένα πλυντήριο περιστρεφόμενων τυμπάνων στον 
Henry Sidgier. Πρώτες οι Ηνωμένες     Πολιτείες 
κατοχυρώνουν, με τον τίτλο "ενδύματα που 
πλένονται, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας" στον Nathaniel 
Briggs από το Νιου     Χάμπσαϊρ. Σε μια πυρκαγιά το 
1797 καταστράφηκε το γραφείο διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και δεν σώθηκε καμία περιγραφή της 
συσκευής και έτσι δεν είναι γνωστό πως λειτουργούσε
η συσκευή που είχε "εφεύρει" ο Briggs



Αξιολόγηση Η ικανότητα πλυσίματος και το κόστος 
είναι οι κύριες εκτιμήσεις για την αγορά ενός 
πλυντηρίου ρούχων. Στα πλυντήρια ρούχων δίνονται 
οι βαθμοί Eurobell για την απόδοση πλύσης, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και την αποδοτικότητα 
περιστροφής. Οι βαθμοί ξεκινούν από το Α μέχρι το Ε
(από το καλύτερο προς το χειρότερο), και παρέχουν 
μια απλή μέθοδο για την οικονομία και την απόδοση. 
Μια συσκευή ΑΑΑ δηλώνει κορυφαία απόδοση και 
στις τρεις κατηγορίες.

Σχεδιασμός Τα πλυντήρια ρούχων είναι διαθέσιμα σε 
δύο κύριες μορφές: "επάνω φόρτωσης" και 
"μπροστινής φόρτωσης". Το σχέδιο "επάνω 
φόρτωσης" είναι δημοφιλέστερο στις Ηνωμένες   
Πολιτείες, τον Καναδά, την Αυστραλία και μερικά 
μέρη της Ευρώπης: τοποθετεί τα ενδύματα σε έναν 
κάθετα τοποθετημένο.. κύλινδρο με έναν αναδευτήρα 
στο κέντρο του κυλίνδρου. Τα πλυντήρια "επάνω 
φόρτωσης" στην Ασία χρησιμοποιούν στροφεία αντί 
αναδευτήρων. Τα στροφεία είναι παρόμοια με τους 
αναδευτήρες εκτός από το ότι δεν έχουν την κεντρική 
θέση που επεκτείνεται επάνω και στη μέση του 
καλαθιού της σκάφης πλυσίματος. Τα ρούχα 
εισάγονται στον κάδο του πλυντηρίου από πάνω και 
καλύπτονται με δεύτερη μεταλλική πόρτα εκτός της 
κυρίας πόρτας στην οροφή του πλυντηρίου.



Το σχέδιο "μπροστινής φόρτωσης", το δημοφιλέστερο
στην Ευρώπη και τη Μέση     Ανατολή, τοποθετεί τον 
κύλινδρο οριζόντια, και η τοποθέτηση των ρούχων 
γίνεται από την είσοδο που βρίσκεται στην πρόσοψη 
της συσκευής, η οποία κλείνει με πόρτα από 
ανθεκτικό γυαλί κατάλληλο για υψηλές 
θερμοκρασίες. Ο κύλινδρος καλείται επίσης τύμπανο. 
Η ανάδευση γίνεται με την πίσω -και-εμπρός 
περιστροφή του κυλίνδρου. Τα ρούχα περιστρέφονται 
μέσα στο τύμπανο κατά τακτά χρονικά διαστήματα. 
Αυτή η κίνηση λυγίζει την ύφανση του υφάσματος 
και ο συνδυασμός νερού και απορρυπαντικού 
καθαρίζει τα ρούχα. Τα πλυντήρια έχουν ηλεκτρικά 
στοιχεία θέρμανσης για να θερμαίνουν το νερό.
Συγκριτικές δοκιμές πλυντηρίων με "μπροστινή 
φόρτωση" και "επάνω φόρτωση" έχουν δείξει ότι 
γενικά τα πρώτα πλένουν τα ρούχα καλύτερα, 
προκαλούν τη λιγότερη φθορά, καταναλώνουν 
λιγότερο νερό και απορρυπαντικό και συμβάλλουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας σε αντίθεση με τα 
πλυντήρια "επάνω φόρτωσης".
Προς το τέλος της δεκαετίας του '90, ο Βρετανός 
εφευρέτης James Dyson προώθησε έναν νέο τύπο 
πλυντηρίου ρούχων με δύο κυλίνδρους που 
περιστρέφονται σε αντίθετες κατευθύνσεις, 
μειώνοντας το χρόνο πλυσίματος και δίνοντας 
καθαρότερα αποτελέσματα, αλλά δεν έχει έως και 
σήμερα διατεθεί στην παραγωγή



ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να λειτουργήσει το πλυντήριο ρούχων πρέπει 
να έχουν συμβεί τα εξής:

· Να έχουμε επιλέξει ένα πρόγραμμα πχ. 90°C, 
60°C, 40°C, 30°C, dry, ξέβγαλμα.

· Να έχει κλείσει η πόρτα του πλυντηρίου

· Να ενεργοποιήσουμε το μπουτον σταρτ

· Να έχει ενεργοποιηθεί ο πιεσοστάτι

Εφόσον έγιναν όλα αυτά, τότε πρέπει να κλειδώσει η 
πόρτα, να ενεργοποιηθεί η ένδειξη RUN PROGRAM,
και να εκκινήσει το επιλεγμένο πρόγραμμα την ροή 
του μέχρι να τελειώσει.
Όταν τελειώνει ένα πρόγραμμα πρέπει να περιμένει το
πλυντήριο για 1,5λεπτά και μετά να ξεκλειδώνει την 
πόρτα του πλυντηρίου καθώς και να ανάβει η ένδειξη 
''FINISH'', η ποία θα παραμένει ενεργοποιημένη μέχρι
να επιλέξουμε από τα προγράμματα πλύσης το 
πρόγραμμα ''0''.
Κατά την λειτουργία του πλυντηρίου εφόσον έχει 
επιλεγεί ένα πρόγραμμα, τότε ακόμα και αν 
αλλάξουμε απο τον κυλινδρικό επιλογέα 
προγραμμάτων το πρόγραμμα και βάλουμε ένα άλλο 
ή το 0, το πρόγραμμα που επιλέχθηκε αρχικά, θα 
παραμένει ενεργοποιημένο έως τη στιγμή που θα 



τελειώσει η ροή του προγράμματος(το τέλος της 
πλύσης), εκτός και αν πατήσουμε το μπουτόν ''STOP 
PROGRAMM'', όπου τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία 
''FINISHING'' (τελειώματος λειτουργίας).
Όταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία FINISHING, πρέπει
το πρόγραμμα να ελέγξει εάν υπάρχει νερό μέσα στο 
πλυντήριο για να το αδειάσει, και να μετρήσει 
1,5λεπτά πριν ξεκλειδώσει την πόρτα και βγάλει την 
ένδειξη ''FINISH''.

(Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το πρόγραμμα 
πλύσης των 40 βαθμών)

Για να επιτευχθεί το πρόγραμμα αυτο, χρειάζονται οι 
εξης είσοδοι από αισθητήρια, και έξοδοι προς 
ενεργοποιητές. 
ΕΙΣΟΔΟΙ
%I0.0=START (ΜΠΟΥΤΟΝ) PROGRAMM
%I0.1=STOP (ΜΠΟΥΤΟΝ) PROGRAMM
%I0.2=ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 40 ΒΑΘ.
%I0.3=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 90 ΒΑΘΜΩΝ
%I0.4=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6Ο ΒΑΘΜΩΝ
%I0.5=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 40 ΒΑΘΜΩΝ
%I0.6=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 30 ΒΑΘΜΩΝ
%I0.7=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DRY
%I0.8=ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
%I0.9=ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
%I0.10=ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΝΕΡΟΥ



%I0.11=ΣΤΑΘΜΗ ΥΨΙΛΗ ΝΕΡΟΥ
%I0.12=  ΣΤΑΘΜΗ ΜΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
%I0.13=ΣΤΑΘΜΗ ΧΑΜΙΛΗ ΝΕΡΟΥ
ΕΞΟΔΟΙ

%  Q0.0=ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ
%Q0.1=ΛΥΧΝΙΑ RUN PROGRAMM
%Q0.2=ΛΥΧΝΙΑ ''FINISH''
%Q0.3  =ΑΝΤΛΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΔΟΥ
%Q0.4=ΑΝΤΙΛΑ + ΣΑΠΟΥΝΟΘΗΚΗ
%  Q0.5=ΑΝΤΛΙΑ+ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ
%Q0.6=ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΝΕΡΟΥ
%Q0.7=ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
%Q0.8=ΜΟΤΕΡ ΔΕΞΙΑ(ΑΡΓΑ)
%Q0.9=ΜΟΤΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ(ΑΡΓΑ)
%  Q0.10=ΜΟΤΕΡ ΔΕΞΙΑ ΜΕΣΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
%Q0.11=ΜΟΤΕΡ ΔΕΞΙΑ ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
%Μ0=RUN ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
%Μ1=LOCK PROGRAMM
%Μ2=ΑΠΟΤΟΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
%Μ3=FINISHING ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
%M4=END ''ΤΕΛΟΣ''
%Μ5=ΤΕΛΟΣ 90ΒΑΘΜΩΝ
%Μ6=ΤΕΛΟΣ 60ΒΑΘΜΩΝ
%Μ7=ΤΕΌΣ 40ΒΑΘΜΩΝ



%Μ8=ΤΕΛΟΣ 30 ΒΑΘΜΩΝ
%Μ9=ΤΕΛΟΣ DRY
%Μ10=ΤΕΛΟΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ
%Μ11=ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ Μ3 ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ
%Μ12=RUN 90
%M13=RUN60
%M14=RUN40
%M15=RUN30
%M16=RUN DRY
%M17=RUN ΞΕΒΓΑΛΜΑ
%Μ19=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 40 ΒΑΘΜΩΝ ΒΑΝΑΣ
%Μ20=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΤΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 40ΒΑΘ
%Μ21=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 40 ΑΝΤΛΙΑ ΣΑΠΟΥΝΟΘΥΚ
%Μ22=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 40 ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ
%Μ23=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ 40 ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
%Μ24=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΤΕΡ 
%Μ25=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΤΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1
%Μ26=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΤΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΣΗ40
%Μ27=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗΣ 40
%Μ28=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ 40
%Μ29=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΤΕΡ ΔΕΞΙΑ 40 2
%Μ30=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΤΕΡ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 40 2
%Μ31=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ 40 3
%Μ32=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 40 3
%Μ33=ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ 40 4



ΡΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 40 ΒΑΘΜΩΝ
ΚΕΛΣΙΟΥ

1. Γέμισμα κάδου έως τον sensor level 1
2. Σαπουνοθύκη+αντλία νερού για 5 seconds
3. Περιστροφή δεξιά για 8 second
4. Στάση για 5 δευτερόλεπτα
5. Περιστροφή δεξιά για 7 δευτερόλεπτα

(ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ''3,4,5'' ΓΙΑ 7 
ΦΟΡΕΣ)

6. Άδειασμα νερού εως απενεργοποιησηsensor 
level1

7. Περιστροφή δεξιά για 20 δευτερόλεπτα
8. Σταση για 20 δευτερόλεπτα
9. Περιστροφή αριστερά για 20 δευτερόλεπτα
10. Γένισμα κάδου μέχρι τον sensor level 2
11. Περιστροφή αριστερά 5 δευτερόλεπτα
12. Σταση 10 δευτερόλεπτα
13. Περιστροφή δεξιά 8 δευτερόλεπτα

  (ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ''11,12,13, ΓΙΑ  4 
ΦΟΡΕΣ)

14. Αδειασμα κάδου νερού
15. Αριστερή περιστροφή 20 δευτερόλεπτα
16. Αριστερή περιστροφη 20 δευτερόλεπτα full 

speed



17. Αριστερή περιστροφή 20 δευτερόλεπτα 
(αργά)

18. Γέμισμα κάδου sensor level 1+μαλακτικό
19. Δεξιόστροφα 8 δευτερόλεπτα
20. Στάση 5 δευτερόλεπτα
21. Αριστερόστροφα 8 δευτερόλεπτα

(ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 5 ΦΟΡΕΣ)
22. Γέμισμα κάδου έως sensor level 3
23. Δεξιόστροφα 10 δευτερόλεπτα
24. Στοπ 10 δευτερόλεπτα
25. Αριστερόστροφα 10 δευτερόλεπτα
26. Άδειασμα κάδου
27. Δεξιόστροφα 3 δευτερόλεπτα
28. Στοπ 5 δευτερόλεπτα
29. Αριστερόστροφα 20 δευτερόλεπτα

(ΕΠΑΝΑΛΥΨΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 7 ΦΟΡΕΣ)
30. Αριστερόστροφη περιστροφή για 90 

δευτερόλεπτα
31. ΣΤΟΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΕΜΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΜΕ
ΝΕΡΟ Η ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΕΝΕΙ ΤΟ

ΝΕΡΟ ΕΩΣ Ο SENSOR 40 ΒΑΘΜΩΝ, ΝΑ
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ.)



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Εάν κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, ο 
αισθητήρα πίεσης νερού απ ενεργοποιηθεί 
(διακοπή νερού από το δίκτυο), τότε ο 
πιεσοστάτης θα απενεργοποιήσει τη λειτουργία 
του πλυντηρίου.

Οι λύσεις για αυτό γεγονός θα είναι:
• Να παραμείνει το πρόγραμμα απ ενεργοποιημένο 

έως ο την επαναφορά του πιεσοστατι, δηλαδή να 
ξανά έρθει νερό στο δίκτυο.

• Να συνεχίσει την λειτουργία του το πλυντήριο 
έως τη στιγμή που θα χρειαστεί να εισάγει νερό 
μέσα στον κάδο, και όταν φτάσει σε αυτό το βήμα
να περιμένει εκεί έως την επαναφορά του 
πιεσοστατι.

• Να σταματήσει το πρόγραμμα, και όταν ξανά 
έρθει νερό από το δίκτυο να αρχίσει από την 
αρχή.

• Να σταματήσει τη λειτουργία του, και να μας 
ειδοποιήσει με κάποια ειδική λυχνία για το 
συμβάν, και ύστερα να χρειάζεται να πατήσουμε 



κάποιο μπουτον για να ξανά συνεχίσει η 
λειτουργία του προγράμματος πλύσης.

Θα μπορούσε επίσης να να προστεθεί σε μία έξοδο 
του πλυντηρίου μια συσκευή SMS MODEM η οποία 
να μας στείλει ειδοποιήσεις στο κινητό σε περίπτωση 
τετιου συμβάντος καθώς και σε περίπτωση βλάβης, 
ακόμα και πυρκαγιάς του πλυντηρίου την ώρα της 
λειτουργίας του.



ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ





























ΒΙΒΛΕΙΟΓΡΑΦΙΑ:

http://el.wikipedia.org

http://www.hoover.gr/consigli/lavatrici.asp

http://www.hoover.gr/consigli/lavatrici.asp

