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Η παρούσα διπλωματική εργασία συνιστά μια επισκόπηση του
Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της νήσου Ικαρίας. Πρόκειται για ένα
Αυτόνομο Σύστημα Παραγωγής, που βασίζεται σε έναν Τοπικό Σταθμό
Παραγωγής, ισχύος 14 MW, που λειτουργεί με εμβολοφόρες
πετρελαιομηχανές. Σκοπός της εργασίας είναι τόσο η μελέτη του
συγκεκριμένου συστήματος, αλλά και η γενικότερη προσέγγιση των
ΣΗΕ, και ειδικά των ΑΣΠ με τις ιδιαιτερότητες που τα χαρακτηρίζουν.
Στην συνέχεια χρησιμοποιείται το λογισμικό προσομοίωσης HOMER
Energy, με το οποίο κατασκευάζεται ένα μοντέλο του ΣΗΕ. Το λογισμικό
εκτελεί τεχνοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας συστημάτων, σε όλο
τον κύκλο ζωής τους, και εξάγει συμπεράσματα όσον αφορά την
βιωσιμότητα και την βέλτιστη μορφή τους. Με το εργαλείο αυτό
διερευνώνται ζητήματα όπως η δυνατότητα διείσδυσης Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στο ΑΣΠ Ικαρίας, καθώς και η μελλοντική λειτουργία
του συστήματος, μετά την ένταξη του κατασκευαζόμενου Υβριδικού
Ενεργειακού Έργου (αιολικού - υδροηλεκτρικού). Το πρότυπο αυτό έργο,
ισχύος μέχρι 6,8 MW, θα επιτρέπει την αποθήκευση ενέργειας, με την
μορφή της αντλησιοταμίευσης, σε δεξαμενή νερού. Η μελέτη του ΣΗΕ
Ικαρίας συμπληρώνεται με την ανασκόπηση του ζητήματος των
κεραυνικών πληγμάτων στις γραμμές μέσης τάσης, όπου γίνεται
υπολογισμός των αναμενόμενων σφαλμάτων, σε αντιπαράθεση με
καταγεγραμμένα, ενώ προτείνονται λύσεις για την μείωση των
προβλημάτων που δημιουργούν οι υπερτάσεις. Η συλλογή των
στοιχείων της εργασίας έγινε από επιτόπιες καταγραφές, από δεδομένα
που μας διατέθηκαν και από δημοσιευμένες πληροφορίες. Τα στοιχεία
αυτά παρουσιάζονται κατά την επισκόπηση, μαζί με απαραίτητες
διευκρινήσεις και παραπομπές στην βιβλιογραφία. Στην συνέχεια με τα
στοιχεία αυτά κατασκευάζεται το μοντέλο του συστήματος, γίνονται οι
υπολογισμοί, και συγκρίνονται τα αποτελέσματα.
Αφού στο 1ο Κεφάλαιο δοθούν οι απαραίτητες εισαγωγικές
διευκρινήσεις για τα ΣΗΕ και τα ΑΣΠ, και μια αναφορά στις ΑΠΕ,
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παρουσιάζονται στο 2ο Κεφάλαιο γεωγραφικά στοιχεία για το νησί, και
μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο ενεργειακό του σύστημα. Η
επισκόπηση του ΑΣΠ Ικαρίας ξεκινά στο 3ο Κεφάλαιο με τα στοιχεία της
Παραγωγής ενέργειας, περιγράφοντας αναλυτικά τον ΤΣΠ, τις μονάδες
και τις εγκαταστάσεις του και αναλύοντας την λειτουργία του.
Περιγράφεται έπειτα μία εγκατεστημένη Ανεμογεννήτρια των 600 kW,
εξηγείται η λειτουργία της και σημειώνεται η επίδρασή της στην
παραγωγή. Παρουσιάζεται το Υβριδικό Ενεργειακό Έργο, οι αρχές
λειτουργίας, τα επιμέρους στοιχεία και αναφέρεται η αναμενόμενη
συμπεριφορά του. Στην συνέχεια στο 4ο Κεφάλαιο γίνεται η επισκόπηση
της Διανομής ενέργειας. Παρουσιάζεται το εναέριο δίκτυο Μέσης Τάσης,
ο εξοπλισμός των γραμμών και η γεωγραφική εξάπλωση. Περιγράφονται
τα δίκτυα διανομής Χαμηλής Τάσης, από τους Υποσταθμούς μέχρι τους
καταναλωτές. Στο 5ο Κεφάλαιο η λειτουργία του ΣΗΕ εξετάζεται σαν
σύνολο, με στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, 28 GWh ετησίως, την
εποχιακή και ημερήσια διακύμανση της ισχύος και την μελλοντική
αύξηση της κατανάλωσης. Επισημαίνονται έπειτα οι κυριότερες αιτίες
σφαλμάτων, οι μηχανισμοί δημιουργίας των συμβάντων κυρίως από
καιρικά φαινόμενα, καθώς και η καταγραφή και η αποκατάσταση των
βλαβών. Τέλος, στο 6ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελλοντική εξέλιξη του
συστήματος, μετά την ένταξη του Υβριδικού Έργου, την αναβάθμιση του
ΤΣΠ και του δικτύου ΜΤ, και οι προοπτικές για επιπλέον ΑΠΕ. Εκτός
από τα Αιολικά συστήματα, εξετάζονται τα Φωτοβολταϊκά και η
Γεωθερμία. Αναφέρεται και η ενδεχόμενη διασύνδεση του νησιού με το
ηπειρωτικό δίκτυο της χώρας.
Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται η προσομοίωση του ΣΗΕ, με το λογισμικό
HOMER. Παρουσιάζεται το πρόγραμμα, και οι οικονομικές έννοιες που
χρησιμοποιεί για την αξιολόγηση των συστημάτων. Η διαδικασία
μοντελοποίησης παρουσιάζεται αναλυτικά. Αρχικά κατασκευάζεται το
μοντέλο του παρόντος συστήματος, όπου διαπιστώνεται η ορθότητα του
μοντέλου σε σχέση με το πραγματικό σύστημα, και σημειώνεται η θετική
οικονομική επίδραση της Α/Γ στο ΑΣΠ. Από την άλλη, διαφαίνεται η
αδυναμία του προγράμματος να αντιληφθεί τα όρια διείσδυσης ΑΠΕ.
Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψιν το παραπάνω ζήτημα,
εμπλουτίζεται το μοντέλο με επιπλέον ΑΠΕ, και προκύπτει το
συμπέρασμα ότι συμφέρει πρωτίστως η εγκατάσταση άλλων 2 Α/Γ, και
200 kWp Φ/Β συστημάτων, αλλά δευτερευόντως και άλλων
συνδυασμών, μέχρι 7 Α/Γ συνολικά. Έπειτα, κατασκευάζεται το μοντέλο
του Υβριδικού, προσεγγιστικά, λόγω έλλειψης υποστήριξης από το
HOMER. Τα αποτελέσματα της εξομοίωσης της λειτουργίας του είναι σε
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συμφωνία με τα αναμενόμενα. Προκύπτουν επίσης τα εξής
συμπεράσματα: (α) Το Έργο είναι οικονομικά βιώσιμο. (β) Η οικονομική
επίδοση του Έργου βελτιώνεται με δέσμευση επιπλέον νερού στις
δεξαμενές για αντλησιοταμίευση. (γ) Το Έργο υποστηρίζει οικονομικώς
Ανεμογεννήτριες μέχρι 10 MW και Φ/Β 2,5 MWp. (δ) Το Έργο δεν
επαρκεί για την μελλοντική αύξηση της κατανάλωσης, ακόμα και με
επιπλέον ΑΠΕ, εκτός και αν αυξηθεί παράλληλα η ισχύς του ΤΣΠ.
Η εργασία ολοκληρώνεται στο 8ο Κεφάλαιο, με το ζήτημα της
θεωρητικής
πρόβλεψης
σφαλμάτων
από
κεραυνούς. Αφού
παρουσιαστεί το φαινόμενο και οι επιπτώσεις του στις γραμμές, γίνεται
υπολογισμός των αναμενόμενων σφαλμάτων σε όλο το δίκτυο ΜΤ της
Ικαρίας, μήκους 120 km, με την χρήση (α) της απλής μεθόδου
Ισοδύναμης Συλλεκτήριας Επιφάνειας, και (β) της μεθόδου που
προτείνεται από τον κανονισμό IEEE-1410, περί βελτίωσης της
αντικεραυνικής συμπεριφοράς ηλεκτρικών γραμμών. Τα αποτελέσματα
δείχνουν πολύ λιγότερα σφάλματα από τα καταγεγραμμένα κάθε χρόνο
(90 έναντι 175 μέσο όρο). Εξηγούνται οι βασικότερες αιτίες, όπως η
γενικότητα των υπολογισμών, η ασάφεια στις καταγραφές, αλλά και το
γεγονός ότι συγκεκριμένα γεωγραφικά σημεία καταπονούνται ιδιαίτερα
από κεραυνικά πλήγματα και είναι υπεύθυνα για πολλά σφάλματα. Το
τελευταίο, επιδεικνύεται με την μελέτη ενός ορεινού εκτεθειμένου κλάδου
των γραμμών, μήκους 2 km, που παρουσιάζει 20,5 ιδιαίτερα
καταστροφικά σφάλματα ετησίως, έναντι των 1,5 που αναμένονται.
Προτείνονται τέλος κάποιοι οικονομικοί τρόποι προστασίας, με
περισσότερους απαγωγείς υπερτάσεων και βελτίωση της γείωσης και
της στάθμης μόνωσης της γραμμής.
Abstract
This diploma thesis is an overview of the Electrical Power System
of Ikaria Island. It is an Autonomous Production System, based on a
Local Station with diesel engines. The thesis describes the Station, an
installed Wind Turbine, and the Hybrid Power Plant under construction.
It presents the Distribution System, consisting of overhead medium
voltage power lines, as well as the low voltage distribution wiring. It
includes information about the power production, the main system faults,
and the future development. The study is supplemented by a simulation
of the system, using HOMER Energy software, in order to investigate
the renewable penetration potential, and to validate the operation of the
Hybrid Power Plant. The thesis is concluded with the estimation of
lightning faults on power lines of the island's grid.
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1.Εισαγωγή
1.1 Συστήματα Ηλεκτρικής ενέργειας.
•

Χρησιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ανθρώπινη δραστηριότητα από την αρχαιότητα ως σήμερα, στηρίζεται στην χρήση
ενέργειας. Ο άνθρωπος από τις απαρχές της εξέλιξής του, αξιοποίησε την θερμική ενέργεια, που
βρίσκεται αποθηκευμένη σε καύσιμες φυσικές ύλες. Κατασκεύασε τα πρώτα εργαλεία, ώστε να
παράγει έργο πιο αποτελεσματικά, εξυπηρετώντας τις ανάγκες του για επιβίωση και ευημερία.
Δέσμευσε και κατεύθυνε το έργο των ζώων, ώστε να ξεπεράσει τις δικές του δυνατότητες και
αντοχές. Κατάφερε στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί την μηχανική ενέργεια που υπάρχει γύρω του
διάσπαρτη, στην κίνηση του αέρα και των υδάτων. Με την κατασκευή μηχανισμών, μετασχημάτισε
την θερμική ενέργεια σε μηχανική, και έθεσε τελικά σε κίνηση οχήματα και εργοστάσια, που
οδήγησαν στην βιομηχανική επανάσταση των αρχών του 19ου αιώνα. Το επόμενο στάδιο της
πορείας του, ο σύγχρονος πολιτισμός, εδραιώθηκε χάρη στην χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, από
τις αρχές του 20ου αιώνα.
Η σπουδαιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ότι παράγεται οπουδήποτε, μεταφέρεται
εύκολα σε απόσταση ή αποθηκεύεται, και μετασχηματίζεται σε μηχανική, θερμική, ή σε φως. Στην
πορεία βρέθηκαν πλήθος άλλων χρήσιμων εφαρμογών, με πιο καθοριστική την τεχνολογία
ηλεκτρονικών διατάξεων, που απογείωσαν τις τηλεπικοινωνίες και τον αυτόματο έλεγχο των
μηχανών. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στο δεύτερο μισό του 20ου
αιώνα, με συνέπεια την πληροφοριακή επανάσταση που βιώνουμε σήμερα.
•

Ορισμός ενός ΣΗΕ.

Η πλειονότητα της ηλεκτρικής ενέργεια σήμερα, παράγεται, διακινείται και καταναλώνεται
μέσα από ενιαία ενεργειακά συστήματα. Γενικότερα προτιμάται η ενιαία κατά το δυνατόν
αντιμετώπιση των αναγκών σε ηλεκτρισμό, για λόγους απόδοσης, οικονομίας, αξιοπιστίας και
ευκολίας. Έτσι φθάνουμε σε εθνικό επίπεδο, στο ενιαίο σύστημα μιας χώρας, που εξυπηρετεί όλες
τις οικιακές, τις δημόσιες και τις βιομηχανικές ανάγκες. Ένα Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΣΗΕ), συνιστά ένα μεγάλο ηλεκτρικό κύκλωμα, που αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:
(α) Την Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που γίνεται κυρίως σε ηλεκτροπαραγωγής
σταθμούς. Οι σταθμοί χρησιμοποιούν επί το πλείστον ορυκτά καύσιμα (λιθάνθρακες, πετρέλαιο,
φυσικό αέριο). Η χημική ενέργεια των καυσίμων μετασχηματίζεται στις μονάδες σε θερμική, και
έπειτα σε μηχανική ενέργεια, που περιστρέφει ηλεκτρογεννήτριες. Μια ηλεκτρογεννήτρια
αποτελείται από τυλίγματα αγωγών ρεύματος (μεταλλικά σύρματα), που κινούνται σε μαγνητικό
πεδίο και εμφανίζεται ηλεκτρική τάση στα άκρα τους.
(β) Την Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, που γίνεται από γραμμές αγωγών υψηλής τάσης,
και διασυνδέει την Παραγωγή με τους καταναλωτές. Η παραγωγή μπορεί να αποτελείται από
πολλές πηγές, ενώ η κατανάλωση είναι διάσπαρτη στην επικράτεια, οπότε η Μεταφορά ουσιαστικά
αποτελεί ένα δίκτυο αγωγών.
(γ) Την Διανομή, που διασυνδέει τους καταναλωτές ενέργειας με το υποσύστημα της
Mεταφοράς. Αποτελεί έναν ιστό από αγωγούς, που διαθέτουν το ρεύμα στο φορτίο, με την χαμηλή
τάση που αυτό χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ως φορτίο εννοείται η κατανάλωση των συσκευών
(σύνθετες αντιστάσεις), είτε αυτές βρίσκονται σε οικίες, σε δημόσιους χώρους, είτε σε βιομηχανίες.
Το ιδιωτικό κύκλωμα ενός καταναλωτή αποτελεί την ηλεκτρική εγκατάστασή του, πάνω στην
οποία διασυνδέονται τα εσωτερικά κυκλώματα των συσκευών που διαθέτει.
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•

Εναλλακτικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι θερμικές μονάδες, εκτός από τα ορυκτά καύσιμα, μπορούν να τροφοδοτούνται από
πυρηνική ενέργεια, όπου ραδιενεργά υλικά υπόκεινται σε ελεγχόμενη σχάση, παράγοντας την
απαραίτητη θερμική ενέργεια. Η τεχνολογία αυτή είναι πολύ αποδοτική και διαδεδομένη, αλλά
ενέχει καταστροφικούς κινδύνους σε περίπτωση διαρροών ή ατυχήματος. Τίθεται επίσης το ζήτημα
της διάθεσης των ραδιενεργών καταλοίπων.
Εκτός από τις θερμικές μονάδες, είναι δυνατή η παραγωγή της απαραίτητης μηχανικής
ενέργειας και με άλλους τρόπους. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί, πολύ συνηθισμένοι, αξιοποιούν την
δυναμική και κινητική ενέργεια του νερού για να περιστρέψουν τις ηλεκτρογεννήτριες. Οι αιολικές
μηχανές, νεώτερη τεχνολογία, χρησιμοποιούν την κινητική ενέργεια του ανέμου. Αυτές οι
τεχνολογίες, χρησιμοποιούν πηγές που είναι ανεξάντλητες, γιατί αποτελούν αέναα φυσικά
φαινόμενα, και αποκαλούνται Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Εναλλακτική ονομασία, που
εκφράζει τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, είναι “ήπιες μορφές ενέργειας”.
Στις ΑΠΕ ανήκουν και πολλές άλλες εναλλακτικές τεχνολογίες, όπως τα φωτοβολταϊκά
συστήματα, που μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία απευθείας σε ηλεκτρικό ρεύμα, με μικρή
όμως απόδοση. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να θεωρηθούν και οι παρακάτω θερμικές
τεχνολογίες: (α) Οι ηλιακοί θερμικοί σταθμοί, που κινούν τις γεννήτριες με την θερμότητα της
ηλιακής ακτινοβολίας. (β) Η καύση βιοκαυσίμων, που δεν εξορύσσονται, αλλά παράγονται από
βιολογικές διεργασίες (γεωργικά προϊόντα ή παραπροϊόντα, αποσύνθεση οργανικών αποβλήτων).
(γ) Η γεωθερμία, όπου γίνεται εκμετάλλευση της θερμότητας του εσωτερικού της γης.
•

Τα προτερήματα των ΑΠΕ.

Ο λόγος που γίνεται σταδιακή στροφή προς τις ΑΠΕ, παρόλο την χαμηλή σχετικά απόδοση
και την απρόβλεπτη φύση τους, είναι η αναγκαιότητα για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τα
κυριότερα μειονεκτήματα των ορυκτών καυσίμων είναι: (α) η συνεχής άνοδος των τιμών, και η
επικείμενη μελλοντική εξάντλησή τους, (β) οι τεχνικοοικονομικοί περιορισμοί που θέτουν η
διαθεσιμότητα, η εξόρυξη και η μεταφορά στους σταθμούς, με επιπλέον γεωπολιτικά ζητήματα, (γ)
τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκαλεί η εξόρυξη, η μεταφορά αλλά κυρίως η καύση τους.
Ειδικότερη συνέπεια των ρύπων από την καύση, αποτελούν συγκεκριμένα αέρια, που
διασκορπιζόμενα συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή στην θέρμανση της γης
εξαιτίας της παγίδευσης της ηλιακής ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα. Χαρακτηριστικό τέτοιο
αέριο αποτελεί το διοξείδιο του άνθρακα, CO2, που παράγεται από τις καύσεις. Επειδή η κλιματική
αλλαγή, που υποβοηθείται από την καύση ορυκτών καυσίμων, έχει και οικονομικές συνέπειες,
γίνεται παγκόσμια προσπάθεια να περιοριστούν οι αέριοι ρύποι. Θεσπίστηκαν έτσι οικονομικά
κίνητρα προς αυτήν την κατεύθυνση, με την μορφή επιβάρυνσης για τις εκπομπές ρύπων
θερμοκηπίου. Στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, υπάρχει η πολιτική βούληση για περισσότερη
χρήση ΑΠΕ, ώστε να περιοριστούν αυτοί οι ρύποι.
Η προτίμηση στα ΑΠΕ περιλαμβάνει και την καύση βιοκαυσίμων, γιατί το CO2 που
απελευθερώνεται υπήρχε ήδη στην ατμόσφαιρα, πριν δεσμευτεί από τα φυτά και μπει στην αλυσίδα
των βιολογικών διεργασιών. Αντίθετα, στα ορυκτά καύσιμα, το CO2 είχε δεσμευτεί στο υπέδαφος
πριν εκατομμύρια χρόνια. Το μόνο ζήτημα των βιοκαυσίμων τίθεται όταν δεν χρησιμοποιούνται
ανεπιθύμητα παραπροϊόντα, αλλά καλλιεργούμενη εξειδικευμένη πρώτη ύλη, που δεσμεύει
εκτάσεις από άλλες χρήσεις (δασικές ή για παραγωγή τροφής). Η πυρηνική ενέργεια, παρόλο που
δεν εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου, δεν θεωρείται ΑΠΕ, λόγω του πεπερασμένου των πυρηνικών
καυσίμων, αλλά και των δραματικών συνεπειών που μπορεί δυνητικά να έχει.
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•

Το Ελληνικό ΣΗΕ.

Το εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας, μέχρι πρότινος αποτελούσε
αντικείμενο της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η οποία το ανέπτυξε ενώνοντας
μικρότερα τοπικά ΣΗΕ, στην δεκαετία του 1950. Από την ευρωπαϊκή κατάργηση του μονοπωλίου
στον τομέα της ενέργειας, που εφαρμόζεται στην χώρα μας από το 2000, η ΔΕΗ διατήρησε τον
τομέα της Παραγωγής, επιτρέποντας ταυτόχρονα ιδιωτικές πρωτοβουλίες στην παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος. Το εθνικό δίκτυο Μεταφοράς έγινε κοινόχρηστο, δίνοντας πρόσβαση σε
καθένα που θέλει να πουλήσει ηλεκτρική ενέργεια στους καταναλωτές. Υπεύθυνος για την
λειτουργία του δικτύου, και κατά συνέπεια όλου του συστήματος, ορίστηκε ο φορέας ΔΕΣΜΗΕ
(Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Αποτελεί ένα φορέα
κατά το ήμισυ δημόσιο, και κατά το άλλο ήμισυ ανήκει από κοινού σε όλους τους παραγωγούς,
συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ. Την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου και της αγοράς, επιβλέπει
και επιβάλει η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή του κράτους.
Το εθνικό ΣΗΕ, που βασίζεται στη καύση λιγνίτη, είναι ενιαίο σε όλο τον ηπειρωτικό κορμό
της χώρας, και περιλαμβάνει και ορισμένα κοντινά διασυνδεδεμένα νησιά. Είναι διασυνδεδεμένο
με τα γειτονικά κράτη, ανταλλάσσοντας ενέργεια, και συμμετέχοντας στο ευρύτερο πανευρωπαϊκό
δίκτυο. Αυτό συνδέεται με την Ρωσία και ασιατικά κράτη, καθώς και με την Αφρικανική ήπειρο. Το
ελληνικό ενεργειακό σύστημα όμως περιλαμβάνει και μικρότερα ανεξάρτητα ΣΗΕ, τα Αυτόνομα
Συστήματα Παραγωγής (ΑΣΠ) των πολυάριθμων ελληνικών νησιών, όπου η γεωγραφική
απομόνωση αποτελεί εμπόδιο στην διασύνδεσή τους με το ηπειρωτικό δίκτυο.
Τα ΑΣΠ που τροφοδοτούν τις Μη Διασυνδεδεμένες Νήσους (ΜΔΝ), έχουν ιδιαιτερότητες
λόγω του μικρού τους μεγέθους, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες προκλήσεις, και έχουν βασικό
χαρακτηριστικό το υψηλό κόστος λειτουργίας. Ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί και το ΑΣΠ της νήσου
Ικαρίας, που πραγματεύεται αυτή η εργασία.
1.2 Σκοπός και μεθοδολογία της εργασίας.
•

Σκοπός και περιεχόμενο.

Η εργασία έχει ως θέμα την μελέτη του ενεργειακού συστήματος της Ικαρίας. Εκτός από
την επισκόπηση του συγκεκριμένου συστήματος, σκοπός είναι και η γενικότερη προσέγγιση των
ΣΗΕ, και ειδικότερα ενός ΑΣΠ. Η εργασία βασίζεται αρχικά στην παρουσίαση του ΑΣΠ Ικαρίας,
με περιγραφή των κύριων μερών που το απαρτίζουν. Εξετάζεται η δομή και η λειτουργία του
Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Αγίου Κηρύκου, που αποτελεί την κύρια ηλεκτροπαραγωγική
πηγή του νησιού, καθώς και μία εγκατεστημένη ανεμογεννήτρια (Α/Γ), με επικουρικό ρόλο.
Παρουσιάζεται επίσης το κατασκευαζόμενο Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας, δηλαδή ένα
υδροηλεκτρικό έργο με αντλητικές δυνατότητες, που θα μπορεί να αποθηκεύει ενέργεια από ένα
Αιολικό Πάρκο. Στην συνέχεια περιγράφεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης του νησιού, μέσης και
χαμηλής τάσης, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία που απαρτίζουν κάθε δίκτυο.
Συνεχίζοντας, μελετάται η λειτουργία του συστήματος κατά την διάρκεια του έτους, όσον αφορά
την παραγόμενη ενέργεια αλλά και τις βλάβες που εμφανίζονται. Η επισκόπηση του ΑΣΠ Ικαρίας
συμπληρώνεται με την εκτίμηση για την μελλοντική εξέλιξη του συστήματος.
Εν συνεχεία, χρησιμοποιώντας τα παραπάνω στοιχεία, επιχειρείται η κατασκευή ενός
ενεργειακού μοντέλου του συστήματος, με την βοήθεια του λογισμικού HOMER Energy, και η
προσομοίωση της λειτουργίας του. Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση του
πραγματικού συστήματος, και η εξέταση ζητημάτων όπως οι δυνατότητες διείσδυσης επιπλέον
ΑΠΕ, καθώς και η εκτίμηση της λειτουργίας του κατασκευαζόμενου Υβριδικού Έργου. Η μελέτη
του συστήματος ολοκληρώνεται με την σύντομη παρουσίαση του φαινόμενου των κεραυνών και
των συνεπειών που έχουν στις γραμμές του δικτύου, καθώς και με την θεωρητική εκτίμηση των
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αναμενόμενων σφαλμάτων, στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του νησιού, με αντιπαράθεση των
προβλέψεων με τα καταγεγραμμένα δεδομένα.
•

Μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Για την εκπόνηση της εργασίας, αρχικά συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα δεδομένα του ΑΣΠ
Ικαρίας. Έγινε επιτόπια καταγραφή, με επίσκεψη στον ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου, στην υπηρεσία Διανομής
της ΔΕΗ, στην ανεμογεννήτρια, καθώς και στο Υβριδικό Έργο, και στο γραφείο επίβλεψης της
ΔΕΗΑΝ (θυγατρική της ΔΕΗ) στην οποία αυτό ανήκει. Πηγή περισσοτέρων πληροφοριών υπήρξαν
τα επίσημα στοιχεία που μας διατέθηκαν ευγενικά από τις παραπάνω Διευθύνσεις, αλλά πολύτιμες
ήταν και οι προφορικές πληροφορίες και επεξηγήσεις του προσωπικού. Τα παραπάνω δεδομένα
συμπληρώθηκαν με επιπλέον πληροφορίες και τεχνικά στοιχεία, από δημοσιεύσεις, τον έντυπο
τύπο, και από το διαδίκτυο. Κατά την συγγραφή της εργασίας, παράλληλα με την παράθεση των
στοιχείων, δόθηκαν επεξηγήσεις με αναφορά στην θεωρία, ανατρέχοντας στην βιβλιογραφία.
Στο επόμενο στάδιο ακολούθησε η ενασχόληση με το λογισμικό προσομοίωσης του
συστήματος, και η κατασκευή του μοντέλου. Συντάχθηκε η αναφορά της διαδικασίας και ο
σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Στο τέλος έγινε μια σύντομη παρουσίαση του ζητήματος της
εκτίμησης σφαλμάτων από κεραυνούς, και η αντίστοιχη εφαρμογή με υπολογισμούς.
Οι πηγές των στοιχείων, καθώς και η αντίστοιχη βιβλιογραφία, βρίσκονται συγκεντρωμένες
στο τέλος τις εργασίας, και η παραπομπή σε αυτές γίνεται μέσω αρίθμησης σε αγκύλες[ ]. Πίνακες
στοιχείων καθώς και σχέδια χωρίς παραπομπές, προέρχονται είτε από την επιτόπια καταγραφή που
κάναμε, είτε αποτελούν επίσημα στοιχεία που μας διατέθηκαν προσωπικά από τις αντίστοιχες
Διευθύνσεις. Τέλος, φωτογραφίες και σχεδιαγράμματα χωρίς παραπομπή, προέρχονται από εμάς.
•

Ευχαριστίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα παρακάτω πρόσωπα, χωρίς την βοήθεια των οποίων θα
ήταν αδύνατη η εκπόνηση αυτής της εργασίας:
Τον διευθυντή του ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου, κύριο Πλάκα Απόστολο, για την υποδοχή μου στον
ΤΣΠ και την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας. Επίσης το τεχνικό προσωπικό του ΤΣΠ, για την
φιλοξενία και την βοήθεια στην συλλογή των δεδομένων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον
Ανδρέα Τσαρνά, τον Αποστόλη Δημόπουλο, τον Φίλιππα Τριπόδη για την επεξήγηση της
μηχανολογικής λειτουργίας του σταθμού, τον Γιώργο Φράγκο και τον Κώστα Καλογερή για τις
πληροφορίες και την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξη.
Θα ήθελα επιπλέον να ευχαριστήσω προσωπικά τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Διανομής
της ΔΕΗ, κύριο Κυπραίο Θεμιστοκλή, για τα στοιχεία και τις γνώσεις που μου παρείχε, καθώς και
το ενδιαφέρον που έδειξε. Επίσης το τεχνικό προσωπικό της Διανομής, για την υπομονή και τις
πληροφορίες, και ειδικότερα το Λυκούργο Λέισο για τον χρόνο που διέθεσε και την βοήθεια στην
καταγραφή των δεδομένων. Αναντικατάστατη υπήρξε και η συμβολή των εργαζόμενων της
ΔΕΗΑΝ, στο γραφείο επιτήρησης κατασκευής του Υβριδικού έργου στον Άγιο Δημήτριο Ραχών.
Τους ευχαριστώ θερμά για τα στοιχεία που μου διέθεσαν. Επίσης ευχαριστώ προσωπικά τον Λούη
Πετσάκο, για την πρόσβαση στην Ανεμογεννήτρια και την πληροφόρηση, καθώς και τον ιδιοκτήτη
της Α/Γ, Λακιό Αντώνη.
Πάνω απ' όλα, οφείλω να ευχαριστήσω την Επίκουρο Καθηγήτρια Πυργιώτη Ελευθερία, για
την εμπιστοσύνη που μου έδειξε, την βοήθεια στην συγγραφή της διπλωματικής, και κυρίως για τις
γνώσεις και τα ενδιαφέροντα που απεκόμισα από την διδασκαλία της, κατά την διάρκεια των
σπουδών μου.
Το τελευταίο ευχαριστώ το οφείλω στους Γονείς μου, για την αστείρευτη συμπαράσταση,
κατανόηση, και υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια, και στην φίλη μου Χρυσάνθη για την υπομονή.
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2. Το νησί της Ικαρίας.

2.1 Γεωγραφικές πληροφορίες.

Εικόνα 2.1.1: Ανάγλυφο και γεωγραφική θέση της Ικαρίας. [1]

•

Περιγραφή.

Η Ικαρία είναι νησί του ανατολικού Αιγαίου που υπάγεται στο νομό Σάμου. Έχει εμβαδόν
255 km2 και σχήμα στενόμακρο. Εκτείνεται από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, έχει μήκος 39
km και πλάτος από 5 έως 9 km περίπου. Βασικό του γνώρισμα είναι η απόκρημνη οροσειρά που το
διασχίζει κατά μήκος, με μέγιστο υψόμετρο 1041 μέτρα, η οποία και το διαχωρίζει σε βόρειο και
νότιο τμήμα. Το έδαφος χαρακτηρίζεται από έντονο φυσικό ανάγλυφο, καλύπτεται σε μεγάλο
ποσοστό από βλάστηση και υπάρχουν αρκετά επιφανειακά νερά, κυρίως μικροί χείμαρροι. Η
Ικαρία απέχει 10 ναυτικά μίλα από τη νήσο Σάμο στα ανατολικά της, 25 ν.μ. από την νήσο Μύκονο
στα δυτικά, 35 ν.μ. από την Χίο στο Βορά ενώ στα νότια σε απόσταση 6 ν.μ. υπάρχουν οι νησίδες
Φούρνοι. Το κλίμα του νησιού είναι μεσογειακό, με ήπιο χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι, ενώ
λόγω της γεωγραφικής του θέσης στο Αιγαίο, χαρακτηρίζεται από ισχυρούς ανέμους. Στην
ανατολική πλευρά του νησιού υπάρχει γεωθερμικό πεδίο, που εκδηλώνεται με επιφανειακές πηγές
θερμού νερού.
•

Οικιστικά στοιχεία.

Ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται σε 8.354 μόνιμους κατοίκους (απογραφή 2001). Κατά
τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός του νησιού τριπλασιάζεται, λόγω των παραθεριστών και της
τουριστικής κίνησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ο πραγματικός πληθυσμός του νησιού είναι 7.364,
παραμένει σχετικά σταθερός τα τελευταία 30 χρόνια, και προβλέπεται να διατηρηθεί στάσιμος. Ο
εποχικός πληθυσμός τον μήνα Αύγουστο φθάνει στους 24.440 κατοίκους, με αυξητικές τάσεις.[1]
Πρωτεύουσα και βασικό λιμάνι του νησιού είναι ο Άγιος Κήρυκος, στη νοτιοανατολική ακτή, ενώ
δεύτερος αναπτυσσόμενος λιμένας είναι ο Εύδηλος, στην βόρεια ακτή. Η Ικαρία ηλεκτροδοτείται
από ένα αυτόνομο πετρελαϊκό σταθμό, που βρίσκεται στον Άγιο Κήρυκο. Εντούτοις η βόρεια
πλευρά του νησιού είναι αυτή που συγκεντρώνει το πληθυσμιακό κέντρο βάρους, τη τουριστική
κίνηση και την μεγαλύτερη κατανάλωση φορτίου. Ένα ιδιαίτερο οικιστικό χαρακτηριστικό της
Ικαρίας, που αφορά και το δίκτυο ηλεκτροδότησης, είναι η ύπαρξη διάσπαρτων και
αιραιοδομημένων ορεινών οικισμών. Τα χωριά αυτά αποτελούνται από απομακρυσμένες οικίες,
περικλείοντας αγροτικές αλλά και δασικές εκτάσεις, χωρίς ιδιαίτερα οικιστικά κέντρα.[2] Το οδικό
δίκτυο του νησιού είναι σχετικά περιορισμένο και στο μεγαλύτερο μέρος του ορεινό.
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Εικόνα 2.1.2: Οι κυριότεροι οικισμοί του νησιού και το οδικό δίκτυο. [2]

Εικόνα 2.1.3: Η πληθυσμιακή κατανομή της Ικαρίας.[3]
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Μέγεθος οικισμού:(κάτοικοι)

0-50

51-100

41

15

Αριθμός οικισμών:

101-200 201-300 301-500 501-1000
16

4

2

1

1001-2000

Σύνολο:

1

80

Πίνακας 2.1.1: Οικισμοί του νησιού.[1]

ΠΕΡΙΟΧΗ

Απογραφή ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2001) Εκτιμήσεις τοπικών φορέων (2005) Πραγματικός εποχικός πληθυσμός

Αγ.Κηρύκου:

3.243

3.166

6.800

Ευδήλου:

2.831

2.594

12.390

Ραχών:

2.238

1.604

5.250

Σύνολο:

8.312*

7.364

24.440

(* 8.410 σύμφωνα με την απογραφή 2011)
Πίνακας 2.1.2: Πληθυσμός του νησιού ανά περιοχή.[1]

2.2 Ιστορικά στοιχεία.
•

Πριν την ΔΕΗ.

Η πρώτη οργανωμένη εκμετάλλευση φυσικών πηγών ενέργειας του νησιού,
πραγματοποιήθηκε με την ευρεία χρήση υδρόμυλων τεχνητής πτώσης νερού, από τον 18ο αιώνα.
Αργότερα, σε μικρότερο όμως βαθμό, χρησιμοποιήθηκαν και οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι. Η
Ικαρία είχε μεγάλη παραγωγή και εξαγωγή ξυλάνθρακα, που κορυφώθηκε κατά τον 19ο αιώνα. Το
κάρβουνο παρασκευαζόταν από δασική ξυλεία, με καμίνια.
Η πρώτη ιδιωτική ηλεκτρική εταιρία εγκαταστάθηκε το 1929 μέσα στον Άγιο Κήρυκο, από
τον Εμμανουήλ Δρόσο. Είχε γεννήτριες που λειτουργούσαν με πετρέλαιο και παρήγαγαν συνεχές
ρεύμα (DC), τάσης 220 Volt. Η εταιρία τροφοδοτούσε με ένα μικρό τοπικό δίκτυο τον Δήμο και
άλλους καταναλωτές στην γύρω περιοχή. Η κύρια εφαρμογή ήταν ο φωτισμός. Η λειτουργία της
εταιρίας σταματούσε την νύχτα, μετά τις 01:00. Αργότερα δημιουργήθηκε μια δεύτερη παρόμοια
επιχείρηση στον Εύδηλο. Το 1957 εγκαταστάθηκε σε κατοικία του Αγ. Κηρύκου μια μικρή
ανεμογεννήτρια, από τον Εμμανουήλ Μαρκάκη - Κατσούλη, που κάλυπτε με αυτόν τον τρόπο
ανάγκες του σε φωτισμό τις νυχτερινές ώρες.
•

Το σημερινό ενεργειακό σύστημα.

Το 1950 συστήθηκε ο ενιαίος κρατικός φορέας της ΔΕΗ και το 1963 η ηλεκτρική εταιρεία
του Εμμανουήλ Δρόσου εξαγοράστηκε. Το 1965 ξεκίνησε η κατασκευή του σημερινού σταθμού
παραγωγής στον Άγιο Κήρυκο, και η δημιουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης ολόκληρου του
νησιού. Υιοθετήθηκε πλέον το εναλλασσόμενο ημιτονοειδές ρεύμα (AC) που παρέχει την
δυνατότητα μετασχηματισμού σε διάφορες τάσεις, κατά την μεταφορά και την χρήση του, και
επιτρέπει γεννήτριες και κινητήρες απλούστερης κατασκευής.
Χρησιμοποιήθηκε το τριφασικό σύστημα (τρεις συμμετρικές τάσεις με διαφορά φάσης
120ο), το οποίο με 3 μόνο αγωγούς μεταφέρει περισσότερη ενέργεια από το απλό AC, παρέχει
σταθερή στιγμιαία ισχύ, και παράγεται ευκολότερα από τις τριφασικές γεννήτριες. Κατά την
μετάβαση στο εναλλασσόμενο ρεύμα, συχνότητας 50 Hz και τελικής τάσης 220 V (ενεργός τιμή,
15

rms), οι λαμπτήρες και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών διατηρήθηκαν ως είχαν,
όμως έγινε δυνατή για πρώτη φορά η χρήση οικιακών συσκευών όπως τα ψυγεία. Για την μεταφορά
της ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγαλύτερες αποστάσεις, επιλέχθηκε η χρήση μέσης τάσης 15 kV, για
λόγους συμβατότητας με όλο τον νησιωτικό χώρο. Ο σταδιακός εξηλεκτρισμός των κατοικημένων
περιοχών ολοκληρώθηκε το 1981 με την σύνδεση του χωριού Μαγγανίτης, ενώ μεμονωμένοι
οικισμοί που έμειναν χωρίς ρεύμα, σιγά-σιγά εγκαταλείφθηκαν.

Εικόνα 2.2.1: Εταιρία ηλεκτροφωτισμού Αγ. Κηρύκου, ανάδοχος: Εμμ.Δρόσος (αριστερά), τεχνικός: Γιάννης Κυπραίος
(δεξιά). Διακρίνεται μια 4κύλινδρη ντηζελογεννήτρια Liester.[2]
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3. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
3.1 Τοπικός Σταθμός Παραγωγής Ικαρίας.

Εικόνα 3.1.1: Τοπικός Σταθμός Παραγωγής Ικαρίας.

3.1.1 Περιγραφή του σταθμού.
•

Εισαγωγή.

Η Ικαρία ηλεκτροδοτείται από το Αυτόνομο Σύστημα Παραγωγής (ΑΣΠ) Ικαρίας. Τέτοια
αυτόνομα συστήματα συναντώνται στα περισσότερα νησιά της Ελλάδας, όπου λόγω της
γεωγραφικής απομόνωσης, πρέπει να παράγεται επιτόπου η απαιτούμενη ενέργεια.
Χρησιμοποιείται συνήθως πετρέλαιο, λόγω της εύκολης μεταφοράς του με πλοίο, παρόλο που σαν
καύσιμο είναι πολύ ακριβό. Συγκρινόμενο με τον λιγνίτη που χρησιμοποιείται στην ηπειρωτική
Ελλάδα, το κόστος του πετρελαίου για ισοδύναμη θερμαντική αξία είναι πολλαπλάσιο. Τα
χαρακτηριστικά των νησιών επιβάλλουν μικρή σχετικά κατανάλωση, άλλα εκτεταμένο δίκτυο
διανομής. Επιπλέον τους περισσότερους μήνες η παραγωγή υπολειτουργεί σε σχέση με το
καλοκαίρι. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά των ΑΣΠ συνιστούν ασύμφορη την εγκατάσταση και
την λειτουργία τους, σε σχέση με το ηπειρωτικό σύστημα, αλλά δεν παύουν να είναι αναγκαία.
•

Παρουσίαση του σταθμού.

Το ΑΣΠ της Ικαρίας βασίζεται στον Τοπικό Σταθμό Παραγωγής Ικαρίας (ΤΣΠ). Πρόκειται
για έναν θερμικό σταθμό της ΔΕΗ, με στρεφόμενες εμβολοφόρες μηχανές εσωτερικής καύσης, που
λειτουργούν με πετρέλαιο. Ο σταθμός βρίσκεται 1 km δυτικά της πρωτεύουσας Αγίου Κηρύκου,
στη νότια πλευρά του νησιού. Στις εγκαταστάσεις του περιλαμβάνει τις μηχανές παραγωγής,
συστήματα δεξαμενών, ένα παραθαλάσσιο αντλιοστάσιο, εξοπλισμό μέσης τάσης, αποθήκες και
μηχανουργεία. Επίσης εκεί στεγάζεται το Κέντρο Έλέγχου και Ενέργειας (ΚΕΕ) του συστήματος
του νησιού. Κάθε μηχανή καλείται μονάδα ή Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ), γιατί συνδυάζει ένα
πετρελαιοκινητήρα και μια ηλεκτρογεννήτρια. Οι πετρελαϊκές μονάδες έχουν απόδοση μέχρι 40% ή
50% και εκκινούν γρήγορα σε σχέση με άλλου είδους θερμικές μηχανές, αλλά με μειονέκτημα το
ακριβό καύσιμο. Ακολουθεί πίνακας με τις εγκατεστημένες μονάδες και τα χαρακτηριστικά τους,
όπως καταγράφονται στα ημερήσια δελτία σταθμού του ΤΣΠ για τον Δεκέμβριο του 2010:
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Ειδική κατανάλωση: Ονομαστική ισχύς:
(gr/kWh)
(kW)

Αποδιδόμενη
ισχύς: (kW)

Διαθέσιμη ισχύς:
(kW)

975

750

750

243,60

975

750

750

SULZER 12 ATV 25

-

2.260

2.260

2.000

4

FIAT B308ESS

267,10

975

750

750

5

FIAT B308ESS

256,40

975

750

750

6

CKD 627 5B8S

264,70

1.280

1.100

950

7

CKD 627 5B8S

262,40

1.280

1.100

950

8

SULZER 12 ATV 25

207,64

3.104

2.900

2.800

9

SACM V12DS HR 240

226,70

1.200

750

700

10

SACM V12DS HR 240

226,70

1.200

700

700

Αρ.

Τύπος:

1

FIAT B308ESS

244,80

2

FIAT B308ESS

3

ΣΥΝΟΛΟ:
14.224
11.810
Πίνακας 3.1.1: Εγκατεστημένες μονάδες στον ΤΣΠ Ικαρίας.

11.200

(α)

(β)
Εικόνα 3.1.2: (α) Διάταξη των μονάδων. (β) Αεροφωτογραφία (Bing Maps) (γ) Γενικό σχέδιο μηχανοστάσιου.[5]

Η μηχανή Sulzer αρ.8 είναι εγκατεστημένη εξωτερικά, σε δικό της μονωμένο χώρο, μαζί με
όλα τα υποσυστήματά της συγκεντρωμένα. Οι μηχανές SACM (αρ.9 και 10) είναι μεταφερόμενες,
δηλαδή βρίσκονται ολόκληρες σε ένα ρυμουλκούμενο βαγόνι και όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματά
τους σε ένα δεύτερο. Στις παραπάνω μονάδες προστίθενται επιπλέον μία ή δύο φορητές, ισχύος 1
MW η καθεμία, που ενοικιάζονται από ιδιώτες εργολάβους ανάλογα με τις ανάγκες του σταθμού,
κατά τους θερινούς μήνες. Συνήθως υποκαθιστούν τις SACM. Όλες οι παραπάνω μηχανές είναι
“μικρές”, τετράχρονες, και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
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Αρ.

Τύπος:

κινητήρας

κύλινδροι

έτος κατ.

χώρα κατ.

γεννήτρια

1

FIAT B308ESS

Fiat

8

1957

Ιταλία

Savigliano

2

FIAT B308ESS

Fiat

8

1957

Ιταλία

Savigliano

3

SULZER 12 ATV 25

Sulzer - Cegielski

12, διάταξης “V”

2005

Πολωνία

AVK

4

FIAT B308ESS

Fiat

8

1965

Ιταλία

Savigliano

5

FIAT B308ESS

Fiat

8

1967

Ιταλία

Savigliano

6

CKD 627 5B8S

CKD - Skoda

8

1990

Τσεχία

Leroy-Somer

7

CKD 627 5B8S

CKD - Skoda

8

1990

Τσεχία

Leroy-Somer

8

SULZER 12 ATV 25

Sulzer - Cegielski

12, διάταξης “V”

2000

Πολωνία

AVK

9

SACM V12DS HR 240

SACM

12, διάταξης “V”

1975

Γαλλία

SACM

Γαλλία

SACM

10 SACM V12DS HR 240

SACM
12, διάταξης “V”
1975
Πίνακας 3.1.2: Κατασκευαστικά στοιχεία των μονάδων.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 3.1.3: (α) Μονάδα Fiat αρ.4. Αριστερά ο κινητήρας και δεξιά η γεννήτρια. (β) Μονάδα CKD αρ.7 (γ) Μονάδα
Sulzer αρ.8. Διακρίνεται η διάταξη κυλίνδρων”V”. Κάτω από κάθε καπάκι υπάρχει η κεφαλή του κυλίνδρου, και πιο
κάτω ο θάλαμος καύσης. (δ) Μονάδα SACM αρ.10 (εκστρατείας).
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•

Εγκατεστημένη ισχύς.
Η ονομαστική ισχύς είναι το σημείο λειτουργίας με την μέγιστη απόδοση και την μικρότερη
κατανάλωση καυσίμου. Είναι πολύ κοντά στη μέγιστη θεωρητική ισχύ που μπορεί να φτάσει μια
μονάδα. Η αποδιδόμενη ισχύς είναι η πραγματική ηλεκτρική ισχύς που αποδίδεται εκείνη την
στιγμή, με την ιδιοκατανάλωση της μονάδας. Η συνολική ονομαστική ισχύς όλων των
εγκατεστημένων μονάδων ανέρχεται γύρω στα 14 MW, και φτάνει τα 15 ή 16 MW μαζί με τις
ενοικιαζόμενες. Παρόλα αυτά, η μέγιστη ισχύς που ο σταθμός μπορεί να παρέχει είναι κάτω από 11
MW, δηλαδή χαμηλότερη από την συνολική ονομαστική. Οι λόγοι είναι δύο:
(α) Δεν λειτουργούν ταυτόχρονα όλες οι μονάδες, διότι μπορεί να βρίσκονται σε
προγραμματισμένη συντήρηση, σε βλάβη ή σε εφεδρεία. Γενικά, σε ένα μικρό ΑΣΠ, προτιμώνται
πολλές μικρές μονάδες ώστε να υπάρχει ελαστικότητα στην επιλογή: κάποιες να λειτουργούν και
κάποιες να συντηρούνται. Πρέπει να υπάρχει πάντα εφεδρεία, και σε περίπτωση βλάβης μιας
μονάδας η απώλεια ισχύος που θα σημειωθεί πρέπει να είναι μικρή ώστε να καλύπτεται εύκολα.
(β) Οι μονάδες που λειτουργούν, ρυθμίζονται μέχρι μια τιμή ισχύος κάτω από την ονομαστική τους,
για την αποφυγή προβλημάτων. Το παραπάνω γίνεται φανερό από την στήλη ”αποδιδόμενη ισχύς”,
που αναπροσαρμόζεται συχνά, σύμφωνα με την λειτουργική κατάσταση της εκάστοτε μονάδας.
Παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν είναι οι ώρες λειτουργίας, η αλλαγή λαδιών, η συντήρηση, τι
προβλήματα εμφανίζονται, η πρόσφατη καταπόνηση και η ηλικία.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Εικόνα 3.1.4: Μηχανή αρ.8. (α) Ανοιγμένη κεφαλή κυλίνδρου, στις 4 μεγάλες οπές προσαρμόζονται οι βαλβίδες και στην
μικρή στο κέντρο ο ψεκαστής καυσίμου (μπεκ). (β) Βαλβίδες εισαγωγής -εξαγωγής αέρα και καυσαερίου.(γ) Σπασμένα
ελατήρια βαλβίδων. (δ) Θάλαμος καύσης. Ο χώρος γύρω του (χιτώνιο) ψύχεται.(ε) Έμβολα και κύλινδροι (πιστόνια). (στ)
Εισαγωγή αέρα.

Η μέγιστη ισχύς που η μονάδα επιτρέπεται να λειτουργήσει στην πράξη, φαίνεται στην
στήλη “αποδιδόμενη” και εκτιμάται έτσι ώστε να προληφθούν ζημιές. Πρακτικά αυτή η μέγιστη
ισχύς περιορίζεται από τις μηχανικές καταπονήσεις που υφίστανται οι μηχανές, οι οποίες αυξάνουν
την πιθανότητα εμφάνισης βλαβών. Η διαθέσιμη είναι η ωφέλιμη ισχύς χωρίς την ιδιοκατανάλωση.
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Αρ.

Τύπος:

Ονομαστική ισχύς
εξόδου:

Διαθέσιμη ισχύς:

Καύσιμο:

(kW)

(hp)

ελάχιστη (kW)

μέγιστη (kW)

μαζούτ

ντήζελ

1

FIAT B308ESS

975

1.307

250

750

ναι

ναι

2

FIAT B308ESS

975

1.307

250

750

ναι

ναι

3

SULZER 12 ATV 25

2.260

3.029

1.050

2.000

ναι

ναι

4

FIAT B308ESS

975

1.307

250

750

ναι

ναι

5

FIAT B308ESS

975

1.307

250

750

ναι

ναι

6

CKD 627 5B8S

1.280

1.716

250

950

-

ναι

7

CKD 627 5B8S

1.280

1.716

250

950

-

ναι

8

SULZER 12 ATV 25

3.104

4.161

1.400

2.800

ναι

ναι

9

SACM V12DS HR 240

1.200

1.608

300

700

-

ναι

-

ναι

10 SACM V12DS HR 240
1.200
1.608
300
700
Πίνακας 3.1.3: Όρια ισχύος λειτουργίας των εγκατεστημένων μονάδων.

Όταν οι μονάδες λειτουργούν κάτω από υψηλό ηλεκτρικό φορτίο ζήτησης, αναπτύσσονται
μεγάλες δυνάμεις στο εσωτερικό τους, για να υπερνικηθεί η αντίδραση και να παραχθεί η
απαιτούμενη ισχύς. Οι ροπές αυτές καταπονούν τα κινούμενα μηχανικά μέρη. Η θερμοκρασία είναι
ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην εμφάνιση βλαβών, αφού επιδεινώνει τις τριβές, λόγω
διαστολών, και επιπλέον μειώνει την αντοχή των μετάλλων και υποβαθμίζει τις ιδιότητες των
λιπαντικών. Επομένως η διαθέσιμη ισχύς περιορίζεται και από την θερμοκρασία λειτουργίας, η
οποία με την σειρά της εξαρτάται από την δυνατότητα ψύξης. Έτσι, η διαθέσιμη ισχύς μειώνεται το
καλοκαίρι, όπου η ψύξη γίνεται δυσκολότερη. Επίσης, εκτός από το μέγιστο, υπάρχει πρακτικά και
ένα ελάχιστο όριο στην διαθέσιμη ισχύ, που υπαγορεύεται εμπειρικά από την καλή λειτουργία των
μονάδων. Κάτω από αυτό (τεχνικό ελάχιστο) αποφεύγεται η λειτουργία των μηχανών, γιατί όταν
δουλεύουν χωρίς φορτίο αντιμετωπίζουν προβλήματα στο σύστημα τροφοδοσίας τους και ελλειπή
ανάφλεξη. Το όριο της κάθε μονάδας εξαρτάται από το μέγεθος της, την κατάστασή της, το είδος
καύσιμου που καίει και την ποιότητα του, και φαίνεται στην στήλη ”ελάχιστη διαθέσιμη ισχύς”.
•

Γεννήτριες των μονάδων.

Κάθε μηχανή είναι συζευγμένη με μία σύγχρονη τριφασική ηλεκτρογεννήτρια, που
περιστρέφεται και παράγει εναλλασσόμενο ημιτονοειδές ρεύμα, τάσης περίπου 6,3 kV (ενεργός
πολική τιμή). Η ταχύτητα περιστροφής της γεννήτριας, που μετριέται σε στροφές ανά λεπτό
(r.p.m.), πρέπει να διατηρείται σταθερή. Οι στροφές στις οποίες λειτουργεί η κάθε μονάδα
εξαρτώνται από τον αριθμό των πόλων που εμφανίζουν τα τυλίγματα της ηλεκτρογεννήτριας, ώστε
να αποδίδεται τάση σταθερής συχνότητας 50 Hz. Όταν αυξάνεται ή μειώνεται η ισχύς του
ηλεκτρικού φορτίου, που τροφοδοτούν οι μονάδες, οι στροφές τους τείνουν να επιβραδυνθούν ή να
επιταχυνθούν αντίστοιχα. Για να διατηρηθεί σταθερή η ταχύτητα περιστροφής, αυξομειώνεται η
τροφοδοσία τους με καύσιμο, με την βοήθεια ενός αυτόματου ελεγκτή (governor). Αυτός ο βρόχος
ελέγχου καλείται “P-f”, δηλαδή “η ενεργός ισχύς καθορίζει την συχνότητα”. [6]
Επίσης, το τύλιγμα του δρομέα της γεννήτριας τροφοδοτείται με ένα συνεχές ρεύμα
διέγερσης, το οποίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο στο εσωτερικό της, ώστε με την μηχανική
περιστροφή να παραχθεί η εναλλασσόμενη τάση στα εξωτερικά τυλίγματα. Με αυτό το ρεύμα
διέγερσης καθορίζουμε την τάση εξόδου της μονάδας, η οποία τείνει να μεταβάλλεται ανάλογα με
τα επαγωγικά ή χωρητικά χαρακτηριστικά του φορτίου που τροφοδοτεί. Ο έλεγχος αυτός λέγεται
“C-V”, δηλαδή “χωρητικότητας - τάσης εξόδου”. Η χωρητικότητα έχει να κάνει με την άεργο ισχύ.
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Συνήθως “υπερδιεγείρουμε” μια γεννήτρια, ώστε να παρουσιάζει “πυκνωτική” συμπεριφορά, σε
αντίθεση με τα επαγωγικά συνήθως φορτία της κατανάλωσης. Λέμε λοιπόν ότι η γεννήτρια
“παράγει” την άεργο ισχύ και η ζήτηση την “καταναλώνει”. Γενικότερα, η αύξηση της άεργου
ισχύος στην κατανάλωση προκαλεί βύθιση τάσης, οπότε πρέπει να αυξηθεί το ρεύμα διέγερσης την
γεννήτριας. Η σχέση P και Q με την ρύθμιση μιας μονάδας φαίνεται στη παρακάτω εικόνα:

2

2

2

S = P Q
P=S⋅cos φ

(3.1.1)
(3.1.2)

(β)

(α)

Εικόνα 3.1.5: (α) Βρόχοι ελέγχου μονάδας.(β) Τρίγωνο Ισχύος: ενεργός (P), άεργος (Q), φαινόμενη (S ) και γωνία (φ).

Ονομ. ρέυμα
εξόδου (AC)

Ονομ. ισχύς
Ταχύτητα
Συχν.
Αρ.
Σύνδεση
περιστροφής πόλοι
(Hz)
Τάση Ένταση
φαινόμενη ενεργός άεργος
(R.p.m.)
(V)
(A)
(kVA)
(kW) (kVAr)

συντελ.
ισχύος
cosφ

Ονομ. ρεύμα
διέγερσης (DC)
Τάση
(V)

Ένταση (A)

1

6300

111,7

428

14

1220

975

733

65

172

2

6300

111,7

428

14

1220

975

733

65

172

3

6300

259

1.000

6

2825

2.260

1.695

36

3,1

4

6300

111,7

428

14

1220

975

733

65

172

5

6300

111,7

428

14

1220

975

733

0,8

65

172

6

6600

140

750

8

1600

1.280

960

(φ=36,8ο)

64

4,6

7

6600

140

750

8

1600

1.280

960

64

4,6

8

6300

356

1.000

6

3880

3.104

2.328

45

3,8

9

5500

157,5

750

8

1500

1.200

900

49

5,5

10

5500

157,5

750

8

1500

1200

900

49

5,5

Υ
3φασική

50

Πίνακας 3.1.4: Τεχνικά χαρακτηριστικά γεννητριών.

3.2.2 Λειτουργία του σταθμού.
•

Τροφοδοσία των μονάδων.

Η τροφοδοσία του σταθμού με πετρέλαιο γίνεται κάθε μήνα από την θάλασσα, με ελαστικό
σωλήνα που ξεκινάει από το αντλιοστάσιο στην ακτή και καταλήγει σε επιπλέουσα σημαδούρα στα
ανοιχτά. Εκεί προσδένει βυτιοφόρο πλοιάριο, συνδέεται με τον αγωγό και τροφοδοτεί τις δεξαμενές
καυσίμων του σταθμού. Μετά την αποσύνδεση, οι σωληνώσεις του σταθμού αντλούν θαλάσσιο
νερό μέχρι τη δεξαμενή, για να καθαρίσουν από τα καύσιμα. Ο υποθαλάσσιος αγωγός
ξαναποντίζεται, παραμένοντας γεμάτος με νερό, για ασφάλεια. Αναπόφευκτα, νερό καταλήγει στις
δεξαμενές των καυσίμων. Εκεί κατακαθίζει, αφαιρείται σιγά-σιγά (εξυδάτωση) και πηγαίνει σε
δεξαμενή ακάθαρτων υδάτων (σεντίνα). Έπειτα από δύο μέρες το καύσιμο είναι έτοιμο για να
χρησιμοποιηθεί, τροφοδοτώντας πρώτα μικρότερες ημερήσιες δεξαμενές.
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 3.1.6: (α) Ελαστικός υποβρύχιος σωλήνας παραλαβής καυσίμου. (β)Τροφοδοσία του σταθμού με πλοιάριο. (γ)
Σωληνώσεις νερού, αέρα, ντήζελ, ατμού (μονωμένοι) και μαζούτ. Οι σωλήνες του μαζούτ θερμαίνονται με σπειροειδείς
χάλκινους σωλήνες ατμού, κάτω από μόνωση.

Οι μονάδες μπορούν να καίνε πετρέλαιο τύπου ντήζελ ή τύπου μαζούτ. Γενικά το μαζούτ
(“βαρύ πετρέλαιο” ή “εξωτερικής καύσης”) αποτελείται από τα βαριά υποπροϊόντα της απόσταξης
του αργού (ακατέργαστου) πετρελαίου. Είναι φθηνό, αλλά έχει μεγάλη πυκνότητα. Απαιτεί
θέρμανση για τη χρήση του ώστε να αυξηθεί η ρευστότητά του. Όλος ο σταθμός χρησιμοποιεί ατμό
για να θερμαίνει δεξαμενές αποθήκευσης και σωληνώσεις. Επίσης, το μαζούτ χρειάζεται να
καθαριστεί από στερεά κατάλοιπα πριν τροφοδοτηθεί στις μονάδες και για αυτόν τον σκοπό
χρησιμοποιούνται φυγοκεντρικοί διαχωριστήρες. Το μαζούτ διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με
την πυκνότητά του, ή την περιεκτικότητα του σε θείο, που στντελεί στην λίπανση, αλλά επιβαρύνει
τα καυσαέρια. Ο ΤΣΠ βρίσκεται υπό αναβάθμιση, ώστε εκτός από μαζούτ υψηλού θείου, να καίει
χαμηλού θείου. Αντίθετα το ντήζελ (“ελαφρύ πετρέλαιο” ή “εσωτερικής καύσης”) είναι καθαρότερο
προϊόν της απόσταξης, με καλή ρευστότητα. Αναφλέγεται ευκολότερα, καίγεται καθαρότερα αλλά η
τιμή του είναι ακριβότερη. Το ντήζελ τροφοδοτείται εύκολα, μόνο με αντλίες ή ακόμη και με την
βαρύτητα. Κάθε μονάδα του σταθμού μπορεί να κάψει είτε ντήζελ, είτε μαζούτ. Εξαίρεση
αποτελούν οι μονάδες αρ. 6, 7, 9 και 10, οι οποίες δεν διαθέτουν σύστημα με προθερμαντή, οπότε
λειτουργούν συνεχώς μόνο με ντήζελ. Όλες οι μονάδες όμως κατά την εκκίνηση, αλλά και κατά την
σβέση τους, λειτουργούν υποχρεωτικά μόνο με ντήζελ.

(β)
(α)
Εικόνα 3.1.7: (α) Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας (delaval) που καθαρίζει το μαζούτ από στερεά κατάλοιπα.(β)
Εσωτερικό διαχωριστήρα, μέσα στο περίβλημα υπάρχουν δίσκοι με αυλακώσεις που περιστρέφονται.
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•

Εκκίνηση των μονάδων.

Η εκκίνηση των μονάδων γίνεται με πεπιεσμένο αποθηκευμένο αέρα, που δίνει τις πρώτες
περιστροφές ώστε να προκληθεί συμπίεση και ανάφλεξη του ντήζελ στον θάλαμο καύσης. Αντλίες
(feeder pump και boost pump) τροφοδοτούν το καύσιμο, ενώ ο αέρας που απαιτείται για την καύση
υπερ-συμπιέζεται. Τα καυσαέρια πριν διαφύγουν χρησιμοποιούνται για θέρμανση νερού. Αφού
λειτουργήσει η μονάδα, παραλληλίζεται με το δίκτυο και αναλαμβάνει το φορτίο που της αναλογεί.
Η διαδικασία ένταξης γίνεται ως εξής: Η μονάδα προθερμαίνεται, εκκινεί και ανεβάζει σιγά-σιγά
στροφές, μέχρι τις ονομαστικές. Έπειτα ανυψώνεται η τάση της, ρυθμίζονται ξανά οι στροφές στην
συχνότητα του δικτύου, και την κατάλληλη χρονική στιγμή η μονάδα παραλληλίζεται με το δίκτυο.
Το “κούμπωμα” αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει όταν δίκτυο και μηχανή βρίσκονται στην ίδια
φάση, γιατί αλλιώς η μηχανή θα καταστραφεί μηχανικά. Αυτός είναι και ο λόγος που μια σύγχρονη
μονάδα πρέπει να είναι διαρκώς συγχρονισμένη, για όλο το διάστημα παραγωγής: εάν για κάποιο
λόγο παρουσιαστεί μια αδυναμία να ακολουθήσει το δίκτυο, εμφανίζεται αστάθεια στην
περιστροφή της και απορρίπτεται για να μην καταστραφεί από τις αντίρροπες δυνάμεις που θα
εμφανιστούν. Ο συγχρονισμός επιτυγχάνεται χειροκίνητα ή αυτόματα.

(β)
(α)

(γ)

(δ)

Εικόνα 3.1.8: (α) Αρχή λειτουργίας μηχανών ντήζελ.[5] (β) Βοηθητικά υποσυστήματα μιας ντηζελογεννήτριας.[5] (γ)
Αποθήκη πεπιεσμένου αέρα εκκίνησης. (κορυφή, εκτείνεται ως τον κάτω όροφο). (δ) Θερμαινόμενος διακόπτης
μεταγωγής τροφοδοσίας από μαζούτ σε ντήζελ.

•

Λειτουργία και σβέση των μονάδων.

Λίγα λεπτά μετά την εκκίνηση, η τροφοδοσία της μονάδας γυρνάει από ντήζελ σε
προθερμασμένο και καθαρισμένο μαζούτ. Πρακτικά αυτό γίνεται όταν μπορεί να η ίδια να
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τροφοδοτηθεί χωρίς υποβοήθηση, δηλαδή όταν ζεσταθεί και αναλάβει το 60% της μέγιστης
διαθέσιμης ισχύος. Αυτό είναι το σημείο λειτουργίας στην ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ. Η μονάδα από
εκεί και πάνω μπορεί να λειτουργήσει μέχρι την μέγιστη διαθέσιμη ισχύ. Αυτό είναι το σημείο
λειτουργίας όπου παρουσιάζεται η μεγίστη δυνατή απόδοση και η ελάχιστη κατανάλωση καυσίμου
ανά kWh. Κατά την διάρκεια της παραγωγής η μονάδα επιτηρείται για την σωστή λειτουργία της.
Καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας, η κατανάλωση καυσίμου, οι θερμοκρασίες και οι πιέσεις για:
νερό, αέρα, λάδι, καύσιμο και καυσαέρια, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Επίσης
επιτηρούνται οι τάσεις και οι εντάσεις του ρεύματος στην έξοδο αλλά και στην διέγερση. Ο
διαχειριστής του σταθμού, από το Κέντρο Ελέγχου, παρακολουθεί και αν χρειαστεί ρυθμίζει
χειροκίνητα τη συχνότητα και την ενεργό ισχύ, την τάση και την άεργο ισχύ, και τέλος επιβλέπει
και τη λειτουργία των μετασχηματιστών. Ειδικά η άεργος πρέπει να παραμένει χαμηλότερα από την
ενεργό ισχύ και γενικά οι γεννήτριες να παραμένουν ευσταθείς. Όλα τα παραπάνω στοιχεία
καταγράφονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, όπως και η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε.

(α)

(β)
Εικόνα 3.1.9: (α) Αναλογικός πίνακας ελέγχου κινητήρα Fiat αρ.5. (β) Αναλογικός πίνακας συστήματος ψύξης. (γ)
Σύγχρονος πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής, κινητήρας CKD αρ.6. (δ) Ενδείξεις πίνακα κινητήρα αρ.6.

Η διαδικασία της ένταξης μιας μονάδας διαρκεί μόνο μερικά λεπτά. Αντίθετα για την σβέση
απαιτείται πρώτα να γυρίσει η τροφοδοσία της σε ντήζελ για μία ώρα, ώστε να καθαριστεί το
εσωτερικό από κατάλοιπα μαζούτ, που πήζουν μόλις κρυώσουν. Αφού σβήσει πρέπει να ψυχθεί
εντελώς με αντλίες, οπότε απαιτούνται 30 λεπτά μέχρι να είναι σε θέση να επανεκκινηθεί. Οι
μηχανές όταν συμπληρώσουν κάποιες ώρες λειτουργίας συντηρούνται, εξαερώνονται, αλλάζουν
ορυκτέλαια, και επιθεωρούνται για διαρροές νερού ή λαδιού, που υποδηλώνουν μηχανικές φθορές.
•

Ψύξη, θέρμανση, λίπανση, απόβλητα των μονάδων.

Οι μονάδες κατά την λειτουργία τους απαιτούν εξωτερικό αερισμό και εσωτερική ψύξη. Τα
καπάκια των κυλίνδρων και τα χιτώνια ψύχονται με νερό, ενώ οι θάλαμοι καύσης και τα κινούμενα
μέρη με λάδι. Οι ηλεκτρογεννήτριες επίσης ψύχονται με ειδικό λάδι. Ο σταθμός διαθέτει ένα
αντλιοστάσιο κοντά στην ακτή, που τροφοδοτεί ένα κύκλωμα θαλασσινού νερού για τις ανάγκες
ψύξης του. Το κύκλωμα αυτό είναι κατασκευασμένο από πλαστικούς σωλήνες, για προστασία από
την διάβρωση και έχει σκοπό να απάγει θερμότητα από τα υπόλοιπα συστήματα ψύξης. Κάθε
μονάδα ψύχεται με το δικό της κλειστό κύκλωμα γλυκού νερού. Το νερό αυτό υφίσταται
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επεξεργασίες διήθησης, αποσκλήρυνσης, και εξουδετέρωσης ph με αντίστροφη όσμωση). Επίσης
το λάδι των μηχανών απαιτεί ψύξη, αλλά και καθαρισμό με φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες.
Υπάρχουν εναλλάκτες που απαγάγουν θερμότητα από τα επιμέρους συστήματα νερού και λαδιού,
και τη διοχετεύουν στο κύκλωμα θαλασσινού νερού. Κάποιες μονάδες όμως είναι αερόψυκτες,
ώστε σε περίπτωση βλάβης στο θαλάσσιο σύστημα μην χαθεί η δυνατότητα ψύξης όλου του
σταθμού. Η θάλασσα εκτός από το σύστημα ψύξης, τροφοδοτεί και δίκτυο πυρόσβεσης, και επειδή
το νερό αντλείται και απορρίπτεται απευθείας κοντά στην ακτή, γίνονται συχνές μετρήσεις για την
ποιότητά του.

(γ)
(α)
(β)
Εικόνα 3.1.10: (α) Εναλλάκτης θερμότητας. Πράσινο:θαλασσινό νερό, μπλε: γλυκό νερό, κίτρινο:λάδι. (β) Ανοιγμένοι
εναλλάκτες. Στους αυλούς εσωτερικά ρέει θαλασσινό νερό ενώ εξωτερικά περιβάλλονται από γλυκό νερό (ο κάτω) ή λάδι
(ο επάνω). (γ) Σύστημα καθαρισμού γλυκού νερού ψύξης με αντίστροφη όσμωση. Για να λειτουργήσει απαιτεί αλάτι.

Εκτός από ψύξη οι μηχανές έχουν και ανάγκες θέρμανσης, κυρίως πριν την εκκίνηση. Οι
μηχανές ζεσταίνονται με θερμό λάδι. Τα καυσαέρια τους περνιούνται μέσα από λέβητες νερού, για
την παραγωγή ατμού, που ζεσταίνει με την σειρά του μαζούτ και λάδι σε άλλους λέβητες. Επίσης
τα καυσαέρια τροφοδοτούν το σύστημα υπερπλήρωσης αέρα τροφοδοσίας (turbo) των μονάδων.
Όταν απορριφθούν στην ατμόσφαιρα έχουν χάσει μέρος των στερεών σωματιδίων μέσα σε νερό. Ο
αέρας του συστήματος εκκίνησης απαιτεί φιλτράρισμα και οι σωληνώσεις του αέρα θέλουν
αφαίρεση νερού, διότι οι υδρατμοί της ατμόσφαιρας υγροποιούνται υπό πίεση και διαβρώνουν
φιάλες και μηχανές. Όλα τα ακάθαρτα νερά (σεντίνα) συλλέγονται, διαχωρίζονται από τους ρύπους
και απομακρύνονται. Τα στερεά υπολείμματα από τον καθαρισμό του μαζούτ, του λαδιού και της
σεντίνας, όπως και τα χρησιμοποιημένα λάδια, παραλαμβάνονται και διακομίζονται προς
επεξεργασία. Θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν επιτόπου ως καύσιμο, μαζί με το μαζούτ.

(β)
(α)
Εικόνα 3.1.11: (α) Αερόπυργος ψύξης μονάδας αρ.8. Μέσα στον κύλινδρο βρίσκεται ανεμιστήρας. (β) Σύστημα
υπερπλήρωσης αέρα (turbo). Κινείται με την βοήθεια των καυσαερίων και συμπιέζει τον αέρα στο θάλαμο καύσης.

•

Ηλεκτρικά υποσυστήματα των μονάδων.

Μετά τις μονάδες υπάρχουν οι μετασχηματιστές ισχύος, που ανυψώνουν την τάση από τα
6,3 στα 15,5 kV. Οι δρομολογήσεις του ρεύματος γίνονται συγκεντρωμένα στις εγκαταστάσεις
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ελέγχου του σταθμού. Η κάθε μηχανή απαιτεί τροφοδοσία εναλλασσόμενου 400 V (τριφασικό) ή
235 V (μονοφασικό) για την λειτουργία των υποσυστημάτων της. Επιπλέον απαιτούνται 24 volt DC
για τις εσωτερικές της ανάγκες, που εφεδρικά καλύπτονται και από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Υπάρχει επίσης σε κάθε μονάδα μία έξοδος χαμηλής τάσης 400 / 235 V. Κάθε μονάδα έχει δίπλα
της ξεχωριστούς πίνακες ελέγχου, με ενδείξεις λειτουργίας, χειριστήρια, διακόπτες και ασφάλειες,
που αφορούν τα ατομικά τους υποσυστήματα τροφοδοσίας καυσίμου (αντλίες), ψύξης, λίπανσης
και προθέρμανσης. Υπάρχουν ξεχωριστοί πίνακες ελέγχου των ηλεκτρικών υποσυστημάτων, όπως
η διεγέρτρια και οι μετασχηματιστές εξόδου, ενώ για την μέτρηση των μεγεθών του ρεύματος
στους αγωγούς με υψηλή τάση, χρησιμοποιούνται κατάλληλοι μετασχηματιστές έντασης και τάσης.
Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται στον σταθμό είναι από χαλκό, με μόνωση από πολυαιθυλένιο.

(β)
(α)
Εικόνα 3.1.12: (α) Ατομικός Μ/Σ εξόδου της μηχανής Sulzer αρ.8 (β) Συστοιχία μπαταριών τροφοδοσίας 24 V.

Κατασκευαστής:

Areva

Ον. τάση εισόδου:

6,3 kV (χαμηλή, δευτερεύον τύλιγμα)

Είδος:

Τριφασικός Μ/Σ ισχύος

Ον. τάση εξόδου:

15,750 kV (ρυθμίζεται με μεταγωγέα)

ΥΝ / δ11 (πρωτεύον, δηλ. τύλιγμα
υψηλής τάσης 15,5 kV: γειωμένος
Συνδεσμολογία:
Ον. ένταση εισόδου:
αστέρας / χαμηλή : τρίγωνο με γωνία
ο
τάσεων -30 σε σχέση με την υψηλή)
Ονομ. ισχύς:

3,150 KVA

Ψύξη:

ON AN (Oil Natural, Air Natural φυσική κυκλοφορία ελαίου
εσωτερικά, φυσική κυκλοφορία αέρα
εξωτερικά)

Βάρος ελαίου:

1,6 tn

Ον. ένταση εξόδου :

283,7 Α
90,9 Α (για τάση εξόδου 15 KV)

5,49% (επί της ονομαστικής του
Τάση
πρωτεύοντος, ώστε στο δευτερεύον να
βραχυκυκλώματος: έχουμε ονομαστική ένταση ρεύματος, με
βραχυκυκλωμένους ακροδέκτες)
Συχνότητα:

50 Hz

Ολικό βάρος:
7,7 tn
Έτος κατ.:
2005
Πίνακας 3.1.5: Τεχνικά χαρακτηριστικά ενός από τους μετασχηματιστές ισχύος, στην έξοδο μονάδας του σταθμού.

3.1.3 Έλεγχος του σταθμού.
•

Εισαγωγή.

Στο υπόγειο του σταθμού συγκεντρώνονται οι έξοδοι των μονάδων, οι είσοδοι και οι έξοδοι
των μετασχηματιστών ισχύος μέσης τάσης, και οι αφετηρίες των γραμμών μεταφοράς που
αποτελούν το δίκτυο μέσης τάσης του νησιού. Επιπλέον συγκεντρώνονται κεντρικές συσκευές
χειρισμού και επιτήρησης όλων των παραπάνω. Οι εγκατεστημένες συσκευές ενσωματώνονται σε
τυποποιημένες κυψέλες-πίνακες. Αναλυτικά, υπάρχουν: (1) διακοπτικές συσκευές, (2) ασφάλειες
(3) ρελέ ή ηλεκτρονόμοι, (4) οι ζυγοί ζεύξης όλων των παραπάνω (μεταλλικές μπάρες), (5) πίνακες
ενδείξεων και χειριστήρια. Με τις διάφορες δυνατότητες συνδεσμολογίας που παρέχονται,
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επιτελείται η δρομολόγηση της ισχύος. Υπεύθυνος για τον χειρισμό όλων αυτών είναι ο
διαχειριστής βάρδιας, που βρίσκεται στον άνω όροφο, στο Κέντρο Ελέγχου και Ενέργειας (ΚΕΕ)
του σταθμού. Το ΚΕΕ είναι μία αίθουσα που στεγάζει συγκεντρωμένους πίνακες τηλεχειρισμού και
ελέγχου. Ο διαχειριστής βάρδιας μέσω των πινάκων έχει πρόσβαση στις συσκευές του υπογείου,
αλλά και απευθείας σε υποσυστήματα των μονάδων.

Εικόνα 3.1.13: Διάγραμμα συνδέσεων του κέντρου ελέγχου ενέργειας.

•

Διακοπτικές συσκευές.

Τα διάφορα μέσα ζεύξεως που υπάρχουν, χωρίζονται γενικά σε 3 κατηγορίες, ανάλογα με
της ικανότητές τους [7]:
(α) Οι απλοί αποζεύκτες, που μπορούν να κλείσουν ή να ανοίξουν μόνο όταν στα άκρα
τους δεν υπάρχει τάση. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος καταστροφής τους και
ατυχήματος. Μπορούν να συνδυαστούν με ασφάλειες προστασίας, που καίγονται σε υπερεντάσεις,
οπότε ονομάζονται ασφαλειοαποζεύκτες. Οι αποζεύκτες χρησιμεύουν σε περίπτωση συντήρησης,
ενδεχομένως γειώνοντας τα σημεία διακοπής για προληπτικούς λόγους (αποζεύκτες γειωτές) και
προσφέροντας μια οπτική ένδειξη ότι το κύκλωμα είναι ανοιχτό.
(β) Οι διακόπτες φορτίου, που χρησιμεύουν για να αποκαθιστούν ή να διακόψουν ένα
κύκλωμα που λειτουργεί υπό την ονομαστική του τάση. Διαθέτουν ικανότητα σβέσης του
ηλεκτρικού τόξου που μπορεί να εμφανιστεί, με κατάλληλο σχήμα επαφών, μηχανισμό ανοίγματος,
και μονωτικό λάδι ή δημιουργία ρεύματος αέρα. Αν διαθέτουν επιπλέον την ικανότητα ορατής
απομόνωσης του κυκλώματος, ονομάζονται αποζεύκτες φορτίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις
μπορούν να κλείσουν σε βραχυκύκλωμα. Συνδυάζονται συχνά με ασφάλειες σκόνης HRC (High
Rupturing Capacity, υψηλής ικανότητας διακοπής). Αυτές διαθέτουν το τηκτό μέσα σε σκόνη
(άμμο), που λειώνει από την υπερένταση και μετατρέπεται σε μονωτική πορσελάνη, περιορίζοντας
πρώτα το ρεύμα βραχυκυκλώματος μέχρι το μηδέν, και δίνοντας στην συνέχεια μηχανική εντολή
στον διακόπτη φορτίου να ανοίξει.
(γ) Οι διακόπτες ισχύος, που έχουν την ικανότητα να λειτουργήσουν ακόμα και σε ρεύματα
πολύ μεγαλύτερα του ονομαστικού, όπως σε περιπτώσεις βραχυκυκλωμάτων λόγω βλάβης. Έχουν
την μεγαλύτερη ικανότητα σβέσης τόξου, χρησιμοποιώντας για αυτό τον σκοπό μονωτικό λάδι
(ελαιοδιακόπτες πτωχού -δηλαδή λιγοστού- ελαίου), κενό αέρος, ή μονωτικό αέριο SF6
(εξαφθοριούχο θείο) για τους πιο σύγχρονους. Οι επαφές “οπλίζουν” με μηχανισμό εκτίναξης.
Τα παραπάνω μέσα, για την λειτουργία τους συνεργάζονται με ρελέ (ηλεκτρομηχανικοί
διακόπτες, ή ηλεκτρονόμοι) και μετασχηματιστές μετρήσεων. Τοποθετούνται μέσα στις κυψέλες,
πάνω σε ειδικά συρταρωτά φορεία. Είναι αναγκαίο να λειτουργούν με συγκεκριμένη ακολουθία,
δηλαδή πρώτα να ανοίγει ο διακόπτης ισχύος, μετά ο διακόπτης φορτίου και τέλος ο αποζεύκτης.
Στο κλείσιμο του κυκλώματος οι χειρισμοί γίνονται αντίστροφα. Πολλές φορές υπάρχει
ηλεκτρομηχανική αλληλομανδάλωση μεταξύ τους, ώστε να μην παραβιαστεί η ακολουθία.
28

(α)

(β)

(γ)

(στ)
(δ)

(ζ)

(ε)

(η)

(θ)
Εικόνα 3.1.14: (α) Μηχανισμός διακόπτη / αποζεύκτη φορτίου, μόνωσης ελαίου. (β) Διακόπτης ισχύος μονάδας,
μόνωσης SF6 και ηλεκτρονόμοι. (γ) Διακόπτες ισχύος και ηλεκτρονόμοι προστασίας των τριών γραμμών μέσης τάσης του
νησιού. (δ) Μηχανισμός διακόπτη ισχύος, με μόνωση κενού αέρος. (ε) Διακόπτης ισχύος που συνδέει την μονάδα αρ.5
στους ζυγούς του σταθμού, μόνωσης κενού. (στ) Αποζεύκτης διέγερσης μονάδας. (ζ) Διακόπτης ισχύος γραμμής με
μόνωση SF6. (η) Μετασχηματιστές μέτρησης έντασης (σημείο κόμβος). (θ) Τεχνικά χαρακτηριστικά διακόπτη ισχύος με
μόνωση SF6. Ονομαστική ένταση 630 Α, δυνατότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 16 kA, δυνατότητα ζεύξης 40 kA.

29

•

Συνδεσμολογία των μονάδων.

Στα παρακάτω διαγράμματα φαίνεται η γενικότερη συνδεσμολογία των μονάδων. Το ρεύμα
από την έξοδο κάθε γεννήτριας G οδηγείται σε έναν μετασχηματιστή ισχύος ST και από εκεί σε
μέσω ενός διακόπτη ισχύος CB στους ζυγούς του σταθμού L1, L2, L3. Ο μετασχηματιστής από την
πλευρά της χαμηλής τάσης (της γεννήτριας) έχει συνδεσμολογία τριγώνου, ενώ στην πλευρά της
υψηλής υπάρχει γειωμένος αστέρας, που επιτρέπει την διαφυγή του ρεύματος μηδενικής
ακολουθίας προς την γη, σε περίπτωση ασύμμετρων ρευμάτων λόγω σφάλματος. Μόνιμη γείωση
λειτουργίας κοινού σημείου (κόμβου) υπάρχει και πάνω στην γεννήτρια, όπου παρεμβάλλεται
πυκνωτής για την αποκοπή dc ρευμάτων. Επίσης, πριν από τον μετασχηματιστή ισχύος υπάρχει
γείωση ασφαλείας, με συσκευή απαγωγής τάσεων προς την γη, που προστατεύει από τις
υπερεντάσεις. Τέλος υπάρχουν οι γειώσεις προστασίας, στο μεταλλικό κέλυφος της γεννήτριας και
του μετασχηματιστή, αλλά και οι γειώσεις των αποζευκτών. Ενδιάμεσα στο κύκλωμα υπάρχουν οι
μετασχηματιστές μέτρησης έντασης CT και οι μετασχηματιστές μέτρησης πολικής τάσης PT.

(α)

(β)

(δ)
(γ)
Εικόνα 3.1.15: (α) Διάγραμμα μονάδας Sulzer αρ.3, από πίνακα ενδείξεων στο ΚΕΕ. (β) Μονογραμμικό σχέδιο
μονάδας Fiat του σταθμού. Διακρίνεται μέρος του κυκλώματος αυτοματισμού του διακόπτη ισχύος. (γ) Πολυγραμμικό
σχέδιο μονάδας Fiat του σταθμού. Με κίτρινο χρώμα οι αγωγοί γειώσεως. (δ) Μονογραμμικό διάγραμμα όλων των
μονάδων, σε παλαιότερη διάταξη του σταθμού. (Πηγή σχεδίων: ΤΣΠ)
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•

Χειρισμός των μονάδων στο ΚΕΕ.

Ο ρόλος του διαχειριστή είναι να παρακολουθεί την κατανάλωση του νησιού και να
προγραμματίζει την ένταξη ή την παύση των μονάδων, ανάλογα με την πρόβλεψη του φορτίου. Η
βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη γίνεται σύμφωνα με την ζήτηση κάθε ώρας της προηγούμενης ημέρας,
αλλά γενικά η ζήτηση μπορεί να εκτιμηθεί σε εποχιακή βάση. Λαμβάνεται επίσης υπόψιν η
διαθεσιμότητα των μονάδων του σταθμού και τυχόν προβλήματα που εμφανίζουν. Ακόμα γίνεται
μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός για το πόσες ώρες χρειάζεται να συμπληρώσει η κάθε μονάδα
μέχρι να βγει σε συντήρηση. Συνήθως ο διαχειριστής επιλέγει πρώτα προς ένταξη μία από τις
μεγαλύτερες μονάδες Sulzer (αρ.3 ή αρ.8), που είναι και οικονομικότερες, για να λειτουργούν
καλύπτοντας το φορτίο βάσης. Έπειτα προτιμώνται οι Fiat (αρ.1, 2, 4, ή 5), οι οποίες αν και
παλαιότερης τεχνολογίας, εμφανίζουν τα λιγότερα προβλήματα. Όσο αυξάνεται η ζήτηση
(κυμαινόμενο φορτίο) και οι μονάδες φθάνουν στα όρια της μέγιστης διαθέσιμης ισχύος τους,
εντάσσονται και άλλες ώστε να μοιράζεται το συνολικό φορτίο. Στην καλοκαιρινή αιχμή
λειτουργούν σχεδόν όλες.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 3.1.16: (α) Η αίθουσα του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας. (β) Χειρισμός μονάδας αρ.1. (γ) Προειδοποιητικές
ενδείξεις λειτουργίας μονάδας αρ.8 και υποσυστημάτων. (δ) Ψηφιακό σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής
στοιχείων (SCADA: Supervisory Control and Data Aquisition) με οθόνη αφής, μονάδας αρ.3.
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Αντίθετα όσο πέφτει η κατανάλωση, οι μηχανές απομένουν να λειτουργούν υπό ελαφρύ
φορτίο. Προτού φθάσουν στην ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ τους, ο διαχειριστής θέτει κάποια εκτός
δικτύου και την παύει. Το ποσοστό της παραγωγής που της αναλογούσε αναλαμβάνεται από τις
υπόλοιπες. Ο διαχειριστής μπορεί να επέμβει χειροκίνητα στον βρόχο ελέγχου “P-f” κάποιας
μονάδας, για να αυξομειώσει την ισχύ της. Οι υπόλοιπες μονάδες του σταθμού θα εξισορροπήσουν
την μεταβολή, αλλάζοντας και αυτές ισχύ λειτουργίας, ώστε τελικά η συνολική ισχύς όλης της
παραγωγής να παραμείνει σταθερή και ίση με την ζήτηση. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η κατανομή
φορτίου. Είναι προτιμότερο ένα φορτίο να μοιράζεται σε περισσότερες από μία μονάδες, ώστε
αυτές να λειτουργούν σε αποδεκτά όρια και βέβαια σε περίπτωση βλάβης μιας μονάδας να υπάρχει
περιθώριο αναλάβουν το φορτίο της οι υπόλοιπες. Κάθε μονάδα λοιπόν λειτουργεί σε
συγκεκριμένα όρια ισχύος, που καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψιν την σωστή λειτουργία της, τα
περιθώρια εφεδρείας που είναι απαραίτητα αλλά και το γεγονός ότι το σημείο οικονομικής
λειτουργίας βρίσκεται στην μέγιστη ισχύ. Τελικά η κατανομή φορτίου στις μονάδες καθορίζεται
εμπειρικά, αλλά βέβαια σε μεγαλύτερα συστήματα το πρόβλημα οικονομικής λειτουργίας πολλών
μονάδων ή σταθμών πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπολογιστικό τρόπο, σύμφωνα με τις εξισώσεις
συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψιν και τις απώλειες μεταφοράς.[8]
•

Έλεγχος της διανομής ενέργειας.

Ο διαχειριστής είναι υπεύθυνος και για την παρακολούθηση του δικτύου ηλεκτροδότησης
του νησιού. Ελέγχει τις τρεις γραμμές μέσης τάσης 15,5 kV, τα χαρακτηριστικά του φορτίου τους,
ενεργό και άεργο ισχύ, τάση και ένταση του ρεύματος που τραβούν και από αυτά μπορεί να
συμπεράνει τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται. Επίσης στην διάθεση του διαχειριστή
βρίσκονται τρεις συστοιχίες από πυκνωτές, διασυνδεδεμένες παράλληλα στην έξοδο 15,5 kV του
σταθμού, οι οποίες αντισταθμίζουν την άεργο ισχύ της κατανάλωσης. Κάθε συστοιχία έχει
συνολική χωρητικότητα περίπου 4 mF και μπορεί να παρέχει 300 kVAr άεργου ισχύος. Όταν τα
φορτία γίνουν επαγωγικά λόγω λειτουργίας πολλών κινητήρων στο νησί, (κυρίως το καλοκαίρι
λόγω των κλιματιστικών) τότε μπορούν να μπουν μία, δύο ή και οι τρεις συστοιχίες παράλληλα με
το δίκτυο. Οι πυκνωτές παράγουν άεργο ισχύ, που καταναλώνεται στη ζήτηση. Διορθώνεται έτσι ο
συντελεστής ισχύος του δικτύου και μειώνεται η άεργος ισχύς που παράγουν οι μονάδες. Αυτό
επιτρέπει λιγότερη συνολική μιγαδική ισχύ (η οποία αποτελείται από ενεργή και άεργο), δηλαδή
μικρότερα ρεύματα στην παραγωγή και μικρότερες θερμικές απώλειες στις ωμικές αντιστάσεις.
Ιδανικό βέβαια θα ήταν οι πυκνωτές να βρίσκονται κοντά στην κατανάλωση και όχι στην
αναχώρηση των γραμμών. Στο ΚΕΕ ελέγχεται και η εσωτερική λειτουργία του σταθμού:
αντλιοστάσια, συμπιεστές, λέβητες, φωτισμός, πυρόσβεση. Ο σταθμός τροφοδοτείται αρχικά με
μέση τάση 15,5 kV, και έχει δύο διανομές χαμηλής (400 ή 235 V): την Εσωτερική Υπηρεσία 1 και
την 2. Υπάρχει επίσης δίκτυο συνεχούς 110 V για αυτοματισμούς, με εφεδρικές μπαταρίες, γραμμές
συνεχούς 24 V για τις μηχανές, επίσης με εφεδρικές μπαταρίες, και τέλος μικρές γεννήτριες
εκτάκτου ανάγκης 400 / 235 V που καίνε φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη).

(α)
(β)
(γ)
Εικόνα 3.1.17: (α) Μ/Σ εξόδου των μονάδων, και οι 3 συστοιχίες πυκνωτών αντιστάθμισης άεργου ισχύος, πάνω στους
στύλους. (β) Έλεγχος των τριών γραμμών μέσης τάσης του νησιού. (γ) Έλεγχος εσωτερικής διανομής του σταθμού.
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3.1.4 Στοιχεία παραγωγής του σταθμού.
•

Παραγωγή ενέργειας.

Οι καταναλωτές ζητούν ενέργεια την οποία παρέχει ο σταθμός. Η κατανάλωση εμφανίζεται
σαν φορτίο (σύνθετη αντίσταση). Κάθε μονάδα μοιράζεται το φορτίο αυτό και παράγει ενέργεια
που μετριέται σε kWh. Το κόστος παραγωγής της κάθε κιλοβατώρας (kWh) αποτελείται κυρίως
από τα καύσιμα που θα κάψει η μονάδα. H “ειδική κατανάλωση” (πίνακας 3.1.1) μας δείχνει την
μέση κατανάλωση καυσίμου ανά κιλοβατώρα, για τις ώρες που λειτούργησε η μονάδα. Το
πραγματικό κόστος λειτουργίας όμως είναι μεγαλύτερο. Επιπλέον πρέπει να ληφθούν υπόψιν
παράγοντες όπως είναι η λίπανση, τα ανταλλακτικά της συντήρησης, και οι εργατοώρες.
ΜΟΝΑΔΕΣ:
Σύνολο ωρών από αρχή
λειτουργίας
Ώρες παρόντος μηνός

1

2

3

4

5

6

7

8

9

163.210 161.276 28.054 158.943 147.854 35.658 42.068 22.642 1.410
62

153

322

10
-

299

187

385

506

413

5

-

Κατανάλωση diesel (λίτρα)

19.335

17.028

8.083

29.645

26.372

9.074 27.017 190.194

535

-

Κατανάλωση diesel (kg)*

16.083

14.164

6.723

24.658

21.963

7.547 22.473 158.203

445

-

Παραγωγή (kWh) από diesel

67.810

59.720

28.350 103.970 92.490 31.824 94.752 667.044 1.875

Κατανάλωση μαζούτ (λίτρα)

20.643

11.120 115.446 46.193

34.871

-

-

-

-

-

Παραγωγή (kWh) από
μαζούτ

87.190

46.970 487.620 195.110 147.290

-

-

-

-

-

Συνολική παραγωγή μηνός
(kWh)

155.000 106.690 515.970 299.080 239.780 31.824 94.752 667.044 1.875

-

-

Λάδια αλλαγής (kg)

-

-

-

925

-

1.620

-

-

-

-

Λάδια συμπλήρωσης (kg)

-

-

1.860

555

925

360

180

2.976

-

-

Μέγιστη ισχύς μηνός (kW)

700

700

1.850

700

700

750

800

2.600

500

-

2.260

750

750

1.100

1.100

3100

750

750

Αποδιδόμενη ισχύς μηνός
750
750
(kW)
* (kg) = (λίτρα) x (ειδ. βάρος diesel 0.8318)

Πίνακας 3.1.6: Δελτίο στοιχείων παραγωγής μονάδων Νοεμβρίου 2010.

Ένα ποσοστό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται μέσα στον ίδιο τον
σταθμό για την λειτουργία του, κυρίως για τις αντλίες και την παραγωγή ατμού. Αυτή είναι η
εσωτερική παραγωγή και αφαιρώντας την από την συνολική, μας μένει η καθαρή ενέργεια που πάει
στο δίκτυο. Από την καθαρή παραγωγή ένα ποσοστό χάνεται σε απώλειες του δικτύου και το
υπόλοιπο πωλείται στους καταναλωτές. Ακολουθεί η παραγωγή των 3 προηγούμενων ετών, μαζί με
στοιχεία για τα καύσιμα του σταθμού.
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ΚΑΥΣΙΜΑ

ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΗΝΑΣ

2008

Συν. παραγωγή (kWh)

Εσ.υπηρεσία (kWh)

Καθ. παραγωγή (kWh)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΜΑΖΟΥΤ (kg)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΤΗΖΕΛ(kg)

Ιανουάριος

2.266.339

115.608

2150731

0

629.613

Φεβρουάριος

2.085.830

99.016

1.986.814

0

572.977

Μάρτιος

1.860.698

92.744

1.767.954

0

468.414

Απρίλιος

1.911.746

93.232

1.818.514

0

473.545

Μάιος

1.868.747

95.968

1.772.779

0

497.102

Ιούνιος

2.177.174

127.072

2.050.102

0

565.481

Ιούλιος

2.752.752

121.104

2.604.648

0

752.838

Αύγουστος

3.438.846

141.128

3.297.718

0

881.775

Σεπτέμβριος

2.353.796

143.648

2.210.148

0

641.255

Οκτώβριος

1.942.585

100.592

1.841.993

0

504.079

Νοέμβριος

1.997.384

103.912

1.893.472

0

534.603

Δεκέμβριος

2.298.271

131.176

2.167.095

80.837

542.144

26.954.168

1.365.200

25.561.968

80.837

7.063.826

Σύνολο 2008:

Πίνακας 3.1.7 (a): Παραγωγή ενέργειας και κατανάλωση καυσίμου για το 2008.

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΗΝΑΣ
2009

Συν. παραγωγή (kWh)

Εσ.υπηρεσία (kWh)

Καθ. παραγωγή (kWh)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΜΑΖΟΥΤ (kg)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΤΗΖΕΛ(kg)

Ιανουάριος

2.265.719

136.016

2.129.703

204.136

446.346

Φεβρουάριος

1.991.176

137.664

1.853.512

230.923

295.006

Μάρτιος

2.172.460

160.624

2.011.836

62.840

521.242

Απρίλιος

1.974.654

96.392

1.878.262

9.160

518.610

Μάιος

1.897.322

83.184

1.814.138

0

494.767

Ιούνιος

2.244.385

121.336

2.123.049

0

601.385

Ιούλιος

3.024.875

162.464

2.862.411

0

823.338

Αύγουστος

3.387.745

176.232

3.211.513

0

939.904

Σεπτέμβριος

2.393.428

133.448

2.259.980

0

649.617

Οκτώβριος

2.145.258

157.672

1.987.586

317.995

231.409

Νοέμβριος

2.069.530

164.192

1.905.338

368.732

149.317

Δεκέμβριος

2.293.514

154.224

2.139.290

390.710

212.745

27.860.066

1.683.448

26.176.618

1.584.4960

5.883.6860

Σύνολο 2009:

Πίνακας 3.1.7 (β): Παραγωγή ενέργειας και κατανάλωση καυσίμου για το 2009.
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ΚΑΥΣΙΜΑ

ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΜΗΝΑΣ
2010

Συν. παραγωγή (kWh)

Εσ.υπηρεσία (kWh)

Καθ. παραγωγή (kWh)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΜΑΖΟΥΤ (kg)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΝΤΗΖΕΛ(kg)

Ιανουάριος

2.286.326

129.400

2.156.926

197.076

436.542

Φεβρουάριος

1.948.047

112.924

1.835.123

158.649

380.279

Μάρτιος

2.096.518

122.512

1.974.006

69.134

515.501

Απρίλιος

1.983.021

141.268

1.841.753

299.088

198.720

Μάιος

1.982.071

141.464

1.840.607

304.863

210.114

Ιούνιος

2.212.064

135.144

2.076.920

206.638

397.851

Ιούλιος

2.934.094

160.984

2.773.110

290.374

522.155

Αύγουστος

3.904.464

196.922

3.707.472

401.108

642.573

Σεπτέμβριος

2.393.168

108.104

2.285.064

1.438

646.066

Οκτώβριος

2.036.017

109.368

1.926.649

124.663

432.299

Νοέμβριος

2.112.015

121.263

1.990.263

288.273

327.281

Δεκέμβριος

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Σύνολο 2010:

Πίνακας 3.1.7 (γ): Παραγωγή ενέργειας και κατανάλωση καυσίμου για το 2010.

Από τα παραπάνω στοιχεία, συγκρίνοντας θερινούς και χειμερινούς μήνες με ίδια παραγωγή
ενέργειας, βλέπουμε πως η εσωτερική παραγωγή το χειμώνα είναι λίγο αυξημένη. Οι χαμηλότερες
θερμοκρασίες επιβάλλουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργεια για παραγωγή ατμού (περισσότερες
απώλειες). Κατά τα άλλα η συνολική παραγωγή ακολουθάει την εποχιακή ζήτηση. Ακολουθούν
διαγράμματα της συνολικής παραγωγής ενέργειας του σταθμού καθώς και της κατανάλωσης
καυσίμων.

Εικόνα 3.1.18 (α): Παραγωγή ενέργειας (σε kWh) του ΤΣΠ
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Ικαρίας, για τα έτη 2008-2010.

Εικόνα 3.1.18 (β): Κατανάλωση καυσίμου (σε kg) του ΤΣΠ Ικαρίας, για τα έτη 2008-2010.

Από την παραγωγή ενέργειας είναι φανερή η τυπική εποχιακή διακύμανση, αλλά και η
γενικότερη αύξηση στην ζήτηση ενέργειας κάθε χρόνο. Η αύξηση φαίνεται καλύτερα στα επόμενα
διαγράμματα, που αφορούν την προηγούμενη δεκαετία.

Εικόνα 3.1.19 (α): Παραγωγή ενέργειας (σε kWh) του ΤΣΠ Ικαρίας, για τα έτη 2000-2006 (πηγή: ΤΣΠ).
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Εικόνα 3.1.19 (β): Παραγωγή ενέργειας (σε kWh) του ΤΣΠ Ικαρίας, για τα έτη 2006-2008 (πηγή: ΤΣΠ).
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3.2 Αιολικό σύστημα.

Εικόνα 3.2.1: Ανεμογεννήτρια Enercon E-40 στο Περδίκι.

3.2.1 Περιγραφή.
•

Γενική παρουσίαση.

Στο νησί υπάρχει εγκατεστημένη μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια (Α/Γ) οριζοντίου άξονα, της
εταιρίας Enercon, γερμανικής κατασκευής, τύπου E-40, ονομαστικής ισχύος 600 kW.
Εγκαταστάθηκε το 2004 στο ύψωμα Κεφάλα, στο χωριό Περδίκι, σε υψόμετρο 596 m. Είναι
διασυνδεδεμένη απευθείας στο δίκτυο μέσης τάσης. Ανήκει σε ιδιώτη επενδυτή (Αντώνης Λακιός),
Κατά το παρελθόν υπήρξε και ένα πιλοτικό Αιολικό Πάρκο (Α/Π) της ΔΕΗ στην γειτονική θέση
Φυρινάσπα. Περιελάμβανε 7 ασύγχρονες ανεμογεννήτριες, ελληνικής κατασκευής, 55 kW η
καθεμία, σύνολο 385 kW. Σταδιακά εγκαταλείφθηκε και βρίσκεται εκτός λειτουργίας από το 2006.
•

Χαρακτηριστικά της Α/Γ.[9]

Το ύψος από το έδαφος μέχρι τον άξονα της Α/Γ Enercon E-40 είναι 45 m και η διάμετρος
της φτερωτής 44 m. Η μονάδα στηρίζεται στη κορυφή ενός κυλινδρικού ατσάλινου κορμού, που
εδράζεται σε κυκλική θεμελίωση. Το κάθε ένα από τα 3 πτερύγια της φτερωτής έχει μήκος περίπου
21 m και μέγιστο πλάτος 2 m. Είναι κατασκευασμένα από ελαφρύ fiberglass (πλέγματα
υαλονημάτων και εποξικές ρητίνες), με επιφανειακή επικάλυψη πολλαπλών στρωμάτων
πολυουρεθάνης δύο συστατικών, για προστασία από την υγρασία. Το πτερύγιο έχει την δυνατότητα
στρέψης γύρω από τον άξονά του, με την βοήθεια ενός κινητήρα, και μπορεί έτσι να αλλάζει κλίση
(pitch) ανεξάρτητα από τα άλλα, μεταβάλλοντας ενεργά το βήμα του αεροδυναμικού του προφίλ.
Με αυτόν τον τρόπο η Α/Γ μπορεί να εκμεταλλευτεί καλύτερα τον άνεμο, ή να ελαττώσει την ισχύ
της, μειώνοντας στροφές, ή ακόμα και να σταματήσει τελείως. Η άτρακτος της κεφαλής (nacelle)
περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονα, αναζητώντας πάντοτε την κατεύθυνση του ανέμου
(yaw). Η Α/Γ αρχίζει να γυρίζει με ανέμους ταχύτητας μόλις 2,5 m/sec (στο ύψος της κεφαλής,
όπου οι ταχύτητες είναι πάντα μεγαλύτερες). Η ισχύς της αυξάνεται όσο αυξάνονται οι άνεμοι.
Μετά την ταχύτητα των 28 m/sec η Α/Γ σταματάει για να μην καταστραφεί (συνεχής ταχύτητα και
όχι απλά ριπές, αντιστοιχεί σε 10 Beaufort). Η Α/Γ δεν χρησιμοποιεί συστήματα φρένων για να
σταματήσει, αλλά απλώς αφήνει ελεύθερη την έλικα να επιβραδύνει, μαζεύοντας τα πτερύγια.
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Εταιρία
κατασκευής:

Enercon

Ύψος από το έδαφος μέχρι τον
άξονα (πλήμνη, hub):

45 m

Τύπος:

Ε-40 / 6.44

Διάμετρος φτερωτής:

43,7 m

Ονομ. ισχύς
εξόδου:

600 kW

Εμβ. σάρωσης φτερωτής:

1.521 m2

Ημερομ.
Εγκατάστασης:

Νοέμβριος 2003

Γωνιακή ταχύτητα περιστροφής:

18 έως 34 rpm

Είδος:

Οριζοντίου άξονα

Γραμ. ταχύτητα άκρων πτερυγίων:

41 έως 78
m/sec

Πτερύγια:

3 από fiberglass, μεταβλητής κλίσης, μειωμένου
θορύβου, ενσωματωμένη αντικεραυνική προστασία.

Ταχύτητα ανέμου έναρξης (άξονας): 2,5 m/sec

Γεννήτρια:

Σύγχρονη, χαμηλών στροφών, δακτυλιοειδής, σταθερής
απόδοσης

Ονομαστική ταχύτητα ανέμου:

13 m/sec

Λειτουργία:

Μεταβλητής ταχύτητας, χωρίς μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων, μετατροπή ρεύματος AC/DC/AC με
ηλεκτρονικά ισχύος

Μέγιστη ταχύτητα ανέμου
παραγωγής:

Από 28 έως 34
m/sec

Φορά
περιστροφής:

Ωρολογιακή

Αεροδυναμικός συντ. απόδοσης
ισχύος (power efficiency):

Cp=0,5
(μέγιστο)

Πίνακας 3.2.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά της Α/Γ.[10]

(α)

(β)

Εικόνα 3.2.2: (α) Κεφαλή ανεμογεννήτριας. (β) Εσωτερικό πυλώνα.

•

Λειτουργία της Α/Γ.[9]

Η εκκίνηση της Α/Γ γίνεται μέσα σε χρόνο 30 min, όσο απαιτείται για να στεγνώσει η
κεφαλή εσωτερικά με θερμό αέρα, από την συμπυκνωμένη υγρασία της ατμόσφαιρας. Μετά την
εκκίνηση, η περιστροφή της φτερωτής μεταδίδεται απευθείας στο δρομέα της γεννήτριας. Δεν
μεσολαβεί κάποιο κιβώτιο ταχυτήτων που να αυξάνει ή να ελέγχει τις στροφές της, οπότε
αποφεύγονται τριβές και πολύπλοκοι μηχανισμοί. Η γεννήτρια είναι σύγχρονη, εναλλασσόμενου
ρεύματος, χωρίς όμως απευθείας σύνδεση με το δίκτυο. Είναι δακτυλιοειδής, δηλαδή τα εξωτερικά
τυλίγματα του οπλισμού αλλά και ο δρομέας έχουν μορφή δακτυλίου. Λειτουργεί σε χαμηλές
στροφές και παράγει AC ρεύμα μεταβλητής συχνότητας, ανάλογης με την ταχύτητα περιστροφής
της έλικας και ανεξάρτητη της ηλεκτρικής συχνότητας του δικτύου. Οι στροφές αυτές μπορούν να
ελεγχθούν με την κλίση των πτερυγίων. Η εναλλασσόμενη τάση εξόδου της γεννήτριας είναι
μεταβλητή, και ρυθμίζεται με την μεταβολή του συνεχούς ρεύματος διέγερσης.
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Στη συνέχεια, το AC ρεύμα της γεννήτριας μετατρέπεται σε DC, μέσω ηλεκτρονικών ισχύος
(ανορθωτικές διατάξεις, rectifier) και κατέρχεται στο ισόγειο. Η τάση του συνεχούς είναι
μεταβαλλόμενη, αφού ακολουθάει την ρυθμιζόμενη AC της γεννήτριας. Έτσι, πρέπει να
σταθεροποιηθεί με converter (μετατροπείς) στα 400 V (σύστημα DC-Link). Στην συνέχεια με
inverter (αντιστροφείς) μετατρέπεται πάλι σε εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα, τάσης 400 V, το
οποίο αυτή την φορά έχει την συχνότητα 50 Hz αλλά και την φάση του εξωτερικού δικτύου. Σε
αυτό το σημείο μπορεί να γίνει έλεγχος της άεργου ισχύος της εξόδου. Είναι δυνατόν να έχουμε είτε
παραγωγή είτε κατανάλωση άεργου, μεταβάλλοντας στα inverter την φασική γωνία μεταξύ τάσης
και έντασης του ρεύματος εξόδου. Το κύκλωμα από την γεννήτρια μέχρι τα inverter είναι διπλό,
ενώ η διέγερση τροφοδοτείται με DC από τους ανορθωτές. Στο τελευταίο στάδιο η τάση
ανυψώνεται με μετασχηματιστή ισχύος που βρίσκεται εντός του υπογείου. Από τα 0,4 kV ανέρχεται
στα επίπεδα μέσης τάσης 15,5 kV και το ρεύμα μέσω υπόγειου καλωδίου φθάνει στους πυλώνες
μέσης τάσης της ΔΕΗ, όπου συνδέεται μέσω ενός τηλεχειριζόμενου διακόπτη φορτίου. Η Α/Γ
διαθέτει επιπλέον μια εφεδρική τροφοδοσία από επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές.

(β)
(α)
Εικόνα 3.2.3: (α) Διάταξη συστημάτων της Α/Γ. (1) Περιστρεφόμενη φτερωτή. (2) Κλίση πτερυγίων. (3) Δακτυλιοειδής
γεννήτρια. (4) Διέγερση γεννήτριας. (5) Μεταβαλλόμενο ρεύμα AC. (6) Ανορθωτικές διατάξεις. (7) Μεταβαλλόμενο ρεύμα
DC. (8) Σταθεροποιητής και inverter. (9) Έξοδος AC 400 Volt (10) Μετασχηματιστής ισχύος. (11) Μέση τάση 15,5 kVolt
(12) Διακόπτης φορτίου ΔΕΗ. (13) Δίκτυο ΔΕΗ. (β) Bρόχοι έλεγχου της Α/Γ, επιδρούν στην διέγερση και στα inverter.[9]

Γενικά, κάθε σύγχρονη ηλεκτρική γεννήτρια έχει συγκεκριμένη ονομαστική ταχύτητα
περιστροφής, και παρουσιάζει την μέγιστη απόδοση λειτουργίας όταν λειτουργεί με αυτές τις
στροφές, σε καθορισμένη περιοχή ισχύος εξόδου. Όμως η Α/Γ Enercon μπορεί και προσαρμόζεται
σε διαφορετικές ταχύτητες ανέμων (μηχανική ροπή εισόδου) και σε διαφορετική ηλεκτρική ισχύ
εξόδου. Για να το επιτύχει αυτό, ρυθμίζει το προφίλ των πτερυγίων της, έτσι ώστε να μεταβάλλει
την ταχύτητα περιστροφής σε δεδομένο άνεμο. Η ταχύτητα περιστροφής ρυθμίζεται κάθε φορά
στην επιθυμητή τιμή, και ταυτόχρονα ρυθμίζεται η τάση εξόδου της γεννήτριας, μέσω της
μεταβλητής διέγερσης. Αυτό τροποποιεί τα χαρακτηριστικά της γεννήτριας (μηχανική αντίδραση
στο ηλεκτρικό φορτίο), και σε συνδυασμό με τον έλεγχο της ροπής εισόδου (κλίση πτερυγίων) η
γεννήτρια ρυθμίζει την ισχύ εξόδου και βελτιστοποιεί την συνολική καμπύλη απόδοσης στο φάσμα
των ανέμων, μεγιστοποιώντας την παραγωγή ενέργειας από τις χαμηλές ταχύτητες.
•

Χαρακτηριστικά μεγέθη της Α/Γ.

Η αλλαγή στο βήμα των πτερυγίων μεταβάλλει τον λόγο tip-to-wind ratio, δηλαδή τη
γραμμική ταχύτητα του άκρου ενός πτερυγίου, προς την ταχύτητα του ανέμου που το περιστρέφει:
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λ=

ω⋅R
,
V

(3.2.1)

όπου ω (rad/sec) η γωνιακή συχνότητα περιστροφής, R (m) το μήκος του πτερυγίου και V (m/sec) η
ταχύτητα του πνέοντος ανέμου. Από τον συντελεστή αυτό εξαρτάται ο αεροδυναμικός συντελεστής
απόδοσης μηχανικής ισχύος Cp(λ), που μας δείχνει πόση από την αρχική ισχύ του αέρα PA (λόγω
κινητικής ενέργειας) μετατρέπεται τελικά σε καθαρή μηχανική ισχύ PΜ:
P M =C p  λ⋅P A

(3.2.2)

Η αρχική ισχύς PA ενός ανέμου δεδομένης ταχύτητας V, που περιστρέφει μια φτερωτή,
εξαρτάται από τη διάμετρό της, δηλαδή την επιφάνεια που σαρώνει, και τα χαρακτηριστικά της,
δηλαδή τον αριθμό, τη γεωμετρία και το εμβαδόν των πτερυγίων της. Σε κάθε κατασκευή, υπάρχει
για κάθε ταχύτητα ανέμου μία τιμή στο λόγο λ , δηλαδή στην ταχύτητα περιστροφής της φτερωτής
εκείνη την στιγμή, όπου η απόδοση Cp(λ) μεγιστοποιείται. Οι νόμοι της αεροδυναμικής προβλέπουν
ως ανώτατο όριο την τιμή Cpmax=0,593 για την ιδανική έλικα. Από την καθαρή μηχανική ισχύ
παράγεται η ενεργός ηλεκτρική ισχύς εξόδου P, αφαιρώντας τις μηχανικές απώλειες λειτουργίας
λόγω τριβών και τις ηλεκτρικές απώλειες του συστήματος μετατροπής. Η ταχύτητα του ανέμου V
αφορά στο ύψος της κεφαλής, και είναι μέση ταχύτητα που προκύπτει από κατάλληλη ολοκλήρωση
του μέτρου του διανύσματος ταχύτητας, χωρίς να ληφθεί υπόψιν η συνιστώσα τυρβώδους ροής.
•

Συμπεριφορά της Α/Γ.

Η λειτουργία της Α/Γ μπορεί να διακριθεί στις εξής περιοχές, ανάλογα με την διαθέσιμη
ταχύτητα ανέμου:
(α) Από 0 m/sec έως την ταχύτητα έναρξης παραγωγής V1=2,5 m/sec, η Α/Γ μπορεί να
περιστρέφεται χωρίς όμως να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Για τις λειτουργίες της όπως ο
προσανεμισμός και η κλίση των πτερυγίων, στηρίζεται στην τροφοδοσία από το εξωτερικό δίκτυο ή
στις εφεδρικές μπαταρίες.
(β) Από την ταχύτητα έναρξης V1=2,5 m/sec μέχρι την ονομαστική ταχύτητα V2=12,5 m/sec, η Α/Γ
παράγει και η ισχύς εξόδου της αυξάνεται μέχρι την ονομαστική ισχύ Pmax=600 kW. Η
βελτιστοποιημένη καμπύλη του συντελεστή Cp (απόδοσης καθαρής μηχανικής ισχύος) φθάνει
γρήγορα στην μέγιστη τιμή 0,5 και διατηρείται σχεδόν σταθερή. Η τιμή αυτή είναι πολύ κοντά στο
όριο 0,593 που προβλέπεται από τους νόμους της αεροδυναμικής για την ιδανική έλικα.
(γ) Από την ονομαστική ταχύτητα V2=12,5 m/sec μέχρι την ταχύτητα αποκοπής V3=28 m/sec, η Α/Γ
εξακολουθεί να λειτουργεί παράγοντας την ονομαστική της ισχύ. Η απόδοση όμως πέφτει, αφού το
επιπλέον αιολικό δυναμικό μένει ανεκμετάλλευτο. Επίσης, σε κάθε σημείο λειτουργίας, ο χειριστής
έχει την δυνατότητα να περιορίζει την ισχύ εξόδου της Α/Γ σε χαμηλότερη τιμή.
(δ) Οι τυπικές ανεμογεννήτριες στην ταχύτητα αποκοπής V3 παύουν την λειτουργία τους για να μην
καταπονούνται. Όταν ο άνεμος πέσει σε λίγο χαμηλότερα επίπεδα V4, η παραγωγή ξεκινάει πάλι.
Όμως η εκκίνηση μετά από παρατεταμένη παύση διαρκεί 30 min, για την εξάλειψη της εσωτερικής
υγρασίας. Για να αποφύγει την υστέρηση αυτή, η Α/Γ Enercon είναι εφοδιασμένη με το σύστημα
storm control, με το οποίο συνεχίζει να παράγει ενέργεια πάνω από την ταχύτητα αποκοπής
V3=Vstorm=28 m/sec, με σταδιακά ελαττούμενη ισχύ, μέχρι να μηδενιστεί στα 34 m/sec. Η αποφυγή
απότομων διακοπών στην παρεχόμενη ισχύ, επιδρά θετικά στην ευστάθεια όλου του συστήματος.
(ε) Σε ακόμα υψηλότερες ταχύτητες ανέμων η φτερωτή γυρίζει ελεύθερα, με τα πτερύγια μαζεμένα,
χωρίς παραγωγή ενέργειας. Η μέγιστη ταχύτητα ανέμων που μπορεί θεωρητικά να αντέξει για λίγα
δευτερόλεπτα χωρίς να καταστραφεί είναι η ταχύτητα επιβίωσης.
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Οι θεωρητικές καμπύλες ισχύος εξόδου και αεροδυναμικής απόδοσης φαίνονται στο
παρακάτω διάγραμμα. Πρόκειται για ενδεικτικές τιμές, αφού κάθε Α/Γ κατασκευάζεται με
εξατομικευμένη συμπεριφορά, ανάλογα με την μελέτη των επικρατούντων ανέμων στο σημείο
τοποθέτησης (κλάση ανέμου). Πραγματικές τιμές εξάγονται μόνο με μετρήσεις.

(α)

(β)
(γ)
Εικόνα 3.2.4: (α) Ενδεικτικές καμπύλες ισχύος P και αεροδυναμικού συντελεστή απόδοσης CP συναρτήσει της ταχύτητας
ανέμου V στο ύψος του άξονα. (β) Πραγματικές καμπύλες, από μετρήσεις Α/Γ Ε40/6.44 εγκατεστημένων στα Κανάρια
Νησιά.[10](γ) Παραγωγή ισχύος στις διαφορετικές ταχύτητες ανέμου, χωρίς και με το σύστημα storm control. [9]

•

Υποσυστήματα της Α/Γ.

Για όλες τις λειτουργίες της Α/Γ είναι υπεύθυνος ο εγκέφαλος, που βρίσκεται στην πλακέτα
mpu (main processing unit). Βρίσκεται στο ισόγειο διαμέρισμα, και μπορεί να αλλάξει
προγραμματισμό με την αλλαγή ενός τσιπ μνήμης EPROM (erasable programmable read only
memory). Όλες οι ενδείξεις για την λειτουργία συγκεντρώνονται σε ένα κεντρικό ψηφιακό πίνακα
ελέγχου, απ' όπου δίνονται και οι εντολές χειρισμού. Οι εντολές της mpu μεταβιβάζονται σε
επιμέρους υποσυστήματα ελέγχου και εκτελούνται από μονάδες που βρίσκονται στην άτρακτο της
κεφαλής.

(α)

(β)

Εικόνα 3.2.5: (α) Υπολογιστική μονάδα ελέγχου mpu. (β) Ψηφιακός πίνακας ελέγχου και ενδείξεων.
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Επιμέρους συστήματα είναι:
(α) Το υποσύστημα ελέγχου κλίσης των πτερυγίων (pitch box). Ελέγχει τους τρεις ανεξάρτητους
κινητήρες που αλλάζουν την κλίση των πτερυγίων. Δέχεται εντολές για την επιθυμητή κλίση από
την mpu, ανάλογα το σημείο λειτουργίας της γεννήτριας. Ελέγχει την ταχύτητα περιστροφής και
επιπλέον αναλαμβάνει το ρόλο πέδησης της φτερωτής όταν η παραγωγή της Α/Γ σταματά.
(β) Το yaw box του προσανεμισμού της κεφαλής. Ενεργό σύστημα ελέγχου, που περιστρέφει την
κεφαλή, προσαρμόζεται στο φορτίο της, και αποσβένει τις αποκλίσεις. Για τον εντοπισμό της φοράς
και της ταχύτητας του ανέμου υπάρχει ειδικό ανεμούριο στην κορυφή της ατράκτου. Όταν η
κεφαλή συμπληρώσει αρκετές περιστροφές προς την ίδια κατεύθυνση, υπάρχει η πρόβλεψη να
σταματήσει και να ξετυλίξει τα εσωτερικά καλώδια. Επίσης σε περίπτωση καταστροφής ή
απώλειας ενός πτερυγίου, η κεφαλή τίθεται σε γωνία 90ο σε σχέση με τον άνεμο.
(γ) Το σύστημα ελέγχου της γεννήτριας και της ηλεκτρικής διέγερσης (excitation), που λειτουργεί
σε συνδυασμό με την κλίση των πτερυγίων.
(δ) Το σύστημα των συσσωρευτών (battery box), υπεύθυνο για την επαναφόρτιση και την εφεδρική
τροφοδοσία της ανεμογεννήτριας.
(ε) Το σύστημα πέδησης εκτάκτου ανάγκης (brake box), που ακινητοποιεί και κλειδώνει τη κεφαλή
και την φτερωτή σε περίπτωση βλάβης ή συντήρησης.
Άλλα υποσυστήματα της ανεμογεννήτριας είναι: το ψηφιακό σύστημα ελέγχου των
ηλεκτρονικών ισχύος, που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά του ρεύματος εξόδου, το σύστημα
επιτήρησης του εξωτερικού δικτύου, ο έλεγχος του μετασχηματιστή εξόδου και του διακόπτη
σύνδεσης με το δίκτυο. Υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της άεργου ισχύος εξόδου και διόρθωσης
της τάσης του δικτύου στο σημείο σύνδεσης. Επίσης υπάρχει περιθώριο προσαρμογής στη
συχνότητα του δικτύου, ακόμη και συνεισφορά στην σταθεροποίηση της, με μεταβολή της ενεργού
ισχύος εξόδου. Όλες οι μεταβολές στην ισχύ εξόδου της Α/Γ, όπως π.χ. μετά από επανεκκίνηση,
γίνονται πάντοτε με σταδιακό ρυθμό, για την αποφυγή αστάθειας στο δίκτυο. Για τον ίδιο λόγο
υπάρχει η πρόνοια σε περίπτωση σύντομων σφαλμάτων, όπως βραχυκυκλώματα, η Α/Γ να
παραμένει συνδεδεμένη και να μην απορρίπτεται (ανοχή σε πτώση τάσης, low voltage ridethrough), ώστε να μην γίνεται η ίδια μία επιπλέον πηγή διαταραχής.

Εικόνα 3.2.6: Διάγραμμα της ατράκτου της κεφαλής. (1) Κύριος φορέας, (2) κινητήρας προσανεμισμού, (3) δακτυλιοειδής
γεννήτρια, (4) ρυθμιστής πτερυγίου, (5) άξονας δρομέα, (6) πτερύγιο. Η πρόσβαση στο εσωτερικό της ατράκτου της
κεφαλής γίνεται μέσω του πυλώνα, ενώ υπάρχει και θυρίδα στο πίσω μέρος της για ανεβοκατέβασμα φορτίων με μικρό
γερανό. Mε κίτρινο οι διάφορες υπομονάδες (box). [9]
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Εκτός των αισθητήρων για τις παραπάνω λειτουργίες, υπάρχουν επιπλέον αισθητήρες όπως
θερμοκρασίας, ροπής στρέψης της κεφαλής, ανίχνευσης δονήσεων (που υποδηλώνουν μηχανική
βλάβη), επιταχυνσιόμετρα για τυχόν ταλαντώσεις, διακόπτες προσέγγισης που αντιλαμβάνονται
παραμορφώσεις και αισθητήρες ανισορροπίας στα πτερύγια λόγω παγετού. Οι κρίσιμες ενδείξεις
εμφανίζονται σαν φωτεινές ειδοποιήσεις σε ένα εποπτικό διάγραμμα της κεφαλής, στον πίνακα
ελέγχου της Α/Γ.
•

Χειρισμός της Α/Γ.

Η Α/Γ επικοινωνεί με τον ΤΣΠ Ικαρίας, μέσω μιας ραδιοσύζευξης (link) οπτικής επαφής.
Στο ΚΕΕ του σταθμού βρίσκεται ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, που έχει εγκατεστημένο το
σύστημα SCADA της ανεμογεννήτριας (Supervisory Control and Data Acquisition, δηλαδή
εποπτικός έλεγχος και συλλογή δεδομένων). Το πρόγραμμα αυτό είναι το Wind Farm, που επιτρέπει
και έλεγχο περισσότερων Α/Γ που συγκροτούν ολοκληρωμένο αιολικό πάρκο. Από τον υπολογιστή,
μέσω διαδικτύου, αποστέλλονται στοιχεία και στον κεντρικό server της Enercon στην Αθήνα. Ο
server μπορεί και ενημερώνει τον επιστάτη της Α/Γ στο νησί για την λειτουργική της κατάσταση,
μέσω γραπτών μηνυμάτων στο κινητό τηλέφωνο. Όταν συμβεί κάποιο σφάλμα ή χαθεί η σύνδεσή
με το δίκτυο μέσης τάσης, η Α/Γ σταματάει να περιστρέφεται, και εμφανίζει το αντίστοιχο μήνυμα
σφάλματος στον πίνακα ελέγχου, στο SCADA, στον κεντρικό server και στο κινητό. Σε περίπτωση
σοβαρότερης βλάβης ακινητοποιείται η φτερωτή με το επιπλέον σύστημα ασφαλείας.

(α)

(β)

Εικόνα 3.2.7: (α) Κεραία τηλεπικοινωνιακής ζεύξης με την Α/Γ, στον ΤΣΠ Αγίου Κηρύκου. (β) Εποπτικό σύστημα ελέγχου
και καταγραφής (SCADA), εγκατεστημένο στο κέντρο ελέγχου του ΤΣΠ. Στην συνδεσμολογία της Α/Γ, διακρίνονται με
κόκκινο οι διακόπτες ζεύξης: ΑΔΔ είναι ο Αυτόματος Διακόπτης Διασύνδεσης, δηλαδή ένας εσωτερικός διακόπτης ισχύος
που ελέγχεται από την ίδια την Α/Γ, και ΔΦ ο εξωτερικός διακόπτης φορτίου της ΔΕΗ, που βρίσκεται σε στύλο.

•

Προστασία της Α/Γ.

Για την αντικεραυνική προστασία της, η Α/Γ διαθέτει μια σειρά ηλεκτροδίων στις άκρες των
πτερυγίων, στην κορυφή της ατράκτου της κεφαλής, στο ανεμόμετρο, αλλά και γύρω από την μύτη
της φτερωτής. Τα φορτία του κεραυνού οδηγούνται προς στην γη, μέσω των μεταλλικών
τοιχωμάτων του πυλώνα και καταλήγουν σε θεμελιακή γείωση. Η συγκεκριμένη Α/Γ έχει υποστεί
ελαφριά βλάβη από χτύπημα κεραυνού, στο άκρο ενός πτερυγίου. Η ελαφριά παραμόρφωση του
άκρου προκαλεί λίγο αυξημένη στάθμη αεροδυναμικού θορύβου (σφύριγμα καθώς περιστρέφεται).
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3.2.2 Στοιχεία αιολικής παραγωγής.
•

Στιγμιαία ισχύς εξόδου.

Γενικά τα αιολικά συστήματα παράγουν ισχύ ανάλογα με τον διαθέσιμο αέρα.
Παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση, ακόμα και από λεπτό σε λεπτό, αφού ακολουθούν την
στιγμιαία ταχύτητα του ανέμου, που αλλάζει σε δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ισχύς της συγκεκριμένης
ανεμογεννήτριας κάθε στιγμή καθορίζεται από το κέντρο ελέγχου του πετρελαϊκού σταθμού. Ο
διαχειριστής ορίζει σημεία “set points” στον υπολογιστή για κάθε ώρα της ημέρας, με τα οποία η
αιολική παραγωγή τίθεται σε ορισμένα επιθυμητά όρια, κάτω από την ονομαστική ισχύ της
ανεμογεννήτριας. Αυτό γίνεται έτσι ώστε η πτώση των ανέμων να μην προκαλέσει έλλειψη στην
παραγωγή, την οποία δεν θα προλάβαινε να καλύψει ο θερμικός σταθμός. Γενικά οι διακυμάνσεις
σε ένα δίκτυο είναι ανεπιθύμητες, γιατί μπορεί να προκαλέσουν αστάθεια στις θερμικές μηχανές,
που πρέπει να λειτουργούν μέσα σε δεδομένα όρια. Ο διαχειριστής του ΤΣΠ εκτιμάει πόσες
θερμικές μονάδες είναι διαθέσιμες, τι ελαστικότητα φορτίου έχουν, πως κυμαίνεται η ζήτηση της
κατανάλωσης και τι άνεμοι επικρατούν, και αυξομειώνει ανάλογα την μέγιστη ισχύ που παρέχει η
ανεμογεννήτρια. Η συμμετοχή της Α/Γ στην συνολική παραγωγή του νησιού μπορεί να φτάσει
μέχρι 12%. Η ενέργεια αυτή μπαίνει στο δίκτυο, οπότε η ΔΕΗ την καταγράφει και πληρώνει τον
ιδιοκτήτη της ανεμογεννήτριας το αντίστοιχο ποσό που έχει συμφωνηθεί. Από την εγκατάστασή της
τον Νοέμβριο του 2003 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010, η ανεμογεννήτρια είχε συμπληρώσει 52.404
ώρες λειτουργίας και είχε παραγάγει 16.085.144 kWh ηλεκτρικής ενέργειας.

(α)

(β)

Εικόνα 3.2.8: (α) Καταγραφή μηνυμάτων αλλαγής κατάστασης της Α/Γ στο σύστημα SCADA. (β) Καταγραφή δεδομένων:
Ισχύς παραγωγής (ενεργός και άεργη), τάσεις και ρεύματα των τριών φάσεων εξόδου, συχνότητα του δικτύου.
Καταγράφονται οι μέγιστες και οι ελάχιστες τιμές ανά 10 min.

Η στιγμιαία ισχύς της Α/Γ εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέμου, ακολουθώντας την
καμπύλη απόδοσης. Παρουσιάζει πάντοτε αστάθεια, αλλάζοντας τιμή κάθε λίγα δευτερόλεπτα.
Ακολουθούν στοιχεία για την διακύμανση των μέγιστων και ελάχιστων ορίων της παραγόμενης
ισχύος, ενεργού και άεργου, μέσα σε μιάμιση ώρα λειτουργίας, το μεσημέρι της 7-12-2010:
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Ώρα

Pmax (kW)

Pmin (kW)

Ώρα

Qmax (kVAr)

Qmin (kVAr)

15:00

44,20064

0,20784

15:00

22,37744

9,42208

15:10

50,36560

0,90064

15:10

22,51600

10,93200

15:20

59,44224

0,55424

15:20

23,00096

9,62982

15:30

52,99920

2,97904

15:30

22,65456

5,54240

15:40

42,33008

7,18979

15:40

21,89248

10,25344

15:50

57,08672

1,10848

15:50

23,00096

9,56064

16:00

49,60448

8,38288

16:00

22,16960

5,26528

16:10

24,45584

-0,55424

16:10

11,29264

2,21696

16:20

39,90528

-0,55424

16:20

20,71472

5,81952

16:30

42,12224

6,58160

16:30

21,68464

6,51232

Πίνακας 3.2.2: Διακύμανση ισχύος παραγωγής της Α/Γ ανά δεκάλεπτο, κατά το μεσημέρι 7-12-2010, όπου επικρατούσαν
ασθενείς άνεμοι.
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Εικόνα 3.2.9 (α): Ζώνη διακύμανσης της ενεργού ισχύος παραγωγής μέσα σε 90 λεπτά.
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Εικόνα 3.2.9 (β): Ζώνη διακύμανσης της άεργου ισχύος παραγωγής μέσα σε 90 λεπτά.
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16:30

Τα παραπάνω στοιχεία της 7-12-2010 αφορούν ημέρα με πολύ χαμηλό αιολικό δυναμικό.
Την ημέρα εκείνη επικρατούσαν άνεμοι μέσης ταχύτητας 0,2 m/sec και μέγιστης (ριπές) 3,13
m/sec.[11] Αρνητική ενεργός ισχύς σημαίνει ότι η Α/Γ κατανάλωνε κάποιες στιγμές ισχύ από το
δίκτυο, χωρίς να παράγει, για να επιτελέσει τις λειτουργίες της. Συγκεκριμένα η Α/Γ απαιτεί 554 W
για την περιστροφή της κεφαλής, αναζητώντας τον άνεμο (λειτουργία yaw). Η φτερωτή συνέχιζε να
περιστρέφεται, αλλά με ταχύτητα μικρότερη από την ελάχιστη που απαιτείται για παραγωγή. Μόλις
η κεφαλή ερχόταν σε καλύτερη θέση προσβολής, η γεννήτρια ξαναπαρήγαγε ισχύ και έτσι το τελικό
ισοζύγιο ενέργειας παρέμεινε θετικό. Παρατηρούμε ακόμη ότι όσο περιστρεφόταν, η Α/Γ δεν
σταμάτησε τελείως να παράγει άεργο ισχύ. Αυτό το διήμερο 6ης έως 7ης Δεκεμβρίου υπήρχε
μεταβολή του καιρού, με τον άνεμο να αλλάζει κατεύθυνση, μειώνοντας ταυτόχρονα την έντασή
του. Αυτό φαίνεται καλύτερα αν δούμε την διακύμανση ισχύος αναλυτικά, από την προηγούμενη
ημέρα:

Ώρα

P min (kW)

P max (kW)

08:00

637,16820

325,40816

09:00

636,12900

367,53040

10:00

633,58560

487,45408

11:00

632,18000

281,83104

12:00

642,98770

440,69008

13:00

631,62570

340,39336

14:00

632,45710

297,83472

15:00

631,83360

375,42832

16:00

633,14990

263,47184

17:00

632,18000

360,60240

18:00

626,08340

332,68256

19:00

624,97490

300,92523

20:00

625,11350

285,43360

21:00

629,20100

322,08272

22:00

602,66670

278,15920

23:00

520,15420

160,66032

Πίνακας 3.2.3 (α): Διακύμανση της ισχύος παραγωγής ανά ώρα, 6/12/2010.
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Ώρα

P min (kW)

P max (kW)

00:00

449,21150

193,22192

01:00

464,24530

-2,49408

02:00

344,80640

162,94656

03:00

312,79920

132,87904

04:00

251,48640

106,06768

05:00

247,32960

127,89088

06:00

168,90460

88,26720

07:00

157,05780

70,31920

08:00

124,49600

34,64000

09:00

88,40128

11,98544

10:00

85,49152

-3,46400

11:00

62,62912

-2,00912

12:00

69,14144

-10,32272

13:00

63,66832

-10,11488

14:00

59,09584

-1,66272

15:00

59,44224

0,55424

Πίνακας 3.2.3 (β): Διακύμανση της ισχύος παραγωγής ανά ώρα, 7/12/2010.
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Εικόνα 3.2.10: Ζώνη διακύμανσης παραγόμενης ισχύος της Α/Γ από 6 έως 7 Δεκεμβρίου 2010.

Εδώ φάνηκε καλύτερα η αλλαγή του καιρού. Στην αρχή παρατηρούμε πως η μέγιστη ισχύς
άγγιζε τα 640 kW, λίγο πιο πάνω από την ονομαστική, και αυτή είναι η μέγιστη ικανότητα της
γεννήτριας. Η ελάχιστη ισχύς όμως μεταβαλλόταν από το 30% έως το 50% της ονομαστικής.
48

Δηλαδή, ενώ το αιολικό δυναμικό ήταν πολύ υψηλό, η διακυμάνσεις της παραγωγής σε μία μόλις
ώρα είναι πολύ μεγάλες, και αυτό είναι γενικά το πρόβλημα της αιολικής ενέργειας. Σε περίπτωση
πολλών ανεμογεννητριών σε πάρκα, η διακύμανση αυτή εξομαλύνεται. Αργότερα, με την μεταβολή
του καιρού η ένταση του ανέμου άρχισε να μειώνεται. Προς το τέλος παρατηρούμε υψηλή
κατανάλωση ισχύος (-10 kW) κατά διαστήματα, που μπορεί να οφείλεται στον προσανεμισμό, στην
παραγωγή θερμού αέρα για στέγνωμα της γεννήτριας και απόψυξη των πτερυγίων ή στην φόρτιση
μπαταριών.
•

Παραγωγή ενέργειας της Α/Γ.

Υπάρχουν μήνες του χρόνου με υψηλό αιολικό δυναμικό, λόγω εποχιακών ανέμων. Τον
Αύγουστο αρκετές ημέρες επικρατούν συνεχείς βορειοανατολικοί άνεμοι (μελτέμια) που όμως το
βράδυ έχουν την τάση να ελαττώνονται. Το χειμώνα εμφανίζονται δυνατοί νοτιάδες. Όμως η
παραγόμενη αιολική ενέργεια εξαρτάται και από την υπόλοιπη παραγωγή του συστήματος. Σε
περιόδους χαμηλής κατανάλωσης δεν θα μπορεί να απορροφηθεί πάντα όλη η αιολική ενέργεια,
γιατί οι διακυμάνσεις στην αιολική ισχύ δεν γίνεται να εξισορροπηθούν από τις υπόλοιπες θερμικές
μονάδες που λειτουργούν.
Το 2009, η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας στην ενέργεια που καταναλώθηκε στο νησί
κυμάνθηκε από 6,5% έως 9,5% με μέσο όρο 7,9%, όπως φαίνεται παρακάτω. Όσον αφορά την
παραγωγή άεργου ισχύος, γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη Α/Γ δεν συνεισφέρει παραπάνω στο
σύστημα, αφού η εμπορική συμφωνία με την ΔΕΗ αφορά παραγωγή ενέργειας μόνο. Ο
συντελεστής ισχύος διατηρείται σταθερά στο 0,9 και η Α/Γ λειτουργεί χωρητικά χωρίς να
αναλαμβάνει επιπλέον άεργο φορτίο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της εξόδου της Α/Γ είναι η
παραγωγή ανώτερων αρμονικών συχνοτήτων στο ρεύμα εξόδου της, λόγω των ηλεκτρονικών
ισχύος. Αυτές είναι ανεπιθύμητες στο κοινόχρηστο δίκτυο και αποκόβονται με βαθυπερατά φίλτρα
στην έξοδο του inverter, ενώ ελέγχονται περιοδικά από το συνεργείο συντήρησης. Άλλες
προδιαγραφές που πρέπει να τηρούνται κατά την σύνδεση με το δίκτυο αφορούν την διακύμανση
της τάσης, της συχνότητας, το ρυθμό μεταβολής της παρεχόμενης ισχύος, συμπεριφορά σε
βραχυκυκλώματα, κλπ.
ΕΤΟΣ:

2009

2010

ΜΗΝΑΣ

ΤΣΠ Ικαρίας

Α/Γ Λακιού

συμμετοχή (%)

ΤΣΠ Ικαρίας

Α/Γ Λακιού

Ιανουάριος

2.265.719

192.957

7,8

2.286.326

227.471

Φεβρουάριος

1.991.176

210.802

9,5

1.948.047

205.334

Μάρτιος

2.172.460

152.734

6,5

2.096.518

133.712

Απρίλιος

1.974.654

156.949

7,3

1.983.021

155.139

Μάιος

1.897.322

133.940

6,5

1.982.071

107.128

Ιούνιος

2.244.385

165.232

6,8

2.212.064

165.471

Ιούλιος

3.024.875

279.377

8,9

2.844.430

286.423

Αύγουστος

3.387.745

296.459

7,3

3.904.464

205.864

Σεπτέμβριος

2.393.428

222.484

8,5

2.393.168

205.577

Οκτώβριος

2.145.258

178.800

7,6

2.112.015

-

Νοέμβριος

2.069.530

218.076

9,5

-

-

Δεκέμβριος

2.293.514

191.305

7,6

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

27.860.066

2.399.115

7,9

-

-

ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ:

30.259.181 kWh

-

Πίνακας 3.2.4: Παραγωγή ενέργειας των τελευταίων δύο ετών, σε kWh.
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Εικόνα 3.2.11: Παραγωγή ενέργειας σε kWh το
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Εικόνα 3.2.12: Μέση συνεισφορά της Α/Γ στην συνολική παραγωγή ενέργειας για τα έτη 2000 εώς 2007.[12] Διακρίνεται η
συνεισφορά του παλαιότερου αιολικού πάρκου.

•

Συντελεστής χρησιμοποίησης.

Ο συντελεστής χρησιμοποίησης της ονομαστικής ισχύος Cf (capacity factor), μας δίνει το
ποσοστό του χρόνου λειτουργίας μιας μονάδας, κατά το οποίο εάν λειτουργούσε διαρκώς με
ονομαστική ισχύ Pnom, θα απέδιδε όση ενέργεια Ereal παρήγαγε στην πραγματικότητα. Είναι ένας
συντελεστής που δείχνει το ποσοστό πραγματικής χρησιμοποίησης μιας μονάδας σε ένα έτος, σε
σχέση με την μέγιστη θεωρητική της ικανότητα. Συναντάται και ως συντελεστής φόρτισης,
εκμετάλλευσης, ή ενεργειακής αποδοτικότητας:
Cf =

E real  kWh
365ημέρες ⋅24 h⋅P nom kW 
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(3.2.3)

Η Α/Γ Enercon στο Περδίκι, για το έτος 2009 είχε συντελεστή χρησιμοποίησης Cf =46,5%,
ποσοστό αρκετά υψηλό. Η τιμή του συντελεστή εξαρτάται αφενός από το διαθέσιμο αιολικό
δυναμικό και αφετέρου από τον χειρισμό της γεννήτριας, δηλαδή την απορρόφηση του δυναμικού
από το υπόλοιπο σύστημα. Με περισσότερες Α/Γ, ο συντελεστής χρησιμοποίησης της καθεμίας
μπορεί να ελαττωθεί, αλλά η συνολική αιολική ισχύς παρουσιάζεται πιο εξομαλυμένη, και έτσι
μπορεί να γίνει μεγαλύτερη απορρόφηση με ασφάλεια.
•

Διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό.

Η Ικαρία συγκεντρώνει υψηλό αιολικό δυναμικό, αφενός λόγω της γεωγραφικής θέσης στο
Αιγαίο (Ικάριο πέλαγος) και αφετέρου λόγω του ορεινού χαρακτήρα του νησιού (οροσειρά Αθέρας
με μέγιστο υψόμετρο 1041 m). Γενικότερα, η στιγμιαία ταχύτητα έχει πολλές στοχαστικές
διακυμάνσεις. Αποτελείται από ένα διάνυσμα μέσης ταχύτητας, του οποίου η οριζόντια συνιστώσα
είναι η ωφέλιμη, συν ένα διάνυσμα τυρβώδους ροής (στροβιλισμοί). Η μέση ταχύτητα συνήθως
αυξάνεται με το υψόμετρο, αλλά και την απόσταση από το έδαφος, ενώ ταυτόχρονα μειώνονται και
οι στροβιλισμοί. Το γεωγραφικό ανάγλυφο διαφοροποιεί κατά πολύ τα χαρακτηριστικά του ανέμου,
οπότε πραγματικές τιμές μπορούν να εξαχθούν μόνο με επιτόπιες αναλυτικές μετρήσεις κατά την
διάρκεια ετών. Από τις μετρήσεις προκύπτουν χαρακτηριστικές χρονοσειρές ανέμου, οι οποίες
λαμβάνονται υπόψιν στον υπολογισμό του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού ή στην μελέτη μιας Α/Γ.
Ενδεικτικά, στην Ικαρία η πιθανοτική κατανομή Weibull της μέσης ταχύτητας V του ανέμου
σε ένα έτος, δίνει παράμετρο κλίμακας c=9.31 (είναι η μέση τιμή ταχύτητας σε m/sec), και
παράμετρο μορφής k=1.68 (το σχήμα της καμπύλης, ή το “κέντρο βάρους”, όπου για μεγαλύτερα k
η συχνότερη τιμή πλησιάζει την μέση).[12] Οι τιμή αυτή είναι για την τοποθεσία της Α/Γ στο
Περδίκι, και αφορά το ύψος του άξονα. Η καμπύλη πιθανότητας εμφάνισης ανέμων, συνδυαζόμενη
με την καμπύλη ισχύος της Α/Γ σε διαφορετικές ταχύτητες, μας δίνει προσεγγιστικά την
αναμενόμενη παραγωγή ενέργειας σε ένα έτος.

(α)

(β)

Εικόνα 3.2.13: (α) Πιθανοτική κατανομή Weibull ανέμων στο Περδίκι, ύψος του άξονα Α/Γ. Μέση τιμή 9,31 m/sec. [12]
(β) Διακύμανση της μέσης ταχύτητας του ανέμου ανά μήνα, σε κόμβους (ναυτικά μίλια ανά ώρα, 1 kt = 0.514 m/sec).
Στατιστικά στοιχεία ετών για την Σάμο, μετρήσεις σε κορυφή υψώματος, 7 m από το έδαφος. Μέση τιμή 5,5 m/sec. [13]

Το διαθέσιμο αιολικό δυναμικό, αντιφάσκει με τον περιορισμό στην αιολική διείσδυση που
τίθεται σε κάθε σύστημα, λόγω αδυναμίας απορρόφησης ισχύος αλλά και αδυναμίας αντιστάθμισης
διακυμάνσεων. Πρακτικά, το όριο είναι στο 20% της ενέργειας. Το πρόβλημα είναι εντονότερο σε
μικρά ΑΣΠ όπως της Ικαρίας, όπου την ρύθμιση αναλαμβάνουν όσες πετρελαιομηχανές
λειτουργούν, με κίνδυνο να ξεπεραστούν τα όρια ισχύος τους. Οι περιορισμοί αίρονται με
τεχνολογίες αποθήκευσης ή μεταφορά της ενέργειας σε μεγαλύτερο σύστημα (διασύνδεση).
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3.3 Υβριδικό Ενεργειακό Έργο Ικαρίας (υπό κατασκευή).

Εικόνα 3.3.1: Υβριδικό Έργο Ικαρίας, κατασκευή άνω λιμνοδεξαμενής.

3.3.1 Περιγραφή του έργου.
•

Γενικά χαρακτηριστικά.

Έχει ξεκινήσει η κατασκευή ενός υβριδικού σταθμού παραγωγής, στην τοποθεσία
Προεσπέρα, στην βορειοδυτική πλευρά του νησιού. Πρόκειται για ένα υδραντλητικό σύστημα
κλειστού τύπου, σε συνδυασμό με ένα αιολικό πάρκο. Συνοπτικά θα περιλαμβάνει δύο τεχνητές
λιμνοδεξαμενές, άνω και κάτω, χωρητικότητας 80.000 m3 η καθεμία, που θα γεμίζουν από την
υπερχείλιση του ήδη υπάρχοντος αρδευτικού ταμιευτήρα στο Πέζι. Θα έχει συνολική δυνατότητα
υδροηλεκτρικής παραγωγής 4,1 MW, με δύο Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς (ΜΥΗΣ)
δεξαμενής, υψηλής πίεσης (>100 m), με στροβίλους μικρής παροχής τύπου Pelton. Ο πρώτος
σταθμός (υδροηλεκτρικός) θα βρίσκεται μετά την υπερχείλιση του φράγματος, πριν την άνω
δεξαμενή, με ισχύ 1 MW. Ο δεύτερος (υδραντλητικός) θα βρίσκεται πριν την κάτω δεξαμενή, με
ισχύ παραγωγής 2x1,55=3,1 MW. Στην συνέχεια το νερό θα ανυψώνεται, επιστρέφοντας στην άνω
δεξαμενή, με αντλιοστάσιο ισχύος 2 MW. Αυτή η ισχύς θα καλύπτεται από ένα αιολικό πάρκο
ισχύος 2,4 MW στη τοποθεσία Στραβοκουντούρα Ραχών. [14]
•

Σκοπός κατασκευής.

Πρόκειται για το πρώτο έργο του είδους του στην Ελλάδα. Επιτρέπει αφενός την
εκμετάλλευση των φυσικών πόρων (βροχόπτωση), αλλά και την καλύτερη απορρόφηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Λειτουργεί ως ταμιευτήρας που αποθηκεύει το πλεόνασμα
ενέργειας από ασταθείς πηγές, όπως είναι η αιολική, και το διαθέτει όταν ζητηθεί στην
κατανάλωση. Επιλέχθηκε να εγκατασταθεί σε ΑΣΠ νησιού, ώστε να αυξήσει την διείσδυση ΑΠΕ,
ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση πετρελαίου. Οι πετρελαιομηχανές έχουν πολύ υψηλό κόστος
λειτουργίας, αλλά χρησιμοποιούνται αναγκαστικά στα ΑΣΠ των νησιών, λόγω της ευκολίας
μεταφοράς του καυσίμου. Η παραγωγή ενέργειας στα ΑΣΠ που λειτουργούν με πετρέλαιο κοστίζει
πολλαπλάσια περισσότερο απ' ότι στην ηπειρωτική χώρα. Επιπλέον στα νησιά η πώληση ενέργειας
σε σχέση με τις υποδομές που κατασκευάζονται είναι μικρή, εκτός από τον μήνα Αύγουστο. Η
επένδυση ενός υβριδικού έργου σε ένα αυτόνομο σύστημα ωφελεί οικονομικά, γιατί αντικαθιστά
πετρέλαιο με ΑΠΕ, αλλά και μειώνει την εξάρτηση από ένα καύσιμο που εισάγεται, σε αντίθεση με
τον λιγνίτη που εξορύσσεται εδώ. Η χρήση των φυσικών, “καθαρών” πηγών ενέργειας έχει
επιπλέον περιβαλλοντικά οφέλη.
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•

Οικονομικά στοιχεία του έργου.

Τα έργα εγκαινιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2010 και υλοποιούνται από την κατασκευαστική
ENET Α.Ε. για λογαριασμό της “Δ.Ε.Η. Ανανεώσιμες Α.Ε.” (θυγατρική της ΔΕΗ). Το κόστος
ανέρχεται περίπου σε 23 εκατομμύρια € και περιλαμβάνει: χωματουργικές εργασίες, κτιριακές
εγκαταστάσεις, υδροστροβίλους, αγωγούς νερού (σωληνώσεις), γραμμές μεταφοράς ενέργειας,
γραμμές επικοινωνίας (οπτικές ίνες) και εγκατάσταση εποπτικού συστήματος SCADA. Η αίθουσα
ελέγχου του ΤΣΠ Αγίου Κηρύκου πρόκειται να ανακαινιστεί και να φιλοξενήσει το αναβαθμισμένο
Κέντρου Ελέγχου και Κατανομής Φορτίου (ΚΕΚΦ). Θα διαθέτει κεντρικό SCADA, το οποίο μέσω
δικτύου οπτικών ινών θα ελέγχει όλες τις ενεργειακές πηγές του νησιού, δηλαδή θερμικές μονάδες
του ΤΣΠ, το υβριδικό έργο (Α/Π, 2 ΜΥΗΣ) και άλλες Α/Γ του νησιού. Προβλέπονται επίσης άλλα
3 εκ. € για την αναβάθμιση του δικτύου μέσης τάσης του νησιού. Βασικός χρηματοδότης είναι η
ΔΕΗΑΝ, με 17,5 εκ. € ενώ τα υπόλοιπα 5,5 εκ. € δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο
προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012.[15]
•

Συνοπτικά τεχνικά χαρακτηριστικά.
Τα χαρακτηριστικά του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου, όπως εξαγγέλθηκαν είναι:[16]

1) Αιολικό Πάρκο στην Στραβοκουντούρα Ραχών.
Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής (3x800 kW):

2,4 MW

2) ΜΥΗΣ Προεσπέρας (άνω):
Ισχύς παραγωγής:

1,05 MW

3) ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας (υδραντλητικός):
(α) Ισχύς παραγωγής (2x1,55 MW):

3,1 MW

(β) Εγκατεστημένη ισχύς αντλιοστασίου (8x250 kW):

-2,0 MW

Μέγιστη συνολική ισχύς:
Πίνακας 3.3.1: Η ισχύς του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου.

Εικόνα 3.3.2: Διάγραμμα και χαρακτηριστικά του έργου.[14]
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6,55 MW

α) Από το φράγμα μέχρι τον άνω ΜΥΗΣ
Μήκος αγωγού:

3,5 km

Υψομετρική διαφορά (721 m – 554 m):

167 m

β) Από την άνω δεξαμενή έως τον κάτω ΜΥΗΣ
Μήκος αγωγού :

3,06 km

Υψομετρική διαφορά (543 m – 49 m):

494 m

γ) Από κάτω έως άνω δεξαμενή (άντληση νερού)
Μήκος αγωγού:

3,1 km

Υψομετρική διαφορά (721 m – 36 m):

685 m

Πίνακας 3.3.2 (α): Υψομετρικά στοιχεία του έργου. [14],[17]

Γραμμές μέσης τάσης 20 kV
α) ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας
Μήκος διπλής εναέριας γραμμής διασύνδεσης με τον ΤΣΠ Αγίου Κηρύκου:
(περιλαμβάνονται και ορισμένα τμήματα υπογείου δικτύου)

32 km

β) ΜΥΗΣ Προεσπέρας (άνω)
Μήκος εναέριας γραμμής διασύνδεσης με τον κάτω ΜΥΗΣ:

3,5 km

γ) Αντλιοστάσιο
Μήκος υπόγειας γραμμής από τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας:

0,1 km

δ) Αιολικό πάρκο Στραβοκουντούρας
Μήκος εναέριας γραμμής διασύνδεσης με τον Άνω ΜΥΗΣ:

7,5 km
Συνολικό μήκος: 43,1 km

Πίνακας 3.3.2 (β): Γραμμές μέσης τάσης του έργου.[14]

Γραμμές οπτικών ινών
α) Μήκος γραμμής ένωσης του έργου (ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας) με ΚΕΚΦ Αγ.Κηρύκου (εναέρια):

32 km

β) Μήκος οπτικών ινών για την λειτουργία του έργου, από φράγμα Πέζι μέχρι κάτω ΜΥΗΣ (υπόγειες):

7 km

γ) Μήκος γραμμής για τον έλεγχο του Α/Π, από κάτω ΜΥΗΣ μέχρι Στραβοκουντούρα (εναέρια):

11 km

Συνολικό μήκος: 50 km
Πίνακας 3.3.2 (γ): Τηλεπικοινωνιακές γραμμές του έργου.[14]

Επειδή με το έργο θα εγκατασταθούν γραμμές μέσης τάσης 20 kV, ενώ το δίκτυο μέσης
τάσης του νησιού λειτουργεί στα 15,5 kV, προβλέπεται η χρήση αυτομετασχηματιστών
προσαρμογής της τάσης, στα μεταξύ τους σημεία διασύνδεσης. Το διπλό εναέριο κύκλωμα 32 km,
από ΤΣΠ Αγ.Κηρύκου μέχρι ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, θα αποτελείται από δύο γραμμές μέσης
τάσης πάνω στους ίδιους πυλώνες. Οι εναέριες γραμμές οπτικών ινών φέρονται στην κορυφή των
πυλώνων των γραμμών μέσης τάσης, μέσα σε ουδέτερο γειωμένο αγωγό (τεχνολογία OPGW:
Optical Ground Wire), είτε υπογείως. Οι υπόγειες οπτικές ίνες του έργου περικλείονται σε σωλήνα
HDPE (πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας) και ακολουθούν παράλληλα τους αγωγούς νερού.
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3.3.2 Λεπτομέρειες του έργου.
•

Σωληνώσεις.

Για την διοχέτευση του νερού προς τους ΗΥ σταθμούς χρησιμοποιούνται οι αγωγοί
προσαγωγής, ενώ για την άντληση προς τα επάνω οι αγωγοί κατάθλιψης. Σύμφωνα με το αρχικό
συμφωνητικό, θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινοι αγωγοί, ελικοειδούς ραφής, βαμμένοι εσωτερικά και
εξωτερικά, επιχωμένοι σε όρυγμα. Στην εκκένωση των λιμνοδεξαμενών διέρχονται από σήραγγες,
μέχρι να συναντήσουν ξανά την επιφάνεια του εδάφους. Το πάχος των αγωγών σε κάθε σημείο
τους, δηλαδή ο τύπος του χαλύβδινου φύλλου κατασκευής, καθορίζεται από την πίεση λειτουργίας.
Η πίεση αυξάνεται όσο χαμηλώνει το υψόμετρο. Τα χαρακτηριστικά των συμφωνηθέντων αγωγών
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
Λειτουργία αγωγού:

Προσαγωγής

Από:

Έως:

Φράγμα Πέζι
(νέος οικίσκος δικλίδων)

ΜΥΗΣ Προεσπέρας

Άνω δεξαμενή

ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας
(διακλ. προς 2 στροβίλους)

Λοιπά τμήματα
(εκκένωση, υπερχείλιση, διακλαδώσεις, αντλιοστάσιο)

Κατάθλιψης

Άνω δεξαμενή

Αντλιοστάσιο (οικίσκος
δικλίδας απομόνωσης)

Μήκος: Διάμετρος: Κατασκευή:
1.842 m

800 mm

1.680 m

600 mm

780 m

600 mm

St37-2

2.196 m

600 mm

St52-3

24 m

600 mm

24 m

400 mm

132 m

300 mm

1.380 m

1.782 m
Πίνακας 3.3.3: Χαρακτηριστικά σωληνώσεων.

500 mm

St37-2

St52-3
St37-2
St52-3

Εικόνα 3.3.3: Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα του έργου και υψομετρικό γράφημα των αγωγών (Google Earth).
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•

ΜΥΗΣ Προεσπέρας (άνω).

Ο πρώτος υδροηλεκτρικός σταθμός θα περιλαμβάνει μία μονάδα παραγωγής με
υδροστρόβιλο τύπου Pelton, δηλαδή “ελεύθερης δέσμης” νερού, που εκτοξεύεται από ακροφύσια,
και περιστρέφει μια “φτερωτή” με δίδυμα “σκαφοειδή” πτερύγια Η κινητική ενέργεια του νερού
μεταδίδεται στον στρόβιλο μέσω παλμικής κρούσης. Το νερό επιδρά σε ένα πτερύγιο για κάποιο
χρονικό διάστημα, αλλά ο πίδακας διακόπτεται από το επόμενο πτερύγιο, καθώς αυτά
περιστρέφονται. Ο σχεδιασμός των πτερυγίων, σε συνδυασμό με την ρύθμιση της ταχύτητας της
δέσμης, επιτρέπει ομαλή μεταφορά ενέργειας με την βέλτιστη απόδοση. Η περιστροφή του
στροβίλου γίνεται με σταθερή ταχύτητα, και η ρύθμιση της ισχύος εισόδου της μονάδας (μηχανική
ροπή) ελέγχεται με την παροχή νερού. Τα στόμια των ακροφυσίων διαθέτουν δικλίδες ελέγχου της
παροχής (βελονοειδείς βαλβίδες), και πτέρυγες εκτροπής του πίδακα. [18]

(β)

(α)

(γ)

Εικόνα 3.3.4: (α) Δρομέας στροβίλου τύπου Pelton, (β) λεπτομέρεια πτερυγίων, (γ) τρισδιάστατο μοντέλο.[19]

Το νερό κατέρχεται από το φυσικό ταμιευτήρα στο Πέζι με πίεση, λόγω υψομετρικής
διαφοράς. Ο αγωγός στενεύει αυξάνοντας την ταχύτητα του νερού. Το νερό διοχετεύεται στο
στρόβιλο κατακόρυφου άξονα, μέσω των ελεγχόμενων ακροφυσίων, διατεταγμένων περιμετρικά
του στροβίλου. Δημιουργούνται ελεύθεροι πίδακες στον αέρα, μέσα στο κάλυμμα του στροβίλου,
που κινούν τον δρομέα μέσω αντίδρασης. Στην συνέχεια το νερό φεύγει από το κάτω μέρος του
στροβίλου και καταλήγει στην άνω λιμνοδεξαμενή, αμέσως μετά τον σταθμό. Για την εκτόνωση
του νερού σε περίπτωση ταχείας απελευθέρωσης, υπάρχουν κανάλια παράκαμψης του στροβίλου.

(β)
(α)
Εικόνα 3.3.5: (α) Μονάδα με στροβίλο Pelton κατακόρυφου άξονα, 4 ακροφυσίων. Ο στρόβιλος (Geppert) με
μπλε και η γεννήτρια (Hitzinger) με πορτοκαλί. (β) Διάταξη ενός σταθμού παραγωγής με κατακόρυφο Pelton
(Geppert PV4). Είσοδος νερού από αριστερά,4 περιμετρικά ακροφύσια και έξοδος κάτω από τον στρόβιλο.[19]
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Κατασκευαστής:

Geppert (Αυστρία)

Ακροφύσια:

4

Τύπος:

PV4

Καθαρό ύψος πτώσης Hn: 167,2 m

Είδος:

Pelton

Παροχή νερού Q:

700 lt/sec

Άξονας:
κατακόρυφος
Ονομ. ισχύς P:
927 kW
Πίνακας 3.3.4: Χαρακτηριστικά του στροβίλου που κατασκευάζεται ήδη για τον ΜΥΗΣ Προεσπέρας.[19]

Για τον έλεγχο της ροής του νερού στον ΜΥΗΣ υπάρχουν 3 δικλίδες: (α) μία τύπου μπίλιας,
(β) μία τύπου πεταλούδας και (γ) μία τύπου βελόνας. Οι δικλίδες αυτές έχουν διάμετρο σωλήνα 300
mm και είναι σχεδιασμένες να αντέχουν μέγιστη πίεση 40 bar.

(γ)
(β)
Εικόνα 3.3.6: (α) Δικλίδα τύπου μπίλιας (κλειστή), (β) πεταλούδας (ανοιχτή) και (γ) βελόνας (κλειστή).[19]
(α)

Η λιμνοδεξαμενή μετά τον σταθμό (εικόνα 3.3.1) έχει βάθος περίπου 10 m, επιφάνεια
περίπου 9.000 m2, όγκο 80.000 m3 και κατασκευάζεται με εκσκαφή και εσωτερική επένδυση με
σκυρόδεμα. Διαθέτει επαφή με τον αγωγό προσαγωγής από το φράγμα, τον αγωγό κατάθλιψης από
την κάτω δεξαμενή, τον αγωγό υπερχείλισης και μικρότερους αγωγούς που εξυπηρετούν
δευτερεύοντες σκοπούς όπως πυρόσβεση και άρδευση. Κάτω από την στεγανοποίηση προβλέπεται
στραγγιστικό σύστημα.
Ο στρόβιλος είναι συνδεδεμένος απευθείας με το δρομέα σύγχρονης γεννήτριας
εναλλασσόμενου ρεύματος. Οι υδροηλεκτρικές γεννήτριες υπακούν σε ειδικές προδιαγραφές
προστασίας, λόγω του υγρού περιβάλλοντος. Ακολουθούν τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά
της προτεινόμενης γεννήτριας του ΜΥΗΣ Προεσπέρας:

(α)
(β)
Εικόνα 3.3.7: (α) Τομή κατακόρυφου εναλλάκτη Hitzinger, κατασκευής V1-A (μπλε χρώμα: δρομέας, κόκκινο:
τυλίγματα διέγερσης, πράσινο: τυλίγματα εξόδου).[20] (β) Σχέδιο πρόσοψης και κάτω όψης (drive end - πλευρά
δρομέα) εναλλάκτη Hitzinger SGA 1D 08T, του ΜΥΗΣ Προεσπέρας. Εξέχει το κιβώτιο ακροδεκτών (από ΕΝΕΤ)
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Κατασκευαστής:

Hitzinger (Αυστρία)

Αντίσταση τυλ. δρομέα:

3,017 Ω

Τύπος:

SGA 1D 08T

Ονομ. ισχύς:

1.300 kVA

Άξονας:

κάθετος

Συντ. ισχύος cosφ

0,8

Διάταξη:

V1

Απόδοση (για ον. ρεύμα):

0,96 (cosφ=0,8)

Είδος γεννήτριας:

σύγχρονη, τριφασική AC

Ον. ενεργός ισχύς P :

1040 kW(cosφ=0,8)

Σύνδεση:

αστέρας

Ον. τάση εξόδου:

6,3 kV

Διάρκεια ζωής:

> 150.000 h

Ον. ρεύμα εξόδου:

119,14 A

Στάθμη θορύβου:

<90 dB (στάθμιση A)

Συχνότητα:

50 Hz

Βάρος εναλλάκτη:

12,1 tn

Ον. ταχ. περιστροφής:

n=750 rpm

Βάρος στροβίλου:

360 kg

Πόλοι:

8

Ρεύμα διέγ. χωρίς φορτίο:

11,6 A

Ροπή αδράνειας:
Ροή αέρα ψύξης:

2

2

475 kgm (+20 kgm στροβίλου)

1,9 m3/sec
Ρεύμα βραχ. δρομέα:
24,7 A
Πίνακας 3.3.5: Χαρακτηριστικά ηλεκτρογεννήτριας ΜΥΗΣ Προεσπέρας.

Μετά την γεννήτρια η τάση θα ανυψώνεται στα 20 kV με έναν μετασχηματιστή ισχύος
1.300 kVA. Ο σταθμός θα περιλαμβάνει τα βοηθητικά συστήματα της γεννήτριας, έναν ρυθμιστή
στροφών (governor), που ελέγχει μέσω των δικλίδων και των ακροφυσίων την είσοδο του νερού, το
σύστημα SCADA της μονάδας, και θα τροφοδοτείται από ένα βοηθητικό μετασχηματιστή
υποβιβασμού της τάσης 20 kV / 0,4 kV (διανομής), ισχύος 75 kVA.

(β)
(α)
Εικόνα 3.3.8: (α) Σύστημα SCADA με παραμέτρους λειτουργίας στροβίλου PV4, (β) ρύθμιση στροφών και
ηλεκτρικής ισχύος εξόδου (governor).[19]

•

ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας.

Ο δεύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός θα περιλαμβάνει δύο δίδυμες μονάδες με στροβίλους
τύπου Pelton οριζοντίου άξονα. Το νερό κατεβαίνει από την άνω δεξαμενή, διακλαδίζεται, κινεί
τους δύο στροβίλους και καταλήγει στην κάτω λιμνοδεξαμενή (όμοια με την άνω), αμέσως μετά τον
σταθμό. Για τον έλεγχο του νερού υπάρχουν 2 δικλίδες τύπου μπίλιας, διαμέτρου σωλήνα 300 mm
και μέγιστης πίεσης 63 bar. Οι δύο ανεξάρτητες φτερωτές κινούν τους δρομείς δύο γεννητριών, που
διαθέτουν στον άξονά τους σφόνδυλο (περιστρεφόμενο βάρος) για αυξημένη αδράνεια.
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(α)

(β)

(δ)

(γ)

Εικόνα 3.3.9: (α) Δύο στρόβιλοι Pelton οριζοντίου άξονα 2 ακροφυσίων (Geppert), υπό κατασκευή σε σταθμό
του Trin Mulin στην Ελβετία. (β) Μία παρόμοια ολοκληρωμένη μονάδα, με γεννήτρια Hιtzinger. (γ) Μοντέλο
οριζοντίου Pelton με 2 ακροφύσια, μέσα στο κάλυμμά του. (δ) Διάταξη του σταθμού στο Trin Mulin.[19]

Κατασκευαστής:

Geppert (Αυστρία)

Ακροφύσια:

2

Τύπος:

PP60

Καθαρό ύψος πτώσης:

Hn=503,4 m

Είδος:

Pelton

Παροχή Q:

350 lt/sec

Άξονας:

οριζόντιος

Ον. ισχύς P:

1.556 kW

Παροχή Q:

700 lt/sec

Συνολικά οι δύο στρόβιλοι:

Ον. ισχύς P:
3.112 kW
Πίνακας 3.3.6: Χαρακτηριστικά των 2 στροβίλων που κατασκευάζονται για τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας.[19]

(α)
(β)
Εικόνα 3.3.10: (α) Τομή οριζόντιας Hitzinger, κατασκευής B3-T (με γαλάζιο: ο στρόβιλος, καφέ: σφόνδυλος).[20]
(β) Σχέδιο πρόσοψης και πλάγιας όψης (στροβίλου, drive end) Hitzinger SGT 1C 04T, του ΜΥΗΣ Κάτω
Προεσπέρας (από ΕΝΕΤ).
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Κατασκευαστής:

Hitzinger (Αυστρία)

Αντίσταση τυλ. δρομέα:

1,027 Ω

Τύπος:

SGT 1C 04T

Ονομ. ισχύς:

1.900 kVA

Άξονας:

οριζόντιος

Συντ. ισχύος cosφ

0,8

Διάταξη:

B3, με σφόνδυλο

Απόδοση (για ον. ρεύμα):

0,958 (cosφ=0,8)

Είδος γεννήτριας:

σύγχρονη, τριφασική AC

Ον. ενεργός ισχύς P :

1.520 kW(cosφ=0,8)

Σύνδεση:

αστέρας

Ον. τάση εξόδου:

6,3 kV

Διάρκεια ζωής:

> 150.000 h

Ον. ρεύμα εξόδου:

174,12 A

Στάθμη θορύβου:

<90 dB (στάθμιση A)

Συχνότητα:

50 Hz

Βάρος εναλλάκτη:

8,75 tn

Ον. ταχ. περιστροφής:

n=1500 rpm

Πόλοι:

4

Βάρος στροβίλου: 250 kg Βάρος σφονδύλου: 600 kg
Ροπή αδράνειας:

2

2

2

183 kgm (+12 kgm στροβ. +122 kgm σφ.)

Ροή αέρα ψύξης:

Ρεύμα διέγ. χωρίς φορτίο: 29,5 A

3

3 m /sec
Συνολικά οι δύο γεννήτριες:

Ρεύμα βραχ. δρομέα:

48,6 A

Ονομ. ισχύς:

3.800 kVA

Ον. ενεργός ισχύς P :
3.040 kW
Πίνακας 3.3.7: Χαρακτηριστικά των 2 ηλεκτρογεννητριών που προτάθηκαν για τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας.

Η τάση των γεννητριών θα ανυψώνεται στα 20 kV με δύο μετασχηματιστές ισχύος 1.900
kVA. Ο σταθμός περιλαμβάνει τα βοηθητικά συστήματα των γεννητριών, δύο ρυθμιστές στροφών,
και το κεντρικό σύστημα SCADA, που επιβλέπει μεταξύ των άλλων με αισθητήρες την στάθμη των
3 ταμιευτήρων. Ο σταθμός αποτελεί τις κεντρικές εγκαταστάσεις του έργου, και θα τροφοδοτείται
από ένα βοηθητικό μετασχηματιστή υποβιβασμού της τάσης 20 kV / 0,4 kV ισχύος 160 kVA.
•

Αντλιοστάσιο Κάτω Προεσπέρας.

Μετά την κάτω δεξαμενή υπάρχει ο αντλητικός σταθμός, που επιστρέφει το νερό πίσω στην
άνω, μέσω του αγωγού κατάθλιψης. Ο αγωγός αυτός είναι αποκλειστικά για την άντληση. Το
αντλιοστάσιο προβλέφθηκε αρχικά να περιλαμβάνει 8 αντλητικές μονάδες, με τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά (η τελική ισχύς αναμένεται να ανέρθει στα 2,4 MW, με επιπλέον μονάδες):
Χαρακτηριστικά μονάδας
Αντλία:

πολυβάθμια, φυγοκεντρική, οριζοντίου άξονα
3

-

85 m /h

680 m3/h

ασύγχρονος, τριφασικός, τάσης 400 Volt

-

200 kW

1.600 kW

Παροχή (στο μέγ. καθ. ύψος Hn=521m):
Κινητήρας:

Σύνολο (8 μονάδες)

Ονομ. ισχύς κινητήρα:

Ονομ. ταχ. Περιστροφής:
n=3.000 rpm
Πίνακας 3.3.8: Χαρακτηριστικά του αντλιοστασίου ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας (η ισχύς αναμένεται περισσότερη).

Οι αντλίες είναι μεταβλητών στροφών και εντάσσονται ανάλογα με την επιθυμητή ισχύ
άντλησης. Στις εγκαταστάσεις του αντλιοστασίου θα περιλαμβάνονται: (α) μία δικλίδα τύπου
μπίλιας, διαμέτρου 400 mm και μέγιστης πίεσης 63 bar, (β) δύο δικλίδες τύπου πεταλούδας,
διαμέτρου 600 mm και πίεσης 10 bar και (γ) ένα παροχόμετρο, διαμέτρου 400 mm και πίεσης 63
bar. Θα υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα SCADA, και η ηλεκτρική τροφοδοσία του αντλιοστασίου
θα γίνεται με δύο μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσης (20 kV / 0,4 kV), ισχύος 2 x 2 ΜW.
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•

Αιολικό Πάρκο Στραβοκουντούρας.

Η ράχη του υψώματος Στραβοκουντούρα βρίσκεται δυτικά του ταμιευτήρα Πέζι, σε
υψόμετρο περίπου 800 m. Το αρχικό συμφωνητικό προβλέπει συνολική εγκατεστημένη ισχύ από
2,4 έως 2,76 MW, που θα καλύπτεται από 3 ή 4 Α/Γ, ονομαστικής ισχύος 600 έως 900 kW η
καθεμία. Οι Α/Γ περιγράφονται ως οριζοντίου άξονα, μεταβλητού βήματος (pitch) πτερυγίων και
μεταβλητής ταχύτητας περιστροφής, με εύρος ρύθμισης τουλάχιστον από το 40% της μέγιστης
ταχύτητας. Απαιτούνται Α/Γ τύπου WTG3, δηλαδή κλάσης κατασκευής κατά το πρότυπο IEC-III,
που αφορά τα χαρακτηριστικά των τοπικών ανέμων (η κλάση I είναι κατάλληλη για ισχυρότερους
ανέμους). Θα συνοδεύονται από τους αντίστοιχους 3 ή 4 μετασχηματιστές ισχύος, από 700 έως
1000 kVA ο καθένας. Οι Μ/Σ θα πρέπει να έχουν δυνατότητα εισόδου 400 έως 690 Volt, και έξοδο
20 kV για την σύνδεση με τις γραμμές μέσης τάσης.
Προτάθηκε η εγκατάσταση ανεμογεννητριών της Enercon. Οι σειρές που κατασκευάζονται
από την εταιρία σήμερα, και καλύπτουν τις απαιτήσεις ισχύος, είναι:[9]
Επιλογή: Σειρά: Ον. ισχύς:

Διάμ.
Εμβ.
Ταχ.
φτερωτής: σάρωσης: περιστροφής:

Ταχ. ανέμου
αποκοπής:

Αριθμός Α/Γ που
απαιτούνται:

Συνολική
ισχύς:

1η

Ε-44

900 kW

44 m

1.521 m2

12-34 rpm

28-34 m/sec

3

2,7 MW

2η

Ε-48

800 kW

48 m

1.810 m2

16-31 rpm

28-34 m/sec

3

2,4 MW

3η

Ε-53

800 kW

52,9 m

2.198 m2

12-28,3 rpm

28-34 m/sec

3

2,4 MW

Πίνακας 3.3.9: Πιθανά χαρακτηριστικά Α/Γ Enercon για το Α/Π Στραβοκουντούρας. [9]Επικρατέστερη η 1η επιλογή.

Οι Α/Γ αυτές έχουν παρόμοια κατασκευή και χαρακτηριστικά με την ήδη υπάρχουσα Ε-40
ισχύος 600 kW, που εγκαταστάθηκε το 2001 στο Περδίκι και μελετήθηκε στην ενότητα 3.2 Οι
σειρές αυτές διαφέρουν μεταξύ τους στην γεννήτρια που φέρουν, στα πτερύγια, στις καμπύλες
απόδοσης και ισχύος, και στην κλάση ανέμου που απευθύνονται. Πιθανότερο είναι να
εγκατασταθούν τρεις Ε-44, ισχύος 900 kW που αποτελούν την εξέλιξη του μοντέλου Ε-40, και θα
δώσουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 2,7 MW.
Σε κτιριακή εγκατάσταση του Α/Π θα εγκατασταθεί το σύστημα SCADA, μια εφεδρική
γεννήτρια ισχύος 30 kVA και εξοπλισμός υποσταθμού μέσης τάσης.
•

Απόδοση των ΜΥΗΣ.[8]

Η υδροηλεκτρική ενέργεια οφείλεται στην δυναμική ενέργεια του νερού λόγω της
υψομετρικής θέσης του, που μέρος της μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια λόγω της μεταβολής του
ύψους του νερού. Εδώ υπάρχουν κάποιες απώλειες που οφείλονται σε τριβές, στροβιλισμούς και
διαρροές κατά την μεταφορά μέσω στομίων, αγωγών και δικλίδων. Η απόδοση μεταφοράς
κυμαίνεται συνήθως στο 95%, εξαρτάται από την παροχή, και εκφράζεται σε ισοδύναμη απώλεια
ενεργού ύψους. Στην συνέχεια η κινητική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική περιστροφής του
στροβίλου, πάλι με κάποιες απώλειες. Η απόδοση ενός στροβίλου Pelton, για ονομαστική ισχύ
λειτουργίας, κυμαίνεται περίπου στο 95%, λόγω σκέδασης και παφλασμού του νερού. Η μηχανική
ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική, με την απόδοση των γεννητριών, που σύμφωνα με την
κατασκευάστρια εταιρία φθάνει στο 95% για την γεννήτρια του ΜΥΗΣ Προεσπέρας και στο 95,8%
για τις γεννήτριες του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας. Οι απώλειες εδώ οφείλονται σε μηχανικές τριβές,
ωμικές αντιστάσεις και μαγνητικές απώλειες. Η απόδοση των γεννητριών πέφτει όσο ελαττώνεται
το ρεύμα εξόδου, σε σχέση με το ονομαστικό, δηλαδή εξαρτάται από την ισχύ λειτουργίας.
Η αρχική υδροηλεκτρική ενέργεια εξαρτάται από την υψομετρική διαφορά της στάθμης της
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επιφάνειας του νερού σε μια δεξαμενή, σε σχέση με υψόμετρο της θέσης του σταθμού από κάτω,
και όχι από την ποσότητα του νερού στον ταμιευτήρα. Η ηλεκτρική ισχύς μιας υδροηλεκτρικής
μονάδας Pel είναι:
P el = ρ⋅Q⋅g⋅H n⋅n (Watt)

(3.3.1)

όπου ρ=1000 (kg/m3) η ειδική πυκνότητα του νερού, Q (m3/sec) η παροχή νερού, g=9,81 (m/sec2) η
επιτάχυνση της βαρύτητας, Hn (m) η καθαρή υψομετρική διαφορά και n ο συνολικός συντελεστής
απόδοσης, που περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω απώλειες. Ο συνολικός συντελεστής απόδοσης
υπολογίζεται ως το γινόμενο των επιμέρους συντελεστών (μεταφοράς νερού, στροβίλου, και
γεννήτριας). Σύμφωνα με τα στοιχεία των στροβίλων και τη σχέση (3.3.1), προκύπτει ότι ο
συνολικός συντελεστής απόδοσης n για τη λειτουργία του ΜΥΗΣ Προεσπέρας θα είναι 0,87 ενώ
για τις μονάδες του ΜΥΗΣ κάτω Προεσπέρας 0,86.[19] Η απόδοση αυτή είναι η μέγιστη, που
επιτυγχάνεται όταν οι μονάδες λειτουργούν στην ονομαστική τους ισχύ, ενώ ελαττώνεται όσο
πέφτει η ισχύς λειτουργίας. Η ιδιοκατανάλωση των υδροηλεκτρικών μονάδων είναι ελάχιστη. Η
ισχύς εξόδου εξαρτάται σχεδόν γραμμικά από την παροχή νερού, μέχρι την ονομαστική τιμή. Πάνω
από την ονομαστική, η κατανάλωση νερού αυξάνεται κατά πολύ, λόγω τριβών. Σε πολύ χαμηλή
ισχύ φορτίου (<10%) αποφεύγεται η λειτουργία των στροβίλων, επειδή οι πίδακες του νερού
γίνονται αναποτελεσματικοί.
3.3.3 Λειτουργία του έργου.
•

Τρόποι παραγωγής.

Αρχικά το έργο για τη λειτουργία του χρησιμοποιεί νερό το οποίο ούτως ή άλλως θα
χυνόταν στην θάλασσα. Συγκεκριμένα, από το υπάρχον φράγμα στο Πέζι, χωρητικότητας 1.000.000
m3, υπερχειλίζουν κάθε χρόνο περίπου 7.000.000 m3 νερού στο φαράγγι της Χάλαρης. Ένα μέρους
αυτού του νερού θα οδηγείται μέσω των υπογείων αγωγών διαδοχικά στις δύο τεχνητές δεξαμενές.
Κατά τους χειμερινούς μήνες, το έργο θα λειτουργεί σαν απλό υδροηλεκτρικό, με τους 2 ΜΥΗΣ
και στη συνέχεια το νερό θα καταλήγει στην θάλασσα. Ταυτόχρονα θα συνεισφέρει και το Α/Π.
Από 15 Απριλίου μέχρι 15 Οκτωβρίου θα σταματάει η τροφοδοσία με νερό από το Πέζι, ώστε να
μην μειωθεί η στάθμη του, και η υπερχείλιση του φράγματος θα διοχετεύεται εξολοκλήρου στο
φυσικό φαράγγι. Ο άνω ΜΥΗΣ θα παύει την λειτουργία του και οι δύο λιμνοδεξαμενές θα κρατούν
απόθεμα νερού. Έτσι το σύστημα μετατρέπεται σε υδραντλητικό κλειστού τύπου, με δύο
δεξαμενές. Κατά την θερινή λειτουργία μέρος του νερού της άνω δεξαμενής θα αδειάζει προς την
κάτω, θέτοντας σε λειτουργία τον κάτω ΜΥΗΣ. Τις βραδυνές ώρες που η ζήτηση είναι μικρή,
ποσότητα νερού θα επιστρέφει στην άνω δεξαμενή, αντλούμενο με αιολική ενέργεια που θα έμενε
ανεκμετάλλευτη, ή με την περίσσεια του δικτύου γενικότερα.[17]
•

Δυνατότητες της λειτουργίας.

Ο κύκλος της άντλησης και παραγωγής σε τέτοιου είδους έργα φθάνει σε απόδοση περίπου
70%. Αυτό συμβαίνει διότι στις απώλειες παραγωγής προστίθενται οι μηχανικές και ηλεκτρικές
απώλειες των κινητήρων άντλησης, και οι απώλειες μεταφοράς του νερού στην άνω δεξαμενή. Η
εκκίνηση και ρύθμιση, όπως και η παύση της λειτουργίας γίνεται μέσα σε 2 min, ενώ σε 3-4 min
μπορούμε να αντιστρέψουμε την ροή του νερού. Το μόνο που καθυστερεί τις αλλαγές ισχύος είναι
η καταπόνηση των σωληνώσεων από τις απότομες αυξομειώσεις της πίεσης του νερού, τα λεγόμενα
υδραυλικά πλήγματα, που είναι κυματικά φαινόμενα. Μία μέθοδος αντιμετώπισης είναι δεξαμενές
απόσβεσης στην αφετηρία των αγωγών. Η λειτουργία του έργου, εκτός από την αξιοποίηση των
φυσικών πηγών ενέργειας, δηλαδή του πλεονάζοντος νερού και της ένταξης των νέων Α/Γ του
πάρκου, θα προσφέρει επιπλέον τις εξής δυνατότητες στο σύστημα του νησιού:[8]
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α) Αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, με την μορφή δυναμικής ενέργειας του νερού λόγω
ύψους (αντλησιοταμίευση). Επειδή η ενέργεια αυτή θα προέρχεται από τον αέρα, αυξάνεται η
απορρόφηση του αιολικού δυναμικού. Μπορεί όμως να προκύπτει και από άλλες πηγές, είτε
ανανεώσιμες είτε από τυχόν πλεόνασμα θερμικής ισχύος. Η τεχνολογία αποθήκευσης αντιμετωπίζει
το κυριότερο πρόβλημα των ΑΠΕ, που είναι από την φύση τους μεταβλητές, μη ελεγχόμενες, και
συχνά μη διαθέσιμες όταν πραγματικά χρειάζονται.
β) Η χρήση της αποθηκευμένης ενέργειας γίνεται είτε όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση από
τους καταναλωτές, δηλαδή στο φορτίο αιχμής, είτε ως εφεδρεία σε περίπτωση ανάγκης,
αντικαθιστώντας την χρήση επιπλέον καυσίμου. Η διαχείριση του πλεονάσματος ενέργειας είναι
πλέον αποκομμένη από την στιγμή της παραγωγής του. Μπορεί να χρησιμοποιείται επικουρικά, για
ρύθμιση της παρεχόμενης ισχύος στο δίκτυο, αντισταθμίζοντας τις μεταβολές των ΑΠΕ κατά την
διάρκεια της ημέρας (ρύθμιση συχνότητας).
γ) Εφόσον μελλοντικά υπάρξει διασύνδεση του νησιού σε μεγαλύτερο δίκτυο, η χρήση της
αποθηκευμένης ενέργειας μπορεί να συνεισφέρει φθηνά στο φορτίο αιχμής του ευρύτερου
συστήματος, που συνήθως καλύπτεται με αντιοικονομικές μονάδες. Αργότερα αυτή η ενέργεια
αναπληρώνεται από το υπόλοιπο δίκτυο, όχι μόνο με ΑΠΕ αλλά ακόμα και με φθηνότερες θερμικές
μονάδες βάσης. Τέτοιες είναι οι μεγάλες ατμοηλεκτρικές με λιγνίτη, που λειτουργούν αδιάκοπα
κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης (νύχτα). Μπορεί ακόμη να γίνεται αποθήκευση εισαγόμενης
ενέργειας, που αγοράζεται φθηνά λόγω πλεονάσματος, ή ανταλλάσσεται κατόπιν συμφωνιών
(συνεργασίες ισχύος).
Η αντλησιοταμίευση νερού αποτελεί την απλούστερη και αποδοτικότερη λύση
αποθήκευσης, με κυριότερες εναλλακτικές τεχνολογίες τους συμβατικούς χημικούς συσσωρευτές
(μεγάλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, απόδοση ~90%), ή τις κυψέλες καυσίμου PEM (Proton
Exchange Membrane – μεμβράνης ανταλλαγής πρωτονίων, απόδοση ~40%). Αυτές οι κυψέλες
καυσίμου παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, από την αντίδραση αερίου υδρογόνου και οξυγόνου
(ελεγχόμενη οξείδωση) με την βοήθεια καταλύτη, με μοναδικό παραπροϊόν το νερό και θερμότητα:
2⋅H 2O 2  2⋅H 2 O E . Το οξυγόνο προέρχεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα, ενώ το υδρογόνο
από την ηλεκτρόλυση νερού (την αντίστροφη χημική αντίδραση), που γίνεται με ενεργειακό
πλεόνασμα από ΑΠΕ, και αποθηκεύεται σε δεξαμενές υπό πίεση για να χρησιμοποιηθεί όποτε
χρειάζεται.
•

Παραγωγική ικανότητα του Έργου.

Η μέγιστη ισχύς παραγωγής του Υβριδικού Έργου Ικαρίας είναι μεγαλύτερη από το φορτίο
βάσης της κατανάλωσης, τουλάχιστο σε κάποιες περιόδους του έτους. Έτσι, ο ΤΣΠ Αγίου Κηρύκου
τον χειμώνα θα τίθεται σε ψυχρή εφεδρεία, δηλαδή οι μονάδες του θα είναι σβηστές. Κάποιες
θερμικές μονάδες θα είναι προθερμασμένες και έτοιμες προς χρήση σε περίπτωση ανάγκης (θερμή
στατή εφεδρεία). Ενδέχεται όμως κάποια μονάδα να λειτουργεί βοηθητικά (στρεφόμενη εφεδρεία),
για την ρύθμιση της ισχύος παραγωγής κατά τις μεταβολές της ζήτησης, ή την πτώση των ανέμων.
Το καλοκαίρι το Υβριδικό Έργο θα μπορεί να συνεισφέρει μέχρι 5,5 MW κατά την διάρκεια της
ημέρας, αφού θα λειτουργεί μόνο ο κάτω ΜΥΗΣ και το αιολικό πάρκο. Την νύχτα η συνεισφορά θα
είναι μηδενική, αφού τότε θα γίνεται άντληση υδάτων. Έτσι το καλοκαίρι θα πρέπει να λειτουργεί
και ο θερμικός σταθμός, καλύπτοντας το νυχτερινό φορτίο βάσης, αλλά και κάποιο ποσοστό της
ημερήσιας κατανάλωσης, όποτε η ζήτηση αυξάνεται πάνω από την ικανότητα του υβριδικού.
Επομένως, το Υβριδικό Έργο θα λειτουργεί ως σταθμός βάσης το χειμώνα και ως αιχμής το
καλοκαίρι, ενώ ο θερμικός σταθμός ως αιχμής το χειμώνα και ως βάσης το καλοκαίρι. Από την
ΔΕΗΑΝ εκτιμάται ότι σε διάρκεια ενός έτους, το Υβριδικό Έργο θα καλύπτει 10.960 MWh,[15]
δηλαδή περίπου το 30% της καταναλισκόμενης ενέργειας στο νησί.
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Εποχή:

άνεμος:

αιολικό πάρκο:

άνω ΜΥΗΣ:

κάτω ΜΥΗΣ:

ΣΥΝΟΛΟ

Χειμερινή περίοδος*

-

-

1,05 MW

3,1 MW

4,15 MW

Χειμερινή περίοδος*

ναι

2,7 MW

1,05 MW

3,1 MW

6,85 MW

Καλοκαίρι, ημέρα

-

-

-

3,1 MW

3,1 MW

Καλοκαίρι, ημέρα

ναι

2,7 MW

-

3,1 MW

5,8 MW

Καλοκαίρι, νύχτα.

-

-

-

-2,4 MW**

-2,4 MW**

Καλοκαίρι, νύχτα.
ναι
2,7 MW
-2,4 MW**
0,3 MW
*Ορίζεται από 15 Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου, ή όποτε υπάρχει αρκετή υπερχείλιση νερού. **Αρνητική ισχύς σημαίνει
κατανάλωση από το δίκτυο για την άντληση υδάτων.
Πίνακας 3.3.10: Η ονομαστική ισχύς του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου, σε διάφορες περιόδους.

ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

(MWh)

Απόδοση:

Υδροηλεκτρική, από φυσική ροή
νερού:

6.000

-

Υδροηλεκτρική, από νερό που
αντλήθηκε :

2.858

69%
(κύκλου άντλησης)

Συνολική αιολική παραγωγή:

6.250

Αιολική για άντληση:

4.150

Αιολική για δίκτυο:

2.100

Συνολική παραγωγή:

15.110

Παραγόμενη ενέργεια
ανά μονάδα εγκατεστημένης
ισχύος: (MWh / MW)

Ισχύς
παραγωγής:
(MW)

-

4,15

2.604
30%
(ανεμογεννητριών)

1.729

2,4

-

Καθαρή προσφορά στο δίκτυο:
10.960
Πίνακας 3.3.11: Η ετήσια παραγωγή ενέργειας του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου, κατά την ΔΕΗΑΝ.[15]

•

Ανάληψη φορτίου από το Έργο.

Σύμφωνα με δημοσίευση[21] που εκπονήθηκε από το ΕΜΠ σε συνεργασία με την ΔΕΗΑΝ, ο
24ωρος προγραμματισμός λειτουργίας του ΑΣΠ της Ικαρίας, προτείνεται να υλοποιείται ως εξής:
(1) Ο διαχειριστής του ΑΣΠ Ικαρίας (στον ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου) απαιτεί από τον διαχειριστή του
Υβριδικού Έργου ένα ποσό εγγυημένης ενέργειας και ισχύος για την επόμενη ημέρα.
(2) Ο διαχειριστής του Έργου απαντά με προσφορά ενέργειας, ίση ή μεγαλύτερη από την αίτηση,
ανάλογα με τον διαθέσιμο όγκο νερού της άνω δεξαμενής, την περίσσεια νερού του φράγματος στο
Πέζι, και του προβλεπόμενου αιολικού δυναμικού (βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός).
(3) Στην περίπτωση που η δυνατή προσφορά είναι μικρότερη από την αίτηση, τότε ο διαχειριστής
του Έργου απαντά και με δήλωση φορτίου που θα απορροφήσει το Έργο, ώστε να αντληθεί νερό, με
το οποίο θα αυξηθεί η παραγωγή, για την κάλυψη της αιτηθείσας εγγυημένης ενέργειας και ισχύος.
Σε αυτήν την περίπτωση η προσφορά ενέργειας του Έργου δεν θα ξεπερνά την αρχική αίτηση.
(4) Στην συνέχεια ο διαχειριστής του ΑΣΠ Ικαρίας καταρτίζει ημερήσια δελτία παραγωγής και
άντλησης του Έργου, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ΤΣΠ κάθε ώρα, αλλά και στις
καμπύλες της ζήτησης φορτίου από την κατανάλωση. Προσαρμόζεται έτσι η συνεισφορά του
Έργου στην υψηλή ζήτηση, ενώ η άντληση στη χαμηλή.
(5) Τέλος ο διαχειριστής του ΤΣΠ προγραμματίζει την ωριαία ένταξη των δικών του θερμικών
μονάδων, και έπειτα τα επιθυμητά όρια παραγωγής των υπόλοιπων αιολικών μονάδων του νησιού.
64

•

Κατανομή φορτίου στους σταθμούς του Έργου.

Σύμφωνα με την ίδια δημοσίευση,[21] ο διαχειριστής του Έργου κατανέμει το φορτίο του
Έργου στους επιμέρους σταθμούς του, δηλαδή άνω ΜΥΗΣ, κάτω ΜΥΗΣ και Α/Π, με γνώμονα το
λειτουργικό κόστος παραγωγής της κάθε κιλοβατώρας. Αυτό το κόστος εξαρτάται από την
τιμολογιακή πολιτική των ΑΠΕ. Διαχωρίζονται οι δύο εποχιακές περίοδοι λειτουργίας:
(α) Θερινή περίοδος. Ο άνω ΜΥΗΣ δεν λειτουργεί και το φορτίο αναλαμβάνει ο ΜΥΗΣ
Κάτω Προεσπέρας. Οι υδροστρόβιλοι γενικά λειτουργούν με μεγαλύτερη απόδοση στην
ονομαστική τους ισχύ. Ανάλογα εντάσσονται ο ένας, ή και οι δύο στρόβιλοι του σταθμού, ώστε η
ισχύς να υπερκαλύπτει την συμφωνημένη ισχύ του Έργου κάθε στιγμή. Η διαθέσιμη αιολική
παραγωγή αφιερώνεται στην άντληση, και μόνο η περίσσεια του αιολικού δυναμικού διατίθεται στο
δίκτυο. Το πλεόνασμα της αιολικής ισχύος μπορεί να συνυπολογίζεται στην συμπαραγωγή του
Έργου, επηρεάζοντας το φορτίο των στροβίλων, ή να αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητη παραγωγή,
μαζί με τις υπόλοιπες ανεμογεννήτριες του νησιού.
Εάν όμως κρίνεται ότι το κόστος της αιολικής ενέργειας είναι ακριβότερο από το κόστος της
υδροηλεκτρικής, συμπεριλαμβανόμενης της άντλησης, τότε θα πρέπει ολόκληρο το αιολικό
δυναμικό του Α/Π Στραβοκουντούρας να διατίθεται στο δίκτυο, εξαρχής. Οι ανάγκες της άντλησης
τότε θα καλύπτονται καταρχήν με την περίσσεια του αιολικού δυναμικού που δεν απορροφάει το
δίκτυο.
(β) Χειμερινή περίοδος. Την χειμερινή περίοδο, εφόσον δεν υπάρχει περίσσεια νερού από
τον ταμιευτήρα στο Πέζι, το έργο συμπεριφέρεται σαν να βρίσκεται στην θερινή περίοδο. Όταν
υπάρχει περίσσεια νερού, αξιοποιείται πρώτα στον άνω ΜΥΗΣ και μετά διαδοχικά για την
πλήρωση της άνω λιμνοδεξαμενής, την παραγωγή του κάτω ΜΥΗΣ και την απορρόφηση αιολικού
δυναμικού μέσω άντλησης. Η συμμετοχή του κάτω ΜΥΗΣ στην παραγωγή γίνεται έτσι ώστε η άνω
λιμνοδεξαμενή (συνολικού όγκου 80.000 m3) να διατηρείται πάντα γεμάτη κατά 85% (68.000 m3
νερού). Η στάθμη επομένως της άνω δεξαμενής ρυθμίζεται με την κατανομή φορτίου στους δύο
ΜΥΗΣ (εισροή - εκροή). Ταυτόχρονα, το υπόλοιπο 15% της δεξαμενής διατίθεται για την
αντλησιοταμίευση, περίπου 12.000 m3 νερού. Το αιολικό δυναμικό του Α/Π διατίθεται με
προτεραιότητα στην άντληση του νερού, και το κυμαινόμενο πλεόνασμα του αέρα διατίθεται στο
δίκτυο. Το πλεόνασμα θα πρέπει να προσμετράται σαν ανεξάρτητη παραγωγή, και όχι μέσα στην
συμφωνημένη (μαζί με την υδροηλεκτρική), ούτως ώστε οι διακυμάνσεις του πλεονάσματος να μην
υποφορτίζουν τους υδροστροβίλους. Αυτό υπαγορεύεται για λόγους οικονομίας νερού του
φράγματος, αφού οι στρόβιλοι σε χαμηλότερη ισχύ λειτουργούν με μειωμένη απόδοση.
•

Θέματα ευστάθειας του συστήματος.

Μία επιπλέον λειτουργία του έργου είναι η συνεισφορά του στην ρύθμιση συχνότητας του
συστήματος. Οι ΜΥΗΣ ρυθμίζουν την ισχύ τους γρήγορα, σχεδόν όπως οι θερμικές πετρελαϊκές
μονάδες, και έτσι μπορούν να εξισορροπούν τις διακυμάνσεις της ζήτησης και της αιολικής ισχύος
όλου του νησιού. Γρήγορες μικρορυθμίσεις μπορούν να γίνουν με τα πτερύγια εκτροπής των
ακροφυσίων και όχι με τις δικλίδες παροχής, ώστε να αποφεύγονται οι αυξομειώσεις στην πίεση.
Το μειονέκτημα χειρισμού των πτερυγίων είναι η σπατάλη νερού και η μείωση της απόδοσης.
Όταν η κατανάλωση του νησιού είναι μικρή και το αιολικό δυναμικό μεγάλο, υπάρχει η
περίπτωση να παραβιάζονται τα ελάχιστα όρια λειτουργίας των στροβίλων. Τότε, σύμφωνα πάντα
με την ίδια δημοσίευση,[21] θα τίθεται περιορισμός (set point) σε όλη την αιολική παραγωγή, όπως
συνέβαινε και χωρίς το έργο. Τα ελάχιστα όρια λειτουργίας των 3 υδροστροβίλων θα είναι
παραπλήσια των ορίων των αντίστοιχων θερμικών μονάδων που αντικαθιστούν, δηλαδή περίπου
στο 50% της ονομαστικής ισχύος, αν και μπορούν να λειτουργούν χωρίς προβλήματα σε πολύ
χαμηλότερη ισχύ, με μειωμένη απόδοση.
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Υπάρχει η περίπτωση να τίθενται όρια ειδικά στο Α/Π Στραβοκουντούρας, όταν
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για άντληση, χωρίς το δίκτυο να απορροφά πλεόνασμα. Τότε η
μέγιστη ισχύς του Α/Π πρέπει να περιορίζεται, σύμφωνα με την επιθυμητή ισχύ του αντλιοστασίου.
Η ισχύς του αντλιοστασίου γενικά ρυθμίζεται και μπορεί να ακολουθάει τις αιολικές διακυμάνσεις,
με την μεταβολή στροφών των κινητήρων, ή την απένταξη αντλιών. Σε περίπτωση πολύ χαμηλού
αιολικού δυναμικού, η στιγμιαία έλλειψη ενέργειας για άντληση θα καλύπτεται από τον ΤΣΠ και
πρέπει να μην επιβαρύνει την ευστάθεια του συστήματος.
•

Προβλεπόμενη επάρκεια του Έργου.

Η συνεισφορά του Υβριδικού Έργου Ικαρίας στην παραγωγή ενέργειας και στην διατήρηση
της ευστάθειας του συστήματος έχει γίνει ήδη αντικείμενο μελέτης. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα προσομοίωσης λειτουργίας από το ΕΜΠ,[21] προκύπτει μείωση στην παραγωγή
ενέργειας από πετρέλαιο κατά 35%, στην διάρκεια ενός υγρού έτους με υψηλό αιολικό δυναμικό.
Σε ξηρό έτος, πάλι με υψηλό αιολικό δυναμικό, η μείωση ανέρχεται στο 23,5%. Σε περίπτωση
χαμηλού αιολικού δυναμικού, τα παραπάνω ποσοστά εξοικονόμησης γίνονται 30% για υγρό έτος
και 18% για ξηρό έτος, περίπου. Ο συντελεστής χρησιμοποίησης Cf (capacity factor) του Α/Π
Στραβοκουντούρας θα κυμαίνεται μεταξύ 28% εώς 42%, ενώ οι ήδη υπάρχουσες ΑΠΕ του νησιού
διατηρούν σχεδόν αναλλοίωτη την συνεισφορά τους. Το έργο αναμένεται να λειτουργεί όπως
προβλέπεται, δηλαδή χωρίς την υποστήριξη του ΤΣΠ τον χειμώνα, εκτός από την αιχμή όπου για
λίγες ώρες θα λειτουργεί μία θερμική μονάδα. Η αποδιδόμενη ενέργεια προέρχεται ως επί το
πλείστον από τους υδροστροβίλους. Η ετήσια ενέργεια για άντληση θα προέρχεται τουλάχιστο κατά
98% από το Α/Π Στραβοκουντούρας, ενώ ποσοστό 2% το πολύ θα απορροφάται από το υπόλοιπο
σύστημα, μόνο το καλοκαίρι. Η καθημερινή διακύμανση της στάθμης της άνω λιμνοδεξαμενής, θα
αποτελεί το 15% της συνολικής της χωρητικότητας.
Σύμφωνα με άλλη εργασία,[22] που αφορά μελέτη ευστάθειας του ΜΥΗΣ Κάτω
Προεσπέρας, διαφαίνεται αρχική αδυναμία του σταθμού να ανταποκριθεί σε μεταβολή του
φορτίου, όταν λειτουργεί μόνος του. Η μεταβολή της ζήτησης, η διακύμανση της αιολικής
παραγωγής και η απώλεια μιας Α/Γ έχουν ως αποτέλεσμα ανεπίτρεπτη διαταραχή στην συχνότητα
του συστήματος. Τα τεχνικά στοιχεία του Έργου που χρησιμοποιήθηκαν στη προσομοίωση δεν
είναι τα τελικά κατασκευαστικά, που φαίνεται να βελτιώνουν το πρόβλημα. Επιπλέον η απόκριση
μπορεί να γίνει ταχύτερη με καλύτερο έλεγχο των στροβίλων, και ρύθμιση παροχής με πτερύγια
εκτροπής αντί για δικλίδες βελόνας. Σε κάθε περίπτωση, η λειτουργία μόνο του κάτω ΜΥΗΣ σε
συνδυασμό με μία θερμική μονάδα του ΤΣΠ, αρκεί για να εξαλειφθεί το πρόβλημα. Η θερμική
μονάδα λειτουργεί σε χαμηλή σχετικά ισχύ, ώστε να έχει περιθώριο να αναλάβει τη διακύμανση
φορτίου προσωρινά. Στην συνέχεια οι υδροστρόβιλοι ανταποκρίνονται και η μεταβολή κατανέμεται
εξίσου. Επειδή η θερμική μονάδα είναι πολύ γρήγορη, δεν πρέπει να κορεστεί απευθείας,
ανταποκρινόμενη στην μεταβολή. Αντίθετα πρέπει να διατηρήσει εφεδρεία ισχύος, όσο διαρκεί η
διαταραχή, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατανομή φορτίου.
Άλλη μία εργασία[23] εξετάζει την ευστάθεια του ΑΣΠ Ικαρίας μετά την ένταξη του Έργου.
Τα στοιχεία του συστήματος είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα, αλλά καταλήγει σε αντίστοιχα
συμπεράσματα. Η λειτουργία του Έργου το χειμώνα σε συνδυασμό με μία θερμική μονάδα σε
στρεφόμενη εφεδρεία, αρκεί για να αντιμετωπίσει απώλεια μονάδας (ανεμογεννήτριας,
υδροστροβίλου ή θερμικής), ακόμη και βραχυκυκλώματα σε κάποιο ζυγό του συστήματος.
Στο επόμενο διάγραμμα αναπαριστάται γραφικά η προβλεπόμενη λειτουργία του Έργου,
σύμφωνα με την προσομοίωση του ΕΜΠ.[21] Αφορά δύο εβδομάδες: μία στη χειμερινή περιόδο,
χαμηλής ζήτησης φορτίου, με πλεόνασμα νερού και ανέμους (αριστερή στήλη) και μία στην θερινή
περίοδο, υψηλής κατανάλωσης αλλά χαμηλού αιολικού δυναμικού (δεξιά στήλη):
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ισχύς Υβριδικού (στρόβιλοι και Α/Π)
ισχύς υπολοίπων Α/Γ (περιλαμβάνει μελλοντικές)
ισχύς φωτοβολταϊκών (μελλοντικών)
ισχύς μονάδων ΤΣΠ
ζήτηση φορτίου

(α)
ισχύς από υδροστρόβιλους
ισχύς Α/Π αποδιδόμενη στο δίκτυο
προγραμματισμένη ισχύς του Έργου
περιορισμός ισχύος του Έργου
στάθμη άνω δεξαμενής (ποσοστό πληρότητας, 0 εώς 1)

(β)
ισχύς άντλησης από Α/Π
ισχύς άντλησης από το δίκτυο
στάθμη άνω δεξαμενής (ποσοστό πληρότητας, 0 εώς 1)

(γ)
Εικόνα 3.3.11: Προσομοίωση λειτουργίας του συστήματος, μετά την ένταξη του Έργου. [21]Αριστερή στήλη:
χειμερινή περίοδος. Δεξιά στήλη: θερινή περίοδος.(α) Ισχύς παραγωγής των πηγών του νησιού. (β) Ισχύς
παραγωγής του Έργου. (γ) Ισχύς άντλησης.
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4. Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
4.1 Δίκτυο μέσης τάσης.

Εικόνα 4.1.1: Αναχωρήσεις των 3 γραμμών μέσης τάσης από τον ΤΣΠ.

4.1.1 Γενικά.
•

Παρουσίαση του δικτύου.

Το πρωτεύον δίκτυο του νησιού είναι μέσης τάσης, εναέριο. Λειτουργεί στα 15,5 kV και
είναι τριφασικό. Αποτελείται από τρεις κύριες γραμμές, που αναχωρούν από τον ΤΣΠ Αγίου
Κηρύκου. Το ρεύμα, μετά την έξοδο των μετασχηματιστών ισχύος των μονάδων, συγκεντρώνεται
σε έναν τελικό ζυγό. Επάνω εκεί συνδέονται οι αναχωρήσεις των γραμμών. Η ζεύξη στον ζυγό
γίνεται με διακόπτες ισχύος, που ελέγχονται από ηλεκτρονόμους (ρελέ) προστασίας. Στον ΤΣΠ
υπάρχουν επίσης τα όργανα μέτρησης τάσης, έντασης και ισχύος, με τη βοήθεια των οποίων γίνεται
η επιτήρηση των γραμμών. Το δίκτυο έχει ακτινική δομή, αναπτύσσεται σε κλάδους, και καταλήγει
να τροφοδοτεί τους Μ/Σ της διανομής χαμηλής τάσης, τους λεγόμενους υποσταθμούς (Υ/Σ).
•

Σκοπιμότητα της μέσης τάσης.

Ο λόγος που γενικά χρησιμοποιούμε υψηλότερη τάση μεταφοράς από την παραγωγή (6,3
kV) αλλά και από την κατανάλωση (235 ή 400 V), είναι για να υποβιβαστεί η ένταση του
ρεύματος.[24] Αυξάνοντας την τάση εξόδου U2 σε έναν μετασχηματιστή, μειώνεται το ρεύμα εξόδου
I2, όπως φαίνεται και από τον λόγο μετασχηματισμού:
U1 I2
=
U 2 I1

(4.1.1)

Το χαμηλότερο ρεύμα μεταφοράς, σημαίνει μικρότερη θέρμανση των γραμμών λόγω
ωμικής αντίστασης, άρα αφενός λιγότερες απώλειες και αφετέρου μεγαλύτερη μεταφορική
ικανότητα ισχύος, πριν εξαντληθούν οι θερμικές αντοχές του υλικού. Αυτό φαίνεται από τον τύπο
που δίνει την θερμική ισχύ που δαπανάται σε μια αντίσταση R:
2

P θερμ=I ⋅R
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(4.1.2)

Η αντίσταση ενός αγωγού εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του, την θερμοκρασία και
από τις διαστάσεις του. Η αντίσταση είναι αντιστρόφως ανάλογη της διατομής. Το μέγιστο ρεύμα
που αναμένεται να διαρρεύσει ένα αγωγό, καθορίζει και την διατομή που απαιτείται, ώστε να
αντέξει ο αγωγός την θερμική καταπόνηση. Το μέγιστο ρεύμα προβλέπεται από την ισχύ του
φορτίου που θα τροφοδοτηθεί, αλλά και από την τιμή πιθανού ρεύματος βραχυκυκλώματος.[25] Το
μειονέκτημα της ανύψωσης της τάσης κατά την μεταφορά είναι η καλύτερη μόνωση που
απαιτείται, αλλά και οι μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται. Γιαυτό
άλλωστε η τάση της κατανάλωσης είναι μόνο 235 ή 400 V για λόγους ασφαλείας, ενώ η τάση των
γεννητριών 6,3 kV για λόγους μόνωσης.
Κατά κανόνα, ως “δίκτυο μεταφοράς” χαρακτηρίζουμε με τις γραμμές υψηλής τάσης 400
kV του ηπειρωτικού κορμού της χώρας. Η μέση τάση, σαν και αυτή που συναντάται στο νησί
ανήκει στην λεγόμενη “διανομή”, ως πρωτεύον δίκτυο ή δίκτυο τροφοδοσίας. Στα ΑΣΠ των Μη
Διασυνδεδεμένων Νήσων (ΜΔΝ), διαχειριστής και κύριος των δικτύων παραμένει η ΔΕΗ και όχι ο
ΔΕΣΜΗΕ. Στην διανομή επίσης ανήκει και το δευτερεύον δίκτυο χαμηλής τάσης 400 / 235 V της
κατανάλωσης. Η διανομή στην ηπειρωτική χώρα λειτουργεί στα 20 kV και όχι στα 15,5 kV.
Γενικότερα, σε κάθε εγκατάσταση ενεργειακού συστήματος, τα δίκτυα αποτελούν ένα σεβαστό
ποσοστό της συνολικής δαπάνης, αναλογιζόμενοι απλώς και μόνον την ποσότητα του υλικού των
αγωγών. Σημαντικός παράγοντας επίσης είναι η απώλεια ενέργειας κατά την μεταφορά, που
συνίσταται (α) στις θερμικές απώλειες των αντιστάσεων, (β) στις απώλειες μετασχηματισμού, και
(γ) στις απώλειες από διαρροές λόγω ιονισμού του αέρα.
•

Περιγραφή εναέριων γραμμών.

Κάθε γραμμή του δικτύου μέσης τάσης είναι τριφασική και αποτελείται από τρεις γυμνούς
αγωγούς, που είναι στερεωμένοι ψηλά σε στύλους. Οι στύλοι συναντώνται σε πολλές μορφές,
ανάλογα με τις ανάγκες της δρομολογούμενης γραμμής. Οι κατασκευές των στύλων είναι
τυποποιημένες, με τις προδιαγραφές τους να υπαγορεύονται:
(1) Από τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται μεταξύ των γυμνών αγωγών,
αλλά και μεταξύ αγωγών και στοιχείων του στύλου, για λόγους ηλεκτρικής και επαγωγικής
απομόνωσης. Καθορίζονται από την τάση λειτουργίας της γραμμής (μέση τάση 15,5 kV).
(2) Οι διαστάσεις της κάθε κατασκευής υπαγορεύονται από τις ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας
που πρέπει να τηρεί η γραμμή από τον περιβάλλοντα χώρο, το έδαφος, την ανθρώπινη παρουσία,
οχήματα, κτίσματα ή ακόμα και από άλλες γραμμές. Λαμβάνεται υπόψιν και το ενδεχόμενο
αστοχίας και πτώσης αγωγού ή στύλου. Ο χαρακτήρας του γύρω χώρου (αστικός ή αγροτικός)
αλλάζει την κλάση της κατασκευής, δηλαδή τις απαιτήσεις ασφαλείας (Α ή Β), σε συνδυασμό με
την τάση της γραμμής και το αν είναι μονωμένη ή όχι.
(3) Η μορφή της κάθε κατασκευής υπαγορεύεται από τις ανάγκες δρομολόγησης (στροφή,
διακλάδωση, εμπόδια), τον επιπλέον εξοπλισμό της γραμμής σε κάποιο σημείο (διακόπτες,
ασφάλειες), την ικανότητα θεμελίωσης του εδάφους (σαθρό, πετρώδες), και τις ιδιαίτερες
μηχανικές απαιτήσεις στήριξης των αγωγών στο συγκεκριμένο σημείο (βάρος, τάνυση). Ο
περιβάλλον χώρος μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένη μορφή στύλου (διάσχιση δρόμου ή άλλων
αγωγών), αλλά μπορεί ακόμα και να αλλάξει την ίδια τη μορφή της γραμμής, επιβάλλοντας πχ
μόνωση ή υπογειοποίηση.
Ενδεικτικά, η ελάχιστη κατακόρυφη απόσταση, που μπορεί να απέχει το κατώτατο σημείο
γυμνού αγωγού από σημείο με πιθανή ανθρώπινη παρουσία από κάτω, είναι τουλάχιστο 4 m, ενώ
για όχημα τουλάχιστο 6 m. Αντίστοιχες αποστάσεις 2,5 m από τους αγωγούς, προβλέπονται σε
γειτονία με τοίχους, ή δέντρα, και 3 m από στέγες ή εξώστες (μπαλκόνια). Από άλλους αγωγούς
μέσης τάσης πρέπει να τηρείται απόσταση 1,2 m ενώ από αγωγούς χαμηλής απόσταση 4 έως 6 m.
69

(α)
(β)
(γ)
Εικόνα 4.1.2: (α) Προδιαγραφές κατασκευής στύλου μέσης τάσης, αποστάσεις ασφαλείας από το έδαφος, (β) αποστάσεις
ασφαλείας από γειτονικές κατασκευές και (γ) αποστάσεις από άλλες γραμμές.[26]

4.1.2 Λεπτομέρειες.
•

Χαρακτηριστικά στύλου μέσης τάσης.[26]

Η συνηθέστερη κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης είναι ο ξύλινος στύλος τύπου “P3”,
με την χαρακτηριστική μορφή “Τ”, καθώς και οι διάφορες παραλλαγές του. Συγκρατεί τους
αγωγούς οριζόντια, τον ένα δίπλα στον άλλο, παράλληλα με το έδαφος. Χρησιμοποιείται για την
υποστήριξη ευθύγραμμου τμήματος γραμμής. Μια κατασκευή στύλου περιλαμβάνει τα εξής κύρια
μέρη: (α) τον κορμό, (β) τις οριζόντιες τραβέρσες ή βραχίονες, (γ) τους μονωτήρες που ακουμπούν
οι αγωγοί και (δ) τα επίτονα ή σύρματα αγκύρωσης του στύλου.
Ο κορμός έχει μήκος περίπου 15 m, και διάμετρο περίπου 0,25 m στο μέσο του.
Κατασκευάζεται συνήθως από ξύλο πεύκου. Φυτεύεται κατά 2 m περίπου στην γη, κάθετα ή με
μικρή κλίση (αντίκλιση, για να κρατάει κόντρα). Το ύψος των αγωγών στην κορυφή του είναι
τουλάχιστο 12 m. Σε περίπτωση που απαιτείται επιπλέον ύψος, ο στύλος μπορεί να ανυψώνεται,
στηριζόμενος πάνω σε χαλύβδινους πασσάλους που φυτεύονται στην γη, ενώ για τη θεμελίωση σε
σαθρά εδάφη χρησιμοποιείται ενίσχυση με επιπλέον δοκούς. Οι κορμοί έχουν επάλειψη από πίσσα
για βελτίωση της μόνωσης και προστασία από την υγρασία. Οι ακριβείς διαστάσεις του στύλου,
αλλά και της τελικής κατασκευής (θεμελίωση, στήριξη) καθορίζονται με ακρίβεια κάθε φορά,
βάσει των προδιαγραφών της γραμμής στο σημείο (αποστάσεις ασφαλείας, μηχανικές απαιτήσεις).
Ανάλογα με την διάμετρο και το αρχικό μήκος τους, οι κορμοί ταξινομούνται σε ελαφρείς,
μεσαίους, βαρείς. Είναι δυνατόν ένας στύλος μέσης τάσης να χρησιμοποιείται και για άλλους
σκοπούς, όπως φωτισμός, διανομή χαμηλής τάσης ή τηλεπικοινωνιακά καλώδια, αρκεί να
πληρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις ασφαλείας.
Οι τραβέρσες είναι οριζόντιοι βραχίονες, που φέρουν το βάρος των αγωγών, στην κορυφή
των στύλων. Κάθε τραβέρσα έχει μήκος συνήθως από 1,5 m μέχρι 2,5 m. Φέρει τους 3 αγωγούς της
γραμμής και τους διαχωρίζει μεταξύ τους με απόσταση τουλάχιστο 0,9 m. Οι αγωγοί πρέπει να
απέχουν τουλάχιστο 0,15 m από έναν βραχίονα, και η απομόνωση επιτυγχάνεται με μονωτήρες.
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(α)
(β)
(γ)
Εικόνα 4.1.3: (α) Σχέδιο κατασκευής στύλου μέσης τάσης, τύπου P-3, με ξύλινους βραχίονες. (β) Κατασκευή P-3B με
προέκταμα στύλου. (γ) Κατασκευή P-103 II, με διπλούς χαλύβδινους βαχίονες.[26]

Στον ίδιο στύλο μπορούν να μπουν παραπάνω τραβέρσες για την στήριξη άλλων γραμμών ή
επιπλέον συσκευών μέσης τάσης. Η μορφή των βραχιόνων ποικίλλει ανάλογα με την πορεία της
γραμμής και τον τύπο κατασκευής του στύλου. Συναντούμε διπλές τραβέρσες, μονόπλευρες
(προβόλους), τραβέρσες με προέκταμα (για επιπλέον ανύψωση ενός αγωγού), βραχίονες που
φέρουν τους αγωγούς κάθετα (ο ένας πάνω από τον άλλον), ή ακόμα και απουσία τραβέρσας, με
τους αγωγούς να στηρίζονται απευθείας στον στύλο. Οι βραχίονες παλαιότερα ήταν ξύλινοι, ενώ
συνηθέστεροι πλέον είναι οι μεταλλικοί, για λόγους μηχανικής αντοχής, και για να μην καίγονται
σε έρπουσες διαρροές ρεύματος. Κατασκευές με δίστυλα μπορεί να έχουν τραβέρσες μέχρι 3,5 m.

(α)
(β)
(γ)
Εικόνα 4.1.4: (α) Κατασκευή με πρόβολο, τύπου P-5. (β) Κατασκευή τύπου P-5K. (γ) Στρέψη της γραμμής, χωρίς την
χρήση βραχιόνων, κατασκευή τύπου P-9.[26]
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Για την υποστήριξη των στύλων χρησιμοποιούνται ένα ή περισσότερα χαλύβδινα
συρματόσκοινα, τα επίτονα, που είναι αγκυρωμένα στο έδαφος με τσιμέντο. Αυτό είναι
απαραίτητο, καθώς οι δυνάμεις που προκαλούν οι αγωγοί δεν είναι μόνο κάθετες λόγω βάρους,
αλλά και οριζόντιες λόγω τάνυσης. Ειδικά όταν η γραμμή αλλάζει διεύθυνση, απαιτούνται επίτονα
στην αντίθετη πλευρά, που να αντισταθμίζουν τις πλάγιες δυνάμεις εφελκυσμού. Στο σημείο
πρόσδεσης του επιτόνου στον κορμό τοποθετείται ένα μικρό μεταλλικό φύλλο για προστασία από
τις τριβές. Υπάρχουν επίσης εντατήρες για την τάνυσή του και ενδεχομένως μικροί μονωτήρες.
Μερικά επίτονα, στην στήριξή τους στο έδαφος διαθέτουν και προστατευτικό προφυλακτήρα από
λαμαρίνα, για την ανθρώπινη παρουσία. Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση επίτονου, χρησιμοποιείται
μια δοκός αντιστήριξης (αντιρίδα), ή γίνεται κατασκευή με δύο δίδυμους στύλους. Είναι δυνατόν
να παρατηρηθούν δυνάμεις εφελκυσμού και στον κάθετο άξονα, προς τα επάνω, όταν η γραμμή
διασχίζει μια κοιλάδα. Τέτοιες δυνάμεις μπορούν ακόμη και να σηκώσουν ένα στύλο, αφού οι
αγωγοί είναι πάντοτε δεμένοι με τους μονωτήρες.

Εικόνα 4.1.5: Προδιαγραφές κατασκευής επίτονων. Διακρίνεται η πρόσδεση, η προβλεπόμενη μόνωση (5), ο
προφυλακτήρας (6), και η αγκύρωση (3).[26]

Στις γραμμές μέσης τάσης υπάρχουν και στύλοι από οπλισμένο σκυρόδεμα που φυτεύονται
ακόμα και χωρίς επιπλέον στήριξη. Τέτοιοι δεν απαντώνται στο νησί, αλλά χρησιμοποιούνται σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές ώστε να αποφεύγονται τα επίτονα. Το κόστος τους είναι μεγαλύτερο.
Κατασκευάζονται σε περιστρεφόμενα καλούπια που περικλείουν ένα μεταλλικό πλέγμα (τον
οπλισμό), μέσα στα οποία το τσιμέντο εκχέεται και φυγοκεντρίζεται.
•

Σχεδιασμός των γραμμών.

Ο τύπος και οι λεπτομέρειες κατασκευής ενός στύλου ποικίλλει, ανάλογα με την
ιδιαιτερότητα της κάθε τοποθέτησης. Το βασικό χαρακτηριστικό των γραμμών είναι ότι το βάρος
των αγωγών είναι μεγάλο και προκαλεί την καμπύλωσή τους. Η απόσταση ενός καμπυλωμένου
αγωγού από την ιδανική ευθεία ανάρτησης λέγεται βέλος, και εξαρτάται:
(α) από την απόσταση των δύο στερεωμένων άκρων του (οριζόντιο άνοιγμα στύλων), και την
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υψομετρική διαφορά τους,
(β) από το υλικό κατασκευής του αγωγού και την διατομή του,
(γ) από την θερμοκρασία του, που εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες αλλά και την
θέρμανση από το ρεύμα.
(δ) από την τάνυση (εφελκυσμός, τέντωμα) που ασκείται στον αγωγό από την ίδια την στήριξή του.
Εκτός από το βάρος τους, στους αγωγούς ασκείται επιπλέον δύναμη από τον άνεμο, τον
πάγο ή το ψύχος που στους συστέλλει. Η επιπλέον δύναμη αυτή, που ασκείται σε κάθε στύλο,
χαρακτηρίζεται ως ελαφριά, μέση, ή βαριά επιφόρτιση. Για την αντιμετώπιση τέτοιων φορτίσεων ο
αγωγός τανύζεται με παραπάνω δύναμη κατά την εγκατάστασή του (προφόρτιση), ώστε να
μειώνεται το βέλος. Για να εφαρμοστεί ακριβώς σε ένα στύλο η επιθυμητή προφόρτιση, ο αγωγός
κατά την εγκατάσταση του τανύζεται με αρχική δύναμη μεγαλύτερη από τη μέγιστη προβλεπόμενη.
Μετά την ανάρτηση του απελευθερώνεται σταδιακά μέχρις ότου να διαγράψει συγκεκριμένο βέλος,
που θα αντιστοιχεί στην επιθυμητή δύναμη στερέωσης, και έπειτα δένεται και σταθεροποιείται.

ο

0C

ο

16 C

ο

30 C

40 C

Μέγιστη προβλεπόμενη
δύναμη λειτουργίας:
(-10οC, με επιφόρτιση)

95

382 kg

322 kg

286 kg

263 kg

688 kg

791 kg

95

271 kg

228 kg

203 kg

187 kg

717 kg

825 kg

Τύπος
αγωγού:

Διατομή:
(mm2)

Cu
ACSR

Δύναμη τάνυσης (χωρίς επιφόρτιση):
ο

Αρχική δύναμη για
την εγκατάσταση:

AAAC
70
84 kg
71 kg
63 kg
58 kg
380 kg
437 kg
Πίνακας 4.1.1: Η δύναμη που μπορούν να ασκήσουν χαρακτηριστικά είδη αγωγών μόνο από το βάρος τους, σε στύλους
με απόσταση 50 m, αναλόγως της θερμοκρασίας λειτουργίας.[26]

Εικόνα 4.1.6: Μηκοτομή τμήματος γραμμής: υψομετρικό διάγραμμα που δείχνει την ανάρτηση και καμπύλωση των
αγωγών (βέλος), την οριζόντια απόσταση των στύλων (άνοιγμα) και τα όρια ασφαλείας από το έδαφος (ΔΕΗ Διανομή).

Η απόσταση στην οποία θα μπει ο επόμενος στύλος, καθώς και η προτάνυση που θα
ασκηθεί, καθορίζονται έτσι ώστε οι αγωγοί να βρίσκονται πάντοτε ψηλότερα από τα επιτρεπόμενα
όρια, υπολογίζοντας το βέλος καμπύλωσης. Οι αγωγοί δεν πρέπει να είναι πολύ χαλαροί, γιατί
πάλλονται περισσότερο από τους ανέμους με κίνδυνο να έρθουν σε επαφή. Λαμβάνεται υπόψιν ότι
το καλοκαίρι, με την υψηλότερη θερμοκρασία, οι αγωγοί διαστέλλονται, χαλαρώνουν και
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καμπυλώνονται παραπάνω. Συνηθέστερη απόσταση των στύλων είναι 50 m. Το άνοιγμα
επιδιώκεται να είναι μικρότερο, αλλά μπορεί να ξεπεράσει τα 100 m. Μια ενδεικτική τιμή για το
βέλος, είναι 1 m για άνοιγμα στύλων 50 m, και μέση επιφόρτιση. Η συχνή φύτευση στύλων για την
ελάττωση του βέλους είναι αντιοικονομική, αλλά από την άλλη, η μεγάλη προφόρτιση που
χρειάζεται για αραιή φύτευση καταπονεί τους στύλους, γιαυτό και αποφεύγεται.
Τα όρια ασφαλείας προσαρμόζονται ανάλογα, όταν έχουμε επικλινή εδάφη, διαφορετικές
επιφορτίσεις αγωγών, ή ασυνήθιστες αποστάσεις στύλων. Για την εγκατάσταση των στύλων και της
αντιστήριξης γίνεται μηχανική μελέτη και σχέδια, με διαγράμματα ελευθέρου σώματος για κάθε
κατασκευή, όπου σημειώνονται οι κάθετες δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω βάρους, αλλά και οι
οριζόντιες λόγω τάνυσης. Παλαιότερα οι γραμμές όδευαν σε ευθεία, επιλέγοντας για λόγους
οικονομίας την συντομότερη διαδρομή, ακόμη και μέσα από απροσπέλαστες περιοχές με μεγάλες
υψομετρικές διαφορές. Σήμερα όμως προτιμάται να ακολουθούν τους οδικούς άξονες ώστε να είναι
ευκολότερα προσβάσιμες. Τοποθετούνται, επιθεωρούνται και επισκευάζονται ευκολότερα, ενώ
μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών στη γύρω βλάστηση. Με αυτόν τον τρόπο τοποθέτησης οι
γραμμές καταλήγουν είναι μακρύτερες. Χρησιμοποιούνται έτσι περισσότεροι στύλοι και
μεγαλύτερο μήκος αγωγών, αλλά οι υψομετρικές διαφορές μεταξύ των στύλων είναι πιο μικρές.

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 4.1.7: (α) Κάτοψη τμήματος γραμμής, διακρίνεται ο κύριος άξονας, οι κλάδοι, οι στύλοι (τελείες), οι δυνάμεις που
αναπτύσσονται όταν η γραμμή αλλάζει διεύθυνση (τόξα), και οι μετασχηματιστές διανομής (Υ/Σ). (β) Αναλυτικότερο
σχέδιο που αναγράφει κατασκευαστικές λεπτομέρειες για κάθε στύλο. (γ) Φύλλο πασσαλώσεως, όπου καταγράφονται
αναλυτικά τα στοιχεία κάθε στύλου, των αγωγών, και άλλες κατασκευαστικές λεπτομέρειες της γραμμής (ΔΕΗ Διανομή ).
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•

Αγωγοί των γραμμών.

Οι αγωγοί αποτελούνται από συνεστραμμένους κλώνους χοντρού σύρματος, συνήθως από
καθαρό χαλκό (Cu), ή κράμα αλουμινίου (αγωγός AAAC - All Aluminum Alloy Conductor). Η
συνολική διατομή του κάθε αγωγού εξαρτάται από την ισχύ του ρεύματος που προβλέπεται να
μεταφέρει, λαμβάνοντας υπόψιν και την πιθανή τιμή του ρεύματος βραχυκυκλώματος που μπορεί
να παρατηρηθεί. Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του ρεύματος που θα περάσει, τόσο μεγαλύτερη
πρέπει να είναι η διάμετρος, ανάλογα και με το υλικό. Η μεγαλύτερη διάμετρος ελαττώνει την
αντίσταση, μειώνοντας τις θερμικές απώλειες ισχύος και την πτώση τάσης. Κυρίως όμως μειώνει
την πυκνότητα ρεύματος, αυξάνοντας τα όρια της θερμικής αντοχής του αγωγού. 'Έτσι μειώνεται η
θερμική καταπόνηση σε βραχυκύκλωμα, και αυξάνεται η μεταφορική ικανότητα ισχύος. Από την
άλλη όμως, πολύ μεγάλη διατομή δυσχεραίνει την ψύξη σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Οι
διατομές των αγωγών μετρώνται σε mm2 δηλαδή “κυκλικά χιλιοστά”. Το μέγεθος αυτό
αντιστοιχίζει την διατομή του αγωγού με την κυκλική επιφάνεια τομής ενός μονόκλωνου σύρματος,
με την ίδια συνολική διάμετρο (“ισοδύναμο χαλκού”). Έτσι 95 mm2 είναι η διατομή ενός αγωγού
με διάμετρο 11 mm περίπου. Περισσότερα μονωμένα καλώδια σε κοινό περίβλημα περιγράφονται
ανάλογα με το πλήθος τους και την διάμετρο του κάθε αγωγού, π.χ. 3x50 mm2.
Ο κύριος κορμός των γραμμών της Ικαρίας είναι συνήθως κατασκευασμένος από χάλκινους
αγωγούς διατομής 95 mm2 ή μικρότερης. Οι δευτερεύοντες κλάδοι είναι λεπτότεροι για λόγους
κόστους. Εντός οικισμών απαντώνται οι παλιότεροι αγωγοί από αλουμίνιο. Αυτοί είναι φθηνότεροι
και ελαφρύτεροι από τους χάλκινους, όμως έχουν μεγαλύτερη αντίσταση, απαιτούν μεγαλύτερη
διατομή για την ίδια μεταφορική ικανότητα και επιπλέον οξειδώνονται εύκολα. Για λόγους
αντοχής, χρησιμοποιείται κράμα αλουμινίου. Συχνά συναντώνται οι αγωγοί ACSR (Aluminum
Conductor Steel Reinforced), δηλαδή αλουμινένιοι κλώνοι συνεστραμμένοι γύρω από ένα
χαλύβδινο πυρήνα, ο οποίος φέρει το βάρος. Λόγω του επιδερμικού φαινομένου που παρατηρείται
στις υψηλές τάσεις, τα ηλεκτρόνια απωθούνται μεταξύ τους και το ρεύμα ρέει πάντα επιφανειακά
και όχι στον χαλύβδινο πυρήνα του αγωγού. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ASCR είναι ότι σε
περίπτωση που ένας αγωγός κοπεί, οι κλώνοι του έχουν την τάση να ξετυλίγονται και να
ακουμπούν τους γειτονικούς αγωγούς. Το βραχυκύκλωμα έτσι γενικεύεται. Γενικά το αλουμίνιο
οξειδώνεται γρήγορα στο θαλασσινό περιβάλλον του νησιού (“ψείριασμα”). Ως υποτυπώδης
προστασία οι αλουμινένιοι αγωγοί είναι αρχικά επικαλυμμένοι με γράσο. Πλέον προτιμάται ο
χαλκός, παρόλο το κόστος, γιατί είναι απρόσβλητος στην οξείδωση, αφού αυτοπροστατεύεται με τα
πρώτα στρώματα οξειδίων (χαρακτηριστική γαλαζοπράσινη “πατίνα”). Σταδιακά όλοι οι αγωγοί
του νησιού αντικαθίστανται με χάλκινους διατομής 95 mm2 ή μικρότερης.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 4.1.8: (α) Χάλκινοι αγωγοί διαφόρων διατομών, καινούργιοι και οξειδωμένοι. (β) Αγωγός χαλκού
διατομής 95 mm2 . (γ) Φθαρμένος αγωγός από αλουμινίο.
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Τύπος
αγωγού:

Διατομή:
(mm2)

Βάρος:

Διάμετρος:

Κλώνοι (αριθμός / διάμετρος):

Φορτίο θραύσεως:

Cu

95

0,857 kg/m

12,65 mm

19 / 2,53 mm

3.907 kg

ACSR

95

0,609 kg/m

17,24 mm

26 (Al) / 2,72 mm + 7 (Cu) / 2,12 mm

5.461 kg

AAAC

•

70
0,189 kg/m
10,50 mm
19 / 2,1 mm
1.875 kg
[26]
Πίνακας 4.1.2: Χαρακτηριστικά είδη αγωγών που συναντώνται στις γραμμές μέσης τάσης.

Ηλεκτρική συμπεριφορά των γραμμών.[6]

Στην πραγματικότητα, εκτός από ωμική αντίσταση οι γραμμές παρουσιάζουν χωρητικά και
αυτεπαγωγικά φαινόμενα, ρεύματα διαρροής, αλληλεπιδράσεις μεταξύ αγωγών αλλά και μεταξύ
γης, ακόμα και ακτινοβόληση ενέργειας, από τα φαινόμενα ιονισμού στους μονωτήρες. Ένα
απλοποιημένο κυκλωματικό μοντέλο μιας γραμμής μπορεί να παρασταθεί με ωμικές και
επαγωγικές αντιστάσεις εν σειρά, καθώς και εγκάρσιες χωρητικότητες που αναπαριστούν τα
πυκνωτικά φαινόμενα μεταξύ αγωγών. Τα τελικά χαρακτηριστικά μιας γραμμής όμως εξαρτώνται:
(α) από τον τύπο των αγωγών, δηλαδή υλικό, διατομή και γεωμετρία (κλώνοι, σχήμα, περιέλιξη),
(β) το συνολικό μήκος τους,
(γ) την απόσταση του ενός αγωγού από τον άλλον, αλλά και από την γη (κατασκευή στύλων),
(δ) την μόνωση γενικότερα, την θωράκιση, τους μονωτήρες και τις γειώσεις τις γραμμής,
(δ) τις διακλαδώσεις που έχει η γραμμή αλλά και το φορτίο που τροφοδοτεί,
(ε) τις συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία, υγρασία).
Έτσι, η ίδια η γραμμή παρουσιάζεται σαν μιγαδικό φορτίο, και μάλιστα κατανεμημένο.
Αυτό οδηγεί σε μια σειρά φαινομένων, όπως την μεταβολή της τάσης κατά μήκος της, ακόμα και
την ανύψωση στην περίπτωση που το φορτίο στο τέρμα είναι μικρό. Η μεταφορική ικανότητα
ισχύος μιας γραμμής καθορίζεται κυρίως από την διατομή των αγωγών (θερμικό όριο ισχύος).
Παραβίασή του προκαλεί υπερθέρμανση και μηχανική υποβάθμιση της κατασκευής, αν και γιαυτό
τον σκοπό υπάρχουν τα μέσα προστασίας όπως οι ασφάλειες. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψιν ότι
ωφέλιμη είναι μόνο η ενεργός ισχύς, ενώ η άεργος ισχύς που μεταφέρεται προκαλεί ανεπιθύμητα
ρεύματα που μειώνουν το διαθέσιμο όριο της ισχύος. Η διατήρηση του συντελεστή ισχύος στα
επιθυμητά όρια (συν ένα επιπλέον περιθώριο) είναι σημαντική για την σωστή ροή ισχύος ανάμεσα
σε γεννήτριες και φορτία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα δεύτερο όριο στην μεταφορική ικανότητα
ρεύματος (στατικό όριο ευστάθειας). Τα επαγωγικά φαινόμενα, που υπερισχύουν συνήθως στις
γραμμές πρέπει να διατηρούνται όσο το δυνατόν χαμηλότερα, ενώ τα χωρητικά απασχολούν
λιγότερο, αφού αντισταθμίζουν τα συνήθως επαγωγικά φορτία της κατανάλωσης. Η πτώση τάσης
κατά μήκος των αγωγών λόγω ωμικής αντίστασης εξετάζεται κατά την επιλογή της διατομής τους,
σε συνάρτηση με το μήκος.
•

Μόνωση των γραμμών.

Οι αγωγοί είναι απομονωμένοι μεταξύ τους αλλά και από άλλα αγώγιμα στοιχεία. Η
μόνωση απαιτείται για την αποφυγή διαρροής ρεύματος και πρόκλησης βραχυκυκλωμάτων, σε
συνθήκες συνήθους λειτουργίας, αλλά και σε περίπτωση υπερτάσεων από σφάλματα ή κεραυνούς.
Καθοριστικός παράγοντας για το επίπεδο της μόνωσης είναι κυρίως η τάση λειτουργίας 15,5 kV. Η
76

τάση αυτή παράγει ηλεκτρικά πεδία, η ένταση των οποίων εξαρτάται από το σχήμα και την
απόσταση δύο στοιχείων με διαφορά δυναμικού. Η μόνωση καλείται να αντέξει μέσα στα πεδία,
χωρίς να σημειώνονται διασπάσεις στο υλικό της. Το βασικό μονωτικό υλικό μεταξύ των γυμνών
αγωγών είναι ο αέρας. Η μεγάλη απόσταση των αγωγών μεταξύ τους (0,9 m) έχει την σκοπιμότητα:
(α) να εξασφαλίζει ότι δεν θα πλησιάζουν, ή δεν θα ακουμπούν σε περίπτωση πλευρικών ανέμων,
(β) να εξασθενεί το ηλεκτρικό πεδίο ανάμεσά τους, για λόγους μόνωσης,
(γ) να εξασθενεί τα ανεπιθύμητα φαινόμενα επαγωγής και χωρητικότητας.
Επίσης, ο κάθε αγωγός είναι απομονωμένος από την κατασκευή του στύλου, αφού είναι
δεμένος με σύρμα πάνω σε μονωτήρες, που στηρίζονται στην τραβέρσα. Ο μονωτήρας απομονώνει
σαν υλικό την ηλεκτρική επαφή αγωγού και τραβέρσας, αλλά επιπλέον η κατασκευή του πρέπει να
προλαμβάνει την διάσπαση του αέρα γύρω του. Η ελάχιστη απόσταση του αγωγού από την
τραβέρσα διατηρείται τουλάχιστο στα 0,15 m. Οι μονωτήρες είναι δισκοειδείς, κατασκευασμένοι
από πορσελάνη ή από γυαλί. Τελευταία χρησιμοποιούνται οι νέου τύπου συνθετικοί μονωτήρες,
των οποίων τα πτερύγια είναι από λάστιχο σιλικόνης (SIR, Silicone Rubber).
Το μεγάλο πρόβλημα των στερεών μονωτήρων είναι οι ρύποι που επικάθονται στην
επιφάνειά τους. Η υγρασία της ατμόσφαιρας σε συνδυασμό με τις επικαθίσεις δημιουργεί αγώγιμο
διάλυμα, που αποτελεί οδό για το ρεύμα. Η αρχική επιφανειακή διαρροή μπορεί να οδηγήσει σε
περαιτέρω διάσπαση του αέρα γύρω από τον μονωτήρα. Το υλικό SIR είναι εξαιρετικά υδρόφοβο,
δηλαδή η υγρασία επικάθεται δυσκολότερα και επιπρόσθετα σε συνθήκες δυνατής βροχής το νερό
ξεπλένει ευκολότερα την επιφάνεια. Έτσι μειώνεται το πρόβλημα των διαρροών, που προκαλούν
φαινόμενα όπως ιονισμό (μερικές εκκενώσεις corona), υπερπήδηση του μονωτήρα (τόξο
βραχυκύκλωσης) ακόμα και πυρκαγιές. Στην υδροφοβία ακολουθούν το γυαλί και τελευταία η
πορσελάνη. Οι μονωτήρες διαθέτουν τις χαρακτηριστικές δισκοειδείς πτυχώσεις, που αυξάνουν το
μήκος εφερπυσμού, την απόσταση δηλαδή που πρέπει να διανύσει ένα επιφανειακό ρεύμα
διαρροής.

(α)
(β)
(γ)
(δ)
Εικόνα 4.1.9: (α) Αλυσοειδής μονωτήρας ανάρτησης από γυαλί, (β) συνθετικός μονωτήρας ανάρτησης παλaιού τύπου, (γ)
συνθετικοί μονωτήρες τερματισμού, (δ) συνθετικός μονωτήρας ανάρτησης.

Οι μονωτήρες διακρίνονται σε τρεις τύπους:
(α) μονωτήρες στήριξης, πάνω στους οποίους δένονται οι αγωγοί κατά μήκος και συνεχίζουν,
(β) μονωτήρες ανάρτησης, όπου οι αγωγοί συγκρατούνται όταν αλλάζουν κατεύθυνση,
(γ) μονωτήρες τερματισμού, όπου στερεώνονται και τανύζονται τα άκρα των αγωγών, και
(δ) μονωτήρες διέλευσης, όπου οι αγωγοί περνούν στο εσωτερικό κλειστών συσκευών όπως οι
Μ/Σ, μέσω ακροδεκτών.
Κάθε κομμάτι αγωγού μπορεί να έχει συγκεκριμένο μήκος. Στους μονωτήρες τερματισμού,
μεταξύ του τέρματος ενός αγωγού και της αρχής του επόμενου, υπάρχει αγώγιμη σύνδεση με ένα
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μικρότερο κομμάτι αγωγού, την γεφύρωση. Όλες οι συνδέσεις μεταξύ αγωγών και γεφυρώσεων
γίνονται με την βοήθεια μεταλλικών συνδετήρων και σφιγκτήρων. Οι αγωγοί είναι πάντοτε δεμένοι
στέρεα πάνω στους μονωτήρες (στήριξης, ανάρτησης, ή τερματισμού) με σύρμα, ενώ οι
αλουμινένιοι αγωγοί πρέπει πρώτα να τυλίγονται με προστατευτική μεταλλική ταινία. Ανάλογοι
δισκοειδείς μονωτήρες υπάρχουν και αλλού στον εξοπλισμό μέσης τάσης, όπως στις επαφές των
διακοπτικών συσκευών.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 4.1.10: (α) Κορυφή κατασκευής P-113 (διπλό τέρμα). Διπλή μεταλλική τραβέρσα τύπου “Η”, γυάλινοι μονωτήρες
τερματισμού και γεφυρώσεις ανάμεσα στους αγωγούς. (β) Κατασκευή P-107, που επιτρέπει γωνίες. Συνθετικοί μονωτήρες
τερματισμού από SIR. Οι γεφυρώσεις στηρίζονται σε μονωτήρες στήριξης. (γ) Κατασκευή τύπου P-103 II. Πορσελάνινοι
μονωτήρες στήριξης. (δ) Γυάλινοι μονωτήρες ανάρτησης, η γραμμή αλλάζει διεύθυνση (κατασκευή P-19 IV).

Η τελική στάθμη της μόνωσης για ολόκληρες τις γραμμές μέσης τάσης, αφορά: (α) όλα τα
είδη μονωτήρων που χρησιμοποιούνται, (β) τον αέρα ως μονωτικό, δηλαδή τις αποστάσεις γυμνών
σημείων, ανάλογα και με το πεδίο που δημιουργείται, (γ) την κατασκευή των διαφόρων συσκευών
που συναντώνται στην γραμμή, όπως οι Μ/Σ, οι διακόπτες και τα μονωμένα καλώδια. Γενικά η
μόνωση αφορά όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία των γραμμών, μαζί με τους στύλους και την
γείωση. Η στάθμη ελάχιστης μόνωσης καλείται να αντιμετωπίσει:
(1) την τάση συνήθους λειτουργίας δηλαδή την ονομαστική συν ένα περιθώριο,
(2) τις παροδικές υπερτάσεις που εμφανίζονται στο δίκτυο από σφάλματα
(3) τις ατμοσφαιρικές υπερτάσεις (κεραυνούς), ως ένα βαθμό μόνο.
Η αντοχή της μόνωσης εξαρτάται κατά πολύ από την μορφή της υπέρτασης στον χρόνο,
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όπως το μέτωπο και την διάρκεια ενός πλήγματος. Όμως, και η συνήθης τάση λειτουργίας είναι
ικανή να διασπάσει τον αέρα, όταν έχουμε τοπικά ισχυρά πεδία, όπως στην ρύπανση των
μονωτήρων, χωρίς καμία άλλη αστοχία.
4.1.3 Άλλος εξοπλισμός.
•

Διακοπτικός εξοπλισμός.

Κατά μήκος των γραμμών υπάρχουν διάφορες διακοπτικές συσκευές που χρησιμεύουν για
την απομόνωση τμημάτων, ή ακόμα και για την δρομολόγηση του ρεύματος μέσα από εναλλακτική
διαδρομή. Ανάλογα με την διακοπτική ικανότητά τους , διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:[27]
(α) Οι απλοί αποζεύκτες, που βρίσκονται πάνω στους στύλους. Οι αποζεύκτες διακρίνονται
σε τριπολικούς ή μονοπολικούς, ανάλογα με το αν οι επαφές ανοίγουν όλες τις φάσεις μαζί, ή μίαμία. Η λειτουργία τους γίνεται χειροκίνητα από τεχνικούς στο έδαφος, με την βοήθεια
τηλεσκοπικών κονταριών. Τα κοντάρια αυτά είναι μονωμένα και κατασκευάζονται από
ανθρακονήματα και ρητίνες. Βασικό χαρακτηριστικό αυτών των συσκευών είναι ότι δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν όσο η γραμμή βρίσκεται υπό τάση, πρέπει δηλαδή πρώτα να βγει η γραμμή
εκτός λειτουργίας. Δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το τόξο εκκένωσης που θα εμφανιστεί αν
χειριστούν υπό τάση, με συνέπεια κίνδυνο για το προσωπικό, κίνδυνο βραχυκυκλώματος και
ενδεχόμενη καταστροφή των επαφών τους.
Ένας συνηθισμένος τύπος αποζεύκτη είναι οι “μαχαιρωτοί” αεροδιακόπτες. Αυτοί είναι
τριπλοί διακόπτες που έχουν μόνιμους εγκατεστημένους μοχλούς χειρισμού πάνω στον στύλο. Οι
μοχλοί είναι μεταλλικοί, μονωμένοι και διατηρούνται κλειδωμένοι. Οι μόνιμοι διακόπτες υπάρχουν
σε κομβικά σημεία του δικτύου για την αποκοπή μεγάλων τμημάτων του δικτύου, ή το σχηματισμό
εναλλακτικών διαδρομών. Η μορφή των επαφών τους (με “κεράτια” σχηματισμού και σβέσεως
τόξου) επιτρέπει καταχρηστικά το χειρισμό τους και με ρεύμα μέχρι 20 A με cosφ > 0,7 ή ρεύμα
0,3Α με cosφ < 0,2. Τέτοια ρεύματα σε κομμένη γραμμή, μπορεί να προέλθουν από μαγνήτιση των
Μ/Σ, ή από στατικά φορτία στους αγωγούς.

(γ)

(α)
(β)
Εικόνα 4.1.11: (α) Μόνιμος “μαχαιρωτός” διακόπτης (τριπλός αποζεύκτης) με μοχλό. (β) Σχεδιάγραμμα κατασκευής,
τύπου P-123. Διακρίνεται στο κέντρο λεπτομέρεια της γείωσης του στύλου, με πλέγμα και βρόχο γύρω από τον κορμό.[26]
(γ) Μονοπολική επαφή αποζεύκτη (μαχαίρι).
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Οι μονοπολικοί αποζεύκτες συνήθως συνδυάζονται με ασφάλειες εκτόνωσης, σε μια
ολοκληρωμένη διάταξη που λέγεται ασφαλειοαποζεύκτης. Η μετακινούμενη επαφή του διακόπτη
είναι κοίλη και αποτελεί την ασφάλεια υπέρτασης. Στο εσωτερικό της υπάρχει ένα τεντωμένο ένα
αγώγιμο φυσίγγιο, το τηκτό, μέσα από το οποίο περνάει κανονικά το ρεύμα. Σε περίπτωση που
εμφανιστεί μεγάλη ένταση, το τηκτό λειώνει και έτσι το κύκλωμα αποκόβεται για να μην
εμφανιστούν βλάβες. Η καύση του τηκτού συντελεί στην σβέση του τόξου. Μετά την
αποκατάσταση του προβλήματος απαιτείται αντικατάσταση του λιωμένου φυσιγγίου. Όμως σε
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει χειροκίνητη μηχανική κοπή του τηκτού, ακόμα και υπό
ονομαστικό ρεύμα.
Υπάρχουν διάφορα είδη φυσιγγίων ανάλογα με τα ρεύματα που επιτρέπουν, αλλά και τον
χρόνο αντίδρασης που έχουν. Τα χαρακτηριστικά τους προσδιορίζονται από το σημείο
τοποθέτησης. Σκοπός όλων των συστημάτων ασφαλείας γενικότερα είναι να συνεργάζονται,
δρώντας σε αλυσίδα με διαδοχικά αυξανόμενη ευαισθησία, ώστε πιθανό σφάλμα να κάψει τις
κοντινές ασφάλειες και να αφήσει ανεπηρέαστες τις μακρινές (μελέτη επιλογικής προστασίας).
Ασφαλειοαποζεύκτες ονομαστικού ρεύματος μέχρι 30 Α συναντώνται στους Μ/Σ, με τηκτά ταχείας
καύσης, ενώ τοποθετούνται πάντοτε σε κάθε διακλάδωση της κύριας γραμμής, συχνά με τηκτά
βραδείας καύσης.

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(α)
Εικόνα 4.1.12: (α) Τρεις μονοί ασφαλειοαποζεύκτες που παρεμβάλλονται στην γεφύρωση της γραμμής (κατασκευή τύπου
P-127). (β) Μονός ασφαλειοαποζεύκτης. (γ) Ακίνητο μέρος. (δ) Κινητή κοίλη επαφή (“μπαστούνι”). (ε) Τηκτό φυσίγγιο
που περιέχεται στην επαφή.

(β) Σε κομβικά σημεία του δικτύου (όπως στην αφετηρία και στην σύνδεση με την Α/Γ)
υπάρχουν οι διακόπτες φορτίου, που μπορούν να ανοιγοκλείσουν υπό την ονομαστική τάση
λειτουργίας της γραμμής. Λειτουργούν με ρελέ (ηλεκτρονόμους χειρισμού) που δίνουν την εντολή
λειτουργίας, ενώ οι πραγματικές επαφές τους βρίσκονται μέσα σε κιβώτια που περιέχουν
ορυκτέλαιο, το οποίο σβήνει το τόξο που σχηματίζεται. Η λειτουργία τους με ρελέ επιτρέπει ακόμη
και τον τηλεχειρισμό τους. Άλλος τύπος διακόπτη λειτουργεί όπως ο απλός αποζεύκτης, με επαφές
εκτεθειμένες στον αέρα, και χειρισμό από την βάση του πυλώνα με κινούμενο μηχανισμό. Το τόξο
σε αυτούς σβήνεται με κατάλληλη διάταξη των επαφών. Επειδή οι διακόπτες φορτίου χρησιμεύουν
για την απομόνωση τμήματος της γραμμής, καλούνται και διακόπτες απομόνωσης. Δεν μπορούν να
χειριστούν μεγαλύτερα ρεύματα από το ονομαστικό, όπως σε περίπτωση βραχυκυκλώματος.
Καταχρηστικά, μπορούν απλώς να κλείσουν σε κύκλωμα που διαρρέεται από ρεύμα
βραχυκυκλώματος.
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Εικόνα 4.1.13: 3 πολικός Δ/Φ, με επαφές στον αέρα. Βρίσκεται στην Α/Γ και ο μοχλός κινείται με τηλεχειρισμό.

(γ) Οι διακόπτες ισχύος είναι οι συσκευές που μπορούν να παρέμβουν σε μεγάλα ρεύματα,
ακόμη και σε βραχυκύκλωμα. Λειτουργούν όπως οι διακόπτες φορτίου αλλά με περισσότερες
δυνατότητες. Χρησιμοποιούν ειδικό αέριο μονωτικό SF6 (εξαφθοριούχο θείο) και παλαιότερα λάδι
ή κενό αέρος για την σβέση του τόξου. Διακόπτες ισχύος υπάρχουν στην αναχώρηση των γραμμών,
στον ΤΣΠ, και συνοδεύονται από ρελέ αυτομάτου επαναφοράς, που επιτηρεί την τάση της
γραμμής, και σε περίπτωση ανωμαλίας δίνει εντολή στον διακόπτη να διακόψει το κύκλωμα. Το
ρελέ μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να επαναφέρει το κύκλωμα δοκιμαστικά, μετά από μικρό χρονικό
διάστημα, σε περίπτωση που η ανωμαλία ήταν παροδική, και μετά από κάποιες αποτυχημένες
απόπειρες να διακόψει οριστικά.
•

Προστασία των γραμμών.

Εκτός από τις ασφάλειες, μία άλλη συσκευή προστασίας που τοποθετείται στους στύλους,
συνήθως πριν από τους μετασχηματιστές, είναι οι συσκευές απαγωγής υπερτάσεων (surge arrester,
“αλεξικέραυνo”). Eίναι απλές παθητικές συσκευές προστασίας από υπερτάσεις, που οδηγούν
μεγάλα ρεύματα που ενδέχεται να εμφανιστούν σε κάποιο αγωγό (συνήθως από κεραυνό)
απευθείας στη γή. Έτσι προστατεύουν την υπόλοιπη γραμμή και πρωτίστως τους μετασχηματιστές.
Τα αλεξικέραυνα που χρησιμοποιούνται στο νησί λειτουργούν με ημιαγώγιμα στοιχεία από ZnO
(οξείδιο του ψευδαργύρου). Συνδέουν τον αγωγό κάθε φάσης με την γείωση, παρεμβάλλοντας μια
μεταβλητή, μη γραμμική “αντίσταση”. Αυτή κανονικά είναι άπειρη και λειτουργεί ως μονωτήρας,
ενώ σε περίπτωση μεγάλων τάσεων γίνεται αγώγιμη και οδηγεί το ρεύμα προς την γη. Μετά το
πέρας της υπέρτασης οι συσκευές επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση.

Εικόνα 4.1.14: Συσκευή απαγωγής υπερτάσεων προς την γη (“αλεξικέραυνο”). Ο πάνω ακροδέκτης συνδέεται με μια
φάση και ο κάτω με την γείωση. Το κέλυφος στερεώνεται σε τραβέρσα του στύλου.
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Κατασκευαστής:

Areva

Ονομαστική τάση: (σβέσης)

Vr = 21 kV rms

Μοντέλο:

Varisil HE

Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης:
(αντέχει επανειλημμένα πλήγματα)

In = 10 kA, 8/20 μsec
(κρουστικό μέτωπο/ουρά)

Κέλυφος:

Πολυμερές

Αντοχή σε μέγιστο ρεύμα:

100 kA, 4/10 μsec

Αντιστάτης:

Τεμάχια ZnO, χωρίς
διάκενα

Αντοχή σε ρεύμα διαρκείας:

300 A, 2000 μsec

Περίβλημα
αντιστάτη:

Υαλονήματα με
ρητίνες (fiberglass)

Ικανότητα απορρόφησης ενέργειας:

4,8 kJ/kV (τάσης που εμφαν.
σε ρεύμα 4/10 μsec)

Εξωτερικός
μονωτήρας:

Λάστιχο σιλικόνης
(SIR)

Αντοχή σε ρεύμα βραχυκύκλωσης:

Ύψος:

32,5 cm

Βάρος:

2,5 kg

Απόσταση
εφερπυσμού:

800 mm

Τάση συνεχούς
λειτουργίας:

Vc = 17 kV rms

Μέγ. παραμένουσα τάση για ρεύμα:
(υπέρταση που παραμένει ενώ το
ρεύμα διοχετεύεται στη γη)

Is = 20 kA, για 0,2 sec
Is = 600 A, για 1 sec

5 kA 8/20 μsec

56,1 kV peak

10 kA 8/20 μsec

59,7 kV peak

20kA 8/20 μsec

66 kV peak

Παραμέν. τάση για ρεύμα χειρισμού: 500 A 30/80 μsec

47,5 kV peak

Παραμένουσα τάση για ρεύμα πολύ
απότομου μετώπου:

64,5 kV peak

10 kA 1/2,5 μsec

Αντοχή εξωτερικού μονωτήρα σε τάση:

125 kV με 1,2/50 μsec

Πίνακας 4.1.3: Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής απαγωγής υπερτάσεων.[28]

Γειώσεις προστασίας τοποθετούνται όπου υπάρχει Υ/Σ χαμηλής τάσης, και συνδέονται: (1)
με τους απαγωγείς υπερτάσεων, (2) με το κέλυφος του Μ/Σ και άλλα μεταλλικά τμήματα του
στύλου (πίνακες, τραβέρσες, επίτονα στο ανώτερο τμήμα τους, φωτιστικά σώματα) και (3)
ενδεχομένως στο ουδέτερο σημείο (γείωση λειτουργίας) της πλευράς χαμηλής τάσης, αν αυτό
μοιράζεται την ίδια γείωση με την προστασία της κατασκευής. Απαγωγείς υπερτάσεων υπάρχουν
και στην αφετηρία των γραμμών. Οι γειώσεις κατασκευάζονται με βρόχο ή και πλέγμα. Το
δευτερεύον δίκτυο χαμηλής τάσης είναι γειωμένο εκτενέστερα. Άλλα γειωμένα σημεία στο
υπόλοιπο των γραμμών μέσης τάσης είναι: (α) τα μεταλλικά μέρη των συσκευών όπως οι οι
μόνιμοι τριπλοί αποζεύκτες, (β) οι θωρακίσεις μονωμένων καλωδίων, και (γ) τα συρμάτινα
επίτονα, αν και προβλέπεται μονωτήρας πριν την πρόσδεση τους στο στύλο.
Η μοναδική πλήρης γείωση λειτουργίας, που διαθέτουν οι γραμμές μέσης τάσης, βρίσκεται
στις αφετηρίες στον ΤΣΠ, όπου οι Μ/Σ ισχύος των μονάδων διαθέτουν στην έξοδό τους την
συνδεσμολογία του γειωμένου αστέρα.
•

Μετρητικός εξοπλισμός.

Άλλες συσκευές που είναι πιθανόν να συναντήσουμε σε στύλους είναι οι Μ/Σ τάσης και οι
Μ/Σ έντασης. Χρησιμεύουν για την μέτρηση τάσης και έντασης σε γραμμές μέσης τάσης, όπου ένα
συνηθισμένο όργανο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας. Τοποθετούνται όπου χρειάζεται να
γίνει μέτρηση ισχύος και ενέργειας, ή για επιτήρηση του δικτύου συνοδεύοντας ένα ηλεκτρονόμο
(ρελέ) ή διακόπτη. Συναντούμε δύο από κάθε είδος, συνδεδεμένων στην μετρητική διάταξη Aron.[25]
Η διάταξη αυτή χρησιμοποιεί δύο βαττόμετρα για την μέτρηση της ισχύος σε τριφασικό κύκλωμα,
ακόμα και σε ασύμμετρη λειτουργία. Το κάθε βαττόμετρο αποτελείται από ένα βολτόμετρο (Μ/Σ
τάσης) και ένα αμπερόμετρο (Μ/Σ έντασης). Η ολοκλήρωση της στιγμιαίας ισχύος στο χρόνο
(συνεχής άθροιση των kW με μετρητικό μηχανισμό) δίνει και την συνολική ενέργεια (σε kWh). Η
τριφασική πραγματική ισχύς στην συνδεσμολογία Aron, αποδεικνύεται ότι είναι το άθροισμα των
ενδείξεων των δύο οργάνων. Επιπλέον σε συμμετρικά φορτία, είναι δυνατή και η μέτρηση άεργου
ισχύος, καθώς και του συντελεστή cosφ.
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P=P AP B=U A⋅I A U B⋅I B  , σε Watt

(4.1.3)

Q=  3 P A−P B  , σε VAr

(4.1.4)

(για συμμετρικά μόνο)

(β)

(α)
Εικόνα 4.1.15: (α) Δύο Μ/Σ τάσης (κιβώτια στην μεσαία τραβέρσα) και δύο Μ/Σ έντασης (κύλινδροι στην κάτω
τραβέρσα). Στον πίνακα χαμηλά στο στύλο, μετριέται η ενέργεια που προσέφερε η Α/Γ στο δίκτυο. (β) Μετρητική διάταξη
Aron. Με τα δύο βαττόμετρα, είναι δυνατή η μέτρηση P αλλά και Q και cosφ.[25]

•

Μονωμένα καλώδια.[7]

Πολλές φορές στην μέση τάση χρησιμοποιούνται αγωγοί στερεής μόνωσης, τα καλώδια.
Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε εσωτερικά στον ΤΣΠ και στην Α/Γ, ή όπου μια γραμμή διανομής
υπογειοποιείται. Η συνηθέστερη μόνωση είναι με συνθετικό υλικό XLPΕ (cross-linked
polyethylene, πολυαιθυλένιο με διασταυρούμενες αλυσίδες μορίων). Η μόνωση των καλωδίων μέσης
τάσης διαφέρει στην κατασκευή από τα καλώδια συνθετικής μόνωσης χαμηλής τάσης, γιαυτό
συχνά επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη ημιαγώγιμων ή
αγώγιμων μανδύων γύρω από τους αγωγούς, που εξομαλύνουν το ηλεκτρικό πεδίο. Στην μέση
τάση, οι ανωμαλίες στο πεδίο (τοπικές αυξήσεις) είναι επικίνδυνα σημεία πιθανής αστοχίας της
μόνωσης, και πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης η μόνωση περιβάλλεται από αγώγιμη θωράκιση που
γειώνεται, οπότε παρατηρείται μεγάλη παρασιτική χωρητικότητα μεταξύ αγωγού και γης
(πυκνωτής). Όταν περισσότεροι αγωγοί περικλείονται στο ίδιο καλώδιο, υπάρχει επιπλέον κοινός
μανδύας, μόνωση και θωράκιση, μέσα στο κοινό εξωτερικό περίβλημα.
Οι αγωγοί των καλωδίων είναι συνήθως από χαλκό, και η διατομή τους προβλέπεται με
βάση το πιθανό ρεύμα βραχυκυκλώματος, με μεγαλύτερες όμως απαιτήσεις απ' ότι στους γυμνούς
αγωγούς. Στα μονωμένα καλώδια κρίσιμος είναι και ο τερματισμός τους, γιατί και εκεί το
ηλεκτρικό πεδίο μπορεί να γίνει ανομοιογενές. Χρησιμοποιούνται ειδικά κολάρα εξομάλυνσης, και
οι συνδέσεις γίνονται με ακροκεφαλές – μονωτήρες. Στα μονωμένα καλώδια μέσης τάσης η ψύξη
είναι δυσκολότερη. Όταν οδεύουν μαζί περισσότερα από ένα, σε όρυγμα ή επάνω σε σχάρες, καλό
είναι να μην έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο.
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Εικόνα 4.1.16: Μονωμένο απλό καλώδιο N2XSY (πανω) και τριπλό 2XSEYFY (κάτω).[7]

Ανάλογα με τον τύπο και τα χαρακτηριστικά της μόνωσης ακολουθείται ένας
τυποποιημένος κωδικός περιγραφής. Για παράδειγμα ένα είδος μονού καλωδίου πολυαιθυλενίου
είναι ο τύπος N2XSY, και ένα είδος τριπλού ο τύπος 2XSEYFY. Στην Ικαρία συναντάται και το
υπόγειο καλώδιο NAHEKBA, που είναι παλαιότερου τύπου. Αποτελείται από 3 αγωγούς από
αλουμίνιο, με μανδύες αλουμινίου, μόνωση από χάρτινες ταινίες εμποτισμένες με λάδι, θωράκιση
από μόλυβδο, και περίβλημα από πλαστικό με πίσσα στο εσωτερικό του.

(α)

(β)

Εικόνα 4.1.17: (α) Αφετηρία υπογείου καλωδίου τύπου NAHEKBA, στη σήραγγα Μαγγανίτη. Διακρίνονται οι
ακροκεφαλές τερματισμού. (β) Σχεδιάγραμμα της κατασκευής, τύπου U-9A.[26]
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4.1.4 Εξάπλωση του δικτύου στο νησί.
•

Βασικοί κορμοί.
Η κάλυψη του νησιού γίνεται με τρεις κύριους κορμούς:

(α) Η γραμμή μέσης τάσης "R210" ξεκινάει από τον σταθμό στα νότια του νησιού και
κινείται ανατολικά, καλύπτοντας την πρωτεύουσα Άγιο Κήρυκο καθώς και μια περιοχή
ανατολικότερα. Έχει μέγιστο μήκος από άκρη σε άκρη περίπου 5 km.
(β) Η γραμμή "R220" κινείται από Νότο προς Βορά, και καλύπτει τα ορεινά χωριά της
νότιας Ικαρίας. Έπειτα διασχίζει την οροσειρά και περνάει στην βόρεια πλευρά του νησιού, αφού
πρώτα τροφοδοτήσει τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις του ΟΤΕ καθώς και τους
ραδιοτηλεοπτικούς αναμεταδότες που βρίσκονται στην ράχη της οροσειράς. Μία διακλάδωσή της
οδεύει ανατολικά, συνδέεται με την Α/Γ στο χωριό Περδίκι και κινείται μέχρι το ανατολικό άκρο
του νησιού, όπου βρίσκεται το αεροδρόμιο, στο χωριό Φάρος. Η υπόλοιπη γραμμή από την
διακλάδωση συνεχίζει στο βόρειο μέρος, κινούμενη προς τα δυτικά, τροφοδοτώντας την περιοχή
του Ευδήλου, τον Αρμενιστή και τερματίζοντας στη τοποθεσία Νας. Έχει μήκος 43 km, με τους
κύριους κλάδους.
(γ) Η γραμμή "R230", που εκτείνεται τροφοδοτώντας τις περιοχές δυτικά του ΤΣΠ. Μια
διακλάδωση της, μήκους 5 km, που τροφοδοτεί το χωριό Μαγγανίτης στα νοτιοδυτικά, γίνεται
υπόγεια επί μήκος 350 m, ώστε να περάσει μέσα από μια οδική σήραγγα. Η υπόλοιπη γραμμή
διασχίζει την οροσειρά προς Βορά και συνεχίζει δυτικά τροφοδοτώντας τις ορεινές περιοχές του
βόρειου μέρους (Δάφνη, Φραντάτο, Ράχες), και όλο το υπόλοιπο δυτικό τμήμα του νησιού. Τέλος
γυρνάει νοτιοδυτικά, προς το χωριό Καρκινάγρι, και φτάνει μέχρι το δυτικότερο άκρο του νησιού,
όπου βρίσκεται φάρος του Πολεμικού Ναυτικού. Το μήκος της γραμμής με τους κύριους κλάδους,
είναι περίπου 52 km.

Εικόνα 4.1.18: Προσεγγιστικό διάγραμμα, των 3 γραμμών μέσης τάσης του νησιού όπως είναι σήμερα (από ΔΕΗ).
R210 -------

R220 -------
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R230 -------

Οι παραπάνω γραμμές διακλαδίζονται, για να διανείμουν την ηλεκτρική ενέργεια γύρω από
την βασική διαδρομή τους. Στις γραμμές ανά τακτά διαστήματα βρίσκονται οι εναέριοι
μετασχηματιστές υποβιβασμού της τάσης, και από αυτούς ξεκινάει το δευτερεύον δίκτυο 400 / 235
V της κατανάλωσης. Οι Μ/Σ αποτελούν τους υποσταθμούς της διανομής, και βρίσκονται είτε πάνω
στον κορμό ή κλάδο, είτε μακρύτερα σε δικό τους μικρό κλάδο. Πριν από κάθε Υ/Σ υπάρχουν
ασφαλειοαποζεύκτες, αντικεραυνική προστασία από υπερτάσεις και γείωση.
Οι γραμμές είναι κατασκευασμένες από αγωγό Cu 95 mm2 στα εξής τμήματά τους:
(α) Ο κορμός της R220, από Άγιο Κήρυκο μέχρι Καραβόσταμο.
(β) Τμήμα της R220, από το Περδίκι μέχρι το Φάρο.
(γ) Ο κορμός της R230, από τον Ξυλοσύρτη μέχρι την Πλαγιά.
(δ) Τμήμα της R230, από το Αμάλου μέχρι το Καρκινάγρι.
•

Τάση των γραμμών.

Η τάση μια γραμμής μεταφοράς δεν είναι σταθερή σε κάθε σημείο της, αλλά μπορεί να
ανυψώνεται ή να βυθίζεται κατά μήκος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της (αντίσταση,
χωρητικότητα, επαγωγή) και σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του φορτίου στο τέρμα της.[6] Η
πραγματική τάση του δικτύου μέσης τάσης στην έξοδο από τον ΤΣΠ είναι 15,6 kV και κατά κανόνα
ελαττώνεται όσο απομακρυνόμαστε, μέχρι τα 15,4 kV στα άκρα. Η πτώση τάσης οφείλεται στην
αντίσταση των αγωγών αλλά και στο φορτίο, και επιπλέον στην άεργο ισχύ του φορτίου.
Παρουσιάζεται επίσης τοπική ανύψωση τάσης δίπλα σε πηγές, όπως στην ανεμογεννήτρια.
Η γραμμή "R230", λόγω του μήκους και του μεγάλου φορτίου που τροφοδοτεί, παρουσιάζει
σημαντική πτώση τάσης προς το άκρο της. Γιαυτό τον λόγο υπάρχει μια διάταξη με
αυτομετασχηματιστή (ΑΜΣ) στο μέσο της, στην τοποθεσία Κοσοίκια, που η λειτουργία της είναι
να ανυψώνει την τάση της γραμμής μέχρι το άκρο. Ο αυτομετασχηματιστής είναι ένας Μ/Σ με λόγο
μετασχηματισμού κοντά στο 1:1, που έχει τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τυλίγματα ηλεκτρικά
συνδεδεμένα μεταξύ τους και έτσι λειτουργεί παράλληλα στην γραμμή. Μπορεί να θεωρηθεί ότι
έχει ένα ενιαίο τύλιγμα, και υπάρχει η δυνατότητα μεταβλητής λήψης τάσης εξόδου. Η διάταξη στα
Κοσοίκια επιτελεί διόρθωση του μέτρου της τάσης ως εξής: γίνεται λήψη μιας ρυθμιζόμενης τάσης
από έναν αυτομετασχηματιστή, η οποία τροφοδοτείται σε ένα δεύτερο Μ/Σ σε σειρά, που ενισχύει
την γραμμή, ανυψώνοντας την τάση της στο επιθυμητό επίπεδο.[6]

(β)
(α)
Εικόνα 4.1.19: (α) Διάταξη ρύθμισης τάσης στα Κοσοίκια. Περιλαμβάνει δύο μετασχηματιστές λαδιού (έναν ΑΜΣ και
έναν Μ/Σ σε σειρά). Στον στύλο ελαιοδιακτόπτης φορτίου. (β) Συνδεσμολογία, με κίτρινο η ρύθμιση της τάσης.[6]
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•

Έλεγχος του δικτύου.

Συνήθης διακοπτικός χειρισμός στις γραμμές όλου του δικτύου διανομής μπορεί να γίνει:
(α) στην αφετηρία των γραμμών μέσης τάσης, με διακόπτες ισχύος, (β) στις διακλαδώσεις των
γραμμών με ασφαλειοαποζεύκτες, (γ) σε καίρια σημεία με αποζεύκτες ή διακόπτες φορτίου και (δ)
στους Υ/Σ χαμηλής τάσης, είτε στους ασφαλειοαποζεύκτες είτε στη πλευρά της χαμηλής τάσης.
Εκτός από την διακοπή και αποκατάσταση του κυκλώματος, οι διακόπτες χρησιμεύουν και
για παραλληλισμό τμημάτων του δικτύου. Οι 3 κύριες γραμμές γεφυρώνονται σε κάποια σημεία
μεταξύ τους, όπου πλησιάζουν η μία την άλλη. Αυτές οι ενώσεις γίνονται με διακόπτες
(αποζεύκτες), που είναι είναι κανονικά ανοικτοί (ΚΑ). Σε περίπτωση βλάβης σε μια γραμμή,
γίνεται απομόνωση του προβληματικού τμήματος με την βοήθεια των αποζευκτών που είναι
κανονικά κλειστοί (ΚΚ). Έπειτα κλείνουν οι διακόπτες των γεφύρωσεων και έτσι σχηματίζεται μια
εναλλακτική διαδρομή για το ρεύμα. Έχουμε δηλαδή μια εν δυνάμει δομή πλέγματος στο ανοιχτό
δίκτυο, που εξασφαλίζει μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το ιδανικό θα ήταν να υπάρχει δομή κλειστών
βρόχων παντού, ακόμα και ανάμεσα σε κλάδους χαμηλής τάσης. Αυτό θα αύξανε περισσότερο την
αξιοπιστία αλλά και την μεταφορική ικανότητα ισχύος. Δεν προτιμάται όμως λόγω επιπλέον
κόστους στην κατασκευή (περισσότεροι αγωγοί) και πολυπλοκότητας στην λειτουργία.
Προβλήματα που εισάγονται είναι ο προσδιορισμός της ροής φορτίου, ο υπολογισμός μέτρου και
φάσης για την τάση, και η πιθανή εμφάνιση ισχυρών κυκλικών ρευμάτων.[6]
Γενικά, τα σημεία των γραμμών που μπορεί να γίνει ένας συνηθισμένος διακοπτικός
χειρισμός είναι συγκεκριμένα, και απαιτείται η φυσική παρουσία των τεχνικών στο σημείο αυτό. Οι
γραμμές πρέπει επιπλέον να βρίσκονται εκτός τάσης την στιγμή του χειρισμού. Αναγκαστικά, η
διάγνωση τυχόν προβλήματος γίνεται με δοκιμαστική τροφοδοσία της γραμμής, ξεκινώντας από
την αναχώρησή της στον ΤΣΠ και συνδέοντας σταδιακά ένα-ένα τμήμα της. Όταν η γραμμή
σταματήσει να απορρίπτεται από τους ηλεκτρονόμους του ΤΣΠ, αυτό σημαίνει ότι η βλάβη
βρίσκεται κάπου στο υπόλοιπο της γραμμής, που είναι προς το παρόν απομονωμένο. Ακολουθεί ο
οπτικός εντοπισμός της βλάβης, ακολουθώντας την γραμμή κολόνα προς κολόνα. Για την
διευκόλυνση των προηγούμενων διαδικασιών, προβλέπεται να εγκατασταθούν αυτόματοι διακόπτες
φορτίου, τηλεχειριζόμενοι με εντολές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας (εικόνα 4.1.13).
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25 kVA

ασφαλειοαποζεύκτης σε διακλάδωση

50 kVA

ασφαλειοαποζεύκτης στον κορμό

75 kVA

ή

μονοπολικός ή τριπολικός μόνιμος αποζεύκτης

100 kVA

ΚΚ

διακόπτης Κανονικά Κλειστός

160 kVA

ΚΑ

διακόπτης Κανονικά Ανοιχτός

250 kVA

διακόπτης φορτίου

Εικόνα 4.1.20: Πρόχειρο μονογραμμικό διάγραμμα του δικτύου μέσης τάσης της Ικαρίας, σε παλαιότερη μορφή του.
Χρησιμοποιείται για εποπτικούς λόγους από την Υπηρεσία Διανομής. Διακρίνονται οι 3 γραμμές που εκκινούν από τον
ζυγό του ΤΣΠ, το είδος των αγωγών, οι διαθέσιμες διακοπτικές συσκευές και οι δυνατότητες γεφύρωσης, καθώς και οι
υποσταθμοί, με σήμανση της ονομασίας και της ισχύος τους ανάλογα με το χρώμα.
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4.2 Δίκτυο χαμηλής τάσης.

Εικόνα 4.2.1: Εναέριες γραμμές χαμηλής τάσης.

4.2.1 Γενικά.
•

Χαρακτηριστικά του δικτύου χαμηλής τάσης.

Το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης (δευτερεύουσα τάση) τροφοδοτεί τα σπίτια, το δημοτικό
φωτισμό και την υπόλοιπη κατανάλωση. Στην Ικαρία το δίκτυο χαμηλής τάσης είναι ακτινικό. Οι
γραμμές αναχωρούν από κάθε μετασχηματιστή του δικτύου μέσης τάσης (υποσταθμός), και
εκτείνονται ώστε να καλύψουν την κατανάλωση γύρω από τον Μ/Σ. Έχουμε δηλαδή πολλά μικρά
ακτινικά δίκτυα, που δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους, και το καθένα καλύπτει περιοχή ακτίνας 500
m περίπου. Οι γραμμές αποτελούνται από εναέριους γυμνούς αγωγούς, αλλά πλέον επικρατούν τα
μονωμένα εναέρια καλώδια, ειδικά μέσα σε κατοικημένες περιοχές.
•

Τάση του δικτύου.

Η πολική τάση του δικτύου (ανάμεσα σε κάθε ζεύγος φάσεων) είναι 400 V, που αποτελεί
την τριφασική τροφοδοσία των καταναλωτών. Η φασική τάση (ανάμεσα σε κάθε φάση και τον
ουδέτερο) είναι 235 V, που αποτελεί την τροφοδοσία των μονοφασικών καταναλωτών. Οι τάσεις
αυτές σημειώνονται πλησίον των υποσταθμών, ενώ όσο απομακρυνόμαστε κατά κανόνα
μειώνονται λόγω των φορτίων και των γραμμών, μέχρι τα 380/225 V περίπου.
4.2.2 Υποσταθμοί.
•

Περιγραφή.

Ένας Υ/Σ αποτελεί τον ζυγό ενός δικτύου διανομής. Μεταφέρει ενέργεια από το δίκτυο
μέσης τάσης, στο δίκτυο χαμηλής, με την βοήθεια ενός μετασχηματιστή ισχύος. Ο Μ/Σ διαθέτει
δύο σειρές από τυλίγματα (πηνία), που είναι ηλεκτρομαγνητικά συζευγμένα μεταξύ τους και
μεταδίδουν το ρεύμα εξ επαγωγής. Υποβιβάζει την τάση, παίρνοντας είσοδο τις 3 φάσεις μέσης
τάσης 15,5 kV και δίνοντας έξοδο 3 φάσεις συν έναν ουδέτερο αγωγό, με τάση 400 V πολική. Οι
γραμμές του δικτύου χαμηλής τάσης έχουν αφετηρία σε αυτόν τον Μ/Σ, που είναι συνήθως
υπαίθριος και εναέριος, αναρτημένος πάνω σε δίστυλο τύπου "Π". Η ισχύς και η πυκνότητα της
τοποθέτησης των Υ/Σ στο δίκτυο μέσης τάσης, καθορίζονται από το φορτίο που προβλέπεται να
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τροφοδοτήσουν. Η ισχύς των εναέριων Υ/Σ στην Ικαρία κυμαίνεται συνήθως από 25 έως 250 kVA,
ενώ για μεγαλύτερα φορτία προτιμάται η εγκατάσταση περισσότερων Υ/Σ. Η τάση εξόδου του Μ/Σ
παρουσιάζει ελαφριά διακύμανση ανάλογα με το στιγμιαίο φορτίο που τροφοδοτεί.

(β)

(1) μέση τάση (2) Μ/Σ (3) ασφαλειοκιβώτιο διανομής (4) μετρητής
δημοτικού φωτισμού (5) δίκτυο χαμηλής τάσης (6) δημοτικός φωτισμός

(α)
(γ)

(δ)

Εικόνα 4.2.2: (α) Εναέριος Υ/Σ σε δίστυλο τύπου “Π”. (β) Μικρότερος Υ/Σ πάνω σε στύλο. Προστατεύεται με
ασφαλειοαποζεύκτες και “αλεξικέραυνα”. (γ),(δ) Προδιαγραφές κατασκευής Υ/Σ.[26]

•

Μετασχηματιστής ισχύος ενός Υ/Σ.

Οι Μ/Σ διανομής αποτελούνται από έναν σφραγισμένο λέβητα, μέσα στον οποίο είναι
αναρτημένα τα εσωτερικά τους τυλίγματα, βυθισμένα σε μονωτικό ορυκτέλαιο. Κατά την
λειτουργία του Μ/Σ τα τυλίγματα και ο σιδηρομαγνητικός πυρήνας πάνω στον οποίο
περιελίσσονται, ζεσταίνονται, και η θερμότητα αποβάλλεται με την βοήθεια του μονωτικού λαδιού.
Το λάδι χρησιμοποιείται:[29]
(α) για την ψυκτική του ικανότητα,
(β) τις καλές μονωτικές του ιδιότητες (υψηλή διηλεκτρική σταθερά και αντοχή στην διάσπαση),
(γ) την προστασία που παρέχει στο εσωτερικό του Μ/Σ από τον αέρα και την υγρασία,
(δ) τον εμποτισμό του μονωτικού χαρτιού ή υφάσματος, που χρησιμοποιείται στα τυλίγματα, και
(ε) την ικανότητά του να σβήνει γρήγορα τα ηλεκτρικά τόξα.
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Η υψηλή θερμοκρασία καταπονεί το λάδι. Η ονομαστική ισχύς του μετασχηματιστή είναι η
μέγιστη ισχύς στην οποία μπορεί εκ κατασκευής να λειτουργεί αδιάκοπα, χωρίς επιβάρυνση,
ανάλογα και με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Υπερβολική θέρμανση λόγω μεγάλων ρευμάτων
σφάλματος ή εσωτερικών τόξων, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε ανάφλεξη ή έκρηξη.

(γ)

(α)

(β)
Εικόνα 4.2.3: (α) Τομή μετασχηματιστή.[7] (β) Βασικά μέρη.[7] (γ) Τυλίγματα και πυρήνας.[30]

Οι κυριότεροι τύποι μετασχηματιστών λαδιού, που απαντώνται στο νησί είναι: (α) με δοχείο
διαστολής, (β) στεγανού τύπου. Χαρακτηρίζονται ως ON AN, δηλαδή Oil Natural – Air Natural,
που σημαίνει εσωτερική ψύξη με φυσική κυκλοφορία λαδιού, και εξωτερική με φυσική
κυκλοφορία αέρα. Η μεταγωγή θερμότητας γίνεται με τα ειδικά πτερύγια της εξωτερικής
επιφάνειάς τους (ψύκτρες). Το πλεονέκτημα του στεγανού τύπου είναι ότι το λάδι δεν έρχεται σε
εκτεταμένη επαφή με τον αέρα, που συντελεί στην οξείδωση (“καύση”), ούτε απορροφά υγρασία
από την ατμόσφαιρα, που υποβαθμίζει την διηλεκτρική αντοχή του, οπότε δεν απαιτείται συχνή
συντήρηση (καθαρισμός, συμπλήρωση ή αντικατάσταση λαδιού).

(γ)
(β)
(α)
Εικόνα 4.2.4: (α) Μ/Σ λαδιού με δοχείο διαστολής, (β) Μ/Σ στεγανού τύπου, (γ) στεγανοί παλαιότερου τύπου.
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Η φυσιολογική γήρανση του ορυκτέλαιου μέσα στα ηλεκτρικά πεδία και την θερμότητα δεν
αποφεύγεται, φαινόμενο που εντείνεται από τα ηλεκτρικά τόξα. Γενικά οι διηλεκτρικές ιδιότητες
χειροτερεύουν από στερεά ιζήματα που μπορεί να είναι προϊόντα οξείδωσης, όπως σωματίδια
άνθρακα ή πήγματα κεριού, και από φυσαλίδες αερίων, όπως πτητικά οξείδια, υδρατμοί ή αέρας. Οι
προσμίξεις αυτές με την σειρά τους τείνουν να αιωρούνται κατά μήκος των δυναμικών γραμμών
του ηλεκτρικού πεδίου στο εσωτερικό του Μ/Σ, και να σχηματίζουν “γέφυρες” με μικρότερη
διηλεκτρική αντοχή. Η υγρασία μπορεί να είναι διαλυμένη στο λάδι, να προσκολλάται στα στερεά
σωματίδια ή να απορροφάται από τα μονωτικά όπως το χαρτί, γιαυτό και το νερό που κατακαθίζει
στον πυθμένα πρέπει να στραγγίζεται μαζί με τυχόν ακαθαρσίες.[29]
Οι Μ/Σ διαθέτουν στο άνω μέρος τους ακροδέκτες με μονωτήρες διέλευσης. Υπάρχουν σε
σειρά οι είσοδοι για τις 3 φάσεις μέσης τάσης, προς την πίσω πλευρά, και μια σειρά μικρότερων
ακροδεκτών για τις εξόδους χαμηλής τάσης, μπροστά. Ο τριφασικός μετασχηματιστής περιέχει τρία
πρωτεύοντα επαγωγικά τυλίγματα και τρία δευτερεύοντα (στην περίπτωση της διανομής είναι τα
χαμηλής τάσης). Οι αγωγοί των τυλιγμάτων είναι μονωμένοι. Το καθένα τύλιγμα είναι μαγνητικά
συζευγμένο με την αντίστοιχη φάση στην άλλη πλευρά, γύρω από τον κοινό πυρήνα από μονωμένα
ελάσματα σιδήρου. Η εσωτερική συνδεσμολογία των τυλιγμάτων σε κάθε πλευρά, βασίζεται στις
παρακάτω πιθανές τριφασικές τοπολογίες, με την καθεμία να έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και
πλεονεκτήματα:
Τοπολογία:

Σύμβολο: Μορφή σύνδεσης: Εσωτ. τύλιγμα:

Πλεονεκτήματα:[31]

αστέρας

Y

V=

VL
3

-Εσωτερική τάση ενός τυλίγματος V μικρότερη της πολικής τάσης VL της
γραμμής
-Εξοικονομούμε μόνωση.

γειωμένος
αστέρας

YN

V=

VL
3

-Παραλλαγή του Υ,
-Το κεντρικό σημείο δίνει ουδέτερο αγωγό, για μονοφασική χρήση.
-Η γείωση επιτρέπει διαφυγή ασύμμετρων ρευμάτων σφάλματος (ρεύματα
μηδενικής ακολουθίας).

ΔήD

Ι
Ι= L
3

-Μικρότερο εσωτερικό ρεύμα I σε τύλιγμα, από το ρεύμα μιας φάσης IL.
-Μικρότερη εσωτερική αντίσταση από τον Y.
-Αν είναι στο πρωτεύον, το δευτερεύον με αστέρα μπορεί να φορτίζεται
ασύμμετρα (μονοφασικά).
-Προστατεύει την πλευρά από αρμονικές και ασύμμετρα ρεύματα.

ΖΝ

V
V= L
3

-Συνδυάζει χαρακτηριστικά ΥΝ και Δ.
-Δίνει ουδέτερο σημείο. Αν είναι στο δευτερεύον, προσφέρεται για μονοφασική
φόρτιση με Υ στο πρωτεύον, για μικρούς Μ/Σ.[32]
-Εξομαλύνει την ασυμμετρία στην φόρτιση, γιατί μοιράζει το ρεύμα ενός
τυλίγματος σε δύο μέρη.

τρίγωνο

τεθλασμένος
αστέρας
(ζιγκ-ζαγκ)
γειωμένος

Πίνακας 4.2.1: Τριφασικές συνδεσμολογίες.

Συνήθως στην πλευρά μέσης τάσης προτιμάται η συνδεσμολογία τριγώνου, ενώ στο
δευτερεύον τύλιγμα ο αστέρας με γειωμένο κοινό σημείο, που αποτελεί και τον ουδέτερο αγωγό. Τα
σύμβολα αναγράφονται με μικρά γράμματα όταν αφορούν την δευτερεύουσα πλευρά. Ο
χαρακτηρισμός της συνδεσμολογίας συμπληρώνεται με έναν αριθμό, που δηλώνει την διαφορά
φάσης της τάσης του δευτερεύοντος από το πρωτεύον τύλιγμα. Ο αριθμός εκφράζει γωνία με
“ωρολογιακή” μορφή, δηλαδή τα διανύσματα της τάσης νοούνται ως οι δείκτες ρολογιού, και κάθε
“ώρα” είναι γωνία 360ο/12=30ο. Για παράδειγμα, το 11 σημαίνει “11 η ώρα”, δηλαδή η ακολουθία
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φάσεων του δευτερεύοντος υστερεί του πρωτεύοντος κατά 11x30ο=330o. Αν αντιστρέψουμε την
ακολουθία τάσεων στην σύνδεση της μέσης τάσης και της χαμηλής, τότε έχουμε την εναλλακτική
γωνίας υστέρησης 1x30ο=30o, που σημειώνεται σε παρένθεση, και συνηθίζεται στις περιοχές εκτός
νομού Αττικής.[33] Οι Μ/Σ διαθέτουν την δυνατότητα ρύθμισης της τάσης εξόδου, με μεταγωγικό
επιλογέα μεταβλητών λήψεων (“taps”), και αλλαγή της εσωτερικής τους συνδεσμολογίας.
Ακολουθούν πινακίδες προδιαγραφών κάποιων Μ/Σ λαδιού της διανομής:

(β)

(α)

(γ)
(δ)
Εικόνα 4.2.5: (α),(β)Τεχνικά χαρακτηριστικά Μ/Σ λαδιού, ισχύος 50 kVA, (γ) ισχύος 160 kVA και (δ) ισχύος 400 kV.

Ένα άλλο σημαντικό μέγεθος του Μ/Σ είναι η τάση βραχυκυκλώματος, δηλαδή η τάση που
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πρέπει να εφαρμοστεί στο πρωτεύον τύλιγμα (ως ποσοστό της ονομαστικής 15,5 kV), ώστε να
εμφανιστεί ονομαστικό ρεύμα στο δευτερεύον τύλιγμα, με βραχυκυκλωμένους ακροδέκτες. Αυτή η
τάση υποδεικνύει την εσωτερική αντίσταση του Μ/Σ, και άρα το πιθανό ρεύμα βραχυκυκλώματος
που μπορεί να εμφανιστεί σε σφάλμα, στην δευτερεύουσα πλευρά χαμηλής τάσης.[7]
•

Υπόλοιπη εγκατάσταση του Υ/Σ.

Πριν από κάθε Μ/Σ, στο δίκτυο μέσης τάσης υπάρχουν ασφαλειοαποζεύκτες, είτε πάνω
στον ίδιο στύλο του Υ/Σ, μετά από τις συσκευές απαγωγής υπερτάσεων, είτε νωρίτερα σε
διακλάδωση. Μετά τον μετασχηματιστή το ρεύμα οδηγείται στους ζυγούς ενός ασφαλειοκιβώτιου
(pillar), που περιέχει διακόπτες και ασφάλειες. Το pillar αποτελεί τον πίνακα ελέγχου του δικτύου
διανομής χαμηλής τάσης, και την αφετηρία ενός ή συνηθέστερα περισσοτέρων κλάδων χαμηλής
τάσης.
Οι διακόπτες στην χαμηλή τάση είναι απλούστεροι στην κατασκευή, και έχουν την μορφή
αποζευκτών. Υπάρχουν όμως και σύνθετες συσκευές, που χαρακτηρίζονται ως διακόπτες φορτίου ή
ισχύος. Συμπεριλαμβάνουν ηλεκτρονόμο για την λειτουργία τους, και λειτουργούν σαν αυτόματες
ασφάλειες. Διαθέτουν ένα θερμικό στοιχείο (διμεταλλικό έλασμα) που προστατεύει από
παρατεταμένες ήπιες υπερεντάσεις, ή ένα ηλεκτρομαγνητικό στοιχείο (κινούμενη επαφή) που
προστατεύει από απότομα μεγάλα ρεύματα βραχυκυκλώματος. Τα στοιχεία αυτά δίνουν εντολή
στον ηλεκτρονόμο να διακόψει το κυρίως κύκλωμα σε περίπτωση υπερέντασης. Παρόμοιοι
διακόπτες χαμηλής τάσης συναντώνται και στους πίνακες των καταναλωτών, όπου καλούνται
μικροαυτόματοι. Οι ασφάλειες χαμηλής τάσης στο pillar λειτουργούν με τηκτά φυσίγγια μιας
χρήσης. Συχνά τοποθετούνται και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας των φάσεων. Στον υποσταθμό
μπορεί να υπάρχει μετρητής που καταγράφει την κατανάλωση του δημοτικού φωτισμού.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 4.2.6: (α) Ασφαλειοκιβώτιο (pillar) διανομής χαμηλής τάσης. (β) “Μαχαιρωτή”ασφάλεια διανομής χαμηλής
τάσης, μαζί με την υποδοχή της. Το τηκτό επιτρέπει διέλευση ρεύματος έντασης μέχρι 400 Α. (γ) Βιδωτό φυσίγγιο
ασφάλειας στην υποδοχή του, ονομαστικής έντασης 100 Α.

•

Γείωση ενός υποσταθμού.

Όλη η κατασκευή συνήθως μοιράζεται μια κοινή γείωση, που είναι συνδεδεμένη στα εξής
σημεία (αφορά πρακτική που εφαρμόζεται στο νησί και γενικότερα σε επαρχιακά δίκτυα):
(α) Στις συσκευές απαγωγής υπερτάσεων του δικτύου μέσης τάσης.
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(β) Στο κέλυφος του μετασχηματιστή.
(γ) Στο περίβλημα του ασφαλειοκιβωτίου.
(δ) Σε άλλα μεταλλικά εξαρτήματα του στύλου, όπως βάσεις στήριξης, αλλιώς ο αγωγός γείωσης
πρέπει να απέχει από αυτά τουλάχιστο 5 cm.
(ε) Στον ουδέτερο αγωγό του δικτύου χαμηλής τάσης, πρακτική που ονομάζεται ουδετέρωση.
(στ) Στα φωτιστικά του Δήμου, όπου το κάλυμμα γειώνεται μαζί με τον αγωγό επιστροφής από την
λυχνία, καταλήγοντας στον γειωμένο ουδέτερο.
Στα δίκτυα χαμηλής τάσης γενικά, υπάρχει κοινός ουδέτερος και γείωση στους Υ/Σ, και
ενδεχομένως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών εάν εφαρμόζεται η “ουδετέρωση”.
Επιπλέον στην “ουδετέρωση”, η γείωση της χαμηλής τάσης μπορεί να είναι κοινή με την γείωση
προστασίας των απαγωγέων υπερτάσεων μέσης τάσης και του μεταλλικού περιβλήματος του Μ/Σ,
αρκεί η αντίσταση γείωσης να είναι μικρή. Γειώσεις στους Υ/Σ κατασκευάζονται με πλέγμα ή
ράβδους. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ο ουδέτερος και η γείωση δεν πρέπει να διαρρέονται
από αξιόλογο ρεύμα, παρά μόνο σε περίπτωση ασύμμετρης φόρτισης (ρεύμα μηδ. ακολουθίας),
σφάλματος της γραμμής ή του Μ/Σ (διαρροή ή βραχυκύκλωμα) ή σε πλήγμα κεραυνού.

4.2.3 Γραμμές του δικτύου.
•

Προδιαγραφές κατασκευών.

Οι γραμμές του δικτύου είναι εναέριες, και εκτός από τις 3 φάσεις διαθέτουν και ουδέτερο,
για σύνδεση των μονοφασικών φορτίων της κατανάλωσης. Οι κατασκευές των στύλων είναι
παρόμοιες όσον αφορά τον κορμό και την αντιστήριξη, αλλά απουσιάζουν οι τραβέρσες. Στο
δίκτυο χαμηλής τάσης οι απαιτήσεις μόνωσης είναι λιγότερες, και οι αποστάσεις ασφαλείας
μικρότερες. Οι γραμμές πολύ συχνά μοιράζονται τον στύλο με τηλεφωνικά καλώδια και τον
δημοτικό φωτισμό. Όταν χρησιμοποιούνται μονωμένα καλώδια οι κατασκευές των ξύλινων στύλων
μπορούν να είναι μικρότερες και ελαφρύτερες. Τα μονωμένα καλώδια οδεύουν οπουδήποτε χωρίς
στύλους, στηριζόμενα σε τοίχους, σε μεταλλικούς στυλίσκους, ή αναρτημένα με σύρματα ανάμεσα
σε σπίτια. Δεν υπάρχουν άλλα διακοπτικά στοιχεία στις γραμμές εκτός των Υ/Σ.

(α)
(γ)
(β)
Εικόνα 4.2.7: (α) Αποστάσεις ασφαλείας γυμνών αγωγών από γειτονικά κτήρια. (β) Αποστάσεις μονωμένων καλωδίων
από ανοίγματα κτηρίων. (γ) Ανάρτηση καλωδίου παροχής σε στυλίσκο.[26]
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Όπως φαίνεται στην εικόνα 4.1.2(α), για γυμνούς αγωγούς χαμηλής τάσης ισχύουν τα όρια
ασφαλείας: 5,5 m πάνω από σημείο που περνάει όχημα και 4,5 m πάνω από πεζούς. Για μονωμένα
καλώδια τα όρια γίνονται 3,5 και 3 m, αντίστοιχα. Οι κατακόρυφες αποστάσεις ασφαλείας γυμνών
αγωγών από γειτονικές κατασκευές, πχ μπαλκόνια, είναι 2,5 m όπως στη μέση τάση, αλλά η
ελάχιστη οριζόντια απόσταση είναι μόνο 1,25 m. Μονωμένα καλώδια που στηρίζονται κατά μήκος
τοίχων χρειάζονται ύψος 2,5 m (ύψος απλωμένου χεριού), και απόσταση από ανοίγματα (πόρτες
και παράθυρα) 0,9 m. Τα όρια αυτά παραβλέπονται όταν τα καλώδια βρίσκονται καλυμμένα μέσα
σε μεταλλικούς σωλήνες (conduit). Ανάλογες αποστάσεις ασφαλείας προβλέπονται για τους Υ/Σ
και τα φωτιστικά σώματα.
•

Εναέριες γραμμές χαμηλής τάσης χωρίς μόνωση.

Αποτελούνται συνήθως από 5 γυμνούς αγωγούς αλουμινίου ή χαλκού: τις τρεις φάσεις, τον
ουδέτερο και έναν αγωγό φάσης για τον δημοτικό φωτισμό. Αυτοί οι αγωγοί είναι τοποθετημένοι
κάθετα ο ένας πάνω από τον άλλον. Το υλικό είναι το ίδιο με τους αγωγούς μέσης τάσης, απλά οι
διατομές είναι μικρότερες. Λεπτότερος είναι ο αγωγός της φάσης του δημοτικού φωτισμού, που
είναι τοποθετημένος χαμηλότερα. Μεγαλύτερη διατομή έχει ο ουδέτερος, ψηλότερα, αφού οφείλει
να αντέχει σε ρεύματα επιστροφής και από τις τρεις φάσεις, σε περίπτωση ασυμμετρίας ή
βραχυκυκλώματος. Για την ένωση αγωγών χρησιμοποιούνται απλοί συνδετήρες ή χιτώνια
συστροφής. Οι γυμνοί αγωγοί πρέπει να απέχουν απόσταση 0,3 m μεταξύ τους. Για την στήριξή
τους στους στύλους χρησιμοποιούνται μικροί μονωτήρες, σαν τροχαλίες, που τους κρατούν σε
απόσταση 0,08 m από τον κορμό. Η ελάχιστη απόσταση που μπορεί μια φάση να πλησιάζει μία
άλλη σε διακλάδωση, είναι 0,16 m όπως φαίνεται και στην εικόνα 4.1.2(γ). Για αποφυγή εμποδίου
συνηθίζονται οι πρόβολοι, δηλαδή μεταλλικοί βραχίονες με μορφή πλαισίου. Έχουν ύψος 1,8 m και
η πρόσδεση του επιτόνου, που γίνεται ανάμεσα στα σκέλη, πρέπει να απέχει 0,6 m από το πλαίσιο.

(1) ουδέτερος (2) φάση L1 (3) φάση L2 (4) φάση L3
(5) παροχή δημοτικού φωτισμού

(α)

(γ)

(δ)

(β)
Εικόνα 4.2.8: (α) Εναέριες γραμμές χαμηλής τάσης: (β) Μονωτήρας χαμηλής τάσης. (γ) Πρόσδεση σε μονωτήρα και
συνδέσεις αγωγών. (δ) Βραχίονες για προβολή της γραμμής (ο τύπος ΙΙΙ για μονωμένα καλώδια).[26]
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•

Μονωμένα καλώδια χαμηλής τάσης.

Όταν οι γραμμές οδεύουν σε πυκνοδομημένες περιοχές, τότε κατασκευάζονται με μονωμένα
καλώδια χαλκού, που οδεύουν συνεστραμμένα σε “πλεξούδα”. Συνηθίζεται επίσης το πολύκλωνο
καλώδιο, ή “συγκεντρικό”. Αποτελείται από τρεις συνεστραμμένους μονωμένους αγωγούς φάσεων,
που περιβάλλονται από μεταλλικό πλέγμα θωράκισης, το “μπλεντάζ”. Η θωράκιση αποτελεί τον
αγωγό του ουδετέρου. Αυτή η κατασκευή προσφέρει ασφάλεια σε περίπτωση τομής του καλωδίου,
αφού κόβοντας από έξω προς τα μέσα, απαντάται πρώτα ο ουδέτερος.

(β)

(α)

(γ)

(δ)

Εικόνα 4.2.9: (α) Μονωμένο πολύκλωνο καλώδιο 4x50. Περιέχει τρεις φάσεις που περιβάλλονται από ουδέτερο. Οι
φάσεις είναι μονωμένοι πολύκλωνοι χάλκινοι αγωγοί, διατομής 50 mm2 ο καθένας, ενώ ο ουδέτερος πλέγμα. (β) Καλώδιο
τριφασικής παροχής 4x16. Τρεις φάσεις, 16 mm2 η καθεμία, και ο ουδέτερος πλέγμα. (γ) Μονοφασική παροχή 2x16, φάση
16 mm2 και ουδέτερος σε πλέγμα. (δ) Καλώδιο 1x150, περιέχει μία μόνο φάση 150 mm2, για σύνδεση των εξόδων ενός
Μ/Σ με τους ζυγούς του pillar.

Το μονωμένο καλώδιο μπορεί να στερεωθεί σε οποιαδήποτε κατασκευή, ακόμα και σε
μεταλλικούς ή τσιμεντένιους στυλίσκους, αρκεί να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας. Μπορεί
επίσης να οδεύσει υπογείως, μέσα σε κανάλια. Συνδέεται με τους γυμνούς αγωγούς με συνδετήρες
συμπίεσης και σφιγκτήρες. Για τις διακλαδώσεις των καλωδίων, χρησιμοποιούνται στεγανά κουτιά.
Τα καλώδια πλέον προτιμούνται σε σχέση με τους γυμνούς αγωγούς, αν και ακριβότερα, λόγω του
φθηνότερου κόστους τοποθέτησης και όδευσης. Όταν οι γραμμές του δικτύου αποτελούνται από
καλώδιο, το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού οδεύει επίσης με δικό του μονωμένο καλώδιο, που
περιέχει φάση και επιστροφή. Πολλά μονωμένα καλώδια είναι δυνατόν να αναρτώνται όλα μαζί,
αφού συστραφούν μεταξύ τους. Τέλος οι παροχετεύσεις κατασκευάζονται με μονωμένα καλώδια.
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(α)

(β)

Εικόνα 4.2.10: (α) Σύνδεση καλωδίου με αγωγό. (β) Αναχώρηση καλωδίου από γυμνούς αγωγούς.[26]

•

Γείωση του δικτύου.

Η γείωση των γραμμών χαμηλής τάσης στην Ικαρία, υφίσταται σε όλο το μήκος τους, με
την μορφή της ουδετέρωσης. Συναντάται στα εξής σημεία:
(α) στην αφετηρία του δικτύου, στους υποσταθμούς: στην ουδέτερη έξοδο του Μ/Σ (γείωση
λειτουργίας), που στην περίπτωσή μας (δίκτυο με ουδετέρωση) είναι κοινή με την γείωση
προστασίας, δηλαδή το γειωμένο κέλυφος του Μ/Σ, τα μεταλλικά μέρη της κατασκευής, και τα
“αλεξικέραυνα” μέσης τάσης,
(β) στις παροχετεύσεις, όπου ο ουδέτερος γειώνεται στον μετρητή της διανομής, πριν από τον
πίνακα κάθε καταναλωτή, και
(γ) κατά μήκος του δικτύου τακτικά, όπου ο ουδέτερος γειώνεται σε ενδιάμεσους στύλους, όπως
και στα δημοτικά φωτιστικά σώματα.
Τα σημεία (β) και (γ) είναι χαρακτηριστικά της πρακτικής της ουδετέρωσης που
ακολουθείται σε επαρχιακά δίκτυα. Σκοπός είναι να υπάρχουν συχνές γειώσεις τουλάχιστον κάθε
300 m και όσο το δυνατόν ομοιόμορφα κατανεμημένες. Μαζί με τις ασφάλειες, η εκτεταμένη
γείωση του δικτύου χαμηλής τάσης αποτελεί την προστασία του εξοπλισμού των καταναλωτών από
υπερτάσεις λόγω κεραυνών, χειρισμών ή βραχυκυκλωμάτων. Από την άλλη όμως, ο ουδέτερος
μπορεί να μεταφέρει ευκολότερα απομακρυσμένα φορτία κεραυνού από την πλευρά μέσης τάσης
μέσα σε κάποια εγκατάσταση, αν δεν προλάβει το ρεύμα να μοιραστεί και να εξασθενήσει. Οι
γειώσεις σε ενδιάμεσους στύλους κατασκευάζονται με ράβδους, ή χρησιμοποιείται απλώς το
επίτονο, χωρίς ενδιάμεση μόνωση.
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Εικόνα 4.2.11: (α) Γείωση ουδετέρου με ράβδο. (β) Γείωση μέσω επιτόνου.[26]

•

Σχεδιασμός των γραμμών του δικτύου.

Το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης αποτελείται από πολλά μικρά και ανεξάρτητα ακτινικά
δίκτυα, που ξεκινάνε από τους Υ/Σ και εκτείνονται σε μια περιοχή γύρω τους. Η επιλογή της ισχύος
του Μ/Σ καθορίζεται από το φορτίο που προβλέπεται να τροφοδοτήσει, αλλά και από το μήκος των
γραμμών. Το πάχος των αγωγών καθορίζεται από το πιθανό ρεύμα βραχυκυκλώματος, και στην
συνέχεια γίνεται η επιλογή των ασφαλειών προστασίας.
Ισχύς Μ/Σ: (kVA)

15

25

50

75

100

150

160

250

400

Σύνολο:

Πλήθος Υ/Σ:

1

6

100

5

51

3

30

15

1

212

Άθροισμα ισχύος: (kVA)
15
150 5.000 375
5.100
450
4.800 3.750
400
Πίνακας 4.2.2: Ονομαστική ισχύς και πλήθος των υποσταθμών της Ικαρίας.

20.040 (kVA)

Εικόνα 4.2.12: Πρόχειρο σχεδιάγραμμα του δικτύου χαμηλής τάσης του οικισμού Ακαμάτρας. Στην αφετηρία ο Υ/Σ
ισχύος 75 kVA, με τελείες οι στύλοι και με βέλη η αντιστήριξη (επίτονα). Συνολικό μήκος γραμμής 4.182 m (ΔΕΗ Διαν.).

Η στιγμιαία ισχύς των υποσταθμών αποτελεί τα φορτία που καλύπτει η παραγωγή, και
οφείλεται στο ρεύμα που τραβούν οι διαφορές συσκευές των καταναλωτών σε κάθε στιγμή. Το
άθροισμα της ισχύος των καταναλώσεων πρέπει να είναι μικρότερο από την ονομαστική ισχύ του
Υ/Σ που τις τροφοδοτεί. Η επιλογή των κατάλληλων ασφαλειών της διανομής χαμηλής τάσης,
συμπληρώνει την μελέτη επιλογικής προστασίας του συστήματος, μαζί με τις ασφάλειες των των
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καταναλωτών που διακόπτουν σε πιο μικρές τιμές ρεύματος. Σκοπός είναι ένα σφάλμα στο δίκτυο
να αντιμετωπίζεται τοπικά, χωρίς να επιβαρύνει τον εξοπλισμό των καταναλωτών.

Πίνακας 4.2.3: Καθορίζει την ονομαστική τιμή (σε A) των ασφαλειών διανομής χαμηλής τάσης στα pillar, ανάλογα με την
ισχύ του Υ/Σ (σε kVA), το είδος των αγωγών χαμηλής τάσης (διατομή σε mm2) και το μέγιστο μήκος κάθε κλάδου χαμηλής
τάσης (σε m, από/έως). Πηγή: ΔΕΗ Διανομή.

4.2.4 Καταναλωτές.
•

Παροχετεύσεις.

Στο δίκτυο χαμηλής τάσης συνδέονται οι καταναλωτές. Απλές κατοικίες καλύπτονται με
μονοφασική παροχή, ενώ μεγαλύτερες απαιτήσεις ισχύος καλύπτονται με τριφασικό ρεύμα. Για την
παροχέτευση χρησιμοποιείται μονωμένο καλώδιο με θωράκιση. Εάν τροφοδοτείται μονοφασικός
καταναλωτής, χρησιμοποιείται μονόκλωνο καλώδιο, με την φάση στο εσωτερικό και τον ουδέτερο
στην θωράκιση. Εάν τροφοδοτείται τριφασικός, έχουμε τρίκλωνο καλώδιο με ουδέτερο στην
θωράκιση. Τα καλώδια αυτά ξεκινούν απευθείας από οποιοδήποτε στύλο των εναέριων γραμμών,
ενώ στις μονωμένες γραμμές από οποιοδήποτε σημείο, με κουτί διακλάδωσης. Το βάρος τους
λαμβάνεται υπόψιν στην επιβάρυνση του στύλου που στηρίζονται. Οι παροχετεύσεις καταλήγουν
στον μετρητή ενέργειας της διανομής (“ρολόι”) που τοποθετείται στον εξωτερικό χώρο του
καταναλωτή. Πρόκειται για τον συνδυασμό βολτομέτρου και αμπερομέτρου (πηνία), που μετράνε
την ενεργό ισχύ που απορροφάται στον χρόνο, με μηχανικό τρόπο (περιστρεφόμενος δίσκος).
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 4.2.13: (α) Παροχή από μονωμένη γραμμή, (β) από γυμνούς αγωγούς, (γ) από κιβώτιο διακλάδωσης.[26]

Από τον μετρητή και μετά σταματά η ευθύνη της διανομής. Στο σημείο αυτό τοποθετείται
υποχρεωτικά μία διάταξη γείωσης, συνήθως με απλή ράβδο, πάνω στην οποία συνδέεται ο
ουδέτερος αγωγός. Η συνδεσμολογία αυτή αποτελεί την “ουδετέρωση” που επικρατεί εκτός νομού
Αττικής. Η φάση (ή οι τρεις φάσεις) και ο γειωμένος ουδέτερος οδηγούνται στον εσωτερικό πίνακα
του καταναλωτή, που περιέχει τους μικροαυτόματους διακόπτες της εγκατάστασης, ασφάλειες, και
ρελέ προστασίας από διαφυγή ρεύματος προς την γη. Ο εσωτερικός αγωγός γείωσης προστασίας
του σπιτιού δεν πρέπει να ξανασυνδεθεί με τον ουδέτερο, παρά μόνο να οδηγείται έξω από τον
κεντρικό πίνακα, στην γείωση της διανομής στον μετρητή. Υπεύθυνος για τα παραπάνω είναι ο
εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος.

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 4.2.14: (α) Κιβώτιο διακλάδωσης καλωδίων διανομής. (β) Μονοφασικός μετρητής καταναλωτή. (γ) Τριφασικός
ψηφιακός μετρητής.
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•

Γείωση των καταναλωτών.

Η συνδεσμολογία της ουδετέρωσης, που χρησιμοποιείται και στην Ικαρία, περιγράφεται
από τον ΕΛΟΤ ως “σύστημα σύνδεσης γείωσης TN-S”, όπου:[34]
Τ: η άμεση σύνδεση ουδετέρου με την γη (χωρίς αντίσταση), αφορά το σύστημα.
Ν: η άμεση σύνδεση εκτεθειμένων αγώγιμων μερών (των συσκευών) με τον ουδέτερο (και όχι με
δικές τους ανεξάρτητες γειώσεις), αναφέρεται στην εγκατάσταση και υπονοεί τον γειωμένο
ουδέτερο.
S: ανεξάρτητοι αγωγοί ουδετέρου και γείωσης προστασίας μέσα στην εγκατάσταση, επομένως η
ουδετέρωση του συστήματος γίνεται έξω.

Εικόνα 4.2.15: Σύστημα γείωσης TN-S για τις εγκαταστάσεις.[34]

Αυτό το σύστημα γείωσης είναι ασφαλέστερο για τον καταναλωτή, και έχει κάποια ανοχή
σε ανεπαρκείς οικιακές γειώσεις (μεγάλης αντίστασης). Κάθε βραχυκύκλωμα μεταξύ μιας φάσης
και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους μιας συσκευής, προκαλεί ρεύμα που αναλαμβάνεται από
τον ουδέτερο αγωγό. Πρόβλημα δημιουργείται αν κοπεί ο ουδέτερος εξωτερικά, και η εγκατάσταση
λειτουργεί με την τοπική γείωση αντί για ουδέτερο. Στην Αττική όμως επικρατεί η άμεση γείωση
(ΤΤ), όπου η τοπική γείωση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών σε μια εγκατάσταση είναι
ανεξάρτητη από την εξωτερική γείωση του συστήματος τροφοδοσίας, το οποίο γειώνεται μόνο σε
Υ/Σ. Επιπλέον στο ΤΤ η γείωση προστασίας του Υ/Σ (τα “αλεξικέραυνα” μέσης τάσης), είναι
απομακρυσμένη κατά 10 m από την υπόλοιπη γείωση λειτουργίας του συστήματος. Στο σύστημα
ΤΤ, ένα πιθανό βραχυκύκλωμα φάσης και γειωμένου μέρους, μπορεί να προκαλέσει ροή φορτίων
μέσα στο γη, ακόμα και ανάμεσα στην τοπική γείωση της εγκατάστασης και την γείωσης του
εξωτερικού συστήματος, αν αυτές είναι κοντά, με αποτέλεσμα εμφάνιση επικίνδυνης τάσης στο
έδαφος.[34]
•

Νυχτερινό τιμολόγιο.

Για την εφαρμογή του φθηνότερου νυχτερινού τιμολογίου, τοποθετείται στον μετρητή του
ενδιαφερόμενου καταναλωτή συσκευή με αυτόνομο χρονομετρητή, καθώς δεν υπάρχει στην Ικαρία
σύστημα ενεργοποίησης νυχτερινού με ειδικό παλμό ελέγχου μέσα από το δίκτυο, από ειδικό
αγωγό εξυπηρέτησης. Η ένδειξη της ώρας της συσκευής μπορεί να διορθώνεται όποτε γίνεται
καταγραφή της κατανάλωσης.
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•

Δημοτικός φωτισμός.

Από το δίκτυο χαμηλής τάσης τροφοδοτείται και ο δημοτικός φωτισμός, στους οικισμούς
αλλά και στους επαρχιακούς δρόμους. Το δίκτυο τροφοδοσίας των φωτιστικών οδεύει παράλληλα
με τις εναέριες γραμμές διανομής. Αφετηρία έχει κάποιον Υ/Σ, όπου συνήθως βρίσκεται μετρητής
κατανάλωσης, για καταγραφή και χρέωση του Δήμου, καθώς και οι διακόπτες ενεργοποίησης και οι
ασφάλειες του συστήματος δημοτικού φωτισμού. Τα φωτιστικά συνδέονται στον αγωγό φάσης της
αποκλειστικής παροχή τους, και η επιστροφή, μαζί με την γείωση του καλύμματος του φωτιστικού,
συνδέεται στον ουδέτερο αγωγό των γραμμών. Η ενεργοποίηση των φώτων γίνεται με
φωτοηλεκτρικό διακόπτη, που παρεμβάλλεται στον αγωγό παροχής του δημοτικού φωτισμού. Ο
διακόπτης αυτός περιλαμβάνει αισθητήρα του ηλιακού φωτός. Όταν νυχτώνει δίνεται εντολή μέσω
ηλεκτρονόμου σε έναν μονοπολικό διακόπτη να κλείσει για να ανάψουν τα φωτιστικά.
Είναι δυνατόν τα παραπάνω στοιχεία να βρίσκονται συγκεντρωμένα σε ξεχωριστό δικό τους
επίγειο κιβώτιο (pillar), όπως στην περίπτωση του φωτισμού της λιμενικής ζώνης Αγίου Κηρύκου.
Εκεί υπάρχει ξεχωριστή τριφασική παροχή και χρησιμοποιούνται διακόπτες με τριπολικές επαφές,
που τροφοδοτούν μέσω υπογείων μονωμένων γραμμών τους ειδικούς μεταλλικούς φωτιστικούς
στύλους.

(β)

(β)

(α)
Εικόνα 4.2.16: (α) Φωτοηλεκτρικός διακόπτης P20L, μονοπολικός, ονομαστικής έντασης 20 Α. Στην κορυφή ο
αισθητήρας περιβαλλοντικού φωτισμού. (β) Μονοπολικός διακόπτης χαμηλής τάσης, που ελέγχεται με εντολές
ηλεκτρονόμου. (γ) Τριπολικός διακόπτης.

Τα φωτιστικά διακρίνονται σε απλού τύπου (“χωνιά”), που φιλοξενούσαν απλούς λαμπτήρες
πυρακτώσεως παλαιότερα, ή ηλεκτρονικούς οικονομίας πλέον, και σε φωτιστικά κλειστού τύπου.
Μπορεί να διαθέτουν λαμπτήρα φθορισμού μαζί με τις απαραίτητες διατάξεις (πηνίο-εκκινητής και
πυκνωτής). Άλλοι τύποι λαμπτήρων, πολύ πιο οικονομικών αλλά με αφύσικο φως (ελλιπές φάσμα)
είναι οι λυχνίες ατμών υδραργύρου με λευκό φώς, ή ατμών νατρίου με κίτρινο. Οι λαμπτήρες
νατρίου δίνουν μεγαλύτερη ορατότητα σε συνθήκες ομίχλης, και χρησιμοποιούνται σε δρόμους και
λιμάνια.
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Εικόνα 4.2.17: (α) Απλό φωτιστικό σώμα σε στύλο. (β) Φωτιστικό κλειστού τύπου σε τοίχο. (γ) Ανάρτηση κλειστού
φωτιστικού ανάμεσα σε σπίτια.[26]

•

Ειδικοί καταναλωτές.

Το νοσοκομείο Αγίου Κηρύκου τροφοδοτείται από δύο υποσταθμούς, λόγω της μεγάλης
κατανάλωσης αλλά και για λόγους αξιοπιστίας. Εκτός από τους ιδιώτες, το δημοτικό φωτισμό, και
τα δημόσια κτήρια και υπηρεσίες, το δημόσιο δίκτυο της διανομής εξυπηρετεί ειδικούς
καταναλωτές, όπως:
(α) Διάσπαρτες δημοτικές γεωτρήσεις και αντλιοστάσια, που τροφοδοτούνται από το δίκτυο μέσης
τάσης με δικό τους υποσταθμό.
(β) Τηλεπικοινωνιακές και ραδιοτηλεοπτικές εγκαταστάσεις, συγκεντρωμένες σε κορυφές
υψωμάτων (“πάρκα” κεραιών). Έχουν αποκλειστικούς Υ/Σ που τροφοδοτούνται από κλάδους των
γραμμών μέσης τάσης.
(γ) Διάσπαρτους τηλεπικοινωνιακούς αναμεταδότες, και τοπικές κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο χαμηλής τάσης.
(δ) Άλλοι καταναλωτές με αποκλειστικό Υ/Σ, όπως το αεροδρόμιο, το ελικοδρόμιο, και
στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
(ε) Ιδιαίτερος Υ/Σ, λόγω μεγάλης κατανάλωσης, μπορεί να χρειάζεται σε σχολικές και αθλητικές
εγκαταστάσεις (γήπεδα), σε βαριές επιχειρήσεις οικοδομικών υλικών ή εργοτάξια, σε ελαιοτριβεία
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες. Σε περίπτωση μεγάλης κατανάλωσης, ο ιδιώτης οφείλει να
εγκαταστήσει δικό του ιδιόκτητο Υ/Σ μέσης τάσης, με μελέτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
ΔΕΗ. Έχει κατατεθεί μία αίτηση από λατομική εταιρία στην περιοχή του Ευδήλου, για
εγκατεστημένη ισχύ 750 kVA.
(στ) Κάποιοι απομακρυσμένοι καταναλωτές, που τροφοδοτούνται από απομονωμένη γραμμή
χαμηλής τάσης μεγάλου μήκους, είναι ο φάρος του Πολεμικού Ναυτικού στο δυτικό ακρωτήριο του
Πάπα, και οι 8 φωτοσημαντήρες σηματοδότες στα υψώματα γύρω από το αεροδρόμιο (ιδιόκτητο
δίκτυο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας).
(ζ) Ως υποσταθμοί μπορούν να θεωρούνται και οι συνδέσεις των πηγών παραγωγής, όπως η Α/Γ.
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5. Λειτουργία του συστήματος
5.1 Παραγωγή και ζήτηση ενέργειας.
5.1.1 Κατανάλωση μέσα στο έτος.
Η ζήτηση ακολουθεί τις εποχιακές αυξομειώσεις του πληθυσμού, που όπως είδαμε (πίνακας
2.1.2) τον Αύγουστο τριπλασιάζεται. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει πάντοτε
είναι οι ώρες ηλιοφάνειας και οι καιρικές συνθήκες της ημέρας, σε κάθε εποχή. Η θερμοκρασία
επηρεάζει ιδιαίτερα όταν αποκλίνει από μια περιοχή τιμών. Χαμηλότερες θερμοκρασίες από 15 οC
προκαλούν αυξημένη ζήτηση για θέρμανση, ενώ υψηλότερες από 28 οC αυξάνουν επίσης την
ζήτηση λόγω κλιματισμού[8], και μάλιστα παρουσιάζεται επαγωγική συμπεριφορά φορτίου
(αυξημένη άεργος ισχύς).

Εικόνα 5.1.1: Μέσες τιμές για την μέγιστη, την μέση και την ελάχιστη θερμοκρασία κάθε μήνα. Στατιστικά στοιχεία
πολλών ετών που αφορούν τον νομό Σάμου. [13]

Είδαμε ήδη την εποχιακή διακύμανση της παραγωγής ενέργειας του σταθμού στις εικόνες
3.1.18(α) και (β). Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψιν ότι εκτός από τον ΤΣΠ, στην παραγωγή
συνεισφέρει και η ανεμογεννήτρια, ανάλογα με τον διαθέσιμο άνεμο, κατά 7,9% μέσο όρο, όπως
φαίνεται στην εικόνα 3.2.11. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μεγαλύτερη
κατανάλωση έχουμε τους θερινούς μήνες, ειδικά τον Αύγουστο, λόγω της αύξησης του πληθυσμού
στο νησί. Επίσης αυξημένη είναι η κατανάλωση στην αρχή του χειμώνα, όπου συμπίπτει η ανάγκη
για θέρμανση, η ελαιοπαραγωγική δραστηριότητα, αλλά και οι διακοπές των Χριστουγέννων.
Ανάλογη αύξηση, αλλά μικρότερη, παρατηρείται την άνοιξη, κατά την εκάστοτε περίοδο του
Πάσχα. Η μικρότερη κατανάλωση ενέργειας συνήθως είναι τον Μάιο, που ο καιρός ζεσταίνει και ο
πληθυσμός είναι μειωμένος, αλλά και τον Φεβρουάριο, παρόλες τις χαμηλές θερμοκρασίες, επειδή
συνηθίζεται πολλοί μόνιμοι κάτοικοι να απουσιάζουν τον μήνα αυτό.
Παρόμοια συμπεράσματα προκύπτουν και από την διακύμανση του φορτίου, για τα
αντίστοιχα έτη 2008-2010 στα οποία είδαμε την παραγωγή ενέργειας. Αυτήν την φορά βλέπουμε
την ενεργό ισχύ του συστήματος. Πρόκειται για την συνολική παραγωγή, που καλύπτεται από τον
ΤΣΠ και την Α/Γ. Από αυτό το φορτίο, αν αφαιρέσουμε τις απώλειες μεταφοράς, αλλά και την
ιδιοκατανάλωση του ΤΣΠ , που κυμαίνεται στο 5% του φορτίου του κατά μέσο όρο, προκύπτει η
καθαρή κατανάλωση. Τα μέγιστα και ελάχιστα σημεία σχηματίζουν τελικά μια ζώνη διακύμανσης,
αν και δεν συμπίπτουν χρονικά. Το μέγιστο φορτίο που παράγει ο ΤΣΠ σε ένα μήνα συναντάται σε
άλλη ημέρα από το ελάχιστο, και επιπλέον άλλες ημέρες είναι τα αντίστοιχα μέγιστα ή ελάχιστα
της ζήτησης, αφού εκεί συμμετέχει και η Α/Γ.
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2008
Μήνας

ΦΟΡΤΙΟ ΤΣΠ (kW)
Μέγιστο

(ημερομηνία)

Ελάχιστο

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kW)
(ημερομηνία)

Μέγιστο

(ημερομηνία)

Ελάχιστο

(ημερομηνία)

Ιανουάριος

4.740

-

1.880

-

4.840

-

1.940

-

Φεβρουάριος

4.730

19/02/08

1.500

11/02/08

4.780

19/02/08

1.500

11/02/08

Μάρτιος

4.140

26/03/08

1.200

17/03/08

4.400

29/03/08

1.500

21/03/08

Απρίλιος

6.400

26/04/08

1.100

18/04/08

6.580

26/04/08

1.300

21/04/08

Μάιος

4.000

02/05/08

1.150

07/05/08

4.500

29/05/08

1.700

12/05/08

Ιούνιος

4.600

26/06/08

1.350

03/06/08

4.980

26/06/08

1.900

09/06/08

Ιούλιος

5.620

31/07/08

1.800

02/07/08

6.220

31/07/08

2.400

02/07/08

Αύγουστος

7.470

18/08/08

2.350

03/08/08

7.840

14/08/08

2.900

05/08/08

Σεπτέμβριος

4.930

13/09/08

1.200

02/09/08

5.300

04/09/08

1.700

29/09/08

Οκτώβριος

4.160

01/10/08

1.250

25/10/08

4.240

03/10/08

1.740

29/10/08

Νοέμβριος

4.390

24/11/08

1.200

10/11/08

4.980

29/11/08

1.650

12/11/08

Δεκέμβριος

5.550

31/12/08

1.370

03/12/08

6.170

31/12/08

1.560

13/12/08

Πίνακας 5.1.1(α): Ισχύς παραγωγής ΤΣΠ και συνολική, ανά μήνα για το 2008.

2009

ΦΟΡΤΙΟ ΤΣΠ (kW)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kW)

Μήνας

Μέγιστο

(ημερομηνία)

Ελάχιστο

(ημερομηνία)

Μέγιστο

(ημερομηνία)

Ελάχιστο

(ημερομηνία)

Ιανουάριος

4.560

12/01/09

1.300

14/01/09

4.850

07/01/09

1.300

14/01/09

Φεβρουάριος

4.800

24/02/09

1.330

10/02/09

5.040

28/02/09

1.600

04/02/09

Μάρτιος

4.500

26/03/09

1.580

05/03/09

4.750

21/03/09

1.800

27/03/09

Απρίλιος

6.620

18/04/09

1.100

27/04/09

6.660

18/04/09

1.700

08/04/09

Μάιος

4.040

02/05/09

1.350

22/05/09

4.040

27/05/09

1.650

13/05/09

Ιούνιος

4.700

30/06/09

1.650

01/06/09

4.780

12/06/09

2.000

01/06/09

Ιούλιος

6.560

25/07/09

1.900

02/07/09

6.980

25/07/09

2.400

01/07/09

Αύγουστος

7.800

14/08/09

2.550

26/08/09

7.980

14/08/09

2.980

31/08/09

Σεπτέμβριος

5.250

02/09/09

1.600

21/09/09

5.500

01/09/09

2.140

28/09/09

Οκτώβριος

4.600

01/10/09

1.580

29/10/09

5.000

03/10/09

1.950

21/10/09

Νοέμβριος

4.900

03/11/09

1.650

13/11/09

5.200

03/11/09

1.900

12/11/09

Δεκέμβριος

4.850

05/12/09

1.700

20/12/09

5.300

31/12/09

1.800

13/12/09

Πίνακας 5.1.1(β): Ισχύς παραγωγής ΤΣΠ και συνολική, ανά μήνα για το 2009.
2010

ΦΟΡΤΙΟ ΤΣΠ (kW)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (kW)

Μήνας

Μέγιστο

(ημερομηνία)

Ελάχιστο

(ημερομηνία)

Μέγιστο

(ημερομηνία)

Ελάχιστο

(ημερομηνία)

Ιανουάριος

5.160

26/01/10

1.500

03/01/10

5.520

26/01/10

1.700

19/01/10

Φεβρουάριος

5.100

03/02/10

1.340

17/02/10

5.300

03/02/10

1.800

25/02/10

Μάρτιος

4.600

31/03/10

1.400

08/03/10

5.060

31/03/10

1.500

15/03/10

Απρίλιος

6.580

03/04/10

1.530

12/04/10

6.580

03/04/10

1.900

26/04/10

Μάιος

4.150

17/05/10

1.650

09/05/10

4.230

27/05/10

1.830

28/05/10

Ιούνιος

5.100

30/06/10

1.400

08/06/10

5.100

30/06/10

1.840

08/06/10

Ιούλιος

6.250

31/07/10

2.060

05/07/10

6.350

31/07/10

2.500

12/07/10

Αύγουστος

7.880

18/08/10

2.640

21/08/10

8.200

18/08/10

3.260

21/08/10

Σεπτέμβριος

5.080

03/09/10

1.640

22/09/10

5.250

03/09/10

2.170

27/09/10

Οκτώβριος

4.660

06/10/10

1.250

22/10/10

4.960

06/10/10

1.450

22/10/10

Νοέμβριος

4.900

13/11/10

1.500

17/11/10

4.950

13/11/10

1.700

26/11/10

Δεκέμβριος

-

-

-

-

-

-

-

-

Πίνακας 5.1.1(γ): Ισχύς παραγωγής ΤΣΠ και συνολική, ανά μήνα για το 2010.
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Εικόνες 5.1.2 (α,β,γ): Διακύμανση της παραγωγής για τα έτη 2008, 2009 και 2010 (σε kW).

107

Από τα παραπάνω στοιχεία φαίνεται ότι η μεγάλη αιχμή στην ζήτηση συμβαίνει γύρω στον
Δεκαπενταύγουστο. Επίσης η δεύτερη αιχμή παρουσιάζεται τον μήνα Απρίλιο, τις ημέρες του
Πάσχα και μάλιστα και στα 3 έτη συνέπεσε με το Μεγάλο Σάββατο. Η ελάχιστη παραγωγή
διατηρείται γύρω στα 1500 kW, διότι αυτή είναι η ελάχιστη διαθέσιμη ισχύς των 2 συνήθως
μονάδων, που λειτουργούν διαρκώς ως βάσης. Η ελάχιστη ζήτηση αυξάνεται αισθητά μονάχα το
καλοκαίρι. Από την διαφορά της κατανάλωσης και της παραγωγής του ΤΣΠ, προκύπτει η
παραγωγή της Α/Γ.
5.1.2 Διακύμανση μέσα σε μια ημέρα.
•

Καμπύλες φορτίου.

Η ζώνη που σχηματίζεται ανάμεσα σε μέγιστο και ελάχιστο μιας ημέρας αντιπροσωπεύει
την διακύμανση του φορτίου. Το κάτω όριο αποτελεί το “φορτίο βάσης”, δηλαδή την ελάχιστη
ζήτηση και παραγωγή, η οποία παρατηρείται κατά τις μεταμεσονύχτιες ώρες που οι άνθρωποι
κοιμούνται. Κατά την διάρκεια της ημέρας το φορτίο κυμαίνεται πάνω από αυτό το όριο και η
παραγωγή καλείται να το καλύψει. Πρόκειται για το “κυμαινόμενο φορτίο”, στο οποίο πρέπει να
ανταποκριθεί ο ΤΣΠ αυξάνοντας την ισχύ του εγκαίρως. Όσο πλησιάζουμε στο άνω όριο, έχουμε
την περιοχή του “φορτίου αιχμής”, που παρατηρείται τις πρώτες βραδυνές ώρες της ημέρας. Το
κυμαινόμενο φορτίο μεταβάλλεται σχετικά αργά, αλλά το φορτίο αιχμής γρήγορα. Αδυναμία
κάλυψης του φορτίου συνεπάγεται πτώση συχνότητας και προβλήματα (πιθανή κατάρρευση του
συστήματος). Ο σταθμός λοιπόν πρέπει να έχει προγραμματίσει την συντήρηση των μηχανών του
και τα αποθέματα καυσίμου (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός) έτσι ώστε να διαθέτει καθημερινά
τις απαιτούμενες μονάδες διαθέσιμες.
Η διακύμανση του συνολικού φορτίου παραγωγής (ΤΣΠ + Α/Γ), κατά την διάρκεια μιας
ημέρας, φαίνεται καλύτερα στα παρακάτω στοιχεία, που αφορούν 3 διαφορετικές Τετάρτες του
2010. Έχουμε μία ημέρα του καλοκαιριού και μία του χειμώνα με παρόμοια κατανάλωση, καθώς
και την αιχμή του έτους, τον Αύγουστο. Από τα δελτία φόρτισης της κάθε μονάδας του σταθμού και
της Α/Γ, εξάγουμε την καμπύλη φορτίου της κατανάλωσης, η οποία βέβαια συμπεριλαμβάνει και
την ιδιοκατανάλωση του ΤΣΠ καθώς και τις απώλειες μεταφοράς.
Φορτίο παραγωγής (kW)
Ώρα / Ημέρα:

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

00:00

2.990

6.840

2.950

01:00

2.280

6.580

2.500

02:00

2.220

6.160

2.200

03:00

2.040

5.800

2.050

04:00

2.310

5.280

2.050

05:00

1.960

5.300

2.000

06:00

1.950

4.970

2.250

07:00

2.150

4.730

2.340

08:00

2.550

5.220

2.900

09:00

2.750

5.800

2.850

10:00

2.950

6.240

3.000

11:00

3.100

6.600

3.070

12:00

3.400

7.300

3.320

13:00

3.450

7.650

3.420

14:00

3.340

7.750

3.460

15:00

3.200

7.400

3.400
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16:00

3.100

7.080

3.300

17:00

2.800

6.630

3.730

18:00

2.940

6.440

4.230

19:00

3.100

6.350

4.510

20:00

3.260

6.780

4.200

21:00

3.840

8.200

4.200

22:00

3.900

7.890

3.740

23:00

3.400

7.410

3.440

3.040

6.760

2.900

00:00

Πίνακας 5.1.2: Ισχύς παραγωγής ανά ώρα, σε 3 διαφορετικές ημέρες του έτους.

Εικόνες 5.1.3 (α,β,γ): Καμπύλες φορτίου (σε kW) για τις ημέρες 9/6/2010, 18/8/2010, και 1/12/2010.
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Οι παραπάνω τιμές είναι ολοκληρωμένες στον χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα τα
στιγμιαία μεγέθη εμφανίζουν εξάρσεις. Όλη η διακύμανση της ζήτησης ακολουθεί τον κύκλο της
ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στο 24ωρο, δηλαδή την ανάπαυση, την εργασία, τον φωτισμό
και κυρίως την ανάγκη θέρμανσης, μαγειρέματος και ζεστού νερού. Εμφανίζονται συνήθως δύο
αιχμές, μία μικρή μεσημεριανή και μια μεγάλη τις πρώτες βραδυνές ώρες. Το καλοκαίρι οι
καμπύλες είναι χρονικά μετατοπισμένες αργότερα, σε σχέση με τον χειμώνα που βραδιάζει νωρίς.
Τον Αύγουστο, κατεξοχήν μήνα διακοπών, η δραστηριότητα συμβαίνει ακόμη πιο αργά. Το
καλοκαίρι υπάρχει έντονη μεσημεριανή ζήτηση λόγω κλιματισμού, ενώ το χειμώνα οι αιχμές είναι
γενικά ομαλότερες. Κατά τα άλλα οι καμπύλες φορτίου δεν διαφέρουν εποχιακά σε μορφή, απλώς
αλλάζουν τα όρια των τιμών.
Ημερήσια παραγωγή ενέργειας (kWh)
Ημέρα:

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

παραγωγή ΤΣΠ:

60.316

150.765

61.524

κατανάλωση ΤΣΠ:

-2.904

-7.472

-4.096

παραγωγή Α/Γ:

9.370

6.308

13.002

Συνολική: Ε (kWh)

66.782

149.601

70.430

Πίνακας 5.1.3: Παραγωγή ενέργειας στις 3 διαφορετικές ημέρες του έτους.

•

Αξιολόγηση των καμπύλων φορτίου.

Το συνολικό εμβαδόν μιας καμπύλης μας δείχνει την ημερήσια ζήτηση ενέργειας Ε, ενώ
κάθε ράβδος ξεχωριστά δείχνει την ενέργεια ανά ώρα. Εάν διαιρέσουμε την ημερήσια ενέργεια δια
24 h, υπολογίζουμε το μέσο φορτίο της ημέρας Pm:
Pm=

E
24h

(5.1.1)

Η περιοχή από το ελάχιστο φορτίο βάσης Pmin, έως το μέσο Pm, χαρακτηρίζεται ως το “κυμαινόμενο
φορτίο” της ημέρας. Aπό το μέσο έως το μέγιστο Pmax χαρακτηρίζεται ως το “φορτίο αιχμής”.
Υπάρχει επίσης ο συντελεστής ομοιομορφίας mo, που δείχνει τι ποσοστό της αιχμής είναι η βάση.
Όσο μεγαλύτερος, τόσο πιο κοντά η αιχμή με τη βάση, δηλαδή μικρότερες οι εξάρσεις:
mo=

P min
, 0<mo<1
P max

(5.1.2)

Τέλος έχουμε τον συντελεστή φόρτισης m που μας δείχνει τι ποσοστό της αιχμής είναι το μέσο
φορτίο. Όσο μεγαλύτερος, τόσο περισσότερο η μέση τιμή της ζήτησης βρίσκεται κοντά στην αιχμή:
m=

Pm
, 0<m<1
P max

(5.1.3)

Φορτίο (kW)
Ημέρα:

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Pmax

3.900

8.200

3.740

Pm

2.513

6.821

2.563

Pmin

1.950

4.730

2.000

Συντελεστής ομοιομορφίας mo

0,50

0,58

0,53

Συντελεστής φόρτισης m

0,64

0,83

0,68

Πίνακας 5.1.4: Χαρακτηριστικά μεγέθη καμπύλων φορτίου στις 3 διαφορετικές ημέρες του έτους.
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•

Πρόβλεψη φορτίου και προγραμματισμός ένταξης μονάδων.

Ο διαχειριστής βάρδιας του ΤΣΠ προβλέπει καθημερινά αυτήν την συμπεριφορά του
συστήματος (βραχυπρόθεσμος προγραμματισμός). Λαμβάνει υπόψιν κυρίως την κατανάλωση της
προηγούμενης ημέρας, αλλά και τον καιρό ή άλλους εποχιακούς παράγοντες. Έτσι εντάσσει ή
παύει επιπλέον μονάδες ώστε να καλυφθεί η ζήτηση. Εκτός αυτού, στο σύστημα πρέπει να υπάρχει
πάντοτε “στρεφόμενη εφεδρεία”, δηλαδή οι μονάδες που λειτουργούν κάθε στιγμή να μπορούν να
δώσουν παραπάνω ισχύ από την μέγιστη προβλεπόμενη της ζήτησης. Αυτό συμβαίνει ώστε να
αντιμετωπίζονται τυχόν απρόβλεπτες εξάρσεις της κατανάλωσης, αλλά και σε περίπτωση απώλειας
μιας μονάδας να μπορέσουν οι υπόλοιπες να αναλάβουν άνετα το φορτίο της. Πρέπει να
διατηρείται πάντα επάρκεια ισχύος, ώστε να μην παραβιαστούν τα όρια κάποιας μονάδας, που θα
είχε ως συνέπεια να αποσυγχρονιστεί, προκαλώντας με την σειρά της γενικότερη διακοπή στην
παραγωγή. Παρακάτω βλέπουμε πως η μορφή της διακύμανσης του φορτίου παραμένει
προβλέψιμη μέσα σε μια εβδομάδα, από 1 έως 7 Δεκεμβρίου 2010. Το μόνο που την διαφοροποιεί
είναι η ελάχιστα μικρότερη κατανάλωση του Σαββατοκύριακου, παρόλο που υπήρξε πτώση της
θερμοκρασίας. Κατά τα άλλα δεν υπήρξε καμία χρονική μετατόπιση των αιχμών. Γενικότερα, η
ζήτηση αλλάζει αισθητά σε μια εποχή μόνο όταν αυξομειώνεται ο πληθυσμός σε διακοπές ή αργίες.
Φορτίο παραγωγής (kW)
Ώρα / Ημέρα:

Τετάρτη, 1
Δεκεμβρίου
2010

Πέμπτη, 2
Δεκεμβρίου
2010

Παρασκευή, 3
Δεκεμβρίου
2010

Σάββατο, 4
Δεκεμβρίου
2010

Κυριακή, 5
Δεκεμβρίου
2010

Δευτέρα, 6
Δεκεμβρίου
2010

Τρίτη, 7
Δεκεμβρίου 2010

01:00

2.500

2.520

2.400

2.500

2.860

2.240

2.710

02:00

2.200

2.270

2.100

2.160

2.300

2.140

2.350

03:00

2.050

2.250

2.000

2.060

2.260

2.000

2.140

04:00

2.050

2.100

1.960

2.000

2.000

1.940

2.290

05:00

2.000

2.040

1.900

2.000

2.060

1.200

2.160

06:00

2.250

2.140

2.000

2.100

2.150

2.000

2.140

07:00

2.340

2.400

2.200

2.300

2.220

2.200

2.370

08:00

2.900

2.800

2.600

2.400

2.370

2.600

2.700

09:00

2.850

3.200

2.900

2.800

2.900

3.000

2.850

10:00

3.000

3.320

2.940

2.900

3.150

2.900

2.950

11:00

3.070

3.520

3.000

3.100

3.070

2.900

3.000

12:00

3.320

3.440

3.100

3.300

3.350

3.100

3.050

13:00

3.420

3.460

3.300

3.400

3.330

3.140

-

14:00

3.460

3.550

3.250

3.410

3.600

3.450

-

15:00

3.400

3.350

3.120

3.320

3.240

3.350

-

16:00

3.300

3.450

3.150

3.530

3.240

3.350

-

17:00

3.730

4.050

3.400

4.180

3.400

3.600

-

18:00

4.230

4.420

4.380

1.370

4.300

4.550

-

19:00

4.510

4.470

4.460

4.240

4.080

4.450

-

20:00

4.200

4.470

4.130

4.120

4.060

4.300

-

21:00

4.200

4.450

3.970

3.930

3.840

4.000

-

22:00

3.740

3.640

3.390

3.390

3.500

3.520

-

23:00

3.440

3.300

3.250

3.300

3.200

3.280

-

00:00

2.900

3.200

2.900

3.100

2.600

2.980

-

μέση θερμοκρασία
ημέρας (oC):

16,7

16,9

16,1

15,6

11,3

7,9

10

Πίνακας 5.1.5: Διακύμανση φορτίου μέσα σε μια εβδομάδα του Δεκέμβρη και μέση θερμοκρασία.[11]
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Εικόνα 5.1.4: Καμπύλη φορτίου ανά ώρα (σε kW) από 1/12/2010 έως 7/12/2010.

•

Γεωγραφική κατανομή της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί είναι φυσικό να κατανέμεται σύμφωνα με
την γεωγραφική εξάπλωση του πληθυσμού. Η μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται στις γραμμές
“R220” και “R230”, δηλαδή το περισσότερο φορτίο ζητείται στην βόρεια πλευρά του νησιού,
μακριά από τον ΤΣΠ Αγίου Κηρύκου. Αυτή η ισχύς P μπορεί να φανεί από την ενεργό πολική
ένταση του ρεύματος I, που καταγράφεται κάθε ώρα για τις αναχωρήσεις των γραμμών στον ΤΣΠ.
P= 3⋅V⋅I⋅cosφ ,

(5.1.4)

όπου: V= 15,5 kV η ενεργός πολική τάση των γραμμών και
cosφ=

∑P

 ∑ P  ∑ Q
2

2

(5.1.5)

Το cosφ είναι ο συντελεστής ισχύος και καταγράφεται γενικά για όλο το σύστημα.
Υπολογίζεται κάθε ώρα από τα αθροίσματα ενεργών και άεργων ισχύων όλων των μονάδων του
σταθμού, και κυμαίνεται συνήθως από 0,81 έως 0,97. Τα φορτία που επικρατούν στην κατανάλωση
παρουσιάζονται σαν επαγωγικά, λόγω των κινητήρων (ψυγεία, κλιματιστικά) και των
μετασχηματιστών, και βέβαια σαν ωμικά, λόγω των αντιστάσεων (θερμαντικά στοιχεία, λαμπτήρες
πυρακτώσεως). Έτσι η φαινόμενη ισχύς που παράγεται και διακινείται είναι περισσότερη, με
αποτέλεσμα αυξημένα ρεύματα και μεγαλύτερες απώλειες σε αγωγούς και Μ/Σ. Παρόλα αυτά, η
χρέωση της κατανάλωσης αφορά την μόνο πραγματική ισχύ και όχι την άεργο. Σε μεγάλους
καταναλωτές όμως μπορεί να γίνει τιμολογιακή συμφωνία άεργου ισχύος.
Στην γραμμή “R220” υπάρχει και η Α/Γ που λειτουργεί ως πηγή. Μεγαλύτεροι καταναλωτές
ισχύος στο νησί είναι το νοσοκομείο Αγίου Κηρύκου στην γραμμή “R210”, ενώ στην γραμμή
“R220” το αεροδρόμιο στον Φάρο, και οι τουριστικές μονάδες στη βόρεια πλευρά του νησιού.
Επίσης τα ελαιοτριβεία και τα λατομικά εργοτάξια, με τους κινητήρες που έχουν, αποτελούν μια
ειδική κατηγορία φορτίου, αντλώντας στιγμιαία μεγάλη ισχύ κατά την εκκίνηση τους, και
εμφανίζουν επαγωγικά χαρακτηριστικά. Υπάρχουν η δυνατότητα περιορισμού του ρεύματος
έναρξης στους κινητήρες με κατάλληλες διατάξεις, καθώς και τοπικοί αντισταθμιστές άεργου
ισχύος (πυκνωτές) που μπορούν να τοποθετηθούν σε μεγάλα επαγωγικά φορτία, ακόμη και μικρά
όπως κλιματιστικά μηχανήματα (πυκνωτές).
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Ένταση ρεύματος (Α)
Ημέρα:

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Γραμμή:

R 210

R 220

R 230

R 210

R 220

R 230

R 210

R 220

R 230

01:00

20

34

32

54

80

110

17

25

34

02:00

12

26

30

54

70

103

15

21

33

03:00

10

26

28

50

68

94

13

20

30

04:00

8

27

27

47

57

92

13

20

29

05:00

8

22

28

45

56

88

12

20

30

06:00

10

28

28

44

62

83

13

21

32

07:00

12

30

28

42

60

82

13

20

33

08:00

20

36

30

50

70

83

15

13

40

09:00

26

50

34

55

77

92

13

20

44

10:00

28

54

35

60

90

94

20

22

44

11:00

28

56

37

63

92

103

22

30

48

12:00

30

66

42

70

100

108

22

32

50

13:00

30

66

40

72

108

115

26

32

50

14:00

28

62

40

71

102

122

26

30

52

15:00

26

58

36

65

104

114

28

30

52

16:00

26

48

36

60

92

112

20

30

52

17:00

24

38

35

58

80

110

27

38

67

18:00

24

41

35

56

80

102

30

45

73

19:00

26

40

38

58

75

102

30

44

74

20:00

28

42

40

58

84

106

30

42

64

21:00

30

60

48

60

114

132

30

40

69

22:00

29

65

46

58

107

126

28

33

54

23:00

28

50

44

58

90

118

20

30

52

00:00

25

50

37

56

90

114

17

15

43

Πίνακας 5.1.6: Ρεύματα στις αναχωρήσεις των γραμμών σε 3 διαφορετικές ημέρες του έτους.

Φόρτιση γραμμών
Ημέρα:

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2010

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2010

Γραμμή:

R 210

R 220

R 230

R 210

R 220

R 230

R 210

R 220

R 230

Imax (A)

30

66

48

72

114

132

30

45

74

cosφ

0,89

0,89

0,91

0,91

0,92

0,92

0,86

0,86

0,86

P (kW)

716,8

1.576,9

1.172,6

1.759,0

2.815,7

3.260,0

692,6

1.038,9

1.708,0

Q (kVAr)

367,2

807,9

534,3

801,3

1.199,3

1.401,0

410,3

616,4

1.013,4

S (kVA)

805,4

1.771,8

1.288,6

1.932,9

3.060,5

3.543,8

805,0

1.208,0

1.986,0

ώρα:

12:00

12:00

21:00

13:00

21:00

21:00

18:00

18:00

19:00

Imin (A)

8

26

27

42

57

82

12

13

29

cosφ

0,90

0,90

0,90

0,91

0,91

0,91

0,83

0,85

0,83

P (kW)

193,3

628,2

652,3

1.026,1

1.392,5

2.003,3

267,4

296,7

646,2

Q (kVAr)

93,4

304,2

315,9

467,3

634,7

912,6

179,7

183,8

434,2

S (kVA)

214,7

698,0

724,8

1.127,5

1.530,3

2.201,4

322,2

349,0

778,5

04:00

02:00

04:00

07:00

04:00

07:00

05:00

08:00

04:00

Ώρα:

Πίνακας 5.1.7: Όρια ρεύματος και φορτίο των γραμμών σε 3 διαφορετικές ημέρες του έτους.
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(α)

(β)

(γ)
Εικόνες 5.1.5: Ένταση του ρεύματος (σε Α) στις αναχωρήσεις των γραμμών, για τις ημέρες: (α) 9/6/2010, (β) 18/8/2010,
και (γ) 1/12/2010.
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5.1.3 Εκτίμηση για το μέλλον.
•

Ετήσια αύξηση στην ζήτηση .

Τέλος, η ετήσια ζήτηση ενέργειας του νησιού παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κάθε χρόνο,
όπως είδαμε από την παραγωγή ενέργειας του ΤΣΠ στις εικόνες 3.1.19 (α) και (β). Το μέγιστο
φορτίο αιχμής του καλοκαιριού αυξάνεται επίσης, αφού αυξάνεται η προσέλευση θερινών
επισκεπτών. Όμως επειδή ο χειμερινός πληθυσμός του νησιού παραμένει σχετικά στάσιμος, το
ελάχιστο φορτίο βάσης δεν ακολουθεί τόσο αυτήν την άνοδο. Η εκτίμηση για το μέλλον αποτελεί
τον μακροπρόθεσμη προγραμματισμό, σύμφωνα με την οποία σχεδιάζεται η εγκατάσταση νέων
μονάδων και γενικά η εξέλιξη του συστήματος.

Εικόνα 5.1.6: Φορτίο αιχμής από 1995 έως 2007 (σε kW), μήνας Αύγουστος.[12]

Έτος:

1999

2008

2009

2010

Μέγιστο φορτίο: (MW)

5,4

7,84

7,98

8,2

Ετήσια ζήτηση ενέργειας: (GWh)

18,6

26,9

27,8

27,9

Πίνακας 5.1.8: Ζήτηση φορτίου για τα έτη 1999[35], και 2008-2010.

Έτος:

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Μέγιστο φορτίο: (MW)

8,2

13,3

17

20,6

23,9

25,9

Πίνακας 5.1.9: Εκτίμηση του φορτίου αιχμής για τα επόμενα χρόνια.[36]
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5.2 Σφάλματα του συστήματος.
5.2.1 Σφάλματα στον σταθμό.
•

Εισαγωγή.

Σφάλματα στην λειτουργία του συστήματος μπορεί να έχουν σαν αιτία συμβάντα που
σημειώνονται εντός του ΤΣΠ, ή έξω από αυτόν, στο δίκτυο. Η επισήμανση των σφαλμάτων που
εκδηλώνονται στο δίκτυο μέσης τάσης, γίνεται από τον διαχειριστή του ΤΣΠ με την βοήθεια των
ηλεκτρονόμων προστασίας των γραμμών. Επίσης η Α/Γ ειδοποιεί για βλάβες στην λειτουργία της
και στην διασύνδεσή της με το δίκτυο, μέσω του SCADA της στο κέντρο ελέγχου ενέργειας.
Προβλήματα στην διανομή χαμηλής τάσης γίνονται δυσκολότερα αντιληπτά και συνήθως
αναφέρονται σαν βλάβες τοπικά.
•

Πιθανές αποκλίσεις από την σωστή λειτουργία.
Τα πιθανά προβλήματα που παρεμβάλλονται στην ομαλή λειτουργία του συστήματος είναι:

(α) Σφάλμα στο δίκτυο μέσης τάσης, που μπορεί να είναι ανοιχτοκύκλωμα (μηδενικό
ρεύμα) ή βραχυκύκλωμα (υψηλό ρεύμα). Μπορεί να εμφανιστεί στις γραμμές ή σε Υ/Σ, και σε κάθε
περίπτωση αποκόβει το κύκλωμα και αντιστοιχεί σε απώλεια φορτίου. Η αποκοπή του κυκλώματος
στα βραχυκυκλώματα, γίνεται από τους ηλεκτρονόμους προστασίας στις αφετηρίες των γραμμών, ή
από καμένες ασφάλειες στο δίκτυο. Είναι το συχνότερο σφάλμα, και μπορεί να είναι στιγμιαίο ή
μόνιμο.
(β) Μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη στις μονάδες και στα υποσυστήματα του ΤΣΠ, λόγω
γήρανσης, καταπόνησης, αστοχίας υλικού, κακού χειρισμού ή ατυχήματος. Το περιστατικό
εκδηλώνεται ως απόρριψη της μονάδας (απώλεια ισχύος), ως ανεπιθύμητη διακύμανση στην
λειτουργία της, ως μειωμένη ικανότητα παραγωγής, ως βραχυκύκλωμα ή ανοιχτοκύκλωμα σε
κάποιο ηλεκτρικό τμήμα του σταθμού.
(γ) Απώλεια ισχύος ή διακύμανση στην παραγωγή μπορεί να εισαχθεί και από την
ανεμογεννήτρια, πιθανότερα όμως από σφάλμα στην διασύνδεσή της με το δίκτυο.
(δ) Προβληματική είναι η γρήγορη ή μεγάλη διακύμανση του φορτίου. Μπορεί να οφείλεται
στην κατανάλωση ή σε κάποιο σφάλμα. Η ανωμαλία που υπεισέρχεται στο σύστημα είναι η
αδυναμία της παραγωγής να ακολουθήσει την μεταβολή, λόγω ανεπάρκειας ισχύος ή αδράνειας.
Για την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων, σημαντικός είναι ο ρόλος της στρεφόμενης εφεδρείας.
(ε) Εξάντληση των ορίων λειτουργίας του συστήματος, που μπορεί να σημειωθεί στη
παραγωγή (επάρκεια ισχύος) ή και στο δίκτυο (όριο ευστάθειας μόνιμης κατάστασης).[6] Στις
γραμμές υπάρχει ένα ενδεχόμενο υπέρβασης των ορίων διακίνησης ισχύος (κορεσμός), που μπορεί
να προκληθεί από αυξημένο άεργο φορτίο, που αντλεί μεγάλα ρεύματα. Τέλος μπορεί να σημειωθεί
υπέρβαση των ορίων ασφαλούς λειτουργίας, με την εμφάνιση υπερεντάσεων και υπερθέρμανσης,
σε μονάδες, αγωγούς ή Μ/Σ ισχύος.
•

Συνέπειες ενός σφάλματος.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα, είτε εμφανίζονται στον σταθμό είτε στο δίκτυο, έχουν
συνέπειες στη λειτουργία των μονάδων του σταθμού. Εάν οποιαδήποτε στιγμή δεν διατηρείται το
ισοζύγιο ισχύος μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, επέρχεται διαταραχή της συχνότητας
περιστροφής των μηχανών, δηλαδή της ηλεκτρικής συχνότητας του δικτύου. Σαν διαταραχή
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εννοούμε επιτάχυνση, επιβράδυνση ή και ταλάντωση, που συμβαίνει ταυτόχρονα στην ηλεκτρική
συχνότητα, την ενεργό ισχύ, αλλά και στην περιστροφική κίνηση του δρομέα των μηχανών.
Διαταραχή επέρχεται αναπόφευκτα και στην τάση του συστήματος, στο ισοζύγιο άεργου ισχύος και
στην ηλεκτρική διέγερση των γεννητριών. Τα δύο φαινόμενα αλληλοεπηρεάζονται. Το σύστημα
μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοιες διαταραχές ως ένα σημείο (όριο μεταβατικής ευστάθειας).[6]
Όταν μια σύγχρονη στρεφόμενη μονάδα δεν ακολουθεί τις μεταβολές, λόγω της αδράνειας
που έχει, τότε μπορεί να αποσυγχρονιστεί. Η μονάδα θα πρέπει να τεθεί αυτόματα εκτός δικτύου,
για να μην καταστραφεί μηχανικά, από δυνάμεις που εμφανίζονται όταν κατά την περιστροφή
“ξεπεραστεί” ένας πόλος από την ηλεκτρική ακολουθία. Η απόρριψη όμως μιας μονάδας, συχνά
επιβαρύνει περισσότερο την ήδη διαταραγμένη ισορροπία του συστήματος, με αποτέλεσμα να το
παρασύρει σε πλήρη κατάρρευση, δηλαδή ολική διακοπή και συσκότιση (black-out). Η ολική
διακοπή απαιτεί χρόνο για την επανεκκίνηση.
Οι συνέπειες ενός σφάλματος μπορεί να ειδωθούν από την πλευρά του συστήματος σαν
επιβλαβείς για τον εξοπλισμό καταστάσεις, αλλά και από την πλευρά της κατανάλωσης, σαν
έλλειψη εξυπηρέτησης, είτε πρόκειται για μερική διακοπή (σε τμήμα του δικτύου) είτε ολική.
Ακόμη και όταν δεν επέλθει διακοπή, ένα σφάλμα μπορεί να είναι επιζήμιο για τους καταναλωτές
στις εξής συχνές περιπτώσεις:
(α) όταν εμφανιστούν υπερτάσεις στην τροφοδοσία μπορεί να καταστρέψουν τον εξοπλισμό τους
(β) η λειτουργία με χαμηλότερη ή μεταβαλλόμενη τάση, καθώς και η απόκλιση από τα 50 Hz στο
ηλεκτρικό ρεύμα είναι επιζήμια για συσκευές (ιδιαίτερα ευπαθή τα κλιματιστικά μηχανήματα.)
•

Διακοπές ρεύματος.

Μερικά σφάλματα αντιμετωπίζονται από το σύστημα εγκαίρως, χωρίς να γίνονται
αντιληπτά από την κατανάλωση, παρόλο που μπορεί να έχει συμβεί ακόμη και στιγμιαία αποκοπή
μιας γραμμής. Παρακάτω, ως “διακοπές” αναφέρονται οι περιπτώσεις όπου η τροφοδοσία κάποιας
γραμμής παύει από την αφετηρία της, για αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να γίνει αντιληπτή. Οι
διακοπές της διανομής από τις αναχωρήσεις, καταγράφονται στον ΤΣΠ σε τηλετυπικές αναγγελίες
διακοπής ρεύματος. Οφείλονται σε σφάλματα ή είναι εσκεμμένες για λόγους εργασιών στο δίκτυο
και στον σταθμό, για συντήρηση ή επισκευές. Σε κάθε αναγγελία διακοπής, στοιχεία που
συμπληρώνονται εκτός των άλλων είναι το είδος (μερική ή ολική), οι γραμμές που διεκόπησαν, η
φόρτιση των μονάδων και των γραμμών την στιγμή της διακοπής, η περιγραφή του αιτίου, το μέσο
προστασίας που τυχόν ευθύνεται για την διακοπή, η διάρκεια μέχρι την αποκατάσταση και το
φορτίο μετά την επανατροφοδήτηση. Όταν το σφάλμα αφορά τον τομέα της διανομής,
συμπληρώνονται επιπλέον στοιχεία για το σημείο της βλάβης, και τις ενέργειες αποκατάστασης
που ακολούθησαν. Οι διακοπές των γραμμών στην συνέχεια καταχωρούνται και σε ένα βιβλίο
συμβάντων, σαν αρχειοθετημένα δελτία διακοπών.
Έτος:

Συμβάντα:

Ολική διακοπή:

2006

72

15

2007

51

12

2008

49

7

2009

68

4

2010 (μέχρι 5 Δεκ.)
101
13
Πίνακας 5.2.1: Συμβάντα διακοπών από τις αφετηρίες των γραμμών, που σημειώθηκαν στον ΤΣΠ κατά τα έτη 20062010, και πόσα από αυτά αφορούσαν ολική διακοπή.
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Σαν πιθανή πρωταρχική αιτία μιας διακοπής, αναγράφεται:
(α) Βλάβη σε μονάδα του σταθμού. Αναφέρεται η μονάδα και το μηχανικό ή ηλεκτρικό
υποσύστημα που παρουσίασε τη βλάβη. Βλάβη μπορεί να συμβεί και στον ηλεκτρικό εξοπλισμό
του σταθμού, όπως σε έναν πίνακα μέσης τάσης.
(β) Εντολές διανομής, για επισκευή στο δίκτυο του νησιού. Μπορεί να είναι
προγραμματισμένες για συντήρηση, ή απρόοπτες για αποκατάσταση βλάβης. Ενδέχεται να
συμβαίνουν για σύντομο χειρισμό στην συνδεσμολογία του δικτύου (απομόνωση, γεφύρωση).
(γ) Καιρικά φαινόμενα (πχ κεραυνός ή νοτιάς), δηλαδή παροδικά φαινόμενα με επιπτώσεις
στις γραμμές μέσης τάσης.
(δ) Βλάβες του δικτύου. Αφορά παραμένουσες αιτίες, όπως πυρκαγιές ή πεσμένα καλώδια.
Η καταστροφή μπορεί να είναι εκτεταμένη, και η αποκατάστασή της να καθυστερήσει. Είναι
δυνατόν να προέρχεται από την αστοχία της ίδιας της γραμμής κατά την λειτουργία της (φωτιά σε
στύλο ή Υ/Σ από βραχυκύκλωμα), από καιρικές συνθήκες, ή και από εξωγενείς παράγοντες, όπως
φυσική καταστροφή, δασική πυρκαγιά, ή ατύχημα που προκλήθηκε από άνθρωπο.
(ε) Προγραμματισμένες διακοπές του ΤΣΠ, για εργασίες μέσα στον σταθμό, στον χώρο
μέσης τάσης.
Αίτιο:
Έτος: Συμβάντα: Ολική διακοπή:
2009

βλάβη στον ΤΣΠ

βλάβη στο δίκτυο
(καιρός ή παραμένουσα αιτία)

εντολή διανομής

68
4
5
23
40
Πίνακας 5.2.2: Συμβάντα διακοπών στον ΤΣΠ για το 2009, και πρωταρχικά αίτια που αναφέρθηκαν.

Από τα δελτία για το 2009 παρατηρούμε πως κύρια αφορμή για διακοπή είναι οι εντολές της
διανομής για εργασία στο δίκτυο μέσης τάσης του νησιού. Οι περισσότερες τέτοιες εργασίες,
γίνονται για αποκατάσταση ζημιών ή συντήρηση, και απαιτούν συνήθως μερική διακοπή. Τα
σφάλματα του δικτύου καθεαυτά, ακολουθούν σε πλήθος ως αίτια διακοπής. Οι βλάβες μέσα στον
σταθμό σαν αίτια είναι λίγα, αλλά αποτελούν κατά κανόνα σοβαρότερα περιστατικά.
Ένα μέτρο στο οποίο μπορεί πάντα να καταφύγει ο διαχειριστής σε περίπτωση ανεπάρκειας
ισχύος, είναι η ηθελημένη διακοπή της τροφοδοσίας κάποιας γραμμής, ώστε να ελαττωθεί
προσωρινά το φορτίο μέχρι να εξισορροπηθεί πάλι το σύστημα. Διακοπή μπορεί να γίνει επίσης με
αφορμή επικίνδυνα υψηλό φορτίο σε κάποια γραμμή. Κάθε εσκεμμένη διακοπή αποτελεί επίσης
απώλεια φορτίου που εισαγάγει διαταραχή. Οι διακοπές αποφεύγονται στην γραμμή R210, που
καλύπτει τον Αγ.Κήρυκο και το νοσοκομείο του νησιού. Τέλος οι δασικές πυρκαγιές, μπορεί να
αποτελέσουν αιτία διακοπής για προληπτικούς λόγους.
•

Τα συνήθη περιστατικά.

Το πιο σύνηθες σφάλμα κατά την λειτουργία του συστήματος είναι η αποκοπή μιας γραμμής
από τον ηλεκτρονόμο της, λόγω παροδικού ή μονίμου σφάλματος. Η διάλειψη συχνά είναι
στιγμιαία και δεν αναφέρεται ως διακοπή, ή αντίθετα μπορεί να παραμείνει οπότε καταγράφεται. Η
κανονική λειτουργία της γραμμής τις περισσότερες φορές, αποκαθίσταται έπειτα από σύντομο
χρονικό διάστημα, και τυχόν παραμένουσες βλάβες (όπως καμένες ασφάλειες υποσταθμών)
επιδιορθώνονται επιτόπου αργότερα. Συχνά όμως η πτώση της γραμμής οδηγεί σε αποσυγχρονισμό
κάποιας μονάδας, και τότε σχεδόν βέβαιη είναι η ολική διακοπή ή χειρότερα η κατάρρευση του
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συστήματος και η επανεκκίνηση. Αντίστοιχα, άλλες φορές παρατηρείται το φαινόμενο η
πρωταρχική απώλεια κάποιας μονάδας λόγω βλάβης, να έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη μιας
γραμμής.
Η πλειοψηφία των διακοπών αποκαθίστανται σε χρόνο μικρότερο των 30 λεπτών. Η
διακοπή για συντήρηση του κορμού των γραμμών μέσης τάσης απαιτεί περισσότερη ώρα.
Παρατεταμένη διακοπή, 2 ώρες και πάνω, γίνεται συνήθως λόγω σοβαρού προβλήματος στο δίκτυο
(καταστροφή της γραμμής ή υποσταθμού), ή σπανιότερα λόγω σοβαρού προβλήματος στον ΤΣΠ.
Το 2009 καταγράφηκαν οι εξής χρονικές διάρκειες, μερικές ή ολικές:
Ελάχιστη διάρκεια:

5 min

Μέσος όρος:

1 h 25 min

Μέγιστη διάρκεια:

14,5 h

Πλειοψηφία:

κάτω από 30 min

Πίνακας 5.2.3: Χρονική διάρκεια διακοπών μέσης τάσης, στις αφετηρίες των γραμμών στον ΤΣΠ, έτος 2009.

Εικόνα 5.2.1: Κατανομή διάρκειας διακοπών για το 2009.

5.2.2 Σφάλματα στο δίκτυο.
•

Απώλεια μόνωσης.[37]

Το βραχυκύκλωμα συνοδεύει την απώλεια μόνωσης ενός αγώγιμου στοιχείου. Η
διηλεκτρική μόνωση μπορεί να είναι αέριο (ο αέρας γύρω από τις γραμμές), στερεό υλικό
(πορσελάνινοι και συνθετικοί μονωτήρες, συνθετικά καλώδια) ή υγρό (όπως το λάδι του Μ/Σ). Μια
μόνωση μπορεί να είναι σύνθετη, συνδυάζοντας παραπάνω από ένα υλικά που σχηματίζουν
διεπιφάνειες (εμποτισμένο χαρτί), ή να αποτελείται από κενό αέρος. Η διηλεκτρική αντοχή της
μόνωσης, εξαρτάται από τα υλικά και την κατασκευή (μέγεθος, γεωμετρία). Η τάση λειτουργίας
του συστήματος, καθορίζει μετά από συμβιβασμό την αντίστοιχη στάθμη της μόνωσης που θα
χρησιμοποιηθεί. Για ονομαστική τάση λειτουργίας 15,5 kV προβλέπεται διαρκής αντοχή σε ύψιστη
τάση λειτουργίας 17,5 kV. Σε σύντομες υπερτάσεις προβλέπεται αντοχή μέχρι 38 kV και σε
κρουστικές υπερτάσεις μέχρι 75 ή 95 kV. Κάθε μόνωση καταπονείται από την συνήθη τάση, και
ακόμα περισσότερο σε υψηλότερες τάσεις που εμφανίζονται από ανωμαλία. Καταπόνηση
συμβαίνει και από περιβαλλοντικούς παράγοντες, ή την φυσιολογική γήρανση. Ένας στερεός
μονωτήρας μπορεί να αστοχήσει με 3 τρόπους: υπερπήδηση από το ρεύμα, επιφανειακός ερπυσμός,
ή εσωτερική διάσπαση.
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•

Διάσπαση μονωτικών υλικών.[26]

Ο αέρας αποτελεί το φθηνότερο μονωτικό, με καλές ιδιότητες, και θεωρείται
επανορθούμενη μόνωση όταν διασπάται. Η διάσπαση του συνοπτικά, ξεκινάει από τα ελεύθερα
ηλεκτρόνια που υπάρχουν πάντοτε στον αέρα μαζί με ιόντα. Ένα ικανό ηλεκτρικό πεδίο κινεί τα
ηλεκτρόνια προκαλώντας ασθενή ηλεκτρική ροή. Όταν τα ηλεκτρόνια έχουν διαθέσιμο χώρο για
επιτάχυνση, εμπλέκονται σε διαδοχικές κρούσεις με μόρια αέρα και αποσπούν επιπλέον
ηλεκτρόνια. Το φαινόμενο εξελίσσεται αλυσιδωτά, δημιουργώντας πλεόνασμα ηλεκτρονίων που
σχηματίζει μια στοιβάδα και ενισχύει το υπάρχον πεδίο τοπικά. Αν η στοιβάδα μεγαλώσει, μπορεί
να καταλήξει σε αυτοσυντηρούμενη μερική διάσπαση (οχετός corona). Σε δεύτερο στάδιο, η corona
ενδεχομένως οδηγεί σε ένα εντονότερα αγώγιμο κανάλι προεκκένωσης (οχετός leader), που
επεκτείνεται βηματικά, μέχρι να γεφυρώσει το διάκενο, και καταλήγει σε πλήρη ιονισμό και
διάσπαση του αέρα (final jump). Οι εκκενώσεις στον αέρα συνοδεύονται με φωτεινή λάμψη,
ηλεκτρομαγνητική εκπομπή, έκλυση θερμότητας και ακουστικό θόρυβο, ενώ το πλήρως ιονισμένο
αέριο μεταπίπτει στην κατάσταση πλάσματος. Το φαινόμενο είναι στατιστικό στην εξέλιξή του, και
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως το μέγεθος, η πολικότητα και η μορφή του ηλεκτρικού
πεδίου, το μέγεθος και την γεωμετρία του διακένου. Σε ομοιογενή πεδία η διάσπαση εμφανίζεται
για τιμές από 25 έως 30 kV/cm, και ευκολότερα στα μεγαλύτερα διάκενα. Ανομοιογένειες στο πεδίο
(δηλαδή τοπικές αυξήσεις), καθώς και τα χρονικά χαρακτηριστικά του πεδίου (δηλαδή το μέτωπο
του ρεύματος που το προκαλεί), παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Το ορυκτέλαιο των Μ/Σ έχει μεγαλύτερη διηλεκτρική σταθερά από τον αέρα (καλύτερες
μονωτικές ιδιότητες). Η διάσπαση του αποτελεί υποβάθμιση (παραμένουσα αλλοίωση) και όπως
είδαμε στην παράγραφο 4.2.2, διευκολύνεται από τις προσμίξεις που περιέχει, δηλαδή τον αέρα, το
νερό (δίπολα μόρια που εντείνουν το πεδίο) και τα ιζήματα. Το λάδι θερμαίνεται κατά την
διάσπαση, και οι φυσαλίδες αερίων που ελκύονται εντείνουν το φαινόμενο. Εάν οδεύσουν μεγάλες
ποσότητες ρεύματος, αυξάνεται η υπερβολικά η θερμότητα και η πίεση με κίνδυνο καταστροφής
του Μ/Σ, ή ανάφλεξης.
Τέλος η διάσπαση των στερεών μονώσεων σημαίνει καταστροφή (διάτρηση ή αλλοίωση του
υλικού). Εντείνεται από προσμίξεις (όπως θύλακες αέρα που διασπάται ευκολότερα, υγρασία, άλλα
στοιχεία) και εσωτερικές ανομοιογένειες του υλικού, που προκαλούν τοπική αύξηση του πεδίου.[39]
•

Μηχανισμοί δημιουργίας βραχυκυκλώματων.

Τα παροδικά βραχυκυκλώματα στις γραμμές μέσης τάσης, που αποτελούν την πλειοψηφία
των περιπτώσεων ενεργοποίησης των ηλεκτρονόμων, δημιουργούνται συνήθως στις εξής τρεις
περιπτώσεις διάσπασης της μόνωσης:
(α) Υπερπηδήσεις των μονωτήρων, υπό κανονική τάση λειτουργίας. Συμβαίνουν λόγω
ρύπανσης μονωτήρων, συνήθως σε ξηρές περιόδους του έτους, όπου έχει επικαθίσει σκόνη και
θαλασσινό αλάτι. Τα φαινόμενα εμφανίζονται όταν ατμοσφαιρική υγρασία επικαθίσει στα πτερύγια
επιφάνεια, και σε συνδυασμό με τους ρύπους δημιουργήσει αγώγιμη οδό κατά μήκος του
μονωτήρα. Αρχικά παρουσιάζεται επιφανειακή διαρροή με ρεύματα ερπυσμού. Τα ρεύματα αυτά
ταυτόχρονα στεγνώνουν τον μονωτήρα, μειώνοντας την επιφανειακή αγωγιμότητα της διαδρομής.
Το ρεύμα πυκνώνει σε άλλες οδούς, τις οποίες στεγνώνει επίσης και το φαινόμενο επιδεινώνεται.
Εάν σχηματιστεί περιμετρικά μια στεγνή περιοχή (ξηρή ζώνη), ο αέρας πάνω από το σημείο αυτό
υποβάλλεται σε υψηλό ηλεκτρικό πεδίο. Εκεί μπορούν να εμφανιστούν στεμματοειδείς μερικές
εκκενώσεις corona, μέσω του αέρα πάνω από την επιφάνεια των μονωτήρων. Οι μερικές
εκκενώσεις μπορούν να εξελιχθούν σε πλήρη διάσπαση του αέρα, με τόξο γύρω από τον μονωτήρα
(flash-over). Οι υπερπηδήσεις μονωτήρων είναι επικίνδυνες για πρόκληση πυρκαγιών, και
αντιμετωπίζονται με περιοδικό προληπτικό πλύσιμο των μονωτήρων, με νερό υπό πίεση.[39]
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(β) Βραχυκυκλώματα προκαλούν και οι κεραυνοί, που αποτελούν την διάσπαση μεγάλου
μήκους αέρα, για την εκφόρτιση ατμοσφαιρικών φορτίων από τα σύννεφα προς την γη. Στην πορεία
τους, μπορούν να πλήξουν άμεσα την γραμμή, προκαλώντας κυματικές υπερτάσεις σε μεγάλες
αποστάσεις. Επίσης, υπερτάσεις στην γραμμή σε μικρότερο ποσοστό εμφανίζονται έμμεσα σε
κοντινό πλήγμα, λόγω επαγόμενης τάσης στους αγωγούς. Άλλο έμμεσο πλήγμα θεωρείται το
ανάστροφο, όπου ο κεραυνός πλήττει κάποιο γειωμένο σημείο της γραμμής, και από εκεί μέσω της
μόνωσης τους ίδιους τους αγωγούς. Οι εκκενώσεις ενός κεραυνού στην γη, φέρουν ρεύματα που τις
περισσότερες φορές κυμαίνονται από 10 έως 100 kA. Μέρος του φορτίου του κεραυνού που
εισέρχεται στην γραμμή, διοχετεύεται με ασφάλεια από της συσκευές απαγωγής υπερτάσεων, όμως
η παραμένουσα τάση στους αγωγούς προκαλεί τόξο υπερπήδησης της μόνωσης που υπάρχει μεταξύ
τους, ή με κοντινά γειωμένα σημεία, και έτσι δημιουργείται το παροδικό βραχυκύκλωμα. Οι
υπερτάσεις λοιπόν που εμφανίζονται εξαρτώνται από τον κεραυνό, αλλά και το σημείο του
πλήγματος, τα κυματικά χαρακτηριστικά της γραμμής, το πλήθος των συσκευών απαγωγής, την
αντίσταση γείωσης, τις διακλαδώσεις, τους Υ/Σ και άλλα στοιχεία του δικτύου.[26]
Στην μέση τάση οι υπερτάσεις από κεραυνούς πάντα υπερβαίνουν την ικανότητα της
μόνωσης. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των υπερτάσεων, η στάθμη μόνωσης
πρέπει να είναι τουλάχιστο για 300 kV, και να καλύπτονται από γειωμένους αγωγούς προστασίας,
όπως συμβαίνει στις γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, αλλιώς η προστασία παρέχεται μόνο από
τους απαγωγείς, τους ηλεκτρονόμους των γραμμών και τις ασφάλειες των Υ/Σ. Απροστάτευτο είναι
και το δίκτυο χαμηλής τάσης, αλλά εκεί υπάρχει η εκτεταμένη γείωση που εκτονώνει τον κεραυνό.
Εκτός από τους κεραυνούς, παρόμοιες κρουστικές υπερτάσεις που διαδίδονται κυματικά, μπορεί να
δημιουργηθούν και από το ίδιο το σύστημα, κατά το κλείσιμο ή άνοιγμα διακοπτών (μεταβατικές
υπερτάσεις χειρισμών). Επίσης υπερτάσεις ηπιότερες, αλλά με διάρκεια, εμφανίζει το σύστημα σε
ανώμαλη λειτουργία του (δυναμικές υπερτάσεις), λόγω διαταραχής στο φορτίο, αστάθειας στην
παραγωγή, ή ασυμμετρίας στην μεταφορά. Στην μέση τάση όμως, τα επίπεδα των δυναμικών ή
μεταβατικών υπερτάσεων είναι υποδεέστερα από το επίπεδο της μόνωσης που χρησιμοποιείται, σε
σχέση με τις υπερτάσεις των κεραυνών.[26]
(γ) Τέλος ο άνεμος είναι υπεύθυνος συχνά για παροδικά βραχυκυκλώματα, αφού φέρνει
αγωγούς σε άμεση επαφή, ή αρκετά κοντά ώστε να διασπαστεί ο αέρας. Το πρόβλημα του ανέμου
εντοπίζεται συχνά σε συγκεκριμένα σημεία της γραμμής, όπου η απόσταση των στύλων είναι
μεγάλη και οι αγωγοί χαλαρότεροι. Τέτοια σημεία είναι στην περιοχή Κιόνιο, όπου η γραμμή
διασχίζει φαράγγι και υπάρχει απόσταση στύλων 250 m, καθώς και στο φαράγγι του ποταμού Άρη
στο Καραβόσταμο, με απόσταση στύλων 350 m. Το πρόβλημα διορθώνεται με αλλαγή της όδευσης
των γραμμών, από τους οδικούς άξονες.
Σε καθεμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, όταν ο αέρας ιονισθεί πλήρως και δημιουργηθεί
αγώγιμο ηλεκτρικό τόξο, μπορεί να συντηρηθεί ακόμα και όταν η αρχική υπερτάση παρέλθει. Τότε
το προσωρινό άνοιγμα του διακόπτη ισχύος από τον ηλεκτρονόμο, για χρόνο περίπου 100 msec,
συνήθως αρκεί για την σβέση του τόξου με την πρώτη προσπάθεια.[7]

Εικόνα 5.2.2: Ηλεκτρονόμοι των γραμμών μέσης τάσης, στην αφετηρία τους, στον ΤΣΠ.
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•

Ηλεκτρονόμοι των γραμμών μέσης τάσης.

Τα σφάλματα του δικτύου επισημαίνονται και αντιμετωπίζονται από τους ψηφιακούς
ηλεκτρονόμους προστασίας στις αφετηρίες των γραμμών, στον ΤΣΠ. Διαθέτουν στοιχεία που
λειτουργούν σε συνδυασμό με Μ/Σ μέτρησης και εντοπίζουν τα σφάλματα βραχυκυκλώματος στο
δίκτυο. Επιπλέον οι γραμμές μέσης τάσης επιτηρούνται και για ανοιχτοκυκλώματα (διακοπή
φάσης, ασύμμετρη λειτουργία), αλλά και για υπερεντάσεις (αυτόματες ασφάλειες). Οι
ηλεκτρονόμοι διακόπτουν το κύκλωμα δίνοντας εντολή σε έναν διακόπτη ισχύος, και επαναφέρουν
την γραμμή αυτόματα.[7]
Τα βραχυκυκλώματα, που αποτελούν τα συνηθέστερα σφάλματα στο δίκτυο, διακρίνονται
από τους ηλεκτρονόμους σε δύο κατηγορίες: (α) βραχυκύκλωμα ανάμεσα σε δύο τουλάχιστο
φάσεις, που προκαλεί πολύ μεγάλα απότομα ρεύματα, και (β) βραχυκύκλωμα κάποιων φάσεων με
την γη, που εντοπίζεται όταν το διανυσματικό άθροισμα των ρευμάτων των 3 φάσεων είναι
διάφορο του μηδενός, άρα κάπου υπάρχει διαρροή ρεύματος προς την γη. Ανάλογα με την διάρκεια
του βραχυκυκλώματος, ενεργοποιείται στο ρελέ το κατάλληλο στοιχείο, που αναφέρει:
(α) “Στιγμιαίο σφάλμα”, δηλαδή παροδικό. Τα παροδικά σφάλματα συνήθως οφείλονται σε
προσωρινή άμεση επαφή δύο αγωγών, συνήθως σε κακοκαιρία λόγω ανέμου, κλαδιών δέντρου,
αλλά και σε γεφύρωση της μόνωσης από αγώγιμο τόξου, λόγω ρύπανσης μονωτήρων ή υπέρτασης
από κεραυνό.
(β) “Σφάλμα με καθυστέρηση”, δηλαδή μόνιμο σφάλμα. Τα μόνιμα σφάλματα συνήθως
είναι σοβαρότερα, και προέρχονται είτε από Μ/Σ βραχυκυκλωμένο εσωτερικά, είτε πτώση αγωγού
ή στύλου (από άνεμο, αστοχία κατασκευής, ατύχημα, πυρκαγιά) και διαρκή επαφή. Τα μόνιμα
σφάλματα μπορεί να αποτελούν εξέλιξη κάποιου παροδικού σφάλματος, όπως στην περίπτωση
πυρκαγιάς λόγω βραχυκυκλώματος.

Λυχνία:

Στοιχείο προστασίας από
βραχυκύκλωμα:

Χρώμα: Λειτουργία:

Αιτία:

αναβοσβήνει Το ρεύμα κάποιας φάσης υπερβαίνει την ρύθμιση ΧΚΦ.
Χρονική καθυστέρηση φάσεων
κόκκινο
(ΧΚΦ)
αναμμένη Σήμα (trip) προς τον διακόπτη ισχύος από ΧΚΦ

I>
I>>

Στιγμιαία λειτουργία φάσεων
(ΣΛΦ)

κόκκινο

EF

-

κόκκινο

Χρονική καθυστέρηση γης
(ΧΚΓ)

κόκκινο

Στιγμιαία καθυστέρηση γης
(ΣΚΓ)

κόκκινο

PROG /
I.R.F.

-

B.I.

Ο>
S.E.F.
(shortcut to
earth fault)

Ο>>

αναβοσβήνει Το ρεύμα κάποιας φάσης υπερβαίνει την ρύθμιση ΣΛΦ.
αναμμένη

Σήμα προς τον διακόπτη ισχύος από ΣΛΦ.

αναμμένη

δεν χρησιμοποιείται (earth fault, σφάλμα γης)

αναβοσβήνει Το ρεύμα κάποιας φάσης υπερβαίνει την ρύθμιση ΧΚΓ.
αναμμένη

Σήμα προς τον διακόπτη ισχύος από ΧΚΓ.

αναβοσβήνει Το ρεύμα κάποιας φάσης υπερβαίνει την ρύθμιση ΣΛΓ.
αναμμένη

Σήμα προς τον διακόπτη ισχύος από ΣΛΓ.

κίτρινο

αναμμένη

Προγραμματισμός του ηλεκτρονόμου,
ή εσωτερικό σφάλμα (internal relay failure).

-

κόκκινο

αναμμένη

Στοιχείο ΣΛΦ, ΣΛΓ, ή ΑΕ (αυτομάτου επαναφοράς)
έχει τεθεί εκτός από τους περιστροφικούς διακόπτες.

BR.FAIL.

-

κόκκινο

αναμμένη

Σφάλμα του διακόπτη ισχύος (breaker failure).

RECLOSE
TIME /L.O.

-

κίτρινο

αναβοσβήνει Αυτόματος επαναφορά σε λειτουργία.
αναμμένη

Ολοκλήρωση του κύκλου της ΑΕ (lock-out).

Πίνακας 5.2.4: Ενδείξεις ηλεκτρονόμων γραμμών μέσης τάσης (πηγή: ΤΣΠ).
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•

Λειτουργία των ηλεκτρονόμων.[7]

Όταν εντοπιστεί ένα βραχυκύκλωμα, το ρελέ διακόπτει στιγμιαία την τροφοδοσία της
γραμμής, δίνοντας εντολή στον διακόπτη ισχύος, και επανέρχεται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα
(100-300 msec), πολλές φορές χωρίς να γίνει αντιληπτό από την κατανάλωση (οπότε δεν
καταγράφεται ως διακοπή). Συνήθως αυτό αρκεί για να την εξάλειψη της αιτίας, ή την σβέση του
τόξου. Ο ηλεκτρονόμος εκτελεί 2-3 επανειλημμένες προσπάθειες να τροφοδοτήσει ξανά την
γραμμή, για προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, λειτουργία για την οποία το ρελέ καλείται
“αυτομάτου επαναφοράς”. Αν όμως αποτύχει, δηλαδή το βραχυκύκλωμα παραμένει, τότε το
σφάλμα είναι σοβαρότερο. Η απόπειρα επαναλαμβάνεται αργότερα, χειροκίνητα, και αν το σφάλμα
παραμείνει, χαρακτηρίζεται πλέον ως μόνιμο. Χειρότερη περίπτωση από άποψη επικινδυνότητας
για τον άνθρωπο είναι το σφάλμα “ΧΚΓ”, γιατί σημαίνει πως κάπου υπάρχει διαρκής επαφή
κάποιας φάσης με την γη. Σε αυτήν την περίπτωση το ρελέ δεν ξαναεπιχειρεί να επαναφέρει την
τροφοδοσία στην γραμμή. Απαιτείται χειρισμός από το προσωπικό, που θα διαπιστώσει αν
πρόκειται για μόνιμη βλάβη, ή ενδεχομένως παροδικό τόξο με κάποιο γειωμένο σημείο του στύλου
όπως το επίτονο ή την γείωση ενός μαχαιρωτού διακόπτη.
•

Αντιμετώπιση των σφαλμάτων στο δίκτυο μέσης τάσης.

Πολύ συχνά σε ένα βραχυκύκλωμα, παρά τις συσκευές απαγωγής υπερτάσεων και το
άνοιγμα των ηλεκτρονόμων, κάποιες τηκτές ασφάλειες που βρίσκονται κατά μήκος της γραμμής
καίγονται τοπικά, απομονώνοντας τον πληγέντα κλάδο. Ο ηλεκτρονόμος επανατροφοδοτεί την
υπόλοιπη γραμμή χωρίς πρόβλημα, αλλά το επίμαχο τμήμα παραμένει χωρίς τάση. Για την
αποκατάσταση καλείται η Υπηρεσία Διανομής της ΔΕΗ, που θα δώσει μία εντολή στον ΤΣΠ για
διακοπή της γραμμής, ώστε να αντικαταστήσει επιτόπου την καμένη ασφάλεια. Κατά την
επαναρευματοδότηση, θα διαπιστωθεί από το ρελέ εάν παραμένει κάποιο άλλο πρόβλημα.
Για τον εντοπισμό σοβαρότερης μόνιμης βλάβης, γίνονται προσπάθειες ρευματοδότησης σε
διαδοχικά τμήματα του κορμού, με επιτόπου απομόνωση της υπόλοιπης γραμμής, μέσω των
αποζευκτών, πάντα χωρίς τάση, μέχρι το ρελέ να διαπιστώσει ξανά πρόβλημα. Ακολουθεί η
επιδιόρθωση του προβλήματος από τους τεχνικούς, που αναρριχώνται στο στύλο με ειδικά πέδιλα ή
με γερανοφόρο όχημα. Χάρις στην δυνατότητα γεφύρωσης του δικτύου, η τροφοδότηση μιας
γραμμής μπορεί να γίνεται στο μεταξύ από εναλλακτική διαδρομή, αφού υπάρχει η πρόβλεψη κάθε
γραμμή να αντέχει την ονομαστική ισχύ των άλλων.
Γενικά, κατά την διάρκεια ενός βραχυκυκλώματος μιας φάσης με την γη, το ρεύμα θα
διαρρεύσει και τις άλλες φάσεις με αποτέλεσμα να κάψει και τις άλλες ασφάλειες. Η γραμμή μέσης
τάσης μπορεί να λειτουργήσει καταχρηστικά και με δύο μόνο φάσεις, ενώ χάρις στην
συνδεσμολογία Δ-Υ των Υ/Σ η χαμηλή τάση εξακολουθήσει να δουλεύει τριφασικά, αλλά με
ασυμμετρία. Το πιθανό ρεύμα που θα εμφανιστεί σε περίπτωση βραχυκυκλώματος εξαρτάται από
πολλούς παράγοντες και απαιτεί υπολογισμό του για την επιλογή του μεγέθους των ασφαλειών,
αλλά και των αγωγών. Λαμβάνονται υπ' όψιν οι κοντινοί Υ/Σ, τα μήκη των γραμμών, η απόσταση
από τον ΤΣΠ και άλλα. Ισχυρότερα ρεύματα εμφανίζονται στο τριφασικό βραχυκύκλωμα ως προς
την γη.[6] Επίσης οι κλάδοι των διακλαδώσεων που βρίσκονται πλησίον του ΤΣΠ κατασκευάζονται
από αγωγό ικανής διατομής (Cu 95 mm2), γιατί ένα βραχυκύκλωμα κοντά στον ΤΣΠ θα εμφανίσει
υψηλά ρεύματα, που επιστρέφουν ανεμπόδιστα μέσω των τυλιγμάτων συνδεσμολογίας Δ των
κοντινών υποσταθμών.
•

Σημειώματα αποκατάστασης βλαβών.

Η υπηρεσία διανομής καταγράφει κάθε επέμβασή της για αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο
μέσης τάσης, σε ειδικά σημειώματα αποκατάστασης βλαβών (ΣΑΒ), που στην συνέχεια
μηχανογραφούνται σε αρχεία. Τα βασικά στοιχεία που συμπληρώνονται σε κάθε ΣΑΒ είναι:
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(α) Η ημερομηνία και η ώρα αναγγελίας της βλάβης, ημερομηνία και ώρα αποκατάστασης, καθώς
και η χρονική διάρκεια που διήρκεσε η βλάβη.
(β) Η γεωγραφική τοποθεσία που σημειώθηκε η βλάβη.
(γ) Το τμήμα της γραμμής που παρέμεινε χωρίς ρεύμα μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.
Διευκρινίζεται με την αναγραφή των υποσταθμών, διακλαδώσεων, διακοπτικού μέσου ή από την
αναχώρηση ολόκληρης της γραμμής.
(δ) Αναφέρεται η εγκατεστημένη ισχύς σε kVA όλων των Υ/Σ που έμειναν χωρίς τροφοδοσία από
την διακοπή λόγω της βλάβης.
(ε) Αναφέρεται πόσες φάσεις επλήγησαν, δηλαδή 1,2 ή 3.
(στ) Όταν η βλάβη είναι εκτεταμένη, ώστε να αφορά πολλούς Υ/Σ ταυτοχρόνως, καταγράφεται
ξεχωριστά.
(ζ) Ακολουθεί η αναφορά του πιθανού αίτιου, η περιγραφή της ζημιάς και της επισκευής, καθώς και
τυχόν σχόλια.
(η) Αναγράφονται στοιχεία για το είδος της διακοπής που επιβλήθηκε κατά τις εργασίες.
Η συμπλήρωση στο ΣΑΒ του πιθανότερου αίτιου της βλάβης, γίνεται με τυποποιημένο
τρόπο. Ακολουθούν στοιχεία για τα έτη 2007 εώς 2010. Σημειώνεται αν η βλάβη επηρέασε
ταυτόχρονα πολλούς Υ/Σ ή μόνο ένα, αλλά και πάλι ενδέχεται τα μεμονωμένα πλήγματα παρακάτω
να οφείλονται στην ίδια αιτία πχ κεραυνό.
Αίτια:
αστοχία
κακοάλλα
ρύπανση ανθρώπινη
κακός
κεραυνός υλικών
καιρία άγνωστο άνεμος
αίτια
μονωτήρων παρέμβαση χειρισμός
δικτύου
(γενικά)

Βλάβες

2007

2008

2009

2010

ξένο
σώμα

Ένας
ΥΣ:

170

93

17

2

8

37

11

2

0

0

0

Πολλοί
Υ/Σ:

65

16

10

4

5

11

10

7

1

1

0

Σύνολο: 235

109

27

6

13

48

21

9

1

1

0

Ένας
ΥΣ:

121

54

12

4

4

26

17

3

1

0

0

Πολλοί
Υ/Σ:

41

2

6

0

14

6

11

1

1

0

0

Σύνολο: 162

56

18

4

18

32

28

4

2

0

0

Ένας
ΥΣ:

362

304

4

16

8

6

18

5

1

0

0

Πολλοί
Υ/Σ:

38

13

2

5

0

0

16

1

1

0

0

Σύνολο: 400

317

6

21

8

6

34

6

2

0

0

Ένας
ΥΣ:

288

197

4

32

11

15

25

1

2

0

1

Πολλοί
Υ/Σ:

52

24

6

5

4

2

6

5

0

0

0

Σύνολο: 340

221

10

37

15

17

31

6

2

0

1

#1

#11

#12

#13

#15

#2

#5

#8

#14

#7

Κωδικός αιτίου:

Πίνακας 5.2.5: Αποκαταστάσεις βλαβών στο δίκτυο μέσης τάσης και τους Υ/Σ, έτη 2007 εώς 2010, και αίτιο.
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Εικόνα 5.2.3: Αποκαταστάσεις βλαβών στο δίκτυο μέσης τάσης και τους Υ/Σ, έτη 2007 εώς 2010, και αίτιο.

Παρατηρούμε πως τα περισσότερα σφάλματα στο δίκτυο μέσης τάσης, που κατέληξαν σε
μόνιμη βλάβη, προέρχονται από τους κεραυνούς, αν και πολλές φορές η αυτοψία για το πιθανό
αίτιο δεν δίνει σαφή συμπεράσματα. Η αποκατάσταση της βλάβης από κεραυνούς συνήθως
συνίσταται στην απλή αντικατάσταση καμένων ασφαλειών και σπανιότερα στην αντικατάσταση
κατεστραμμένου Μ/Σ ή ακόμη σοβαρότερα σε αποκατάσταση βλάβης από φωτιά σε ξύλινο στύλο.
Κάθε ενέργεια στο δίκτυο μέσης τάσης, κανονικά πρέπει να συνοδεύεται από απομόνωση
του τμήματος σε δύο πλευρές, με χρήση διακοπτών, και γείωση των άκρων για μηδενισμό
παραμενόντων ρευμάτων (από χωρητικά φορτία στους αγωγούς, ρεύματα μαγνήτισης στους Μ/Σ,
στατικό ηλεκτρισμό από τον άνεμο, κεραυνικά πλήγματα). Εάν τέτοια ρεύματα προέρχονται από το
δίκτυο 400 V, θα εμφανιστούν με μεγαλύτερη τάση από την πλευρά 15,5 kV ενός Μ/Σ. Στις
γραμμές του νησιού, που κατά μήκος τους διαθέτουν κυρίως αποζεύκτες, ασφαλής διακοπτικός
χειρισμός γίνεται μόνο με τους διακόπτες ισχύος στην αφετηρία. Σημειώνουμε πως το 2009
δόθηκαν μόνο 40 εντολές από την διανομή στον ΤΣΠ για διακοπή, ενώ είχαμε 400 εργασίες στο
δίκτυο μέσης τάσης. Αναγκαστικά κάποιες επανατροφοδοτήσεις γίνονται καταχρηστικά, με
απ'ευθείας κλείσιμο των μονοπολικών ασφαλειοαποζευκτών, ενώ η υπόλοιπη γραμμή βρίσκεται
υπό τάση 15,5 kV. Οι ενέργειες αυτές γίνονται με την πλευρά χαμηλής τάσης αποσυνδεδεμένη από
τον Υ/Σ. Οι προδιαγραφές των ασφαλειοαποζευκτών επίσης επιτρέπουν ασφαλές άνοιγμα, με
μηχανισμό κοψίματος του τηκτού.

(α)
(β)
Εικόνα 5.2.4: (α) Κατεστραμμένος στεγανός Μ/Σ (“σκάσιμο” από υπερθέρμανση του λαδιού, λόγω υψηλού ρεύματος).
(β) Κατεστραμμένες συσκευές απαγωγής υπερτάσεων, παλαιότερου τύπου, ονομαστικού ρεύματος 5 kA.

125

5.2.3 Άλλα προβλήματα.
•

Δίκτυο χαμηλής τάσης.

Τα βραχυκυκλώματα στη μέση τάση έχουν συχνά αντίκτυπο και στην πλευρά της χαμηλής,
καίγοντας τις αντίστοιχες ασφάλειες στο pillar του Υ/Σ. Γενικά τα προβλήματα στην χαμηλή τάση
έχουν μικρές συνέπειες στην λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος. Η επέμβαση στο δίκτυο δεν
απαιτεί διακοπή της τροφοδοσίας της γραμμής 15,5 kV, αλλά μόνο τοπική απόξευξη της χαμηλής
τάσης από το pillar. Ζημιές σημειώνονται και στους αγωγούς χαμηλής τάσης, συνηθέστερα από
ατυχήματα ή καιρικές συνθήκες.
Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα, είναι η αποκοπή του ουδετέρου στις παροχετεύσεις.
Η σύνδεση της θωράκισης του μονωμένου καλωδίου με τον ουδέτερο αγωγό είναι πιο ευπαθής σε
ανέμους και μηχανικές καταπονήσεις. Σε αυτήν την περίπτωση ο καταναλωτής λειτουργεί αντί με
ουδέτερο, μόνο με την γείωσή του. Αν διαθέτει στην εγκατάστασή του ρελέ διαφυγής προς την γη,
αυτό θα πέφτει, σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσει να λειτουργεί με επικίνδυνο τρόπο,
παρατηρώντας ίσως μειωμένη τάση, ανάλογα με την αντίσταση γείωσης που έχει η εγκατάστασή
του. Γενικότερα οι γειώσεις είναι συχνά ανεπαρκείς, εμφανίζοντας μεγάλη αντίσταση. Αιτίες είναι
η μικρή υγρασία του εδάφους (πετρώδες), η φτωχή κατασκευή με μια μικρή ράβδο, και η διάβρωση
του ηλεκτροδίου από την υγρασία, ή από κακό συνδυασμό υλικών (φαινόμενο ηλεκτροχημικής
διάβρωσης).[40]
Σημαντικό είναι και το ζήτημα της ποιότητας ισχύος, δηλαδή η διατήρηση της
ημιτονοειδούς μορφής στο ρεύμα, χωρίς αποκλίσεις από την ονομαστική τάση και συχνότητα που
ορίζουν οι προδιαγραφές. Σύμφωνα με την ΔΕΗ,[41] αλλά και το ευρωπαϊκά πρότυπό ΕΝ 5160, η
αποδεκτή διακύμανση της τάσης που επιτρέπεται σε πελάτη διανομής, είναι: 230 V ±10 % δηλαδή
από 207 V εώς 253 V, με χρονικούς περιορισμούς. Ομοίως προβλέπονται αποδεκτά όρια για την
συχνότητα του δικτύου, αλλά και τις βυθίσεις τάσης, τις διαλείψεις και τις διακοπές τροφοδοσίας
(μέσος όρος πλήθους και διάρκειας για κάθε πελάτη). Επίσης τα μη γραμμικά στοιχεία, όπως οι
Μ/Σ (λόγω κορεσμού μαγνητικού πυρήνα) αλλά και οι αυξανόμενες σε αριθμό ηλεκτρονικές
συσκευές, όπως τα inverter, εισάγουν στο δίκτυο ανεπιθύμητες ανώτερες αρμονικές συνιστώσες,
που υπόκεινται σε περιορισμούς.
•

Απομακρυσμένοι Υ/Σ.

Μια ξεχωριστή κατηγορία καταναλωτών αποτελούν οι κεραίες τηλεπικοινωνιών του ΟΤΕ,
οι ραδιοτηλεοπτικοί αναμεταδότες και οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκονται εκτός
οικιστικού δικτύου. Τα παραπάνω βρίσκονται εγκατεστημένα σε απομακρυσμένες περιοχές με
μεγάλο συνήθως υψόμετρο. Παρόλο που δεν καταναλώνουν πολλή ισχύ, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη
να τα τροφοδοτήσει με ρεύμα και η δαπάνη για την εγκατάσταση δικτύου μέχρι την θέση τους,
είναι μεγάλη. Επιπλέον στα ορεινά αυτά τμήματα σημειώνονται πολλές βλάβες από κεραυνούς
κατά την διάρκεια του χειμώνα, με αποτέλεσμα να σταματάει συχνά η τροφοδοσία, και να περνά
αρκετός χρόνος μέχρι η Διανομή να αποκαταστήσει το σφάλμα. Γιαυτό τον λόγο οι παραπάνω
εγκαταστάσεις είναι εφοδιασμένες με γεννήτριες και λειτουργούν αυτόνομα για μερικές ημέρες
του χρόνου. Είναι συνηθισμένο να καταστρέφονται αρκετοί Υ/Σ μέσα στο έτος, και τα καύσιμα των
ραδιοτηλεοπτικών πομπών να εξαντλούνται μετά από λίγες ημέρες, πριν αντικατασταθεί ο καμένος
Μ/Σ.
•

Περιβαλλοντικά θέματα.

Ένα ζήτημα αποτελούν οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, που εμφανίζονται σαν
ραδιοφωνικά παράσιτα (θόρυβος) και μπορούν να δυσχεραίνουν τις τηλεπικοινωνίες. Μπορεί να
προκαλούνται κατά την διάρκεια υπερτάσεων ή και στην συνήθη λειτουργία, από φαινόμενα
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ιονισμού. Υπάρχει η μέριμνα να αποφεύγονται μικρά διάκενα μεταξύ μεταλλικών εξαρτημάτων
στις κατασκευές των στύλων, όπως βίδες ή επίτονα. Εκεί μπορούν να εμφανιστούν σπινθηρισμοί
λόγω τάσεων εξ' επαγωγής, και να μετατραπούν σε πηγές ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής. Γιαυτό
τηρείται απόσταση τουλάχιστο 0,05 m ανάμεσα σε τέτοια πιθανά σημεία, ή 0,15 m όταν το ένα εξ'
αυτών είναι γειωμένο, αλλιώς επιδιώκεται ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ τους.[26]
Τέλος προβλήματα στο περιβάλλον μπορεί να προκληθούν από πιθανή φωτιά στις γραμμές
μέσης τάσης ή σε Υ/Σ από βραχυκύκλωμα. Δασικές πυρκαγιές προλαμβάνονται με καθαρισμό της
βλάστησης γύρω από στύλους, αλλά και κλάδεμα των κλώνων που πλησιάζουν σε απόσταση 2,5 m
από τους αγωγούς. Επιβαρυντικά μπορεί να είναι και τα καυσαέρια του ΤΣΠ, όταν κατευθύνονται
από νότιους ανέμους σε παρακείμενα σπίτια, καθώς και ενδεχόμενες μικροδιαρροές καυσίμου,
λιπαντικών ή ακάθαρτων υδάτων στην κοντινή παραλία.
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6. Εξέλιξη του συστήματος
6.1 Η ένταξη του Υβριδικού Έργου.
•

Διασύνδεση του έργου.

Στην παράγραφο 5.1.3 είδαμε την εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας, στα προσεχή έτη. Μετά το
2015, η αιχμή του φορτίου θα ξεπεράσει την παρούσα εγκατεστημένη ισχύ του ΤΣΠ. Αναμένεται
όμως η ολοκλήρωση της κατασκευής του Υβριδικού Ενεργειακού Έργου, ισχύος παραγωγής 6,85
MW (πίνακας 3.3.10) στην Προεσπέρα, μαζί με την κατασκευή ηλεκτρικής γραμμής μεταφοράς
μήκους 32 km, που θα το συνδέει με τον ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου. Η νέα αυτή γραμμή θα ξεκινάει από
τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, και θα θα είναι αποκλειστικά μεταφοράς, δηλαδή δεν θα
περιλαμβάνει άλλους υποσταθμούς κατά μήκος της, μέχρι τον ΤΣΠ. Θα λειτουργεί σε μέση τάση 20
kV, όπως και οι εσωτερικές γραμμές του Έργου (μήκους 11,5 km). Χαρακτηριστικά της γραμμής
αυτής φαίνονται παρακάτω:
Όνομα:

R240 και R250

Μήκος:

32 km

Τύπος:

Διπλού κυκλώματος

Αγωγοί φάσης:

3+3=6

Τάση λειτουργίας: Μέση τάση 20 kV

Προστασία:

Με 1 ουδέτερο αγωγό

Αναχώριση:

Τηλεπικοινωνίες: OPGW (οπτική ίνα στον ουδέτερο)

Άφιξη:

ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας

ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου (2 Υ/Σ με ΑΜΣ)
Σύνολο αγωγών: 7 στον ίδιο στύλο
Πίνακας 6.1.1: Ηλεκτρικές γραμμές διασύνδεσης του Υβριδικού Έργου με τον ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου.

Εικόνα 6.1.1: Μορφή πυλώνα διπλής γραμμής μέσης τάσης.[26]

Η διασύνδεση του Έργου με τον ΤΣΠ και το υπόλοιπο δίκτυο του νησιού, που λειτουργεί
στα 15,5 kV, γίνεται μέσω 2 αυτομετασχηματιστών 20/15,5 kV, ισχύος 10 MVA ο καθένας. Η
υιοθέτηση του διπλού κυκλώματος για την μεταφορά, προσφέρει καλύτερη αξιοπιστία σε
σφάλματα, μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς ισχύος και μικρότερα επαγωγικά φαινόμενα στην
γραμμή.[6] Ταυτόχρονα, η γραμμή θα περιλαμβάνει έναν επιπλέον ουδέτερο αγωγό προστασίας,
στερεωμένο κατά μήκος πάνω από την υπόλοιπη κατασκευή. Ο αγωγός αυτός στηρίζεται στην
κορυφή κάθε στύλου και γειώνεται στην βάση του. Θωρακίζει την γραμμή χαμηλότερα, από άμεσα
πλήγματα κεραυνού. Δεν προστατεύει όμως από ανάστροφα πλήγματα, όπου μέρος του κεραυνού
που πλήττει τον αγωγό προστασίας, μπορεί να περνά σε αγωγό φάσης, διασπώντας την μεταξύ τους
μόνωση, ούτε από έμμεσα κοντινά πλήγματα.
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Μέσα από αυτόν τον αγωγό προστασίας, θα οδεύει η τηλεπικοινωνιακή γραμμή μήκους 32
km από οπτική ίνα (OPGW), που θα ενώνει το Υβριδικό Έργο με την αίθουσα ελέγχου του ΤΣΠ.
Τμήμα της γραμμής αυτής θα είναι υπόγεια. Μια οπτική ίνα αποτελείται από ένα πολύ λεπτό νήμα
από γυαλί, διαμέτρου 100-200 μm, μέσω του οποίου μεταδίδονται ψηφιακά δεδομένα, υπό την
μορφή φωτεινών παλμών. Η εκπομπή γίνεται με υπέρυθρο laser ενώ ο δέκτης είναι μια φωτοδίοδος.
Η ίνα διαθέτει εκ' κατασκευής διαφορετικό δείκτη διάθλασης στο εσωτερικό (γυάλινος πυρήνας)
απ' ότι στην περιφέρεια (γυάλινος μανδύας), και έτσι ο πυρήνας λειτουργεί σαν κυματοδηγός για το
φως, με ελάχιστη απώλεια, απόσβεση ή παραμόρφωση. Επιτρέπει μετάδοση δεδομένων με
τεράστιο εύρος ζώνης, χαμηλή εξασθένιση (0,25 db/km), και έχει αναισθησία στις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.[42] Κάθε ίνα περικλείεται σε συνθετικό περίβλημα, η κατασκευή
είναι εύκαμπτη, ελαφριά, και έχει μικρό κόστος και διαστάσεις:
περίβλημα
μανδύας
πυρήνας
παλμός

Εικόνα 6.1.2: Τομή οπτικής ίνας, και απλοποιημένα η αρχή λειτουργίας της κυματοδήγησης. Ο πυρήνας σε “μονότροπες”
ίνες είναι στενότερος (μικρή αλλοίωση σήματος, για μεγάλες αποστάσεις, ακριβότερες) και σε “πολύτροπες” φαρδύτερος.
[42]

Στην τεχνολογία OPGW, αρκετές ίνες μπορούν να φιλοξενούνται θωρακισμένες στο
εσωτερικό του ηλεκτροφόρου αγωγού προστασίας, χωρίς να επηρεάζονται από πεδία, ή το πλήγμα
ενός κεραυνού. Απαιτούν ειδικό συνδετήρα κάθε 5-10 km, για την σύνδεση διαφορετικών
τμημάτων τους, που μαζί με την σύνδεση με τον πομπό και τον δέκτη, αποτελούν την κύρια αιτία
της εξασθένισης (0,3 db ανά σύνδεση).[42] Οπτικές ίνες χρησιμοποιούνται και μέσα στο Υβριδικό
Έργο, μήκους 11,5 km (επίσης OPGW ή υπόγειες σε σωλήνα HDPE), για την διασύνδεση των 2
λιμνοδεξαμενών, του φράγματος, του Α/Π και των ΜΥΗΣ.

(1) Ζελέ (πήκτωμα) προστασίας.
(2) Οπτικές ίνες, αιωρούνται ελεύθερες σε ζελέ.
(3) Συνθετικός κύλινδρος από PBT, ελεύθερος.
(4) Συνθετικά νήματα αραμιδίου μέσα σε ζελέ.
(5) Αλουμινένιος σωλήνας θωράκισης.
(6)Κλώνοι χάλυβα με περίβλημα αλουμινίου.
(7)Κλώνοι από κράμα αλουμινίου.

Εικόνα 6.1.3: Ενδεικτικός αγωγός OPGW.[43]

Η ηλεκτρική διασύνδεση του έργου με το δίκτυο ολοκληρώνεται με τις δύο νέες τοπικές
γραμμές μέσης τάσης 15,5 kV που θα κατασκευαστούν στην περιοχή του, τις γραμμές R260 και
R270. Οι κορμοί αυτών των δύο γραμμών θα έχουν αφετηρία στο Υβριδικό Έργο και θα
καταλήγουν ακτινικά στην διανομή, συμπληρώνοντας το υπάρχον δίκτυο μέσης τάσης. Η
διασύνδεση τους με το κύκλωμα του Έργου θα γίνεται πάλι μέσω ΑΜΣ 20 / 15,5 kV, ισχύος 5 MVA
ο καθένας.
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•

Αναβάθμιση του ΤΣΠ.

Ο ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου, προβλέπεται να ανακαινιστεί. Στην αίθουσα ελέγχου θα εγκατασταθεί
το ΚΕΚΦ του συστήματος, που θα ελέγχει μέσω ενιαίου SCADA τις πηγές όλου του νησιού,
δηλαδή: (α) τις δικές του θερμικές μονάδες, (β) τις ανεμογεννήτριες του νησιού, (γ) το Υβριδικό
Έργο. Το υποσύστημα ελέγχου του Έργου, χειρίζεται τους 2 ΜΥΗΣ, το αντλιοστάσιο, το φράγμα
(δικλίδες), τις 2 λιμνοδεξαμενές, το Α/Π, τις εσωτερικές γραμμές μεταφοράς, την ηλεκτρική
διασύνδεση με το δίκτυο και τον ΤΣΠ και τέλος την επικοινωνία με το κεντρικό SCADA του
συστήματος στον Αγ. Κήρυκο.
Οι παλιές θερμικές μονάδες που βρίσκονται στον ΤΣΠ θα αντικατασταθούν σταδιακά με 3
νέες, ισχύος 3,5 MW η καθεμία και συνολικής αξίας 8,4 εκ. €.[44] Θα παρέχουν ισχύ με ρόλο
βοηθητικό, για εφεδρεία και ρύθμιση το χειμώνα ή για να καλύπτεται η αυξημένη ζήτηση το
καλοκαίρι. Οι υπάρχουσες μονάδες θα αποξηλωθούν, ξεκινώντας από τις CKD αρ.6 και 7.
Ενδεικτική εικόνα των πηγών του συστήματος, μετά την ολοκλήρωση του Υβριδικού Έργου,
φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Εικόνα 6.1.4: Εικόνα του συστήματος μετά την ολοκλήρωση του Υβριδικού Έργου. Διακρίνονται δύο ακόμη υποθετικές
αιολικές εγκαταστάσεις (μελλοντική “Αιγαιοηλεκτρική” και το καταργηθέν Α/Π “Περδίκι”). [14]

6.2 Επέκταση του υπάρχοντος δικτύου.
•

Νέες γραμμές μέσης τάσης.

Εκτός από τις γραμμές R240 και R250 για την σύνδεση Υβριδικού με ΤΣΠ, στα πλαίσια
εκσυγχρονισμού του δικτύου κόστους 3 εκ. €,[15] έχει προγραμματιστεί η κατασκευή δύο ακόμα
νέων γραμμών. Η γραμμές αυτές αποτελούν 2 επιπλέον κορμούς για την διασύνδεση του Υβριδικού
έργου με το υπάρχον δίκτυο διανομής:
130

(α) Η γραμμή R260, ο κορμός της οποίας θα ξεκινάει από τον ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας και θα
καταλήγει παραλιακά στον Αρμενιστή, στο σημερινό τέρμα της γραμμής R220. Στην συνέχεια θα
ενσωματώσει τμήμα της R220 εώς τον Εύδηλο.
(β) Η R270, που θα ξεκινάει ανάμεσα από τον ΜΥΗΣ Προεσπέρας και το Α/Π
Στραβοκουντρούρας, και θα καταλήγει στο δίκτυο μέσης τάσης της περιοχής των Ραχών, σε κλάδο
της τωρινής γραμμή R230. Θα συμπεριλάβει τμήμα της R230 μέχρι το Καρκινάγρι.
Παράλληλα, έχει προκυρηχθεί η επέκταση των άκρων των σημερινών γραμμών:
(α) Η γραμμή R210 θα επεκτεθεί παραλιακά, μέχρι να συναντήσει στα ανατολικά το τέρμα της
γραμμής R220 στο Φάρο.
(β) Ο κλάδος του Μαγγανίτη, της γραμμής R230, θα επεκταθεί δυτικά μέχρι να συναντήσει στο
Τραπάλο το τέρμα της (μελλοντικά R270). Το έργο θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η διάνοιξη δρόμου,
μήκους 5km.
Με τις παραπάνω εξελίξεις αλλάζει η μορφή των γραμμών του νησιού:

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ

ΥΒΡΙΔΙΚΟ

R210 -------

R210 - - - -

R260 -------

Σύνδεση R240/250 =

R220 -------

R230 - - - -

R270 -------

Εσωτερικές - - - -

R230 ------Εικόνα 6.2.1: Οι γραμμές μέσης τάσης μετά τις μελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου (χάρτης από Google Maps).

Επιτυγχάνεται έτσι βολικότερη δρομολόγηση του δικτύου. Η αύξηση του πλήθους των
γραμμών έχει συνέπεια: (α) Λιγότερες διακοπές καταναλωτών εξαιτίας σφαλμάτων σε άλλη
γραμμή. (β) Μικρότερα συνολικά μήκη δικτύου, λιγότερες απώλειες, σταθερότερη τάση. (γ)
Περισσότερες εναλλακτικές διαδρομές, για δρομολόγηση σε περίπτωση βλάβης. (δ) Καλύτερη
κατανομή του φορτίου, μικρότερη ισχύς ανά γραμμή, οικονομικότερη διακίνηση, μεγαλύτερη
ευστάθεια του συστήματος σε απώλεια γραμμής.
Η αξιοπιστία του δικτύου θα αυξηθεί, ιδιαίτερα στην απομακρυσμένη δυτική περιοχή του
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νησιού, που καλύπτεται σήμερα από την μεγάλου μήκους R230. Ενδεικτικά, σε ορεινό εκτεθειμένο
τμήμα της γραμμής, στην περιοχή του Καλάμου, εμφανίζονται ετησίως πολλά μόνιμα σφάλματα
από κεραυνούς. Συνέπεια είναι η συχνή διακοπή ρευματοδότησης στο Καρκινάγρι, από το κάψιμο
ασφαλειοαποζευκτών στο Αμάλου. Πλέον στην δυτική Ικαρία θα υπάρχουν εναλλακτικές
διαδρομές για την τροφοδότηση, και επιπλέον ένας κοντινότερος σταθμός παραγωγής, άρα
μικρότερες απώλειες μεταφοράς.
Στα σχέδια αναβάθμισης του δικτύου είναι και η προμήθεια τηλεχειριζόμενων τριπολικών
διακοπτών φορτίου, (εικόνα 4.1.13) που θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσης τάσης. Λειτουργούν
μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας, και θα αντικαταστήσουν τους τριπολικούς μόνιμους αποζεύκτες
(διακόπτες ΚΚ και ΚΑ) που εκτελούσαν τις γεφυρώσεις. Οι αναδρομολογήσεις πλέον θα γίνονται
εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτείται διακοπή στην αφετηρία της γραμμής, ούτε φυσική
παρουσία συνεργείου στο σημείο. Παράλληλα, κατά την συντήρηση του δικτύου μέσης τάσης από
τους εργολάβους, βελτιώνονται σταδιακά τα υλικά κατασκευής των γραμμών. Γίνεται τοποθέτηση
νέων συνθετικών μονωτήρων σε αντικατάσταση των παλαιών, αγωγών χαλκού μεγαλύτερης
διατομής (95 mm2 στους κορμούς) και μπαίνουν νέοι ξύλινοι στύλοι με καλύτερη όδευση, κοντά σε
οδικούς άξονες. Για την κάλυψη της ζήτησης, εγκαθίστανται νέοι Υ/Σ διανομής, ενώ ταυτόχρονα οι
παλαιοί Μ/Σ αλλάζουν με μεγαλύτερης ισχύος.
6.3 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
6.3.1 Αιολικά συστήματα.
•

Διαθέσιμο αιολικό δυναμικό.

Όπως είδαμε στην εικόνα 3.2.13, κατά την μελέτη της Α/Γ στο Περδίκι, η Ικαρία
συγκεντρώνει υψηλό αιολικό δυναμικό. Ακολουθεί γράφημα με την μέση ετήσια τιμή της
ταχύτητας του ανέμου σε όλο το νησί, που υπολογίζεται με βάση τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά,
και αφορά το ύψος του άξονα μιας Α/Γ (συνήθως 50 m).[45]

Εικόνα 6.3.1: Διαθέσιμο αιολικό δυναμικό της Ικαρίας. [45]

Στο επόμενο γράφημα απεικονίζεται το εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, δηλαδή τα
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σημεία όπου θεωρείται εφικτή αλλά και συμφέρουσα η εγκατάσταση Α/Π, με προϋπόθεση ότι η
ενέργεια αυτή θα απορροφάται και θα αμοίβεται. Με βάση το εκμεταλλεύσιμο μπορεί να γίνει
θεωρητική εκτίμηση για την μέγιστη συνολική παραγωγή, σε περίπτωση που το σύστημα του
νησιού διασυνδεθεί με το ηπειρωτικό της χώρας.

Εικόνα 6.3.2: Σημεία με εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, και περιοχές με περιορισμούς στην εγκατάσταση Α/Γ. [45]

•

Καθορισμός ορίου διείσδυσης.

Η επένδυση σε αιολικά συστήματα και γενικά σε ΑΠΕ γίνεται με σκοπό την πώληση της
ενέργειας, με προϋπόθεση το ευνοϊκό τιμολόγιο. Μετά την αρχική απόσβεση, η παραγωγή αποφέρει
κέρδη στον επενδυτή μέχρι το τέλος της διάρκειας ζωής του συστήματος, που συνήθως για τις Α/Γ
επέρχεται μετά από περίπου 25 έτη. Τα ΣΗΕ και ειδικά τα μη-διασυνδεδεμένα ΑΣΠ, θέτουν
περιορισμούς στην επιτρεπτή διείσδυση αιολικής ενέργειας στην παραγωγή. Η αδειοδότηση
εγκατάστασης νέων αιολικών συστημάτων, που αφορούν την ικανότητα απορρόφησης και την
διατήρηση της ευστάθειας του μη-διασυνδεδεμένου συστήματος, εξετάζεται από την ΡΑΕ με μια
πολύπλοκη οικονομοτεχνική μελέτη, που λαμβάνει υπόψιν πολλούς παράγοντες.[46] Σε πολύ γενικές
γραμμές, θεωρείται ένα αιολικό σύστημα προς ένταξη, και εξετάζεται σε σενάρια:
(α) Ποιες θερμικές μονάδες συνήθως λειτουργούν για την πλήρη κάλυψη του στιγμιαίου φορτίου,
(β) ποια είναι η ελάχιστη ισχύς στην οποία μπορούν να λειτουργήσουν,
(γ) πόση είναι η υπόλοιπη ισχύς, που θεωρητικά μπορεί να καλυφθεί από αιολική ενέργεια
(υπάρχοντα αιολικά, συν το νέο σύστημα προς ένταξη).
Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε δυνατή τιμή φορτίου, ανάλογα με την πιθανότητα
εμφάνισης του, αλλά και για κάθε δυνατή ταχύτητα ανέμων, που επίσης εμφανίζεται με
συγκεκριμένη πιθανότητα. Για όλα τα αποτελέσματα, υπολογίζονται τα κόστη λειτουργίας του
συστήματος, και εξάγονται συμπεράσματα για το όφελος της ΔΕΗ, των υπαρχόντων αιολικών
συστημάτων και του νέου επενδυτή. Έπειτα αποφασίζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης.
Ενδεικτικά, στο σύστημα της Ικαρίας ένα τυπικό φορτίο που εμφανίζεται συχνά είναι 3
MW. Η ασφαλής κάλυψή του γίνεται με τις μονάδες αρ.8 και αρ.1, που δίνουν μέγιστη ισχύ 3,55
MW μαζί. Η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορούν να λειτουργήσουν είναι 1,65 MW. Το υπόλοιπο
που περισσεύει: 3 – 1,65 = 1,45 MW θα μπορούσε να καλυφθεί από αιολική ενέργεια, εφόσον
πνέουν υψηλοί άνεμοι. Επομένως εκτός της υπάρχουσας Α/Γ των 0,6 MW, θα ήταν ίσως χρήσιμα
άλλα 0,845 MW αιολικής παραγωγής, δηλαδή στην πράξη μία ακόμα Α/Γ των 0,85 MW. Τα
παραπάνω βέβαια αποτελούν ενδεικτικούς υπολογισμούς, και όχι ασφαλή προσέγγιση της ακριβούς
μεθοδολογίας που ακολουθείται για την μελέτη του προβλήματος.
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•

Προπτικές εξέλιξης.
Τα αιολικά συστήματα που αναμένονται προσεχώς να εγκατασταθούν στο νησί, είναι:

(α) Η κατασκευή του Υβριδικού Έργου θα εντάξει στο σύστημα το Αιολικό Πάρκο
Στραβοκουντούρας, που θα λειτουργεί για την αντλησιοταμίευση αλλά και συνεισφέροντας στην
παραγωγή. Το αιολικό δυναμικό στην θέση του Α/Π Στραβοκουντούρας, εκτιμάται από τους χάρτες
σε 7,5 m/sec μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου, περίπου. Πιθανότερα χαρακτηριστικά των Α/Γ που
όπως είδαμε θα εγκατασταθούν:

Εταιρία: Σειρά: Ον. ισχύς:
1η

Ε-44

900 kW

Διάμ.
Εμβ.
Ταχ.
φτερωτής: σάρωσης: περιστροφής:
44 m

1.521 m2

12-34 rpm

Ταχ. ανέμου
αποκοπής:

Αριθμός
Α/Γ:

Συν. ισχύς:

28-34 m/sec

3

2,7 MW

Πίνακας 6.3.1: Επικρατέστερα χαρακτηριστικά του Α/Π Στραβοκουντούρας.

(β) Υπάρχει αίτηση για μία Α/Γ από την εταιρία Αιγαιοηλεκτρική, ονομαστικής ισχύος 850
kW, στο Περδίκι. Για την διασύνδεσή της απαιτεί γραμμή μέσης τάσης, μήκους 0,4 km, με αγωγούς
Cu 35 mm2 και έναν Δ/Φ με τηλεχειρισμό. Το δυναμικό στην θέση, εκτιμάται περίπου στα 9 m/sec.
Μία διαδεδομένη Α/Γ αυτής της ισχύος είναι η ασύγχρονη Vestas V-52/850, με κιβώτιο ταχυτήτων.
(γ) Είχαν γίνει παλιότερα επενδυτικές προτάσεις για εγκατάσταση Α/Π, στην κορυφογραμμή
του Αθέρα, ισχύος πάνω από 300 MW,[47] ενόψει εξαγγελίας μελλοντικής διασύνδεσης των νησιών
του Αιγαίου με τον ηπειρωτικό κορμό, και μάλιστα εκδηλώθηκαν αντιδράσεις. Έπειτα από την
θέσπιση χωροταξικών κριτηρίων, εκπονήθηκαν μελέτες για την φέρουσα ικανότητα των νησιών σε
Α/Γ, μετά την μελλοντική διασύνδεσή τους. Τελικά, χορηγήθηκε άδεια για τη κατασκευή αιολικού
πάρκου, ισχύος 330 MW, με υποχρέωση του επενδυτή να αναλάβει την υποβρύχια διασύνδεση του
έργου απευθείας με το ηπειρωτικό δίκτυο.[48] Αυτή η διασύνδεση προβλέπεται να εξυπηρετεί και
την ηλεκτροδότηση του υπόλοιπου νησιού. Τα στοιχεία του έργου αυτού φαίνονται παρακάτω:
Ισχύς Α/Π:

330 MW

Ισχύς κάθε Α/Γ:

3 MW

Τοποθεσία:

Κορυφογραμμή όρους Αθέρα

Διάμετρος φτερωτής Α/Γ:

90 m

Λεπτομέρειες:

Από δυτικό άκρο του νησιού μέχρι Αποστάσεις μεταξύ Α/Γ*: 270 m
κορυφή Εφανός, στον Ξυλοσύρτη.
Διασύνδεση του έργου:
Μέσω υποθαλάσσιου αγωγού
(περιλαμβάνει προστατευόμενες
(υποχρεωτική)
υψηλής
τάσης, με τον
περιοχές)
ηπειρωτικό κορμό
110

Αριθμός Α/Γ:

Ισχύς της άδειας: ολοκλήρωση μέσα σε 25 έτη

Άλλες προυποθέσεις:

Κόστος*:
700 εκατ. € (με διασύνδεση)
* Από δημοσιεύματα του τύπου.

Η διασύνδεση να καλύπτει και
την ηλεκτροδότηση του νησιού

Πίνακας 6.3.2: Χαρακτηριστικά αδειοδοτηθέντος αιολικού πάρκου.[48]

Βραχυπρόθεσμα, με την ολοκλήρωση και λειτουργία του Υβριδικού Έργου, αναμένεται
αύξηση της ικανότητας αιολικής απορρόφησης, και ενδεχομένως εγκατάσταση άλλων Α/Γ, πριν την
διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα. Οι νέες αιολικές μονάδες του νησιού, θα λειτουργούν
επικουρικά του Α/Π Στραβοκουντούρας, στην αντλησιοταμίευση νερού. Γιαυτό τον λόγω ο
αντλητικός σταθμός Κάτω Προεσπέρας προβλέπεται να αναβαθμίζεται με επιπλέον μονάδες.
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6.3.2 Φωτοβολταϊκά συστήματα.
•

Γενικά.

Ο ήλιος αποτελεί την πρωταρχική πηγή ενέργειας για πολλές διεργασίες στον πλανήτη.
Προκαλεί την κίνηση των αερίων μαζών της ατμόσφαιρας (αιολική ενέργεια), τα παλιρροϊκά
φαινόμενα, ενώ μέσω βιολογικών διεργασιών συντελεί στην παραγωγή καύσιμης βιομάζας. Μέρος
της ενέργειάς του, παγιδευμένης σε οργανική πρώτη ύλη, έχει αποθηκευθεί μέσω γεωλογικών
διαδικασιών στα ορυκτά καύσιμα που χρησιμοποιούμε (λιγνίτης και γαιάνθρακες, πετρέλαιο,
φυσικό αέριο). Επίσης, η άμεση θερμική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας είναι διαδεδομένη, και
μπορεί σε μεγάλη κλίμακα να εφαρμοστεί για παραγωγή ατμού και ηλεκτροπαραγωγή. Τα
φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα αποτελούν προσπάθεια να γίνει απευθείας μετατροπή της ηλιακής
ενέργειας σε ηλεκτρικό ρεύμα, εκμεταλλευόμενοι το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, που συνίσταται
στην εκπομπή ηλεκτρονίων, όταν κατάλληλα υλικά διεγείρονται με ηλιακή ακτινοβολία.
•

Περιγραφή και λειτουργία[49]

Ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο κατασκευάζεται συνήθως από SiO2 (διοξείδιο του πυριτίου) με
κατάλληλες προσμίξεις μετάλλων, που το καθιστούν ημιαγωγό και επιτρέπουν την ανάπτυξη του
φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Ο κρύσταλλος του πυριτίου μπορεί να είναι παρουσιάζει δομή
μονοκρυσταλλική (καλύτερη απόδοση αλλά δυσκολότερη κατασκευή, ακριβότερο), δομή
πολυκρυσταλλική, ή άμορφη (φθηνότερο, χαμηλή ισχύς). Οι προσμίξεις δημιουργούν
ημιαγωγώγιμες περιοχές με διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, που σχηματίζουν εσωτερικό
ηλεκτρικό πεδίο. Η συλλογή της ροής των ηλεκτρονίων γίνεται από δύο αντιδιαμετρικά
ηλεκτρόδια, (το ηλεκτρόδιο στην πλευρά που εκτίθεται στο φως είναι διαπερατό). Πολλά στοιχεία
ενώνονται μαζί σε μία κυψέλη, και οι κυψέλες ομαδοποιούνται σε ένα ολοκληρωμένο
σφραγισμένο πλαίσιο, με περίβλημα, στήριγμα και κοινούς ακροδέκτες. Το ρεύμα που παράγεται
είναι DC, με ένταση και τάση που μεταβάλλονται ανάλογα με την απορροφούμενη ηλιακή
ενέργεια. Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από: (α) ένα ή περισσότερα πλαίσια σε
συστοιχίες, και (β) μία διάταξη αντιστροφέα (inverter). Το inverter αναλαμβάνει την
σταθεροποίηση της τάσης, του μεταβλητού ρεύματος DC που παράγεται, με την χρήση μεταβλητής
αντίστασης (προσαρμογή μέγιστης ισχύος, maximum power point tracking - MPPT). Στην συνέχεια
μετατρέπει το DC σε ωφέλιμο AC 230 V, 50 Hz.

(α)
(β)
Εικόνα 6.3.3: (α) Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. (β) Σχέση τάσης και ρεύματος στα Φ/Β, για διαφορετικές τιμές
ακτινοβολίας (μπλε καμπύλες). Η λειτουργία, προσαρμόζεται στα σημεία μέγιστης ισχύος (κόκκινο).[50]
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Η ενεργειακή απόδοση των εμπορικών φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι μικρή (μέχρι περίπου
15%), αν και υπάρχουν τεχνολογίες υλικών με μεγαλύτερη απόδοση, αλλά περιορισμένη εφαρμογή
λόγω κόστους. Υπάρχουν επίσης συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανισμούς παρακολούθησης του
ήλιου, έχουν ευαισθησία σε μεγαλύτερο φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας (με πολλαπλές
στρώσεις), ή επιτυγχάνουν εστίαση με φακούς ή κάτοπτρα. Τα Φ/Β συστήματα είναι πιο εύχρηστα
σε κλίμακα μικρής ισχύος, και σε φορητές ή απομακρυσμένες εφαρμογές σε συνδυασμό με
αποθήκευση ενέργειας, αλλά οι εφαρμογές τους μπορούν να φθάσουν σε διασυνδεδεμένους
σταθμούς παραγωγής πολλών MW. Το κόστος γενικά των φωτοβολταϊκών διαρκώς μειώνεται.
Η παραγόμενη ενέργεια ανά ημέρα είναι μεταβαλλόμενη, ανάλογη της ποσότητας της
ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει ανά μονάδα επιφάνειάς τους, και εξαρτάται:
(α) Από το γεωγραφικό πλάτος του σημείου τοποθέτησης, που καθορίζει την φαινόμενη
κίνηση του ήλιου. Γεωγραφικά πλάτη κοντά στον Ισημερινό έχουν μεγαλύτερη γωνία ανύψωσης
του ήλιου μέσα στην ημέρα, περισσότερη διάρκεια ημέρας, και μεγαλύτερες ημέρες μέσα στον
χρόνο. Η μικρότερη γωνία ανύψωσης του ήλιου, επηρεάζει επιπλέον και την ένταση της άμεσης
ηλιακής ακτινοβολίας που φθάνει στην επιφάνεια της γης, γιατί αυξάνει την εξασθένιση της
ακτινοβολίας από την ατμόσφαιρα.
(β) Από τον προσανατολισμό των πλαισίων, διότι μέγιστη παραγωγή συμβαίνει για κάθετη
πρόσπτωση, αφού αυξάνει η πυκνότητα ηλιακής ισχύος ανά εμβαδόν. Για σταθερά τοποθετημένα
πλαίσια, που δεν είναι διαρκώς κάθετα στον ήλιο, ο βέλτιστος προσανατολισμός είναι προς Νότο
(για το βόρειο ημισφαίριο). Η ανύψωση του ήλιου αλλάζει τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας
(μέγιστη το μεσημέρι), όσο και μέσα στον χρόνο (μεγαλύτερη το καλοκαίρι). Η βέλτιστη γωνία
κλίσης, για σταθερά πλαίσια, αποτελεί έναν συμβιβασμό για την διάρκεια ενός έτους. Στο
γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας συνηθίζεται η γωνία 30ο ως προς τον ορίζοντα.
(γ) Οι τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, δηλαδή οι ημέρες και ώρες ηλιοφάνειας ανά έτος
(δείκτες αιθριότητας, καθαρότητα ατμόσφαιρας), επηρεάζουν την παραγωγή. Τα πλαίσια
θερμαίνονται από τον ήλιο και η υψηλή θερμοκρασία μειώνει την απόδοση. Η γωνία πρόσπτωσης
της ακτινοβολίας επηρεάζει και το ποσοστό απορρόφησης (και μετατροπής σε θερμότητα ή
ηλεκτρισμό) ή ανάκλασης από την επιφάνεια. Μείωση της απόδοσης επέρχεται και από την
γήρανση των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
(δ) Η παραγωγή μειώνεται κατά την σκίαση ενός Φ/Β πλαισίου, που μπορεί να προέρχεται
από γεωγραφικά χαρακτηριστικά (βουνά), γειτονικές κατασκευές (σπίτια), βλάστηση, ή από άλλα
Φ/Β πλαίσια. Όμως η ακτινοβολία που προσπίπτει μπορεί να διαχωριστεί σε άμεση και έμμεση
(διαχεόμενη από την ατμόσφαιρα ή γειτονικές αντανακλάσεις). Επιβαρυντική επίσης είναι και η
επικάθιση σκόνης στην επιφάνεια.

(β)
(α)
Εικόνα 6.3.4: (α) Ηλιακή τροχιά για περιοχές με βόρειο γεωγραφικό πλάτος 37ο όπως η Ικαρία. [51] (β) Η ενέργεια που
παράγει ημερησίως σταθερά τοποθετημένο σύστημα, σε σχέση με σύστημα συνεχόμενης παρακολούθησης 2 αξόνων.[50]
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Τέλος, η αποδιδόμενη ισχύς εξαρτάται και από την προσαρμογή ισχύος που επιτελεί το
inverter, την απόδοσή του γενικότερα, και τις απώλειες διασύνδεσης. Για τους παραπάνω λόγους, η
φωτοβολταϊκή ισχύς εκφράζεται με Wp (φωτοβολταϊκά watt), που είναι η έξοδος DC των πλαισίων,
σε καθορισμένες συνθήκες λειτουργίας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η απόδοση του inverter. Με
την προσαρμογή MPPT, η DC τάση έχει μικρή διακύμανση, ενώ η DC ένταση είναι σχεδόν
ανάλογη της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, οπότε σε τελική προσέγγιση θεωρούμε την παραγόμενη
Φ/Β ισχύ ανάλογη της ηλιακής ακτινοβολίας.
•

Διασύνδεση Φ/Β συστημάτων.

Τα Φ/Β συστήματα μπορούν να συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο, συνεισφέροντας στην
παραγωγή ενέργειας. Η εγκατάσταση από ανεξάρτητους παραγωγούς επιδοτείται, και η
παραγόμενη ενέργεια καταγράφεται από μετρητή και εξοφλείται με ευνοϊκό τιμολόγιο. Το υπάρχον
νομικό πλαίσιο προβλέπει δύο κατηγορίες αδειοδοτήσεων: (α) Μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα
που εγκαθίστανται από ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις, με ονομαστική ισχύ μέχρι 10 kWp
(φωτοβολταϊκά Watt) ή μέχρι 5 kWp στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως η Ικαρία. Τοποθετούνται
σε κτήρια (στέγη, τοίχοι, μόνιμα στέγαστρα) και μπορούν να αντικαθιστούν δομικά υλικά όπως τα
κεραμίδια. (β) Μεγαλύτερα κτιριακά ή υπαίθρια Φ/Β πάρκα, εγκατεστημένα σε χώρους εμπορικών,
τουριστικών ή βιομηχανικών επιχειρήσεων, ακόμη και σε αγροτικές εκτάσεις. Όσο μικρότερη είναι
η ισχύς, τόσο απλούστερες οι διαδικασίες αδειοδότησης.
Η διασύνδεση των παραπάνω συστημάτων γίνεται απευθείας στο δίκτυο διανομής χαμηλής
τάσης, και αποτελούν διάσπαρτη και κατανεμημένη παραγωγή. Η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι
σταθερή, αλλά είναι σχετικά προβλέψιμη, ειδικά σε καλοκαιρία. Από την σκοπιά της παραγωγής, τα
Φ/Β συστήματα αντιμετωπίζονται απλώς σαν μείωση της υπόλοιπης ζήτησης (αρνητική
κατανάλωση). Μάλιστα, η συνεισφορά τους μεγιστοποιείται το μεσημέρι και ιδιαίτερα το
καλοκαίρι, ταυτόχρονα με την αυξημένη ζήτηση ενέργειας, οπότε εξομαλύνουν τις αιχμές του
φορτίου. Μειονέκτημα είναι η αδυναμία ελέγχου και περιορισμού της διάσπαρτης παραγωγής, από
τον διαχειριστή του συστήματος. Γιαυτό τον λόγο, και στα Φ/Β τίθενται περιορισμοί στην
διείσδυση σε ένα σύστημα, όπως και στα αιολικά.
Επιπλέον, η διασύνδεση απαιτεί ιδιαίτερη μέριμνα στην διαχείριση του δικτύου διανομής,
αφού εμφανίζεται τοπική ανύψωση τάσης στο σημείο σύνδεσης. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο
κίνδυνος νησιδοποίησης, δηλαδή η εμφάνιση τάσης, σε ένα τμήμα του δικτύου που έχει
απομονωθεί από κάποιο σφάλμα ή για συντήρηση (απομονωμένη νησίδα ενέργειας). Τα inverter
πρέπει να επιτηρούν το δίκτυο και να απομονώνονται έγκαιρα, ώστε να μην τροφοδοτούν το δίκτυο
τοπικά, με κίνδυνο βλάβης σε συσκευές από λανθασμένο ρεύμα, ή ακόμα και ατυχήματος.
Επιπλέον, κατά την λειτουργία πρέπει πρέπει να διατηρείται η σωστή τάση εξόδου, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές ποιότητας ισχύος (διακύμανση, άεργος ισχύς, συχνότητα, αρμονικές). Από την
πλευρά των διαχειριστών του δικτύου, πρέπει να γίνονται αντίστοιχες μετρήσεις της τάσης,
ρύθμιση της εξόδου του κοντινού Υ/Σ και γενικά ανταπόκριση και προσαρμογή στις μεταβολές του
δικτύου. Μελλοντική προοπτική αποτελεί η αυτοματοποίηση αυτού του ελέγχου, με μετάδοση
μετρήσεων και ενσωμάτωση πληροφοριακών συστημάτων στο δίκτυο (“έξυπνα” δίκτυα, smart
grids). Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται διάδοση της κατανεμημένης ασαφούς παραγωγής, αλλά
και της διάσπαρτης αποθήκευσης (πχ σε φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων), αυξάνοντας τελικά την
διείσδυση των ΑΠΕ.
•

Προδιαγραφές διασύνδεσης.

Παρακάτω φαίνονται κάποιες χαρακτηριστικές προδιαγραφές που τίθενται για κάθε
σύστημα, για την διασύνδεση με το κοινόχρηστο δίκτυο. Αφορούν αδειοδοτήσεις μικρών
συστημάτων από ιδιώτες. Ο πίνακας της ΔΕΗ εξετάζει τις προυποθέσεις αδειοδότησης, καθώς και
την δυνατότητα σύνδεσης Φ/Β στο δίκτυο χαμηλής τάσης, ώστε η ανύψωση τάσης που θα
εμφανιστεί να τηρείται εντός ορίων:
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Ισχύς Φ/Β:

Από 5 μέχρι 10 kWp
(για προσπίπτουσα ηλ.
Ακτινοβολία 1 kW/m2)

Τύπος παροχής:

Μονοφασική.

Άλλες προυποθέσεις:

Να υπάρχει ηλιακός
θερμοσίφωνας.

Επιτρεπτή διακύμανση
τάσης:

+15% και -20%

Συχνότητα f:

47,5~51 Hz

THD: (Total Harmonic
Distortion, ισχύς αρμονικών
εξόδου)

<5%

IDC: (σταθερή συνιστώσα,
πόλωση)

<0,5% Ιnom

Προστασία νησιδοποίησης: Πρότυπο VDE 0126

Σε παραβίαση ορίων:

off το πολύ σε 0,5 sec
on το νωρίτερο σε 3 min

(β)

(α)

Πίνακας 6.3.3: (α) Προδιαγραφές διασυνδεδεμένων μικρών Φ/Β σε οικίες. (β) ελάχιστη απόσταση από Υ/Σ, ενός
διασυνδεδεμένου Φ/Β συστήματος, ώστε η ανύψωση τάσης να μείνει εντός ορίων. Απόσταση σε m, ισχύς του Φ/Β σε kWp.
[52]

Υπάρχουν τέλος προδιαγραφές για την συμπεριφορά κατά την διάρκεια ανωμαλίας του
δικτύου, κατά τον παραλληλισμό, για την αντοχή σε υπερτάσεις, τις ηλεκτρομαγνητικές
παρεμβολές, την απώλεια συγχρονισμού, τους χρόνους απόκρισης, και άλλα.[53]
•

Διαθέσιμο ηλιακό δυναμικό.

Η Ικαρία (και η Ελλάδα γενικότερα) λόγω του γεωγραφικού πλάτους, αλλά και του
μεσογειακού κλίματος, διαθέτει αρκετές ώρες και ημέρες ηλιοφάνειας, και άρα υψηλό ηλιακό
δυναμικό. Γενικά για τον νομό Σάμου, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από μετρήσεις:[51]
Μήνας:

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία
64,9 82,1 126,7 162,5 206,8 224,9 230,6 209,6 163,7 120,5 78,6
(άμεση και διάχυτη) στο οριζόντιο
2
επίπεδο: (kWh/m )
Μέση μηνιαία διάχυτη ηλιακή
ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο:
(kWh/m2)

25,5 32,6

Μέσος μηνιαίος συντελεστής αιθριότητας
kt: (ακτινοβολία στο έδαφος διά
0,45 0,48
ακτινοβολία εκτός ατμόσφαιρας)

58,5

51

66,1

82

85,5

85,3

73,9

55,8

40,6

27,1

22,5

0,52

0,55

0,6

0,65

0,66

0,66

0,64

0,6

0,54

0,45

Πίνακας 6.3.4: Κλιματολογικά στοιχεία για το νομό Σάμου. [51]
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Εικόνα 6.3.5: Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο επίπεδο, στο νομό Σάμου.

Το νότιο τμήμα του νησιού διαθέτει λίγο περισσότερη ηλιοφάνεια, λόγω της μεγαλύτερης
σκίασης που προκαλεί στο βόρειο τμήμα η οροσειρά του Αθέρα. Ακολουθούν στοιχεία για το
ηλιακό δυναμικό του νησιού, όπως υπολογίζεται με γεωγραφικά μοντέλα:

(α)
Οριζόντια πρόσπτωση
(σε επίπεδο έδαφος).

(β)
Κάθετη πρόσπτωση
(σε τοίχο με νότιο
προσανατολισμό).

(γ)
(δ)
(ε)
Πρόσπτωση σε επιφάνεια Βέλτιστη γωνία κλίσης
Κάθετη πρόσπτωση, με
με βέλτιστη κλίση (και (μοίρες προς ορίζοντα) για σύστημα παρακολούθησης
νότιο προσανατολισμό). μέγιστη ετήσια παραγωγή.
2 αξόνων.

Εικόνα 6.3.6: Πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας σε kWh/m2, μέση ετήσια τιμή, για ασκίαστη επιφάνεια στο ύψος του
εδάφους. [54]

Ακολουθούν δεδομένα για την διακύμανση της ακτινοβολίας μέσα σε ένα χρόνο, όπως
υπολογίζονται στην περιοχή του Αγ. Κηρύκου. Θεωρήθηκαν Φ/Β πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου,
εμβαδού 1 m2, ονομαστικής ισχύος 1 kWp και συνολική απόδοση συστήματος (Φ/Β+inverter) 75%:

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 6.3.7: Παραγωγή ενέργειας ανά εγκατεστημένη επιφάνεια Φ/Β ισχύος 1 kWp. (α) Διακύμανση μέσης τιμής ανά
μήνα, κλίση 30ο. (β) Μέση τιμή ανά ημέρα, κλίση 30ο (μωβ χρώμα) και οριζόντια (μπλε). (γ) Μεταβολή της ιδανικής
γωνίας (ημερήσια βέλτιστη κλίση) μέσα στο έτος. [54]
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Παρακάτω φαίνεται η ημερήσια διακύμανση της ακτινοβολίας, στην ίδια περιοχή, για
διαφορετικούς μήνες του χρόνου. Ο μήνας Δεκέμβριος έχει την μικρότερη ημέρα του έτους, και την
χαμηλότερη ανύψωση του ήλιου, ενώ ο Ιούνιος την μεγαλύτερη ημέρα και ανύψωση. Θεωρήθηκε
σταθερή επιφάνεια κλίσης 30ο και νότιου προσανατολισμού. Η ώρα είναι η τοπικά φαινόμενη
ηλιακή.

(α)

(β)

(γ)

(δ)

Εικόνα 6.3.8: Διακύμανση της ισχύος της ακτινοβολίας ανά επιφάνεια (W/m2), σε μία ημέρα. (α) Μέση τιμή ακτινοβολίας
Ιουνίου, καθαρός ουρανός. (β) Πραγματική ακτινοβολία Ιουνίου, ολική τιμή και συνιστώσα έμμεσης ακτινοβολίας από
διάχυση. (γ) Μέση τιμή Δεκεμβρίου, καθαρός ουρανός. (β) Πραγματική Δεκεμβρίου, ολική τιμή και διάχυση. [54]

•

Προοπτικές εξέλιξης.

Προς το παρόν, στην Ικαρία υπάρχουν μόνο κάποια μικρά αυτόνομα φωτοβολταϊκά
συστήματα, σε απομακρυσμένες κατοικίες, χωρίς ρευματοδότηση από το δίκτυο της ΔΕΗ.
Λειτουργούν αποθηκεύοντας ενέργεια σε χημικούς συσσωρευτές (μπαταρίες 12 V), με την βοήθεια
κατάλληλων φορτιστών. Στην συνέχεια το inverter μετατρέπει το συνεχές ρεύμα των συσσωρευτών
σε εναλλασσόμενο, τάσης 230 V και συχνότητας 50Hz που τροφοδοτεί την οικιακή εγκατάσταση.
Συχνά τα αυτόνομα Φ/Β συνδυάζονται με μικρές Α/Γ, που βοηθούν στην φόρτιση των
συσσωρευτών. Σημαντική είναι όμως και η δυνατότητα εκμετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας
μέσω των θερμικών της αποτελεσμάτων. Στην Ικαρία γίνεται χρήση θερμικών ηλιακών διατάξεων
σε οικιακή κλίμακα ή σε τουριστικές μονάδες, όπου οι ηλιακοί θερμοσίφωνες θερμαίνουν νερό για
χρήση λουτρού. Η ενέργεια αυτή εκπίπτει από την ζήτηση φορτίου της ηλεκτρικής κατανάλωσης.
Για το 2008 υπάρχει απόφαση της Ρ.Α.Ε. για την μέγιστη ισχύ συνολικής Φ/Β παραγωγής
που μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε μη-διασυνδεδεμένο νησί, ώστε να είναι εφικτή η απορρόφηση
ενέργειας, χωρίς να ζημιώνεται η λειτουργία του υπόλοιπου συστήματος από την διακύμανση
φορτίου. Για την Ικαρία το περιθώριο ορίζεται στα 1040 kWp.[55] Έχουν ήδη εγκριθεί αδειοδοτήσεις
για 39 kWp, ενώ εκκρεμούν και άλλες αιτήσεις[47] ισχύος 698,55 kWp, οπότε υπάρχει προοπτική για
συνολική παραγωγή 737,55 kWp. Παρατίθενται χαρακτηριστικά για κάποιες από τις αιτήσεις
εγκατάστασης διασυνδεδεμένων Φ/Β πάρκων:
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(α) Εγκατάσταση Φ/Β πάρκου, ισχύος 300 kWp, σε αγροτεμάχιο στις Βίγλες Θερμών Αγ. Κηρύκου,
από ιδιώτη (Αντ. Λακιός), στην γραμμή R210.
(β) Εγκατάσταση μικρού Φ/Β πάρκου, ισχύος 19,5 kWp, σε τουριστική μονάδα στην Μονοκουμαρέ
Αρέθουσας (γραμμή R220). Το σύστημα αυτό θα χρησιμοποιεί Φ/Β πλαίσια τύπου SP150
(κατασκευάζονται με διάφορες επωνυμίες) και έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Ονομαστική ισχύς συστήματος:

19,5 Wp

Τεμάχια πλαισίων:

130

Ονομαστική ισχύς πλαισίου:

150 Wp

Ετήσια παραγωγή ενέργειας (αναμενόμενη στο σημείο τοποθέτησης): 29 kWp h
Ενδεικτικό κόστος επένδυσης:
50.000-100.000 €
Πίνακας 6.3.5: Χαρακτηριστικά ενός Φ/Β συστήματος υπό ένταξη.

Εικόνα 6.3.9: Φ/Β πλαίσιο SP150.[56]

Πλαίσιo τύπου SP 150

Ονομαστικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες δοκιμής
(ακτινοβολία 1000 kW/m2, φάσμα AM1,5, θερμοκρασία πλαισίου 25οC)

Κατασκευή:

Μονοκρ. πυριτίου

Διαστάσεις:

1622x814 mm

Πάχος:

54 mm (με ακροδέκτες) Μέγιστη ισχύς πλαισίου:

Βάρος:

17 kg

Ανοχή μέγιστης ισχύος:

Τάση εξόδου:

24 VDC

Τάση μέγιστης ισχύος:

Vmpp = 34 V

Μέγιστη τάση
συστήματος:

820 VDC

Τάση ανοιχτοκυκλώματος:

Voc = 43,4 V

Ρεύμα βραχυκυκλώματος:

Isc = 4,8 A

Ελάχιστη μέγιστη ισχύς:

Pmpp MIN = 142,5 Wp

Κιβώτιο ακροδεκτών
Μέγιστη διατομή
αγωγών:

4 mm2

Προστασία:

IP54

Δίοδοι
παράκαμψης:

3

Ονομαστική ισχύς πλαισίου: Pr = 150 Wp
Pmpp = 150 Wp (maximum power point)

±5 %

Τυπικά χαρακτηριστικά λειτουργίας
(ακτ. 800 kW/m2, φάσμα AM1,5, θερμ. περιβάλ. 20οC, ανέμοι 1 m/sec)
Θερμοκρασία πλαισίου:

45oC

Ονομαστική ισχύς πλαισίου: Pr = 109 Wp

Θερμοκρασιακοί συντελεστές
o

aPr

-0,45 % / C

aVmpp

-152 mV / oC
o

Τάση μέγιστης ισχύος:

Vmpp = 31,2 V

Τάση ανοιχτοκυκλώσεως:

Voc = 39,9 V

Ρεύμα βραχυκυκλώσεως:

Isc = 3,9 A

Χαρακτηριστικά λειτουργίας σε χαμηλή ακτινοβολία
(ακτ. 200 kW/m2, φάσμα AM1,5, θερμ. πλαισίου 25οC)

aIsc

+2 mA / C

aVoc

-152 mV / oC
Μείωση απόδοσης:
7% (σε σχέση με ονομαστικά χαρακτ.)
Πίνακας 6.3.6: Χαρακτηριστικά των Φ/Β πλαισίων SP150.[56]
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(γ)
(β)
Εικόνα 6.3.10: (α) Χαρακτηριστικές καμπύλες V-I του πλαισίου SP 150. (β) Επίδραση θερμοκρασίας.[56]

6.3.3 Γεωθερμία.
•

Πληροφορίες.

Η θερμοκρασία του φλοιού της γης, λίγο κάτω από το έδαφος είναι σταθερή και αυξάνεται
όσο μεγαλώνει το βάθος. Πηγή της θερμότητας είναι τα ενδότερα στρώματα του εσωτερικού της
γης. Είναι εφικτό να αξιοποιηθεί η ενέργεια αυτή, διοχετεύοντας με αντλίες σε βαθιά γεώτρηση
νερό ή άλλο υγρό, το οποίο θερμαίνεται και επιστρέφει αντλούμενο στην επιφάνεια, από δεύτερη
γεώτρηση. Όταν οι θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται είναι άνω των 100ο C, μπορεί να γίνει χρήση
ατμού για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μονάδες που χρησιμοποιούνται είναι
ατμοηλεκτρικές, που λειτουργούν με λέβητα, ατμοστρόβιλο και πύργο ψύξης, παρόμοια με τις
λιγνιτικές. Επιπλέον εξελίσσονται νέες τεχνολογίες, που επιτρέπουν ηλεκτροπαραγωγή με
θερμοκρασίες χαμηλότερες από 100oC. Χρησιμοποιούν στρόβιλο με κλειστό κύκλωμα υγρού, το
οποίο έχει χαμηλότερο σημείο βρασμού από το νερό (τεχνολογίες δυαδικού κύκλου).

Εικόνα 6.3.11: Γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγική μονάδα δυαδικού κύκλου. Διοχετεύει άλμη στο υπέδαφος, ενώ στο
κλειστό κύκλωμα του στροβίλου χρησιμοποιεί ισοβουτάνιο (ψυκτικό αέριο, C4H10), το οποίο στην συνέχεια
συμπυκνώνεται με τη βοήθεια κυκλώματος νερού. [57]
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Ακόμη και το νερό χαμηλότερης θερμοκρασίας αξιοποιείται με πολλούς τρόπους, όπως σε
κεντρικά δίκτυα θέρμανσης οικισμών (τηλεθέρμανση), αγροτικές εγκαταστάσεις (θερμοκήπια),
βιοτεχνίες (ξήρανση προϊόντων) και σε άλλες εφαρμογές. Στην περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής,
απομένουσα θερμική ενέργεια μπορεί να αξιοποιείται στην συνέχεια για θέρμανση, με συστήματα
ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης).
•

Γεωθερμικά πεδία.

Η δυνατότητα εκμετάλλευσης της γεωθερμίας για ηλεκτροπαραγωγή σε μεγάλη κλίμακα,
καθορίζεται από το βάθος στο οποίο συναντάται ικανά υψηλή θερμοκρασία, κάτι που οριοθετεί ένα
γεωθερμικό πεδίο. Πολλές φορές, η εκμετάλλευση είναι ευκολότερη, άρα και οικονομοτεχνικά
εφικτή, γιατί το πεδίο εμφανίζεται σε μικρό βάθος λόγω γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων, ή
ηφαιστειακής ιδιαιτερότητας. Σημασία για την κατασκευή γεωθερμικού συστήματος, έχει και η
καταλληλότητα του υπεδάφους. Συχνά, σε περιοχές με ρηχό γεωθερμικό πεδίο, η παρουσία της
θερμότητας είναι εμφανής στην επιφάνεια, και συνοδεύεται από φυσική ανάβλυση θερμού νερού, ή
σε εξαιρετικές περιπτώσεις ακόμη και ατμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε
ηλεκτροπαραγωγή. Τέλος, αβαθής γεωθερμία μπορεί να εφαρμοστεί και σε μικρή κλίμακα, όπου
χωρίς γεωθερμικό πεδίο, και αξιοποιώντας απλώς την σταθερή θερμοκρασία του υπεδάφους σε
σχέση με την ατμόσφαιρα, επιτυγχάνουμε κλιματισμό σε οικοδομές και θερμοκήπια.
•

Προοπτικές.[58]

Στην Ικαρία εκδηλώνονται γεωθερμικά φαινόμενα, με 10 περίπου πηγές θερμού νερού
(αλμυρού και ραδιενεργού, χαρακτηρίζονται ως ιαματικές) που αναβλύζουν επιφανειακά, σε 5
διαφορετικές τοποθεσίες στα ανατολικά του νησιού. Οι πηγές αυτές είναι παράκτιες και
τροφοδοτούνται από την καταβύθιση θαλάσσιου νερού μέσα από τεκτονικά ρήγματα του
υπεδάφους. Το νερό θερμαίνεται, εμπλουτίζεται με στοιχεία όπως ραδόνιο και επιστρέφει από
διεξόδους στην επιφάνεια της γης. Ειδικότερα, σε απόσταση 1,5 km από τον ΤΣΠ Αγ. Κηρύκου
υπάρχει η μεγαλύτερη επιφανειακή ανάβλυση, θερμοκρασίας 58 oC και ροής 10.000 m3 ημερησίως,
που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί καταρχάς αυτούσια, για εφαρμογές τηλεθέρμανσης. Σύμφωνα με
μελέτη,[58] αξιοποιώντας μια διαφορά θερμοκρασίας 58oC - 40oC = 18oC, προκύπτει θερμική ισχύς
2,09 MWth (θερμικά Watt), που αντιστοιχεί σε ετήσια παραγωγή 3,183 GWh ισοδύναμου
ηλεκτρικού ρεύματος (υπολογίζεται για θέρμανση κτηρίων, επί 1500 h/έτος). Αντιστοιχεί δηλαδή
σχεδόν στο 10% της ετήσιας ηλεκτρικής παραγωγής του νησιού, ενώ το νερό εξακολουθεί και
παραμένει διαθέσιμο για θερμά λουτρά.
Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του γεωθερμικού πεδίου του νησιού, έχει εξαγγελθεί
η διενέργεια ερευνών από το ΙΓΜΕ (γεωτρήσεις), για το δεύτερο εξάμηνο του 2011,[59] όπου και θα
διαπιστωθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης για ηλεκτροπαραγωγή ή για άλλες χρήσεις.
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6.4 Διασύνδεση με άλλα συστήματα.
•

Γενικά.

Η διασύνδεση ΣΗΕ μεταξύ τους, ώστε να σχηματιστεί ένα μεγαλύτερο σύστημα, προσφέρει
πάρα πολλά οφέλη, γιαυτό και επιδιώκεται πάντοτε, ακόμα και μεταξύ διαφορετικών εταιριών ή
κρατών. Σαν αποτελέσματα έχει:[8]
(α) Την βέλτιστη λειτουργία των μονάδων, και την οικονομικότερη συνολικά παραγωγή, λόγω της
ευελιξίας που παρέχεται από το μεγαλύτερο σύστημα κατά την επιλογή μονάδων. Αξιοποιούνται
καλύτερα οι φθηνότερες μονάδες και φορτίζονται σωστά στο σημείο μέγιστης απόδοσης. Επιπλέον
αυξάνονται οι διαθέσιμες επιλογές δρομολόγησης ισχύος.
(β) Την εξομάλυνση των διαταραχών σε ζήτηση και παραγωγή, αφού η αδράνεια του συνολικού
συστήματος γίνεται μεγαλύτερη.
(γ) Την αύξηση της στρεφόμενης εφεδρείας στην διάθεση κάθε υποσυστήματος, και την
εξασφάλιση αξιοπιστίας κατά την διαχείριση τοπικών σφαλμάτων παραγωγής ή δικτύου.
(δ) Την αύξηση στην ικανότητα απορρόφησης των ΑΠΕ.
(ε) Την αποφυγή εγκατάστασης τοπικά ασύμφορων ή ρυπογόνων μονάδων.
Τα συστήματα λειτουργούν συνδεδεμένα, διατηρώντας επάρκεια ισχύος, έχοντας όμως την
επιπλέον δυνατότητα ανταλλαγής ενέργειας όταν αυτό είναι απαραίτητο, ή απλά ωφελεί
οικονομικά. Οι ανταλλαγές μπορεί να γίνονται προσυμφωνημένα και να ανταποδίδονται, ή να
γίνονται σε έκτακτα περιστατικά. Σε άλλες περιπτώσεις όπως στα νησιά, η διασύνδεση
πραγματοποιείται για την κατάργηση των ασύμφορων ΑΣΠ και την άρση των περιορισμών που
τίθενται στις ΑΠΕ.
•

Προοπτικές.

Υπάρχει η πρόθεση από τον ΔΕΣΜΗΕ για μελλοντική διασύνδεση των ΑΣΠ των νησιών
του Αιγαίου, με προοπτική την ένωσή τους με τον ηπειρωτικό κορμό. Σύμφωνα με προκαταρκτικές
μελέτες[36], τρία πιθανά σενάρια που προτείνονται, και αφορούν την Ικαρία είναι:
(α) Σταδιακή σύνδεση της Ικαρίας με Φούρνους και Σάμο, Δωδεκάνησα, Ρόδο και Κρήτη.
(β) Σύνδεση με Μύκονο, Κυκλάδες και από εκεί στο ηπειρωτικό δίκτυο, μέσω Άνδρου - νότιας
Εύβοιας ή μέσω Σύρου - Λαυρίου.
(γ) Σύνδεση αφενός με Σάμο και Φούρνους, και αφετέρου με Χίο και Λέσβο, και στην συνέχεια στο
ηπειρωτικό δίκτυο, μέσω Ψαρών, Σκύρου και Εύβοιας (Αλιβέρι).
Η μελέτη[36] καταλήγει στο σενάριο (γ) ως οικονομοτεχνικά επικρατέστερο. Σύμφωνα με
αυτό, η Ικαρία θα συνδεθεί σε πρώτη φάση με το ΑΣΠ Σάμου (που περιλαμβάνει ήδη τους
Φούρνους), και σε δεύτερη φάση με τα ΑΣΠ Χίου και Λέσβου. Από την Χίο προβλέπεται αργότερα
η επέκταση του δικτύου, και μέσω Ψαρών και Σκύρου η σύνδεση με τον ηπειρωτικό κορμό. Η
μελέτη[36] καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διασύνδεση των ΑΣΠ Ικαρίας και Σάμου μεταξύ τους
και μόνο, θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της απορρόφησης του διαθέσιμου αιολικού δυναμικού
μέχρι 4,9 φορές, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους του συστήματος που προκύπτει. Αργότερα, η
σύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα της Ελλάδας και άλλων χωρών, καταργεί τα όρια στην μέγιστη
εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Ως μέθοδος σύνδεσης με Χίο και Σάμο, η μελέτη[36] προτείνει
υποθαλάσσια γραμμή εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης HVAC 150kV, και διπλού
κυκλώματος για αξιοπιστία και καλύτερη μεταφορά ισχύος.
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Εικόνα 6.4.1: Σενάρια διασύνδεσης νήσων Αιγαίου.[36]

Τύπος Σύνδεσης:

Υποθαλάσσιο καλώδιο

Αγωγός:

Διπλός

Διατομή:

2x40 mm2

Τάση:

~AC 150 kV

Δυνατότητα μεταφοράς
φαινόμενης ισχύος:

2x140 MVA

Μήκος καλωδίων για Σάμο: 2x40=80 km
Μήκος καλωδίων για Χίο:

2x55=110 km

Συνολικό μήκος καλωδίων:

190 km

Αντιστάθμιση άεργου
φορτίου (χωρητικού) των
υποθαλάσσιων αγωγών:

3 διατάξεις πηνίων 100 MVAr

2 SVC (Static Var Compensators)
-60 έως +60 MVAr
Πίνακας 6.4.1: Τεχνικά χαρακτηριστικά διασύνδεσης Ικαρίας με τα Χίο και Σάμο.[36]
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Οι υποθαλάσσιες γραμμές αποτελούνται από ποντισμένα στο βυθό καλώδια με πολύ καλή
μόνωση και θωράκιση, με βασικό τους κίνδυνο τις άγκυρες ή τα συρόμενα αλιευτικά εργαλεία
σκαφών. Συνήθως, σε υποθαλάσσιες διασυνδέσεις προτιμάται η μεταφορά με συνεχές ρεύμα
υψηλής τάσης (HVDC) αντί για HVAC. Το συνεχές ευνοείται στις μεγάλες αποστάσεις γιατί
παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα:[6]
(α) Δεν εμφανίζονται στις γραμμές επαγωγικά και χωρητικά φαινόμενα.
(β) Μειώνονται οι διαρροές ενέργειας των καλωδίων κάτω από την θάλασσα, που παρουσιάζει το
εναλλασσόμενο λόγω χωρητικών φαινομένων.
(γ) Το DC επιτρέπει μεγαλύτερη μεταφορά ισχύος από το AC, με αγωγούς ίδιας διατομής. Δεν
παρουσιάζει επιδερμικό φαινόμενο, ούτε τίθεται θέμα ευστάθειας γραμμών. Επιτυγχάνεται έτσι
μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα ισχύος σε αποστάσεις.
(δ) Επειδή πραγματοποιείται η ενδιάμεση μετατροπή σε DC, μπορεί να γίνει ασύγχρονη σύνδεση,
ακόμη και σε συστήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Μειονεκτήματα του HVDC είναι η δυσκολία στη ρύθμιση τάσης και έντασης, οι
πολύπλοκες διατάξεις λειτουργίας, και η δυσκολότερη διακοπή του συνεχούς, ρεύματος, αφού η
τάση δεν παρουσιάζει διελεύσεις από το μηδέν ώστε να σβήνει ευκολότερα το τόξο.[6] Επειδή η
επένδυση σε τεχνολογία HDVC είναι ακριβότερη, σε μικρές αποστάσεις ενδέχεται να προτιμάται η
λύση HVAC, συνυπολογίζοντας τις απώλειες ρεύματος στο νερό.
Η διασύνδεση των Κυκλάδων έχει ήδη δρομολογηθεί, με την Νότια Εύβοια, Άνδρο και
Τήνο ήδη συνδεδεμένες.[60] Το κόστος υποθαλάσσιας διασύνδεσης γενικά είναι μεγάλο και δεν
αντισταθμίζεται μόνο από την εξοικονόμηση πετρελαίου, αλλά από την δυνατότητα αιολικής
παραγωγής. Γιαυτό τον λόγο γίνονται οι επενδυτικές προτάσεις για τις διασυνδέσεις, από τους
αιολικούς παραγωγούς που ενδιαφέρονται για εγκατάσταση Α/Π στο Αιγαίο.[61] Μία τέτοια πρόταση
αποτελεί και η κατασκευή του Α/Π 330 MW στην κορυφογραμμή του Αθέρα, μαζί με την
διασύνδεση του.[48] Εάν το έργο ολοκληρωθεί, μέσα σε 25 χρόνια, θα αποτελέσει την τελική λύση
στην διασύνδεση της Ικαρίας. Οι προδιαγραφές της σύνδεσης θα καθοριστούν σε συνεργασία με
τον ΔΕΣΜΗΕ, και θα ενταχθούν στο σχέδιο ανάπτυξης του ελληνικού συστήματος.
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7. Προσομοίωση λειτουργίας του συστήματος.
7.1 Εισαγωγή.

7.1.1 Γενικά περί προσομοίωσης.
•

Η μελέτη με την βοήθεια Η/Υ.

Η μελέτη της λειτουργίας ενός ΣΗΕ, είναι μια απαραίτητη διαδικασία, τόσο κατά τον
σχεδιασμό, ώστε να επιλεγούν οι καταλληλότερες παράμετροι, όσο και κατά την λειτουργία του,
ώστε να βελτιστοποιηθεί η απόδοση. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούνται μαθηματικά πρότυπα
(μοντέλα), που περιγράφουν κατά το δυνατό τα διάφορα στοιχεία που αποτελούν το σύστημα. Οι
υπολογισμοί που πρέπει να γίνουν είναι πολύπλοκοι και επίπονοι, ακόμα και με την χρήση
απλουστευμένων προσεγγίσεων. Αναντικατάστατο βοήθημα στην ανάλυση του συστήματος
αποτελούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, με κατάλληλο λογισμικό, που αναλαμβάνουν την
εκτέλεση των υπολογισμών και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με παραστατική μορφή. Ο
ρόλος του μελετητή έγκειται στον ορισμό των στοιχείων, στην εισαγωγή των κατάλληλων
δεδομένων και στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Η διαδικασία αυτή αποτελεί την προσομοίωση
ενός συστήματος.
•

Ανάλυση ενός συστήματος.
Η ανάλυση ενός συστήματος, γίνεται συνήθως με τις εξής μελέτες:[6]

(α) Μελέτες ροής φορτίου. Είναι ο μαθηματικός προσδιορισμός και η λύση της εξίσωσης
μόνιμης κατάστασης, της λειτουργίας του συστήματος. Μας δείχνει την στιγμιαία ροή ισχύος
μεταξύ των γεννητριών και των φορτίων, καθώς και τις τάσεις και τα ρεύματα σε κάθε σημείο. Οι
μελέτες αυτές χρησιμεύουν για την κατάλληλη επιλογή μεγεθών και την ρύθμιση της λειτουργίας,
ώστε να αποφευχθούν προβλήματα και να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή.
(β) Μελέτες οικονομικής λειτουργίας. Αφορούν την προσπάθεια ελαχιστοποίησης του
κόστους παραγωγής ενέργειας. Συνίστανται στην κατανομή φορτίου στις λειτουργούσες μονάδες
(ρύθμιση), στην ένταξη άλλων μονάδων, στον προγραμματισμό για το μέλλον (πρόβλεψη ένταξης
μονάδων, διαχείριση καυσίμων, κατασκευή νέων σταθμών) αλλά και στις ανταλλαγές ενέργειας.
Λαμβάνουν υπόψιν το κόστος καυσίμου, την απόδοση των μονάδων, το κόστος συντήρησης, την
αξία νέου υλικού, και τα έσοδα της πώλησης της ενέργειας.
(γ) Μελέτες σφαλμάτων, που αναφέρονται στο φαινόμενο του βραχυκυκλώματος.
Καλούνται να προσδιορίσουν την ένταση του ρεύματος που θα εμφανιστεί, και τις συνέπειες στο
σύστημα, όπως διαταραχές ή και μόνιμες βλάβες που μπορεί να προκαλέσει. Με βάση τα
παραπάνω υλοποιείται η προστασία του συστήματος, με κατάλληλες διατάξεις (ασφάλειες), σωστή
επιλογή μεγεθών (διάμετρο αγωγών), γειώσεις, και αυτόματα μέσα ελέγχου.
(δ) Μελέτες μεταβατικής ευστάθειας. Αποτελούν το μαθηματικό πρόβλημα της
μεταβατικής κατάστασης του συστήματος, μετά από μια διαταραχή. Ζητούμενο είναι το σύστημα
να επανέρθει σε κατάσταση ισορροπίας, χωρίς να αποσυγχρονιστούν οι μονάδες.
(ε) Μελέτες ευστάθειας μόνιμης κατάστασης, που ουσιαστικά αποτελούν μελέτες ροής
φορτίου, με σκοπό να διερευνηθούν τα όρια ομαλής λειτουργίας του συστήματος. Εξετάζεται η
μέγιστη μεταφορική ικανότητα ισχύος, η τήρηση του ισοζυγίου ενεργού και άεργου ισχύος, και η
σταθερότητα της τάσης.
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7.1.2 Το λογισμικό HOMER.
•

Παρουσίαση του προγράμματος.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, για την μελέτη της λειτουργίας του ΑΣΠ Ικαρίας,
χρησιμοποιούμε το λογισμικό προσομοίωσης HOMER Energy 2.68 που διατίθεται ελεύθερα στο
διαδίκτυο.[62] Το πρόγραμμα κατασκευάστηκε αρχικά για λογαριασμό του αμερικανικού εθνικού
οργανισμού για τις ΑΠΕ (NREL, National Renewable Energy Laboratory).[63] Αποτελεί ένα
εργαλείο τεχνοοικονομικής ανάλυσης λειτουργίας ΣΗΕ. Εξειδικεύεται σε συστήματα μικρής
κλίμακας, αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα, που χρησιμοποιούν ΑΠΕ και συμβατικές γεννήτριες,
τεχνολογίες αποθήκευσης, ενώ καλύπτει και άλλα παρεμφερή ζητήματα όπως θερμική ενέργεια και
βιοκαύσιμα. Το πρόγραμμα μελετά την λειτουργία ενός απλοποιημένου μοντέλου του συστήματος,
σε βάθος χρόνου, εξάγοντας συμπεράσματα για την παραγόμενη ενέργεια, την κατανάλωση
καυσίμου, το κόστος αλλά και τους εκπεμπόμενους ρύπους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το
σχεδιασμό ενός συστήματος, για την πρόβλεψη της λειτουργίας του, την διαστασοποίηση των
παραμέτρων του, και την διερεύνηση μεταβαλλόμενων μεταβλητών.

Εικόνα 7.1.1: Η βασική οθόνη του Homer: (1) Μοντέλο του συστήματος και εισαγωγή στοιχείων. (2) Εισαγωγή
διαθέσιμων πόρων και άλλων δεδομένων. (3) Εκτέλεση προσομοίωσης. (4) Αποτελέσματα προσομοίωσης.

•

Η λειτουργία του προγράμματος.[64]

Το πρόγραμμα κατά την προσομοίωση εκτελεί πολλαπλές μελέτες ροής φορτίου και
οικονομικής λειτουργίας, σε ωριαία βάση, και για την διάρκεια ενός ολόκληρου έτους. Στην
συνέχεια επεκτείνεται σε όλη την περίοδο ζωής του συστήματος. Αρχικά απαιτείται από τον χρήστη
να ορίσει εισόδους:
(α) Την δομή του υπό εξέταση συστήματος, δηλαδή από ποια πιθανά στοιχεία θα αποτελείται
(equipment to consider). Απεικονίζεται με ένα απλουστευμένο διάγραμμα.
(β) Τις λεπτομέρειες των επιμέρους στοιχείων, όπως γεννήτριες, φορτία, μετατροπείς, ταμιευτήρες,
και εξωτερική διασύνδεση. Εισάγονται δεδομένα (component inputs) για το είδος των στοιχείων,
τον αριθμό, και στην συνέχεια κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τρόποι διασύνδεσης, ρυθμίσεις
λειτουργίας, και οικονομικά στοιχεία. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής διαφορετικών μεγεθών
ισχύος προς εξέταση (sizes to consider), ή εναλλακτικά να μην συμπεριληφθεί κάποιο στοιχείο.
(γ) Τους διαθέσιμους πόρους του συστήματος (resources), όπως αποθέματα και τιμές καυσίμων,
αιολικό και ηλιακό δυναμικό, πληροφορίες για το περιβάλλον της εγκατάστασης, στοιχεία για την
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οικονομία, την αγορά ενέργειας, περιορισμούς που τίθενται, καθώς και ρυθμίσεις ελέγχου του
συστήματος.
Κατά την εισαγωγή των παραπάνω δεδομένων, παρέχεται η επιπλέον δυνατότητα σε
αριθμητικές μεταβλητές να οριστούν με ένα ευρύτερο σύνολο τιμών, που να εκφράζει πιθανές
μεταβολές στις παραμέτρους (sensitivity values). Αφού οριστούν από τον χρήστη όλα τα παραπάνω
στοιχεία εισόδου, εκτελείται η προσομοίωση (calculate) της λειτουργίας του εικονικού
συστήματος. Γίνονται υπολογισμοί του ισοζυγίου ενέργειας (παραγωγής / κατανάλωσης) και
ταυτόχρονα οικονομική ανάλυση (για βέλτιστη κατανομή φορτίου, ένταξη μονάδων κλπ.), για κάθε
ώρα ενός έτους. Τα αποτελέσματα επεκτείνονται για αριθμό ετών, ίσο με τον κύκλο ζωής του
συστήματος, και στην συνέχεια τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη ανάγονται στην παρούσα
χρονική στιγμή. Έτσι παρουσιάζονται στον χρήστη τα τελικά αποτελέσματα (results), με την μορφή
αριθμητικών δεδομένων ή γραφημάτων. Τα αποτελέσματα διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
(α) Αποτελέσματα εξομοίωσης (simulation results) που είναι τα αναλυτικά δεδομένα για την
λειτουργία ενός συστήματος σε όλο το χρόνο ζωής, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για το κόστος
και την οικονομική βιωσιμότητά του.
(β) Αποτελέσματα βελτιστοποίησης (optimization results), όπου παρατίθενται οι εξομοιώσεις από
όλα τα πιθανά συστήματα που μπορούν να υλοποιηθούν με βάση τα δεδομένα εισόδου προς
εξέταση. Τα εναλλακτικά συστήματα, εφόσον κρίνονται επαρκή, ταξινομούνται με βάση το
μικρότερο κόστος (total Net Present Cost, NPC). Έτσι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το βέλτιστο
σύστημα, ή να κάνει συγκρίσεις.
(γ) Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας (sensitivity results), όπου επαναλαμβάνεται η
βελτιστοποίηση για κάθε τιμή του συνόλου μιας αριθμητικής μεταβλητής (εφόσον ορίστηκαν
sensitivity values), ώστε να υποδειχθεί, κάθε φορά εκ νέου, το βέλτιστο σύστημα. Έτσι εξετάζεται
αν διατηρείται η καταλληλότητα ενός συστήματος υπό την επίδραση διαφορετικών δεδομένων.
Ο χρήστης αξιολογεί τα αποτελέσματα, και με βάση τα συμπεράσματά του μπορεί να
τροποποιήσει τις αρχικές παραμέτρους και να επαναλάβει την όλη προσομοίωση.[65]

Εικόνα 7.1.2: Η διαδικασία μιας προσομοίωσης στο Homer.
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•

Βασικά οικονομικά μεγέθη.

Το HOMER χρησιμοποιεί βασικές οικονομικές έννοιες, για την αξιολόγηση των
συστημάτων. Αναφέρουμε μερικές, όπως επεξηγούνται στο εγχειρίδιο (help) του προγράμματος:
Πληθωρισμός (inflation) f είναι το οικονομικό φαινόμενο της μεταβολής της αγοραστικής
αξίας του χρήματος. Συνήθως είναι θετικός, δηλαδή τα αγαθά ακριβαίνουν και η αξία του χρήματος
μειώνεται. Οφείλεται κυρίως στην κυκλοφορία νέου χρήματος σε μια οικονομία. Εκφράζεται με
ένα ποσοστό %, με το οποίο ένα αρχικό κεφάλαιο χάνει αξία ετησίως.
Ονομαστικό επιτόκιο (nominal interest rate) i', είναι η πρόσθετη ετήσια αξία που αποκτά
ένα οφειλόμενο ποσό. Οι τόκοι που προστίθενται αποτελούν μια μορφή αποζημίωσης, για την
στέρηση του κεφαλαίου από τον δανειστή, ενώ θα μπορούσε να του είχε αποφέρει επιπλέον κέρδη
αν επενδυόταν. Εκφράζεται ετησίως ως ποσοστό % του ποσού.
Πραγματικό επιτόκιο (interest rate), i, είναι το ονομαστικό επιτόκιο προσαρμοσμένο στον
πληθωρισμό. Χρησιμοποιείται στο HOMER έναντι του ονομαστικού γιατί απαλείφει τον
πληθωρισμό από τους υπολογισμούς. Υπολογίζεται ως ποσοστό % του ποσού.
i=

i '− f
1 f

(7.1.1)

Συντελεστής ανάκτησης κεφαλαίων (Capital Recovery Factor), CRF, είναι ο συντελεστής
που αντιστοιχίζει το σύνολο μιας συνεχούς ροής σταθερών ποσών, εκτεινόμενης σε χρονική
περίοδο Ν ετών, σε μια σταθερή ετήσια δόση (τρέχουσας αξίας), λαμβάνοντας υπόψιν το
πραγματικό επιτόκιο:
CRF =

i⋅1i N
1iN −1

(7.1.2)

Ετησιοποιημένο κόστος, (annulized cost) Cann, είναι το συνολικό ποσό C που δαπανήθηκε
σε έναν κύκλο ζωής Ν ετών, αντιστοιχισμένο στην σταθερή ετήσια δόση, με την βοήθεια του CRF.
Εκφράζεται σε €/έτος:
C ann =C⋅CRF

(7.1.3)

Καθαρό τρέχον κόστος (Net Present Cost), NPC. Είναι ένα συνολικό κόστος σε €, για όλο
τον κύκλο ζωής, ανηγμένο στην παρούσα αξία του:
NPC =

C ann ,total
CRF

(7.1.4)

Η εξέταση επιλογών στο HOMER γίνεται με βάση το ολικό (total) NPC των διαφόρων
συστημάτων. Αυτό περιλαμβάνει την αρχική αξία αγοράς (capital cost), αλλά και το κόστος
καυσίμων που θα καταναλωθούν, το κόστος συντήρησης που θα απαιτηθεί, τα κεφάλαια για
αντικατάσταση στοιχείων που θα παλιώσουν, την αγοραπωλησία ενέργειας με εξωτερικά δίκτυα, τα
πρόστιμα ρύπων και τέλος την αξία απόσυρσης, δηλαδή τυχόν πώληση μεταχειρισμένων, με το
πέρας του κύκλου ζωής.
Τέλος το κόστος ενέργειας, (levelized Cost Of Energy), COE, είναι το μέσο κόστος της
κάθε ωφέλιμης kWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει το σύστημα. Αν η ενέργεια πωλείται και
χρεώνεται με αυτήν την τιμή, το κόστος του συστήματος τελικά αποσβένεται, ενώ εάν πωλείται
ακριβότερα, υπάρχει κέρδος.
COE=

C ann , tot ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΦΕΛΙΜΗΣ ΗΛ.ΕΝΕΡΓ.
Ε ΩΦΕΛ ΗΛ /έτος
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(7.1.5)

•

Παραδοχές και περιορισμοί του προγράμματος.[66]

Οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιεί το λογισμικό HOMER για να προσεγγίσει ένα σύστημα,
εισάγουν εξορισμού απλουστεύσεις και παραδοχές. Κάποιες είναι:
(α) Όλα τα οικονομικά μεγέθη θεωρείται ότι κλιμακώνονται στο μέλλον με το ίδιο επιτόκιο.
(β) Τα ηλεκτρικά μοντέλα αγνοούν τις γραμμές μεταφοράς, αλλά οι απώλειες θα εμπεριέχονται στο
φορτίο. Δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψιν η άεργος ισχύς. Εξετάζεται μόνο το ισοζύγιο ενεργού
ισχύος, χωρίς επιπτώσεις σε τάση και συχνότητα.
(γ) Δεν νοούνται βλάβες και διακοπές, μόνο πλήρης λειτουργία μέχρι το τέλος της ζωής ενός
στοιχείου. Αγνοούνται τα μεταβατικά φαινόμενα, οι διαταραχές και η ταχύτητα απόκρισης, οπότε ο
χρήστης του HOMER είναι υπεύθυνος για θέματα όπως επιτρεπτή διείσδυση ΑΠΕ και εφεδρεία.
(δ) Οι μέσες τιμές, όπως του φορτίου ή του ανέμου, είναι ολοκληρωμένες στο χρονικό βήμα της
εξομοίωσης (1 ώρα στην περίπτωσή μας), επομένως εξαλείφονται ενδιάμεσες αιχμές. Αυτό
αντιμετωπίζεται με προσθήκη τυχαίου θορύβου στα δείγματα των τιμών, ή και με ανάλυση σε
μικρότερα χρονικά βήματα.
Η σοβαρότερη όμως παραδοχή του προγράμματος, που μπορεί να αποτελέσει αιτία
ανακολουθίας μεταξύ προβλεπόμενων και πραγματικών καταστάσεων, είναι ότι ο χειρισμός του
πραγματικού συστήματος θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του HOMER. Στην πράξη όμως, ο
έλεγχος μπορεί να γίνεται με μη βέλτιστο τρόπο. Επιπλέον υπάρχουν οι εξής αδυναμίες:
(α) Το πρόγραμμα δεν προβλέπει προφανείς μελλοντικές καταστάσεις, αλλά εκτελεί οικονομική
ανάλυση μόνο με βάση τα στιγμιαία δεδομένα, συγκρίνοντας οριακά κόστη. Έτσι, μπορεί να
αποτύχει στην βέλτιστη διαχείριση αποθεμάτων ενέργειας, για την κάλυψη επερχόμενης αιχμής.
(β) Σε ένα πραγματικό σύστημα, η ένταξη και ο χειρισμός μονάδων διέπονται από κανόνες και
αποφεύγεται η λειτουργία για σύντομο χρονικό διάστημα. Η κάθε έναυση και σβέση προσθέτει
έξοδα, τα οποία το HOMER αγνοεί. Για να επιβληθεί λελογισμένη χρήση μιας μονάδας στο
HOMER, ορίζεται χρονοδιάγραμμα.
(γ) Το HOMER δεν μπορεί να θέσει όρια στην παραγωγή μονάδων ΑΠΕ (set points), αλλά
αντίθετα, τους δίνει πάντοτε προτεραιότητα στη κατανομή φορτίου. Έτσι, αν εμείς υποχρεώσουμε
γεννήτριες να λειτουργούν παράλληλα, για εφεδρεία, μπορεί να προκύψει πλεόνασμα ισχύος που
καταγράφεται σαν απορριπτόμενη ενέργεια (excess energy). Αυτό οφείλεται στο ότι οι γεννήτριες
πρέπει αναγκαστικά να λειτουργήσουν με μια ελάχιστη ισχύ.
Τέλος, τίθενται και κάποιοι αναπόφευκτοι περιορισμοί στον ίδιο τον ορισμό των στοιχείων
και της λειτουργίας του συστήματος. Πηγή ανακρίβειας μπορεί να είναι τα λάθος δεδομένα που
εισάγει ο χρήστης. Για να αντιμετωπιστεί η αβεβαιότητα, συνηθίζεται να ορίζονται σύνολα τιμών
(sensitivity values). Εδώ, βασική έλλειψη του HOMER είναι ανικανότητα παρακολούθησης μιας
τιμής που μεταβάλλεται κάθε χρόνο, όπως η ετήσια αύξηση της ζήτησης φορτίου, η μείωση
απόδοσης λόγω γήρανσης μονάδας, ένα οικονομικό μέγεθος που κλιμακώνεται με διαφορετικό
ρυθμό από τα υπόλοιπα (όπως η τιμή πετρελαίου), ή και η ίδια η δομή στου συστήματος. Η
ανάλυση ευαισθησίας επιτρέπει την εξέταση τέτοιων ζητημάτων, με στατικό όμως τρόπο,
θεωρώντας κάθε εναλλακτική τιμή σταθερή για όλο τον κύκλο ζωής. Μια απλή λύση στο πρόβλημα
είναι η προσομοίωση με τιμή που αντιστοιχεί στο μέσο του κύκλου ζωής, και εκτίμηση των
υπολοίπων τιμών του συνόλου με ανάλυση ευαισθησίας.
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7.2 Παρούσα μορφή συστήματος.

7.2.1 Κατασκευή μοντέλου.
•

Διάγραμμα συνδεσμολογίας.

Κατασκευάσαμε το μοντέλο του συστήματος, όπως βρίσκεται στην παρούσα χρονική
στιγμή (έτος 2010). Περιλαμβάνει το φορτίο της Ικαρίας, 10 θερμικές μονάδες του ΤΣΠ
Αγ.Κηρύκου και την Α/Γ Λακιού στο Περδίκι. Η προσομοίωση της λειτουργίας αυτού του
συστήματος έγινε για 25 έτη, σε ωριαία βήματα.

Εικόνα 7.2.1: Το εξεταζόμενο σύστημα.

•

Φορτίο.

Εξομοιώσαμε ένα πρωτεύον φορτίο AC (IKARIA LOAD), που περιλαμβάνει την
κατανάλωση του νησιού, τις απώλειες μεταφοράς αλλά και μέρος της ιδιοκατανάλωσης του ΤΣΠ.
Για να αναπαραστήσουμε την διακύμανση της ισχύος του μέσα στο έτος, ελλείψει αναλυτικών
ωριαίων στοιχείων, χρησιμοποιήσαμε τα ωριαία στοιχεία 3 ημερών του 2010, από τον πίνακα
5.1.2.. Επεκτείναμε τα δεδομένα σε όλους τους μήνες του έτους, λαμβάνοντας υπόψιν τις μέγιστες ελάχιστες τιμές του πίνακα 5.1.1. Αξιοποιώντας και την μέση ημερήσια ενέργεια που προκύπτει
από τον πίνακα 3.1.7, συνθέσαμε ένα τυπικό μέσο φορτίο για κάθε μήνα του έτους. Προσθέσαμε
θόρυβο (τυχαιότητα) στα δείγματα, για μεγαλύτερη αληθοφάνεια. Τέλος, διορθώσαμε τα στοιχεία,
κλιμακώνοντας (scaled data), ώσπου τόσο η ημερήσια ενέργεια, όσο και η μέγιστη ισχύς του
συνθετικού φορτίου, να συμπέσουν με τα επιθυμητά. Το τελικό μοντέλο του φορτίου που
κατασκευάσαμε, παρουσιάζεται συνοπτικά παρακάτω, σημειώνοντας ότι θα θεωρείται η χειμερινή
ώρα, σε όλο το έτος.
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Data source:

Synthetic

Daily noise:

10%

Hourly noise:

Scaled annual average: kWh/d

71.716

Scaled peak load:kW

8.354

Load factor:

0,358

7,5%
Average:
2.998 kW
Πίνακας 7.2.1: Inputs για το Primary AC φορτίο IKARIA LOAD, τιμές για το 2010.

(β)

(α)

(δ)
(γ)

(ε)
Εικόνα 7.2.2: (α), (β) Διακύμανση του IKARIA LOAD για το 2010. (γ) Στατιστικά στοιχεία, (δ) μέση ημερήσια
καμπύλη, (ε) πιθανοτική κατανομή.

•

Αιολικό σύστημα.

Εισάγαμε στο HOMER τα χαρακτηριστικά ενός νέου μοντέλου Α/Γ, της Enercon E40,
ονομαστικής ισχύος 600 kW (rated capacity), που συνδέεται με τον AC ζυγό του συστήματός μας.
Κατά την μελέτη της συγκεκριμένης Α/Γ στο Περδίκι, καταγράψαμε στην έξοδο μεγαλύτερες τιμές
ισχύος από την ονομαστική (πίνακας 3.2.3). Έτσι, για το ορισμό της καμπύλης ισχύος, λάβαμε
υπόψιν τόσο τις επίσημες τιμές, όσο και μεγαλύτερες πραγματικές (μέχρι 630 kW) όπως έχουν
σημειωθεί και αλλού,[10] σύμφωνα με τα στοιχεία της εικόνας 3.2.4.
AC Wind Turbine:

Enercon E40/6.44 PERDIKI

Rated power:

600 kW

Hub height:

45 m

Lifetime:

20 yr

Quantities to consider: 0,1
Πίνακας 7.2.2: Wind turbine inputs της Α/Γ Enercon E40/6.44 PERDIKI, και καμπύλη ισχύος που εισάγαμε.
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Η συγκεκριμένη Α/Γ εγκαταστάθηκε το 2003, και η διάρκεια ζωής γενικά εκτιμάται στα 20
έως 25 έτη.[67] Εμείς ορίσαμε 20 χρόνια ζωής (lifetime), και θεωρήσαμε ότι εγκαθίσταται το 2010.
Θέσαμε πιθανό πλήθος 0 και 1 (sizes to consider), ώστε να εξεταστεί το σύστημα και χωρίς την
Α/Γ. Όσον αφορά τα κόστη κτήσης (capital), λειτουργίας και συντήρησης (O&M) και
αντικατάστασης (replacement), κάναμε αρχικά την εξής παραδοχή:
Η Α/Γ ανήκει σε ιδιώτη, από τον οποίο ο κύριος του συστήματος (ΔΕΗ) αγοράζει ενέργεια.
Όμως, η επένδυση του ιδιώτη προβλέπεται να αποσβεστεί κάποια στιγμή, αποκλειστικά με τα
χρήματα που λαμβάνει από την ΔΕΗ. Μάλιστα, προβλέπεται και το επιπλέον κέρδος για τον ιδιώτη,
το οποίο όμως επωμίζονται και οι καταναλωτές της χώρας, με το πρόσθετο ειδικό τέλος ΑΠΕ στον
λογαριασμό τους. Εμείς θα θεωρούμε ότι την επιπλέον επιδότηση για το δικαίωμα κερδοφορίας του
ιδιώτη, δεν την επωμίζεται η ΔΕΗ. Έτσι, στο εξής θα παραδεχόμαστε ότι υπάρχει ισοδύναμα ένας
μόνο κύριος του συστήματος (η ΔΕΗ), στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκουν όλες οι μονάδες
παραγωγής του μοντέλου, ακόμη και οι ιδιωτικές, και για λογαριασμό του οποίου θα γίνεται η
παρούσα οικονομική μελέτη.
Κατόπιν αυτών, εισάγαμε ενδεικτικά οικονομικά μεγέθη, ως τρέχουσες τιμές σε ευρώ.
Εκτιμήσαμε ότι ένα αιολικό σύστημα στην Ελλάδα απαιτεί αρχικό κεφάλαιο 1.800 €/kW,[67] που
περιλαμβάνει αγορά της Α/Γ, έργα πολιτικού μηχανικού, εγκατάσταση, διασύνδεση και άλλα έξοδα.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας, εάν θεωρηθεί σταθερό κάθε χρόνο, ανέρχεται στο 3% του αρχικού
κεφαλαίου.[67] Περιλαμβάνει συντήρηση, επιδιορθώσεις, ενοικίαση γης, επιτήρηση και άλλα.
Προσδιορίσαμε επίσης το κόστος αντικατάστασης, στο 65% του κόστους αρχικής κατασκευής.[68]
Quantity
1

•

Capital (€)

Replacement (€)

O&M (€/yr)

1.080.000
702.000
Πίνακας 7.2.3: Cost για την Α/Γ Enercon E40/6.44 PERDIKI.

32.400

Θερμικές μονάδες του ΤΣΠ.
Εισάγαμε στο HOMER 10 διαφορετικές θερμικές μονάδες AC, με τα εξής στοιχεία:
Size to
consider
(kW)

Minimum
load ratio
(%)

Lifetime
(operating
hours)

Size (kW)

Capital (€)

Replace (€)

O&M (€/hr)

FIAT 1

750

33,3

20.000

750

0

68.250

9,75

FIAT 2

750

33,3

20.000

750

0

68.250

9,75

2.000

52,5

15.000

2.000

0

158.200

22,6

FIAT 4

750

33,3

20.000

750

0

68.250

9,75

FIAT 5

750

33,3

20.000

750

0

68.250

9,75

CKD 6

950

26,3

17.000

950

0

89.600

12,8

CKD 7

950

26,3

17.000

950

0

89.600

12,8

2.800

50

15.000

2.800

0

217.280

31

SACM 9

700

42,8

10.000

700

0

84.000

12

SACM 10

700

84.000

12

Generator

SULZER 3

SULZER 8

Costs

42,8
10.000
700
0
Πίνακας 7.2.4: Generator inputs για τις 10 γεννήτριες.

Στον παραπάνω πίνακα συμπληρώσαμε την μέγιστη διαθέσιμη ισχύ, και την ελάχιστη
διαθέσιμη ως ποσοστό της μέγιστης (από τον πίνακα 3.1.3). Στην διάρκεια ζωής, δεν θεωρήσαμε
πλήρη αντικατάσταση, αλλά τις ώρες λειτουργίας στις οποίες θα απαιτηθεί γενική επισκευή της
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μηχανής (αλλαγή βασικών εξαρτημάτων). Σε εμβολοφόρες πετρελαιομηχανές, συνηθίζεται κάθε
10.000 με 20.000 ώρες,[69] οπότε συμπληρώσαμε με βάση την εκτίμηση της αξιοπιστίας κάθε
μηχανής. Το αρχικό κόστος κτήσης θεωρήθηκε μηδέν, αφού οι μονάδες προϋπάρχουν.
Σημειώνουμε, πως το HOMER υπολογίζει τυχόν αξία απόσυρσης Salvage Cost (δηλαδή για
μεταχειρισμένα που διατηρούν περιθώριο ζωής μετά το τέλος του κύκλου εξομοίωσης), με την
βοήθεια του κόστους αντικατάστασης και όχι του κόστους κτήσης. Επομένως στις θερμικές μας
μονάδες δεν θα προσμετρηθούν αξιόλογα ποσά στο τέλος, κάτι που μας είναι επιθυμητό.
Για να συμπληρώσουμε τα υπόλοιπα κόστη, θεωρήσαμε αρχικά ότι το κεφάλαιο κτήσης
μιας ντηζελομηχανής είναι 700 €/kW χωρίς την εγκατάσταση.[69] Υπολογίσαμε έτσι την αρχική
αξία, αλλά με βάση την ονομαστική ισχύ και όχι την διαθέσιμη. Υποθέσαμε στην συνέχεια το
κόστος αντικατάστασης, ως το 10% της αρχικής αξίας, και το συμπληρώσαμε στην αντίστοιχη
μονάδα, δηλώνοντάς το κανονικά στην διαθέσιμη ισχύ. Το κόστος λειτουργίας (συντήρηση και
ορυκτέλαια, δεν περιλαμβάνει καύσιμα), εκτιμήθηκε σε δύο μέρη:[69] ένα μεταβλητό οριακό κόστος
0,01 €/kWh, συν ένα σταθερό ετήσιο κόστος 20 €/kW (που θα συμπληρωθεί σε άλλο σημείο, στα
οικονομικά). Το μεταβλητό κόστος, συμπληρώθηκε στην στήλη O&M, πάλι με βάση την
ονομαστική ισχύ, και δηλωμένο στην διαθέσιμη.
•

Καύσιμα και ρύποι των θερμικών μονάδων.

Όσον αφορά τα καύσιμα, θεωρήσαμε ότι οι μονάδες που μπορούν να λειτουργήσουν με
μαζούτ, καταναλώνουν διαρκώς αυτό το καύσιμο, χωρίς να καίνε ντήζελ κατά την εκκίνηση και
πριν την σβέση. Στην συνέχεια ορίσαμε τα χαρακτηριστικά των δύο καυσίμων. Οι πυκνότητες
(density) ορίστηκαν ως ο μέσος όρος των δικαιολογητικών παραλαβής του σταθμού, των ετών 2008
έως 2010. Το μαζούτ ορίστηκε με μικρότερη ελάχιστη θερμογόνο αξία (Lower Heating Value) από
το ντήζελ,[70] και με λίγο μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άνθρακα κατά βάρος[71]. Το τελευταίο
επιδρά στον υπολογισμό των εκπομπών CO2. Υποθέσαμε μαζούτ χαμηλού θείου, που συνήθως
είναι <1% κατά βάρος.[72]
Τα καύσιμα στην προσομοίωση παρουσιάστηκαν κατ' όγκο. Με αυτά τα δεδομένα, 1 λίτρο
μαζούτ είναι 17,7 % βαρύτερο από 1 λίτρο ντήζελ, έχει 8,4% περισσότερη θερμογόνο αξία, και
περιέχει 18,2% περισσότερο άνθρακα. Όλες οι μονάδες μοντελοποιήθηκαν με τα ίδια
προκαθορισμένα στοιχεία σύστασης ρύπων.
New Fuels

Properties

Generator Emissions

Diesel2

Mazut

42,8

39,4

Unburned hydrocarbons (g/lt of fuel) 0,72

833,5

981,4

Particulate Matter (g/lt of fuel)

0,49

Carbon content (% mass)

88

88,4

Fuel Sulfur converted to PM (%)

2,2

Sulfur content (% mass)

0,33

1

Nitrogen Oxides (g/lt of fuel)

58

Units

liters

liters

Lower Heating Value (MJ/lt)

35,6

38,6

733,5 gr

867,5 gr

Lower Heating Value (MJ/kg)
3

Density (kgr/m )

Carbon content (1 lt)

CO (g/lt of fuel)

6,5

Destination of fuel carbon: 99,5% CO2

(α)
(β)
Πίνακας 7.2.5: (α) Ιδιότητες καυσίμων, και σύγκριση κατ' όγκο. (β) Εκπομπές ρύπων για όλες τις μονάδες, στα generator
inputs.

•

Κατανάλωση καυσίμου των θερμικών μονάδων.

Αφού προσδιορίστηκαν τα καύσιμα, συμπληρώθηκαν οι στήλες της κατανάλωσης
καυσίμου, στα generator inputs (πίνακας 7.2.5), ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία, για κάθε
μονάδα ξεχωριστά:
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(Βήμα 1) Ορίζεται αρχικά η χρήση καυσίμου Diesel2.
(Βήμα 2) Χρησιμοποιείται το εργαλείο Fuel Curve Calculator, που περιγράφει την καμπύλη
κατανάλωσης καυσίμου, με δύο μεταβλητές: (α) Intercept Coefficient (lt/h/kWRated), συντελεστής
που εκφράζει την κατανάλωση χωρίς φορτίο, ανηγμένη στην ονομαστική ισχύ. (β) Οριακή
κατανάλωση, Slope (lt/h/kWhOutput), δηλαδή κλίση της καμπύλης καυσίμου.
(Βήμα 3) Παίρνουμε αρχικό δεδομένο την εδική κατανάλωση κάθε μονάδας, σε g/kWh, από τον
πίνακα 3.1.1. Ελλείψει τιμής για την SULZER 3, εκτιμούμε ειδική κατανάλωση 236,7 g/kWh (με
την βοήθεια στοιχείων του πίνακα 3.1.6).
(Βήμα 4) Η ειδική κατανάλωση εκφράζεται σε lt/kWh, διαιρώντας με την πυκνότητα του Diesel2,
δηλαδή με 833,5 kgr/m3.
(Βήμα 5) Θεωρούμε ότι αυτή η ειδική κατανάλωση αντιστοιχεί στην απόδοση της μηχανής, όταν
λειτουργεί με το 75% της ονομαστικής ισχύος, επί μία ώρα. Έτσι, πολλαπλασιάζουμε τα lt/kWh επί
το 75% της ονομαστικής σε kW, ώστε να βρούμε την κατανάλωση της μηχανής σε lt/h, όσο αυτή
λειτουργεί στο 75%.
(Βήμα 6) Η τιμή των lt/h που βρίσκουμε, δηλώνεται στο Fuel Curve Calculator, με τα αντίστοιχα
kW, δηλαδή το 75% της ονομαστικής ισχύος.
(Βήμα 7) Δηλώνεται άλλο ένα ζεύγος τιμών: 0 kW ισχύος και ένας εκτιμώμενος αριθμός για τα
αντίστοιχα lt/h που καίει η μονάδα χωρίς ηλεκτρικό φορτίο.
(Βήμα 8) Έχοντας δύο ζεύγη τιμών, το Fuel Curve Calculator υπολογίζει τις καμπύλες
κατανάλωσης και απόδοσης. Ο εκτιμώμενος αριθμός προσδιορίζεται με δοκιμές, έτσι ώστε το Fuel
Curve Calculator να δώσει Slope=0,25, που αποτελεί τυπικό χαρακτηριστικό των εμβολοφόρων
μηχανών.
(Βήμα 9) Οι τιμές Intercept Coefficient και Slope = 0,25 που δίνει το Calculator, είναι τα τελικά
μεγέθη που συμπληρώνονται στο generator input (πίνακας 7.2.5).
(Βήμα 10) Εάν η μονάδα καίει μαζούτ, ορίζουμε σαν καύσιμο Mazut, αλλά κρατάμε τα ίδια
στοιχεία που υπολογίσαμε με ντήζελ.
Δεχθήκαμε πως η ειδική κατανάλωση, που αφορά καύση ντήζελ, θα είναι ίδια και για
μαζούτ. Όποιο καύσιμο και αν ορίσουμε, το Fuel Calculator υπολογίζει ίδια Intercept Coefficient,
Slope, και ίδια καμπύλη καυσίμου (fuel curve). Παρατηρούμε όμως ότι στο μαζούτ, για την ίδια
κατανάλωση, η καμπύλη απόδοσης (efficiency curve) υποβαθμίζεται σε σχέση με το ντήζελ. Η
εξήγηση είναι πως η απόδοση ορίζεται ως η ηλεκτρική ενέργεια εξόδου, δια την χημική ενέργεια
του καυσίμου. Έγινε η παραδοχή ότι μια μηχανή καίει τα ίδια λίτρα μαζούτ, για ηλεκτρική
παραγωγή αντίστοιχη με του ντήζελ. Το μαζούτ είναι πιο θερμογόνο κατ' όγκο, οπότε η απόδοση
της μηχανής εμφανίζεται ελαφρώς υποβαθμισμένη. Στην πραγματικότητα αυτό δεν είναι σίγουρο
ότι συμβαίνει, αντίθετα ενδέχεται να διατηρείται η ίδια απόδοση και να μικραίνει η κατανάλωση
στο μαζούτ. Από την άλλη, το μαζούτ προθερμαίνεται και μειώνεται η πυκνότητα, άρα και η
θερμική αξία κατ' όγκο, αλλά η διαδικασία της προθέρμανσης είναι ενεργοβόρα και μειώνει πάλι
την απόδοση. Εν κατακλείδει υιοθετήσαμε την απλουστευμένη παραδοχή της ίδιας κατανάλωσης,
δηλαδή χειρότερη απόδοση στο μαζούτ.
Η παραπάνω διαδικασία των 10 βημάτων επαναλήφθηκε για κάθε μονάδα. Για την μονάδα
SULZER 8 δεν έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα, λόγω της μικρής ειδικής κατανάλωσης. Έτσι
ορίσαμε αυθαίρετα κατανάλωση μηδενικού φορτίου, στο 10% της κατανάλωσης που θα είχε στην
ονομαστική ισχύ, σύμφωνα με το Fuel Curve Calculator.
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Ειδική κατανάλωση Ον. ισχύς (kW)

Fuel curve calculator

Fuel

g/kWh

lt/kWh
(βήμα 4)

100%

75%

Size (kW)
(διαθ.
ισχύς)

lt/h στο 75%
ονομ. ισχύος
(βήμα 5)

lt/h στα 0 kW
(βήμα 8)

Fuel
type

Intercept
coefficient
(lt/hr/kWRated)

Slope
(lt/hr/kWOut)

FIAT 1

244,80

0,294

975

731,25

750

214,77

31,9

Mazut

0,0425

0,2501

FIAT 2

243,60

0,292

975

731,25

750

213,72

30,9

Mazut

0,0412

0,2500

SULZER 3

236,7

0,284

2.260

1.695

2.000

481,35

57,5

Mazut

0,0288

0,2501

FIAT 4

267,10

0,320

975

731,25

750

234,33

51,5

Mazut

0,0687

0,2500

FIAT 5

256,40

0,308

975

731,25

750

224,95

42,1

Mazut

0,0561

0,2501

Generator

CKD 6

264,70

0,318

1.280

960

950

304,87

64,9

Diesel2

0,0683

0,2500

CKD 7

262,40

0,315

1.280

960

950

302,22

62,2

Diesel2

0,0655

0,2500

SULZER 8

207,64

0,249

3.104

2.328

2800

579,95

78

Mazut

0,0279

0,2156

SACM 9

226,70

0,272

1.200

900

700

244,79

19,8

Diesel2

0,0283

0,2500

SACM 10

226,70

0,272

1.200

900

700

244,79

19,8

Diesel2

0,0283

0,2500

Πίνακας 7.2.6: Υπολογισμοί κατανάλωσης καυσίμου, και οι τιμές που εισήχθησαν στα generator inputs.
FIAT 1

FIAT 2

SULZER 3

FIAT 4

FIAT 5

CKD 6

Εικόνα 7.2.3 (α): Καμπύλες καυσίμου και απόδοσης για τις μονάδες 1 έως 6.
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CKD 7

SULZER 8

SACM 9, SACM 10

Εικόνα 7.2.3 (β): Καμπύλες καυσίμου και απόδοσης για τις μονάδες 7 έως 10.

Ένα τελευταίο ζήτημα στην μοντελοποίηση των γεννητριών, είναι ο περιορισμός της συχνής
έναυσης και παύσης. Αν και δεν φαίνονται να επηρεάζονται τα οικονομικά αποτελέσματα της
προσομοίωσης, για αληθοφάνεια θέσαμε περιορισμούς κατά την διάρκεια του έτους: (α) Οι
μονάδες SULZER 3 και SULZER 8, που λειτουργούν ως βάσης, να είναι διαθέσιμες εναλλάξ, ως
στατή εφεδρεία, η μία για την άλλη. Το χειμώνα έχει προτεραιότητα η SULZER 3 και το καλοκαίρι
η SULZER 8. (β) Τον μήνα Αύγουστο όλες οι μονάδες είναι διαθέσιμες προς επιλογή. (γ) Οι
μονάδες SACM 9 και SACM 10 είναι διαθέσιμες μόνο το καλοκαίρι. (δ) Όλες οι μονάδες έχουν
ένα μήνα κράτηση για προγραμματισμένη συντήρηση (service). Γιαυτό το σκοπό, καταφεύγουμε
στην χρήση του παρακάτω ενδεικτικού χρονοδιαγράμματος:
Μήνας

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

FIAT 1

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

service

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

on

Καθ Σ/Κ

service

FIAT 5

service
service

CKD 7

service

SUL 8

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

SAC 9

Απόσυρση

SAC10

ΔΕΚ

service

FIAT 4
CKD 6

ΑΥΓ

service

FIAT 2
SUL 3

ΙΟΥΛ

on

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ
service

Απόσυρση

service

service

Καθ Σ/Κ

Απόσυρση
Απόσυρση

Εικόνα 7.2.4: Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας μονάδων, στα generator schedule.
ΠΡΑΣΙΝΟ=Υποχρεωτική λειτουργία, ΚΟΚΚΙΝΟ=Υποχρεωτική παύση, ΓΚΡΙΖΟ=Διαθέσιμη προς επιλογή
Καθ.= Καθημερινές του μήνα, Σ/Κ= Σαββατοκύριακα

Τα παραπάνω ορίζονται στο Schedule κάθε μονάδας για όλο το 24ωρο, αλλά ειδικά για την
SULZER 8 εισάγαμε έναν ακόμη περιορισμό: να επιτρέπεται η σβέση τις μεταμεσονύχτιες ώρες,
από Δεκέμβριο μέχρι Μάιο, γιατί η ελάχιστη ισχύς της ξεπερνάει κάποιες στιγμές το νυχτερινό
φορτίο.
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Εικόνα 7.2.5: Schedule μονάδας SULZER 8.

7.2.2 Δήλωση πόρων.
•

Αιολικό δυναμικό.

Κατασκευάσαμε ένα τεχνητό αιολικό δυναμικό (wind resource), με ωριαίες τιμές,
βασιζόμενοι σε κάποια διαθέσιμα στοιχεία. Αρχικά εισάγαμε ένα ετήσιο προφίλ ανέμων, από τις
μέσες μηνιαίες ταχύτητες ανέμου, του νομού Σάμου.[51] Το παραπάνω προφίλ (baseline data) είχε
μέση ετήσια τιμή 5,56 m/sec, και γιαυτό το κλιμακώσαμε (scaled data) στην τιμή 9,31 m/sec, που
είδαμε στην εικόνα 3.2.13. Θέσαμε εναλλακτικές τιμές, με sensitivity values, για να εξετάσουμε
χρονιές με λιγότερους ή περισσότερους ανέμους. Οι παραπάνω τιμές θεωρήσαμε ότι αφορούν 50 m
απόσταση από το έδαφος, στο ύψος μιας Α/Γ. Η παράμετρος μικροαναγλύφου του εδάφους, που
επιδρά στην ενίσχυση των ανέμων με το ύψος, ορίστηκε στα 0,1 m για να περιγράψει χαμηλή
βλάστηση (few trees). Ακολουθούν τα στοιχεία που εισάγαμε στα wind resource inputs:
Baseline data
month

Wind speed
(m/s)

Jan

6

Feb

6,2

Mar

5,5

Apr

4,3

May

4,2

Jun

4,7

Jul

7

Aug

6,6

Sep

5,7

Oct

5,1

Nov

5,5

Dec

6

Scaled data
Weibull k: 1,68
Autocorrelation factor: 0,900
Diurnal pattern strength: 0,150
Hour of peak wind speed: 3
Scaled annual average: 9,31 m/s
(Sens. values: 7|7,5|8|8,5|9|9,5|10 m/s)

(β)

Anemometer height: 50 m
Altitude: 0 m
Wind shear profile: Logarithmic
Surface roughness length: 0,1 m

(α)

(γ)
Average: 5,56 m/s
Πίνακας 7.2.7: (α) Wind resource inputs που εισάγαμε, (β) μεταβολή ταχύτητας των ανέμων με την απόσταση από το
έδαφος, (γ) ενδεικτικό προφίλ ανέμων του μήνα Ιούλη (ταχύτητα ανέμου ως προς ώρα της ημέρας, δυνατότερα το βράδυ).
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Το υψόμετρο της γεωγραφικής θέσης ορίστηκε 0, και όχι στα 550 m από την επιφάνεια της
θάλασσας που βρίσκεται η θέση. Ο λόγος είναι ο εξής: Το υψόμετρο μειώνει την πυκνότητα του
αέρα και την κινητική ενέργεια μιας αέριας μάζας με δεδομένη ταχύτητα. Έτσι, αναλόγως του
υψομέτρου, το HOMER μικραίνει την καμπύλη ισχύος της Α/Γ. Όμως οι Α/Γ μεταβλητού βήματος
πτερυγίων, όπως οι Enercon, προσαρμόζονται στην πυκνότητα του ανέμου χωρίς να μειωθεί η
απόδοση, οπότε πρέπει να εξομοιώνονται με δεδομένα στο υψόμετρο της θάλασσας.[66]
Στην συνέχεια ορίσαμε στατιστικά μεγέθη για την κατανομή ανέμων: παράμετρος k=1,68,
όπως είδαμε στην εικόνα 3.2.13, και παράγοντας αυτοσυσχέτισης (autocorrelation factor) 0,9. Η
αυτοσυσχέτιση αφορά την ωριαία διαφοροποίηση των ανέμων, που επηρεάζεται από την
μακροσκοπική συμμετρία του γεωγραφικού αναγλύφου. Η Α/Γ βρίσκεται σε ύψωμα, σε κεντρική
κορυφογραμμή νησιού, οπότε επιλέχθηκε η τιμή 0,9 για συμμετρική θέση, που είναι και η πλέον
συνηθισμένη τιμή.
Στο ύψος των 50 m που αφορούν τα δεδομένα, ο άνεμος έχει διαφορετική ημερήσια
διακύμανση απ' ότι στο ύψος του εδάφους. Το φαινόμενο προκαλείται από την θέρμανση του
εδάφους κατά την διάρκεια της ημέρας, που προκαλεί αναταράξεις στα αέρια στρώματα. Οι
στροβιλισμοί που δημιουργούνται ενισχύουν τον άνεμο στο έδαφος κατά τις μεσημεριανές ώρες,
και τον εξασθενούν τη νύχτα. Όμως στο ύψος των 50 m συμβαίνει το αντίθετο, και με μικρότερη
ένταση.[66] Γιαυτό εισάγαμε μικρό συντελεστή ημερήσιας διακύμανσης, diurnal pattern
strength=0,15 και ώρα εμφάνισης των δυνατότερων ανέμων (hour of peak windspeed) 03:00 π.μ..

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

Εικόνα 7.2.6: Αιολικό δυναμικό που ορίσαμε. (α),(β) Διακύμανση ταχύτητας ανέμου στο έτος, (γ),(δ) στατιστικά
χαρακτηριστικά, (ε) διακύμανση σε ένα μήνα και (στ) σε μία ημέρα.
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•

Καύσιμα και οικονομικά μεγέθη.

Εισάγαμε ενδεικτικές τιμές καυσίμων του 2010.[73] Επιλέξαμε τιμές Δεκεμβρίου 2010, με
φόρο, και λάβαμε υπόψιν ότι η ΔΕΗ πλέον δεν έχει φοροαπαλλαγή στο ντήζελ κίνησης που καίνε
οι εμβολοφόρες μονάδες της.
Καύσιμο

Τιμή €/lt

Diesel2

1,37

Mazut

Economics inputs
Annual interest rate (%)

2,3

Project lifetime (years)

25

0,49
System Ο&Μ cost (€/yr)
Πίνακας 7.2.8: Fuel inputs για το 2010, και οικονομικά στοιχεία.

284.480

Στα οικονομικά μεγέθη, θεωρήσαμε πληθωρισμό 3% και ονομαστικό επιτόκιο
χρηματοδότησης 5%, επομένως σύμφωνα με τον τύπο (7.1.1) το πραγματικό ετήσιο επιτόκιο θα
είναι 2,3%. Με αυτό το επιτόκιο θεωρείται ότι δανειζόμαστε για την επένδυση του συστήματος.
Στην συνέχεια υπολογίσαμε ένα σταθερό ετήσιο κόστος, για την λειτουργία των θερμικών μονάδων
του ΤΣΠ, που συμπληρώνει τα λειτουργικά κόστη ανά kWh του πίνακα 7.2.4.[69] Το κόστος αυτό
είναι 20€/kW επί την ονομαστική εγκατεστημένη ισχύ 14.424 kW, δηλαδή επιβάρυνση 284.480 €
ετησίως.
•

Έλεγχος του συστήματος και περιορισμοί.

Για την σωστή λειτουργία του μοντέλου μας, ορίσαμε στα System control inputs κάποιες
επιλογές που φαίνονται παρακάτω. Επίσης, στα Constraints θέσαμε ως περιορισμό την ανάγκη για
εφεδρεία, που να καλύπτει το 25% του στιγμιαίου φορτίου. Αυτό σημαίνει πως όσες μονάδες
λειτουργούν, προβλέπεται να διαθέτουν περιθώριο ισχύος +25%, ώστε να αντιμετωπίζουν στιγμιαία
αύξηση στο φορτίο. Επιπλέον, επειδή έχουμε μικρό αυτόνομο σύστημα με λίγες μονάδες, και μία
μόνο Α/Γ με διακύμανση ισχύος, ορίσαμε την ανάγκη κάλυψης του 100% της αιολικής παραγωγής
από θερμικές μηχανές. Αυτό σημαίνει πως όσα στιγμιαία kW παράγει η Α/Γ μία δεδομένη ώρα,
άλλα τόσα πρέπει να μπορούν να αναπληρωθούν ακαριαία, από γεννήτριες, σε περίπτωση πλήρους
απώλειας της αιολικής παραγωγής. Οι δύο αυτοί περιορισμοί, επιδρούν κάθε στιγμή αθροιστικά
στην διαμόρφωση της στρεφόμενης εφεδρείας. Για την περαιτέρω διερεύνηση της εφεδρείας
αναπλήρωσης αιολικής ισχύος, ορίσαμε επιπλέον τιμές με sensibility values.
Σημειώνουμε ότι ο παραπάνω περιορισμός για την αιολική παραγωγή, δεν επιβάλλει εξ'
ορισμού κανένα όριο στο ποσοστό ισχύος που συνεισφέρει η Α/Γ κάθε στιγμή, άρα ούτε στην
ετήσια αιολική διείσδυση. Στο HOMER η αιολική παραγωγή έχει προτεραιότητα, όμως στο
πραγματικό σύστημα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, αφού όταν το φορτίο είναι μικρό, και
λειτουργούν λίγες γεννήτριες, η ισχύς της Α/Γ περιορίζεται, για να μην διακινδυνευτεί η ευστάθεια
του συστήματος από τις διακυμάνσεις της.
System control inputs

Constraints

Simulation
Simulation time step (minutes):

60

Generator control
•
•

Operating reserve
As percent of load

Allow systems with multiple generators
Allow multiple generators to simulate
simultaneously

Hourly load (%):

25

As percent of renewable output
Sensibility Values:
Wind power output (%): 100

10|20|30|40|50|60|70|80|90

Πίνακας 7.2.9: Επιλογές ελέγχου και περιορισμοί του συστήματος που εισάγαμε.
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7.2.3 Αποτελέσματα προσομοίωσης.
•

Αποτέλεσμα βελτιστοποίησης.

Εξετάστηκε το παρόν σύστημα με ή χωρίς την ύπαρξη της Α/Γ. Η μελέτη σε κάθε
περίπτωση ανέδειξε ως βέλτιστο το σύστημα με Α/Γ, όσον αφορά το μικρότερο ολικό καθαρό
κόστος total NPC, παρόλο το επιπλέον αρχικό κόστος αγοράς. Υπερτερεί σε μικρότερη
κατανάλωση καυσίμων, φθηνότερο κόστος παραγωγής ενέργειας (CΟΕ), και λιγότερα λειτουργικά
έξοδα. Τα παραπάνω δεν αλλάζουν για τις εναλλακτικές τιμές των sensitivity values. Ακολουθούν
τα πρώτα αποτελέσματα:
ΣΥΣΤΗΜΑ

Initial capital
(€)

Operating
cost (€/yr)

Total NPC (€)

COE (€/kWh)

Total Fuel cost
(€/yr)

CO2 emissions
(kgr/yr)

Με Α/Γ:

1.080.000

4.279.766

81.766.304

0,166

3.519.863

21.480.326

Χωρίς Α/Γ:

0

4.531.054

85.423.832

0,173

3.812.602

23.337.746

Πίνακας 7.2.10: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης, πρώτο σε επίδοση το σύστημα με Α/Γ (για τα δεδομένα εισόδου, χωρίς
ανάλυση ευαισθησίας). Δεν ελήφθησαν υπόψιν πρόστιμα εκπομπής ρύπων.

Το κόστος του συστήματος, είναι ακόμη μεγαλύτερο εάν λάβουμε υπόψιν τα δικαιώματα
εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, που για το ΑΣΠ Ικαρίας ορίζονται στα 19.684.000 kg CO2
ετησίως.[74] Αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρακα, συντελούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
(εγκλωβισμός της ηλιακής ακτινοβολίας, θέρμανση του πλανήτη και κλιματικές διαταραχές). Έχει
θεσπιστεί η φορολόγηση τους, σαν οικονομικό κίνητρο για την μείωση των εκπομπών. Το σύστημα
μας ξεπερνά σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση την ποσότητα CO2 που του έχει οριστεί, οπότε
προβλέπονται πρόστιμα, δηλαδή χρέωση του κάθε επιπλέον kg CO2, που θα πρέπει να
συνυπολογιστεί στο ετήσιο κόστος λειτουργίας. Το ακριβές αντίτιμο της επιβάρυνσης είναι προϊόν
χρηματιστηριακών συναλλαγών, και μπορεί να διαπραγματεύεται ή να ανταλλάσσεται. Ενδεικτικά,
θεωρούμε ότι η ΔΕΗ πρέπει τελικά να πληρώσει για το ΑΣΠ Ικαρίας, ένα ποσό που κυμαίνεται στα
150 €/τόνο CO2. Το σύστημα με Α/Γ επιβαρύνεται με 269.449 €/έτος, και χωρίς την Α/Γ με 548.062
€/έτος.
Θα λάβουμε υπόψιν το επιπλέον κόστος, και θα επαναλάβουμε την βελτιστοποίηση.
Επιθυμούμε να εισάγουμε την επιβάρυνση, που αφορά μόνο τα συγκεκριμένα συστήματα, χωρίς
όμως να αλλοιώσουμε το μοντέλο (θα έπρεπε να ορίσουμε γενικά πρόστιμα ρύπων, αλλά να
αφαιρέσουμε το ποσό των δικαιωμάτων από τα λειτουργικά κόστη, όμως εφόσον υπερβαίνονται τα
όρια). Γιαυτό θα καταφύγουμε στο εξής τέχνασμα: Προσθέτουμε ένα ανενεργό στοιχείο (Hydrogen
Tank), χωρίς σύνδεση με το σύστημα, με μηδενική αξία, αλλά με ετήσιο κόστος τις επιβαρύνσεις
που προέκυψαν. Έτσι θα μπορούμε να συνεχίσουμε τις προσομοιώσεις, προσθαφαιρώντας ή
αναπροσαρμόζοντας το πρόστιμο, και να έχουμε διαρκώς στην διάθεσή μας όλα τα συστήματα για
σύγκριση, αφού δεν θα έχει αλλοιωθεί το μοντέλο.
Size (kg) Capital (€) Replace (€) O&M (€/yr) Sizes to consider

Παρατηρήσεις

0

0

0

0

0

Χρησιμεύει όταν δεν υπάρχει πρόστιμο.

1

0

0

269.449

1

Πρόστιμο υπάρχοντος συστήματος, με Α/Γ.

2
0
0
548.062
2
Πρόστιμο συστήματος χωρίς την Α/Γ.
Πίνακας 7.2.11: Hydrogen inputs, για το Hydrogen tank, ένα εικονικό ανενεργό στοιχείο, που συμπληρώσαμε για
ευκολότερο υπολογισμό των πρόσθετων επιβαρύνσεων εκπομπής ρύπων.
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Έτσι, η βελτιστοποίηση επαναλήφθηκε με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που προέκυψαν από
την πρώτη, και τα τελικά αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:
ΣΥΣΤΗΜΑ

Initial capital
(€)

Operating
cost (€/yr)

Total NPC (€)

COE (€/kWh)

Total Fuel cost
(€/yr)

CO2 emissions
(kgr/yr)

Με Α/Γ:

1.080.000

4.549.215

86.846.224

0,176

3.519.863

21.480.326

Χωρίς Α/Γ:

0

5.079.116

95.756.424

0,194

3.812.602

23.337.746

Πίνακας 7.2.12: Τελικά αποτελέσματα βελτιστοποίησης, ελήφθησαν υπόψιν και τα πρόστιμα εκπομπής ρύπων.

Αναφέρουμε τέλος, πως η συνήθης λιανική τιμή πώλησης ενέργειας σε οικιακούς
καταναλωτές, είναι από 0,0897 €/kWh (για το 2010). Επομένως φαίνεται ότι το συγκεκριμένο
σύστημα είναι ζημιογόνο για τον κύριό του. Στην πράξη, η τιμή λιανικής πώλησης της kWh στην
Ελλάδα, είναι ήδη διαμορφωμένη ώστε να διαμοιράζει και τη ζημία των νησιωτικών ΑΣΠ στους
υπόλοιπους καταναλωτές.
•

Αποτελέσματα εξομοίωσης του βέλτιστου συστήματος.

Παρουσιάζουμε περισσότερα οικονομικά αποτελέσματα από την εξομοίωση του βέλτιστου
συστήματος, δηλαδή του υπάρχοντος (με Α/Γ), με τα δεδομένα εισόδου που βάλαμε (όχι ανάλυση
ευαισθησίας), συμπεριλαμβάνοντας πλέον και το πρόστιμο αερίων ρύπων. Ακολουθεί ανάλυση του
συνολικού κόστους σε όλο τον κύκλο ζωής, εκφρασμένου στο παρόν:

Εικόνα 7.2.7: Ανάλυση κόστους του συστήματος. Hydrogen Tank είναι τα πρόστιμα ρύπων CO2, και Other είναι τα
σταθερά ετήσια λειτουργικά κόστη των μονάδων του ΤΣΠ. Το σύμβολο $ αναφέρεται σε ευρώ.
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Παρατηρούμε πως τα συντριπτικά έξοδα για την λειτουργία του συστήματος σε όλο τον
κύκλο ζωής του, είναι για την αγορά καυσίμων, ειδικά των μονάδων SULZER 8 και SULZER 3,
και ύστερα των FIAT 1 και FIAT 2. Έπονται τα λειτουργικά έξοδα, και τα πρόστιμα ρύπων.
Component

Capital (€)

Enercon E40/6.44 PERDIKI

Replacement (€)

O&M (€)

Fuel (€)

Salvage (€)

Total (€)

1,080,000

445,476

610,836

0

-298,200

1,838,112

FIAT 1

0

298,051

884,892

6,342,229

-37,979

7,487,192

FIAT 2

0

404,928

1,207,858

9,954,691

-30,393

11,537,086

SULZER 3

0

934,221

2,066,048

15,771,709

-82,284

18,689,694

FIAT 4

0

94,824

337,119

3,289,679

-27,349

3,694,275

FIAT 5

0

197,103

620,013

3,349,304

-30,296

4,136,123

CKD 6

0

0

49,229

703,458

-35,523

717,163

CKD 7

0

56,176

199,811

2,670,242

-39,703

2,886,526

SULZER 8

0

1,138,154

0

23,209,644

-55,584

24,292,214

SACM 9

0

0

42,985

464,749

-24,977

482,756

SACM 10

0

0

55,880

604,173

-18,198

641,856

CO2 penalties

0

0

5,079,915

0

0

5,079,915

Other O&M

0

0

5,363,294

0

0

5,363,294

1,080,000

3,568,932

16,517,879

66,359,880

-680,486

86,846,192

System

Πίνακας 7.2.13: Κόστη NPC για όλο τον κύκλο ζωής (με αμερικανικό πρότυπο υποδιαστολής).

Στην συνέχεια, με το εργαλείο Compare Economics συγκρίνουμε το παρόν σύστημα με το
ενδεχόμενο να μην είχε ανεμογεννήτρια. Εξετάζουμε από την σκοπιά της ΔΕΗ, καθώς θα
αποφάσιζε την βιωσιμότητα της ένταξης της Α/Γ, και παρατηρούμε ότι τα οικονομικά μεγέθη είναι
θετικά, και γρήγορα επέρχεται απόσβεση. Η εξοικονόμηση σε καύσιμα είναι 592.694 lt ετησίως.
Οικονομικό μέγεθος Τιμή

Σχόλιο

Present worth

8.910.207 €

Το όφελος της επένδυσης, στον κύκλο ζωής, ανηγμένο στο παρόν (ΔNPC)

Annual worth

472.615 €/yr

Το ετήσιο όφελος της επένδυσης, ανηγμένο στο παρόν (ΔNPCxCRF)

Discounted payback

2,08 years
Η απόσβεση της επένδυσης, με επιτόκιο και αναγωγή στο παρόν.
Πίνακας 7.2.14: Εξέταση της βιωσιμότητας της Α/Γ.

Σαν παρατήρηση, αναφέρουμε ότι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Α/Γ δεν θα αποσβέσει την
δική επένδυση σε δύο μόνο έτη, καθώς ο ίδιος αμείβεται με ένα συμφωνημένο ποσό, για την
ενέργεια που πουλάει. Το ποσό αυτό καθορίζεται από την υπόλοιπη αγορά ενέργειας, και σε αυτό
προστίθεται η επιδότηση του τέλους ΑΠΕ, ώστε να ευνοηθεί η απόσβεση και η κερδοφορία του
ιδιοκτήτη ΑΠΕ. Ενδεικτικά, η τιμή αυτή για τα αιολικά μπορεί να είναι 0,09 €/kW, με την
επιδότηση, έναντι της τιμής 0,05 €/kWh που ισχύει για τους συμβατικούς παραγωγούς, στον
ηπειρωτικό κορμό της χώρας (μέση οριακή τιμή συστήματος). Επιπλέον οι ΑΠΕ στηρίζονται και με
διευκολύνσεις στο αρχικό κεφάλαιο αγοράς.[75]
Παρουσιάζεται στην συνέχεια το κόστος του υπάρχοντος συστήματος ξανά, χωρισμένο σε
ετήσια ονομαστική ποσά (nominal), και επίσης το κάθε ποσό αναλυτικότερα, ανηγμένο στην
παρούσα αξία του (discounted). Το τελευταίο δείχνει την υποβάθμιση της μελλοντικής αξίας του
χρήματος, εξαιτίας της επίδρασης των τόκων. Τα αρνητικά ποσά είναι τα έξοδα, ενώ θετικά τα
έσοδα στο τελευταίο έτος από απόσυρση (salvage), κυρίως από την μεταπώληση της Α/Γ. Τα έσοδα
αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από τα έξοδα του τελευταίου έτους.
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Εικόνα 7.2.8: Ετήσιο κόστος του συστήματος, ονομαστικό και ανηγμένο στην τρέχουσα αξία του. Στα 20 χρόνια η Α/Γ
αντικαθίσταται, και στα 25 μεταπωλείται.
Component

Capital (€/yr)

Enercon E40/6.44 PERDIKI

Replacement (€/yr)

O&M (€/yr)

Fuel (€/yr)

Salvage (€/yr)

Total (€/yr)

57,285

23,629

32,400

0

-15,817

97,497

FIAT 1

0

15,809

46,936

336,405

-2,014

397,136

FIAT 2

0

21,478

64,067

528,017

-1,612

611,951

SULZER 3

0

49,553

109,587

836,564

-4,365

991,339

FIAT 4

0

5,030

17,882

174,491

-1,451

195,952

FIAT 5

0

10,455

32,887

177,654

-1,607

219,388

CKD 6

0

0

2,611

37,313

-1,884

38,040

CKD 7

0

2,980

10,598

141,635

-2,106

153,107

SULZER 8

0

60,370

0

1,231,087

-2,948

1,288,508

SACM 9

0

0

2,280

24,651

-1,325

25,606

SACM 10

0

0

2,964

32,047

-965

34,045

CO2 penalties

0

0

269,449

0

0

269,449

Other O&M

0

0

284,480

0

0

284,480

57,285

189,303

876,142

3,519,863

-36,094

4,606,499

System

Πίνακας 7.2.15: Μέσα ετήσια ονομαστικά κόστη (annualized costs) για το σύστημα.
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Ακολουθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος, όπου θα φανεί η μεγαλύτερη
συνεισφορά των μονάδων SULZER 8 και 3. Η αιολική διείσδυση είναι στο 10%, τιμή
πραγματοποιήσιμη, αλλά μεγαλύτερη από τις καταγεγραμμένες τελευταίων ετών (7,9% το 2009).
Component

Production
Fraction
(kWh/yr)

Wind turbine

2,663,034

FIAT 1

2,130,970

8%

FIAT 2

3,498,370

13%

SULZER 3

5,711,385

22%

FIAT 4

1,046,607

4%

FIAT 5

881,878

3%

CKD 6

55,981

0%

CKD 7

207,539

1%

SULZER 8

10%

10,014,272

38%

SACM 9

56,924

0%

SACM 10

74,001

0% Excess electricity

Total

26,340,962

100%

AC Load

164,599 kWh/yr
26,196,376 kWh/yr

Excess elec. fraction

0,625%

Renewable fraction

10,1%

(Σωστότερη εκτίμηση διείσδυσης ΑΠΕ: 9,381%)

Πίνακας 7.2.16: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα ποσοστά αφορούν επί της συνολικής παραγωγής (ωφέλιμης και
πλεονάζουσας).

Παρατηρούμε επίσης ότι παράγεται πλεονάζουσα ενέργεια. Αυτό συμβαίνει όταν η αιολική
παραγωγή και οι μονάδες που λειτουργούν υποχρεωτικά, υπερβαίνουν την ισχύ του φορτίου,
συνήθως το βράδυ. Στο πραγματικό σύστημα, πλεονάζουσα ενέργεια δεν είναι δυνατόν να υπάρχει.
Καταρχάς, η αιολική ισχύς δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ποσοστό της συνολικής, για λόγους
ευστάθειας, οπότε τίθενται όρια στην ισχύ της Α/Γ (set points). Αντίθετα, το HOMER στην
προσομοίωση δίνει προτεραιότητα στην αιολική παραγωγή έναντι της θερμικής. Εμείς, έχοντας
εξασφαλίσει στο μοντέλο την ύπαρξη 100% στρεφόμενης εφεδρείας από θερμικές μηχανές,
επιβάλλαμε μηχανές που λειτουργούν αναγκαστικά, τουλάχιστο με την ελάχιστη διαθέσιμη ισχύ
τους ώστε να έχουν περιθώριο για άλλα 640 kW το μέγιστο (συν την εφεδρεία για αιχμές φορτίου).
Πάνω στις μονάδες προστίθεται όλη η αιολική με τις διακυμάνσεις της, ακόμα και αν το φορτίο
είναι μικρότερο από την συνολική ισχύ.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 7.2.9: (α) Πλεόνασμα ισχύος, (β) συσχέτιση του πλεονάσματος με το φορτίο του συστήματος, (γ) το περισσότερο
αιολικό δυναμικό εμφανίζεται όταν υπάρχει χαμηλή ζήτηση φορτίου, το βράδυ.
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Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εάν αυτές οι θερμικές μονάδες λειτουργούσαν με
προτεραιότητα, όπως στην πραγματικότητα, και είχαμε set points στην Α/Γ, η πλεονάζουσα
ενέργεια που δίνει το HOMER αντικατοπτρίζει κατά κάποιο τρόπο την απορριπτόμενη αιολική ισχύ
του πραγματικού συστήματος. Έτσι, αν αφαιρεθεί η πλεονάζουσα ενέργεια από την συνολική, αλλά
και από την αιολική, και υπολογίσουμε ξανά τα ποσοστά συμμετοχής, καταλήγουμε ότι η αιολική
διείσδυση στο σύστημα είναι 9,381 %. Για την πλεονάζουσα ενέργεια της εξομοίωσης, δεν είναι
υπεύθυνες οι θερμικές μονάδες από μόνες τους, όταν πέφτει πολύ χαμηλά το φορτίο που
εξομοιώσαμε. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι αμελητέο αφού ενδεικτικά, σε σύστημα χωρίς την Α/Γ
άρα και χωρίς εφεδρεία για αιολικά, το HOMER δείχνει πλεονάζουσα ενέργεια μόνο 0,03 %).

Εικόνα 7.2.10: Χαρακτηριστική περίπτωση πλεονάζουσας παραγωγής, σε 3 ημέρες του Μαΐου. (Πάνω): Ισχύς φορτίου,
Α/Γ, και μιας μονάδας (οι υπόλοιπες δεν εμφανίζονται για λόγους ευκρίνειας). (Κάτω): Το πλεόνασμα ισχύος, που
προκύπτει. Θεωρούμε ότι στο πραγματικό σύστημα, αντιστοιχεί σε απόρριψη αιολικής ισχύος, (πχ 400 kW σημαίνει
περιορισμός της Α/Γ στα 200 kW).

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και το σωστότερο ποσοστό αιολικής διείσδυσης 9,381 %
παραμένει αισιόδοξο, αφού στην πράξη ο περιορισμός της αιολικής ισχύος επιβάλλεται προληπτικά
με αποφασιστικότητα, για λόγους ευστάθειας. Ακολουθούν περισσότερα ενδεικτικά δεδομένα για
την Α/Γ, σύμφωνα πάντα με την εκτίμηση του HOMER.
AC Wind Turbine: Enercon E40/6.44 PERDIKI

Variable

Value Units

Variable

Value Units

Minimum output

0.00 kW

Total rated capacity

600 kW

Maximum output

630 kW

Mean output*

304 kW

Wind penetration*

10.2 %

Capacity factor*

50.7 %

Hours of operation

8,266 hr/yr

Total production*

2,663,034 kWh/yr

Levelized cost**

0.0366 €/kWh

*οι πραγματικές τιμές θα είναι μικρότερες, ενδεικτικά Wind Penetration = 9,381 % ** θα είναι ακριβότερο
Πίνακας 7.2.17: Αποτελέσματα εξομοίωσης της Α/Γ, είναι ενδεικτικά γιατί απορρίπτεται αιολική ισχύς.

Ο συντελεστής χρησιμοποίησης Cf εμφανίζεται μεγαλύτερος από τον πραγματικό (46,5 %
για το 2009), όπως επίσης και η ετήσια ενέργεια (2.399.115 kWh για το 2009), αφού το HOMER
δεν περιορίζει την παραγωγή. Η τιμή αιολικής kWh που υπολογίστηκε (υποεκτιμημένη), εννοείται
σε σχέση με το ολικό COE του υπόλοιπου συστήματος.
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(β)

(α)

(γ)
Εικόνα 7.2.11: (α) Ενδεικτική ισχύς εξόδου της Α/Γ, και ο άνεμος σε 4 ημέρες του Ιουλίου. (β) Διακύμανση της ισχύος
μέσα στο έτος. (γ) Στατιστικά στοιχεία.

Ακολουθούν συγκεντρωμένα στοιχεία για την λειτουργία όλων των θερμικών μονάδων. Ο
αριθμός εναύσεων πρέπει να αγνοηθεί όταν είναι πάνω από 365, αφού σπάνια μια μονάδα θα
ανάψει και θα σβήσει 2 φορές την ίδια ημέρα.
SIMULATION RESULTS
Hours of
operation

FIAT1

FIAT2

SUL3

FIAT4

FIAT5

CKD6

CKD7

SUL8

SCM9

SCM10

hr/yr

4814

6571

4849

1834

3373

204

828

4529

190

247

Number of starts

starts/yr

562

425

74

529

586

117

310

87

102

110

Operational life

yr

4.15

3.04

3.09

10.9

5.93

83.3

20.5

3.31

52.6

40.5

Capacity factor

%

32.4

53.2

32.6

15.9

13.4

0.673

2.49

40.8

0.928

1.21

Fixed generation
cost

€/hr

28.8

28.3

61.3

38.4

33.8

107

103

52.7

47.5

47.5

Marginal
generation cost

€/kWhyr

0.123

0.123

0.123

0.123

0.123

0.343

0.343

0.106

0.343

0.343

Electrical
production

kWh/yr

2,130,970

3,498,370

5,711,385 1,046,607

881,878

55,981

207,539 10,014,272

56,924

74,001

Mean electrical
output

kW

443

532

1,178

571

261

274

251

2,211

300

300

Min. electrical
output

kW

250

250

1,050

250

250

250

250

1,400

300

300

Max. electrical
output

kW

750

750

2,000

750

750

950

569

2,800

300

300

Fuel
consumption

L/yr

686,540

1,077,586

1,707,273

356,105

362,559

27,236

103,383

2,512,422

17,994

23,392

Specific fuel
consumption

L/kWh

0.322

0.308

0.299

0.340

0.411

0.487

0.498

0.251

0.316

0.316

Fuel energy
input

kWh/yr

7,374,046 11,574,221 18,337,608 3,824,877 3,894,202 269,888 1,024,465 26,985,624 178,305

231,797

Mean electrical
efficiency

%

28.9

30.2

31.1

27.4

22.6

20.7

20.30

Πίνακας 7.2.18: Αποτελέσματα εξομοίωσης των θερμικών μονάδων του ΤΣΠ.
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37.1

31.9

31.9

Φαίνεται εκ πρώτης όψεως η προτίμηση του HOMER για τις μονάδες SULZER 8 και 3, που
ορίσαμε με μικρότερη ειδική κατανάλωση και συνηθίζεται να λειτουργούν ως βάσης. Προκύπτει
πως αυτές οι μονάδες, λόγω των πολλών ωρών λειτουργίας που συγκεντρώνουν, θα απαιτούν
γενική επισκευή κάθε 3-4 έτη. Επίσης υπάρχει προτίμηση στις FIAT 1 και 2, όπως στην
πραγματικότητα, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες επιλέγονται ολοένα και λιγότερο, εν μέρει διότι το
HOMER τις εξετάζει τελευταίες. Αυτό θα φανεί καλύτερα τον μήνα Αύγουστο, που λειτουργούν
όλες ελεύθερα.
Ειδικά η FIAT 2 αξιοποιείται περισσότερο από όλες, με συντελεστή χρησιμοποίησης
Cf=53,2 %. Η μέση απόδοσή της πλησιάζει την ονομαστική που ορίσαμε. Η ειδική κατανάλωση
της SULZER 8, που προέκυψε από την χρήση που επέβαλε το HOMER, πλησιάζει επίσης στην
ονομαστική.

Εικόνα 7.2.12: Η λειτουργία των μονάδων στο έτος σύμφωνα με το HOMER.

Παρακάτω φαίνεται η διαφορετική συμπεριφορά τριών μονάδων: Της SULZER 8 που
λειτουργεί ως βάσης, της FIAT 4 που λειτουργεί ως κυμαινόμενου φορτίου και της CKD 7 που
λειτουργεί ως αιχμής. Τα διαγράμματα αφορούν τον μήνα Αύγουστο, όπου αφήσαμε την ένταξη
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μονάδων να γίνεται δίχως επιβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα. Το HOMER, αποφασίζοντας για τις
προτεραιότητες, πρότεινε διαχείριση σύμφωνα με την αναμενόμενη.
SULZER 8

FIAT 4

CKD 7

(α)

(β)
Εικόνα 7.2.13: (α) Το μέσο ημερήσιο προφίλ λειτουργίας 3 μονάδων, που χρησιμοποιούνται ως βάσης, κυμαινόμενου
φορτίου, ή αιχμής, κατά τον μήνα Αύγουστο. (β) Συσχέτιση της ισχύος τους με το φορτίο του συστήματος, κατά τον ίδιο
μήνα.

Κλείνοντας την εξομοίωση, αναφέρουμε τις εκπομπές ρύπων του συστήματος, έτσι όπως το
HOMER τις υπολογίζει από τα 6.874.489 λίτρα καυσίμου που καίγονται ετησίως. Σημειώνουμε
πως σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στον τύπο, η εκπομπή του ΑΣΠ Ικαρίας για το 2009, ήταν
20.233.000 kg CO2.
Pollutant

Emissions (kg/yr)

Carbon dioxide

21,480,326

Carbon monoxide

Πληροφορίες
Διοξείδιο του άνθρακα, CO2. Μη τοξικό, συντελεί στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

44,684 Μονοξείδιο του άνθρακα, CO, προϊόν ατελής καύσης, δηλητηριώδες.

Unburned
hydrocarbons

4,950

Άκαυτοι υδρογονάνθρακες, (πχ φορμαλδεΰδη), συντελούν στο σχηματισμό
φωτοχημικού νέφους.

Particulate matter

3,368

Καπναιθάλη, σκόνη και σταγονίδια, θόλωση της ατμόσφαιρας, μπορούν να
προκαλέσουν αναπνευστικά προβλήματα.

Sulfur dioxide

129,490

Διοξείδιο του θείου, SO2, διαβρωτικό αέριο, προέρχεται από το θείο των
καυσίμων. Υπεύθυνο για αναπνευστικά, θόλωση και όξινη βροχή.

Διάφορα οξείδια του αζώτου, NOx (πχ NO, NO2), παράγονται σε κάθε καύση
με υψηλή θερμοκρασία, συντελούν σε αναπνευστικά, νέφος και όξινη βροχή.
Πίνακας 7.2.19: Εκπομπές ρύπων των θερμικών μονάδων σύμφωνα με την εξομοίωση.

Nitrogen oxides

398,720

170

•

Αποτέλεσματα ανάλυσης ευαισθησίας.

Εκτελέσαμε ανάλυση ευαισθησίας, για να δούμε τις συνέπειες που έχουν στα παραπάνω
αποτελέσματα, οι μεταβολές δύο κρίσιμων τιμών: (α) Του διαθέσιμου αιολικό δυναμικού, και (β)
της οριζόμενης από εμάς στρεφόμενης εφεδρείας, για την υποστήριξη της αιολικής ισχύος.
(α) Αρχικά για το αιολικό δυναμικό:
Wind resource inputs
Scaled annual average: 9,31 m/s Sens. values: 7|7,5|8|8,5|9|9,5|10 m/s
Πίνακας 7.2.20: Μεταβλητές ανάλυσης ευαισθησίας για το αιολικό δυναμικό.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι βέλτιστο σύστημα παραμένει το υπάρχον με την Α/Γ, αλλά το
λιγότερο αιολικό δυναμικό έχει επιπτώσεις στο κόστος του και την τιμή της kWh. Η διείσδυση της
Α/Γ κυμαίνεται από 7 % έως 11 %, ενώ παράλληλα η απορριπτόμενη ενέργεια (κυρίως αιολική)
κυμαίνεται από 0,39 % μέχρι 0,67 %. Η επίδραση φαίνεται σχηματικά παρακάτω:

Εικόνα 7.2.14: Επίδραση του αιολικού δυναμικού στο σύστημα.
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(β) Στη συνέχεια εκτελέσαμε ανάλυση ευαισθησίας για την οριζόμενη εφεδρεία:
Constraints
Wind power output (%):

100

Sens. Values: 10|20|30|40|50|60|70|80|90

Πίνακας 7.2.21: Μεταβλητές ανάλυσης ευαισθησίας για την εφεδρεία.

Εδώ φαίνεται ότι η οριζόμενη εφεδρεία έχει σημαντικότερες επιπτώσεις στην απόδοση του
συστήματος, αφού αν μειωθεί η απαίτηση, μειώνονται περισσότερο τα κόστη. Έχει επίσης
αντίστοιχη επίδραση στην απορριπτόμενη ενέργεια, σαν αυτή του μεταβαλλόμενου αιολικού
δυναμικού. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να οριστεί κάτω από 50%, σε τόσο μικρό
σύστημα με μία μόνο Α/Γ. Τέλος επισημαίνουμε πως το ζήτημα της εφεδρείας, έτσι όπως ορίστηκε,
δεν λαμβάνει υπόψιν το σύνθετο φαινόμενο, δηλαδή και την ταχύτητα απόκρισης των μηχανών.

Εικόνα 7.2.15: Επίδραση της οριζόμενης εφεδρείας στο σύστημα.
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7.3 Ένταξη επιπλέον μονάδων ΑΠΕ.

7.3.1 Τροποποίηση του μοντέλου.
•

Διάγραμμα συνδεσμολογίας.

Βασιστήκαμε στο ίδιο μοντέλο, για να εξετάσουμε την ένταξη επιπλέον μονάδων ΑΠΕ, με
μόνη προσθήκη ένα φωτοβολταϊκό σύστημα.

Εικόνα 7.3.1: Το σύστημα με επιπλέον ΑΠΕ.

•

Αιολικά συστήματα.

Για να περιγράψουμε νέες Α/Γ που πρόκειται να εγκατασταθούν στο νησί, χρησιμοποιήσαμε
το ίδιο μοντέλο της υπάρχουσας Α/Γ Enercon E40 και το ίδιο αιολικό δυναμικό. Αυτό αποτελεί
προσέγγιση, αλλά το HOMER εξομοιώνει μέχρι 2 διαφορετικές Α/Γ, όλες στην ίδια θέση.
Αυξήσαμε το πιθανό πλήθος των Α/Γ ώστε να υποδειχθεί ένας βέλτιστος αριθμός, ενώ παράλληλα
τροποποιήσαμε ενδεικτικά το κόστος, ώστε να υπάρχει κάποια έκπτωση για περισσότερες από δύο
Α/Γ, όσον αφορά στην αγορά αλλά και στα κόστη λειτουργίας και συντήρησης.
Quantity Capital (€)

Replacement (€) O&M (€/yr)

1

1.080.000

702.000

32.400

2

2.160.000

1.404.000

64.800

10

10.000.000

7.000.000

320.000

Quantities to
consider

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10

Πίνακας 7.3.1: Κόστος των Α/Γ, μεταβολή με το πλήθος.

173

•

Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Εισάγαμε το μοντέλο ενός AC φωτοβολταϊκού συστήματος, ώστε να συνδεθεί απευθείας
στο ζυγό του φορτίου. Το σύστημα αυτό εκφράζει γενικά την μελλοντική κατανεμημένη Φ/Β
παραγωγή του νησιού, και περιέχει στο μοντέλο του τα inverter. Αποτελείται από σταθερά
προσανατολισμένες συστοιχίες πλαισίων, σαν της παραγράφου 6.3.2.
Ground reflectance:

20%

Output Current:

AC

Lifetime:

15 yr

Derating factor:

90%

Tracking system:

No Tracking

Temperature coefficient of Power:

-1,45 %/ οC

Slope:

30 deg

Nominal operating cell temperature:

45 οC

Azimuth:

0 deg (Νότος)

Efficiency at standard test conditions:

13%

•

Consider effect of temperature

Πίνακας 7.3.2: Τεχνικά χαρακτηριστικά Φ/Β συστημάτων.

Θεωρήσαμε ότι τα Φ/Β πλαίσια έχουν 25 χρόνια ζωής, όσα και ο κύκλος της εξομοίωσης,
αλλά στα 15 έτη θα χρειαστεί αλλαγή inverter. Για το inverter θεωρήσαμε σταθερή απόδοση 95%,
την οποία μειώσαμε στο 90% ώστε να συμπεριλάβει απώλειες διασύνδεσης, και άλλους
παράγοντες υποβάθμισης των Φ/Β στοιχείων όπως σκόνη, σκίαση ή γήρανση. Ο προσανατολισμός
ορίστηκε προς Νότο, με 30ο βέλτιστη κλίση ως προς τον ορίζοντα, ενώ θεωρήσαμε συντελεστή
ανάκλασης του γύρω χώρου 20%, που αντιστοιχεί σε βλάστηση. Ορίστηκαν επιπλέον στοιχεία για
την μείωση της απόδοσης λόγω υψηλής θερμοκρασίας, από τον πίνακα 6.3.6., ενώ η απόδοση
ορίστηκε στο 13 %, για πολυκρυσταλλικό πυρίτιο.
Όσον αφορά τα κόστη, από επισκόπηση των τιμών τις ελληνικής αγοράς θεωρήσαμε αρχικό
κεφάλαιο 3.500 €/kWp, (για οικιακά Φ/Β σε στέγες ή μεγαλύτερες επενδύσεις), κόστος
αντικατάστασης 400 €/kWp, που αφορά αγορά νέου inverter, και ένα ενδεικτικό ετήσιο κόστος
συντήρησης 1 €/kWp. Θέσαμε στο HOMER να εξετάσει Φ/Β συστήματα συνολικής ισχύος από 0
kWp μέχρι 1.040 kWp, που είδαμε ότι είναι το ανώτερο όριο του ΑΣΠ Ικαρίας.[55]
Size (kW)

Capital (€)

Replacement (€)

1

3.500

400

•

O&M (€/yr)

Sizes to consider

0|50|100|150|200|250|300|350|400|450|500|550|600|
650|700|750|800|850|900|950|1.000|1.040
Πίνακας 7.3.3: Κόστος των Φ/Β.
1

Ηλιακό δυναμικό.

Θεωρήσαμε τοποθεσία των Φ/Β πλαισίων στη περιοχή του Αγ. Κηρύκου, και εισάγαμε το
ηλιακό δυναμικό με την βοήθεια του HOMER. Ορίζοντας τις γεωγραφικές συντεταγμένες, το
πρόγραμμα ανέτρεξε σε γενικά στοιχεία από βάση δεδομένων,[76] και συνέθεσε ένα ηλιακό
δυναμικό. Στην συνέχεια κλιμακώσαμε τα στοιχεία αυτά προς τα κάτω, ώστε να συμπέσουν με τα
ακριβέστερα δεδομένα της Ευρωπαϊκής βάσης δεδομένων (διότι υπάρχει σκίαση από τον ορεινό
όγκο του Αθέρα).[54] Τα τελικά στοιχεία παρουσιάζονται παρακάτω (ισχύει η χειμερινή ώρα σε όλο
το έτος).
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Latitude:

37 degrees 37 minutes North

Longitude:

26 degrees 16 minutes East

Time zone:

GMT +2:00

Data source: Synthetic
Baseline data
Month
Jan

Clearness Average Radiation
Index
(kWh/m2/day)
0,479

2,223

Feb

0,497

2,990

Mar

0,515

4,075

Apr

0,547

5,359

May

0,574

6,358

Jun

0,640

7,409

Jul

0,664

7,503

Aug

0,652

6,672

Sep

0,637

5,439

Oct

0,573

3,759

Nov

0,503

2,485

Dec

0,461

1,949

Average:

0,581

4,694

(α)

(β)

(γ)
Scaled Annual Average:

4,430
(δ)

Πίνακας 7.3.4: Solar resource inputs.(α) Αρχικά στοιχεία (μέση μηνιαία ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο, δείκτης
καθαρότητας). (β) Υπολογισθέντα στοιχεία (scaled): ακτινοβολία εκτός ατμοσφαίρας και ακτινοβολία στο έδαφος,
οριζόντιο επίπεδο, (γ) ενδεικτική διακύμανση σε μια ημέρα. (δ) Πραγματική ηλιακή τροχιά και γεωγραφική σκίαση.[54]

•

Θερμοκρασία.

Εισάγαμε δεδομένα για την θερμοκρασία, ώστε να υπολογιστεί η μείωση της απόδοσης των
φωτοβολταϊκών στοιχείων. Ελλείψει ωριαίων καταγραφών, καταφύγαμε σε δεδομένα ενός τυπικού
μετεωρολογικού έτος, που να αντιστοιχεί σε μεσογειακό κλίμα.[77] Στην συνέχεια κλιμακώσαμε τα
δεδομένα αυτά, σύμφωνα και με τα στοιχεία της ΕΜΥ (εικόνα 5.1.1), ώστε να έχουμε διακύμανση
κατάλληλη για το νησί.
Data Source:

Import time series data file 23232.tm2

Baseline Data:

15,2 oC

Scaled Data:

18 oC

Πίνακας 7.3.5: Temperature inputs, και ενδεικτική διακύμανση σε μια μέρα.
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•

Περιορισμοί.

Ορίζουμε επιπλέον εφεδρεία στο 25% της ηλιακής παραγωγής, ώστε να αντισταθμίζεται η
διακύμανση (αθροίζεται με τους προηγούμενους περιορισμούς).
Constraints
Operating reserve
As percent of renewable output
Solar power output (%): 25
Πίνακας 7.3.6: Νέος περιορισμός του συστήματος.

7.3.2 Αποτελέσματα προσομοίωσης.
•

Αποτέλεσμα βελτιστοποίησης.
Από 220 συνδυασμούς, το HOMER ανέδειξε ως πλέον βέλτιστο σύστημα την εξής διάταξη:
ΣΥΣΤΗΜΑ

Α/Γ:

3x600=1.800 kW

Φ/Β:

200 kWp

Initial
capital (€)

Operating
cost (€/yr)

Total NPC
(€)

COE
(€/kWh)

Total Fuel
cost (€/yr)

CO2 emissions
(kgr/yr)

3.840.000

3.989.209

79.048.440

0,160

3.147.480

19.138.646

Πίνακας 7.3.7: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης για περισσότερες ΑΠΕ.

Εικόνα 7.3.2: Βέλτιστοι συνδυασμοί.

Συγκρίνοντας αυτό το σύστημα με το υπάρχον (πίνακας 7.2.12), φαίνεται η σαφής υπεροχή
του όσον αφορά το μικρότερα κόστη NPC, και παραγωγής ενέργειας COE. Η βελτιστοποίηση
ανέδειξε επίσης τα εξής ζητήματα:
(α) Συστήματα με καλή απόδοση περιλαμβάνουν τις 3 Α/Γ, σε συνδυασμούς με Φ/Β διαφόρων
ισχύων (από 0 έως 1040 kWp), που δίνουν εξίσου καλά αποτελέσματα με το βέλτιστο σύστημα.
Ακολουθούν στην κατάταξη συνδυασμοί με 4, 2, 5, 6 Α/Γ, με ποικίλη Φ/Β ισχύ. Οι υπόλοιποι
συνδυασμοί είναι λιγότερο συμφέροντες σε σχέση με το ήδη υπάρχον σύστημα.
(β) Οι εκπεμπόμενοι ρύποι CO2 είναι εντός των ορίων, οπότε δεν προσμετράται πλέον το πρόστιμο.
Αυτό συμβαίνει ακόμη και με 2 Α/Γ (την ήδη υπάρχουσα και μία δεύτερη), και Φ/Β παραγωγή από
400 kWp.
(γ) Όσο αυξάνονται οι Α/Γ, αλλά και τα Φ/Β, αυξάνεται και η διείσδυση ΑΠΕ, σε όρια που
πρακτικά δεν είναι πραγματοποιήσιμα σε ένα ευσταθές σύστημα. Ήδη με τις 3 Α/Γ, το ποσοστό
αιολικής ισχύος είναι μεγάλο και θα πρέπει να οδηγείται σε πλεόνασμα (δηλαδή απορριπτόμενη
αιολική ενέργεια).
(δ) Τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης επηρεάζονται δραστικά από την εφεδρεία που ορίζουμε,
και θα αποτελέσουν αντικείμενο ανάλυσης ευαισθησίας.
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•

Αποτελέσματα εξομοίωσης του βέλτιστου συστήματος.

Παρουσιάζουμε ενδεικτικά αποτελέσματα από το βέλτιστο σύστημα, που προέκυψε για
ορισμό εφεδρείας στο 100 % της αιολικής παραγωγής, και για αιολικό δυναμικό 9,31 m/sec.

Εικόνα 7.3.3: Ανάλυση κόστους του βέλτιστου συστήματος με περισσότερες ΑΠΕ.

Σε σύγκριση με το υπάρχον σύστημα, το βέλτιστο αποσβένεται σε 6 χρόνια λειτουργίας,
εξοικονομώντας 747.680 λίτρα καυσίμων ετησίως:
Οικονομικό μέγεθος

Τιμή

Present worth

7.797.767 €

Annual worth

413.609 €/yr

Discounted payback
6 years
Πίνακας 7.3.8: Εξέταση της βιωσιμότητας των νέων ΑΠΕ.

Τα αρχικά έξοδα για αγορά των συστημάτων ΑΠΕ είναι πλέον σεβαστά, όπως και το κόστος
αντικατάστασης των Α/Γ. Ειδικά για τα Φ/Β, το HOMER υπέδειξε μικρή συνολική ισχύ, ακριβώς
λόγω του κόστους που έχουν σε σχέση με την απόδοσή τους.

Εικόνα 7.3.4: Ετήσιο ονομαστικό κόστος του βέλτιστου συστήματος με επιπλέον ΑΠΕ.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει το σύστημα αυτό, παρουσιάζεται παρακάτω, όπου και
γίνεται φανερή η πλεονάζουσα ενέργεια, δηλαδή η απορριπτόμενη ισχύς ΑΠΕ.
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Component
PV array
Wind turbine

Production
Fraction
(kWh/yr)
305.139

1%

7.989.118

28%

FIAT 1

1.799.011

6%

FIAT 2

2.784.285

10%

SULZER 3

5.423.744

19%

FIAT 4

817.054

3%

FIAT 5

889.926

3%

CKD 6

52.034

0%

CKD 7

20.593

1%

8.395.576

29%

SACM 9

51.831

0%

SACM 10

64.115

0% Excess electricity

SULZER 8

Total

28.777.424

100%

AC Load

2.601.045 kWh/yr
26,196,376 kWh/yr

Excess elec. fraction

9,04%

Renewable fraction

28,8 %

(Σωστότερη εκτίμηση διείσδυσης ΑΠΕ: 21,749 %)

Πίνακας 7.3.9: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστά επί ωφέλιμης συν πλεονάζουσας ενέργειας.

Επειδή έχουμε ορίσει 100% θερμική εφεδρεία σε αναπλήρωση της αιολικής ισχύος, το
πλεόνασμα που είναι αιολικό κατά προτεραιότητα, θα απορρίπτεται. Όταν υπάρχει υψηλό αιολικό
δυναμικό, ο ΤΣΠ θα λειτουργεί με ελάχιστη ισχύ 1.920 kW ανεξαρτήτως αν το φορτίο είναι
μικρότερο. Ο ρόλος των Φ/Β στο πλεόνασμα είναι αμελητέος (ενδεικτικά, το ίδιο σύστημα με Φ/Β
αλλά χωρίς τα αιολικά και την εφεδρεία τους, έχει μόνο 0,04% πλεόνασμα, έναντι 0,03 % που είχε
χωρίς ούτε τα Φ/Β).
Για να μην λάβουμε υπόψιν την πλεονάζουσα αιολική ισχύ και την θερμική εφεδρεία της,
ενδεικτικά θα αφαιρέσουμε την απορριπτόμενη ενέργεια από την συνολική και την αιολική
παραγωγή. Υπολογίζοντας ξανά τα ποσοστά, προκύπτει πραγματική αιολική συνεισφορά 20,58 %
και όχι 28 %, οπότε η πραγματική διείσδυση ΑΠΕ φαίνεται ότι είναι 21,749 %. Η αιολική
συνεισφορά πάλι είναι στο μέγιστο όριο που μπορεί να φτάσει ένα μικρό σύστημα, χωρίς επιπλέον
τεχνολογίες αποθήκευσης. Το ζήτημα της οριζόμενης εφεδρείας θα εξεταστεί στην ανάλυση
ευαισθησίας.

(γ)

(α)

(δ)
(β)
Εικόνα 7.3.5: (α) Συσχέτιση του πλεονάσματος ισχύος με το χαμηλό φορτίο, και (β) με την αιολική ισχύ. (γ) Ισχύς του
φορτίου, της αιολικής παραγωγής και των φωτοβολταϊκών στην διάρκεια του έτους. Ταυτόχρονα λειτουργούν θερμικές
μονάδες, με περιθώριο όσο το 100% της αιολικής. (δ) Η πλεονάζουσα ισχύς, αποτελείται κυρίως από απορριπτόμενη
αιολική και την εφεδρεία της. Εμφανίζεται τις νυχτερινές ώρες και τις πρώτες πρωινές.
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Παρακάτω ακολουθούν στοιχεία για την ηλιακή παραγωγή, κατά την διάρκεια του έτους.
Σημειώνουμε πως η ΔΕΗ αγοράζει την ενέργεια από τους οικιακούς παραγωγούς με 0,55 €/kWh, ή
με 0,45 €/kW από μεγαλύτερους σταθμούς, στα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπως η Ικαρία.[78] Επίσης
επισημαίνουμε παρακάτω την δυσμενή επίδραση που έχει η υψηλή θερμοκρασία, στην απόδοση
των Φ/Β συστημάτων, ειδικά το καλοκαίρι.
Variable

Value Units

Variable

Rated capacity

200 kW

Minimum output

0 kW

Mean output

35 kW

Maximum output

190 kW

Mean output

836 kWh/day

Capacity factor
Total production

17,4 %

Value Units

PV penetration

1,17 %

Hours of operation

4.386 hr/yr

305.139 kWh/yr
Levelized cost
Πίνακας 7.3.10: Αποτελέσματα εξομοίωσης των Φ/Β.

0,13 €/kWh

(δ)

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 7.3.6: (α) Φ/Β παραγωγή μέσα στο έτος. (β) Φ/Β ισχύς και προσπίπτουσα ακτινοβολία, φαίνεται η μείωση της
απόδοσης το καλοκαίρι λόγω θέρμανσης των πλαισίων. (γ) Θερμοκρασία περιβάλλοντος και πλαισίων. (δ) Συσχέτιση της
Φ/Β ισχύος με την ισχύ της προσπίπτουσας ακτινοβολίας. Θεωρητικά η σχέση είναι γραμμική (με την βοήθεια της
λειτουργίας MPPT των inverter), αλλά η απόδοση μειώνεται με την υψηλή θερμοκρασία.

Ακολουθούν δεδομένα για την λειτουργία των Α/Γ, τα οποία είναι ενδεικτικά, αφού υπάρχει
μεγάλο πλεόνασμα (απόρριψη) αιολικής ισχύος. Βλέπουμε πως το HOMER δίνει τον συντελεστή
χρησιμοποίησης όπως τον υπολόγισε και με μία Α/Γ. Αυτή την φορά, θα είναι ακόμη μικρότερος
στην πραγματικότητα, όπως και τα υπόλοιπα μεγέθη. Τέλος παρατίθενται οι ρύποι του συστήματος.
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AC Wind Turbines: Enercon E40/6.44 PERDIKI
Variable

Variable

Value Units

Value Units

Minimum output

0 kW

1.800 kW

Maximum output

1.890 kW

912 kW

Wind penetration*

30,5 %

Capacity factor*

50,7 %

Hours of operation

8.266 hr/yr

Total production*

7.989.118 kWh/yr

Levelized cost**

0,0359 €/kWh

Total rated capacity
Mean output*

*οι πραγματικές τιμές θα είναι μικρότερες, ενδεικτικά Wind Penetration = 20,58 % ** ακριβότερο
Πίνακας 7.3.11: Αποτελέσματα εξομοίωσης των Α/Γ, ενδεικτικά λόγω απορριπτόμενης ενέργειας.

Pollutant

Emissions (kg/yr)

Carbon dioxide

19.138.646

Carbon monoxide

39.824

Unburned hydrocarbons

4.411

Particulate matter

3.002

Sulfur dioxide

115.243

Nitrogen oxides
355.355
Πίνακας 7.3.12: Εκπομπές ρύπων σύμφωνα με την εξομοίωση.

•

Αποτέλεσματα ανάλυσης ευαισθησίας.

Εκτελέσαμε ταυτόχρονη ανάλυση ευαισθησίας, για να δούμε τις συνέπειες (α) του
διαθέσιμου αιολικό δυναμικού, και (β) της στρεφόμενης εφεδρείας, για την υποστήριξη της
αιολικής ισχύος.
Wind resource inputs
Scaled annual average:

9,31 m/s

Sens. values: 7|7,5|8|8,5|9|9,5|10 m/s

100

Sens. Values: 10|20|30|40|50|60|70|80|90 %

Constraints
Wind power output (%):

Πίνακας 7.3.13: Μεταβλητές ανάλυσης ευαισθησίας.
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Εικόνα 7.3.7: Ανάλυση ευαισθησίας: το βέλτιστο σύστημα, για μεταβαλλόμενο αιολικό δυναμικό, και μεταβαλλόμενη
εφεδρεία. Με χρώμα η Φ/Β ισχύς, και με αριθμούς το πλήθος Α/Γ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι κατ' αρχήν για εφεδρεία 100%, όσο λιγότερο αιολικό
δυναμικό υπάρχει, τόσο προτιμάται η επένδυση σε περισσότερα Φ/Β. Η ανάγκη για ίδιες Α/Γ δεν
ελαττώνεται, παρά μόνο σε ακραίες μεταβολές αιολικού δυναμικού.

Εικόνα 7.3.8: Το βέλτιστο σύστημα ξανά, με χρώμα το πλήθος Α/Γ, και με αριθμούς η Φ/Β ισχύς.

Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύεται η μεγάλη εξάρτηση του βέλτιστου συστήματος, από την
οριζόμενη εφεδρεία. Όσο μικραίνει η απαίτηση για εφεδρεία, δηλαδή το να λειτουργούν άσκοπα
μονάδες με πολύ περιθώριο ισχύος, συμφέρουν πολύ περισσότερες Α/Γ, σε σημείο που τα Φ/Β
καθίστανται περιττά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα συστήματα με περισσότερες Α/Γ φαίνονται πιο
συμφέροντα, όσον αφορά τα NPC και τα COE, από το βέλτιστο που μελετήσαμε για 100%
εφεδρεία. Το πρόβλημα που ανακύπτει είναι η μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ, που προκαλεί αστάθεια.
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Εικόνα 7.3.9: Βέλτιστα συστήματα, με χρώμα το κόστος τους NPC, και με αριθμούς η τιμή της kWh.

Στην πράξη, αν θεωρήσουμε ότι η αιολική ισχύς μεταβάλλεται στιγμιαία με εύρος 50 %,θα
πρέπει να υπάρχει τουλάχιστο 50 % εφεδρεία, οπότε για αιολικό δυναμικό 9,31 m/sec, επιτρέπονται
μέχρι 6 Α/Γ, δηλαδή 3.780 kW. Ένα τέτοιο σύστημα όμως θα είχε υπερβολικά μεγάλη διείσδυση, ή
σωστότερα μεγάλη απόρριψη αιολικής ισχύος (πλεόνασμα ενέργειας).

Εικόνα 7.3.10: Βέλτιστα συστήματα, με χρώμα η απορριπτόμενη ενέργεια ως ποσοστό της παραγόμενης, και με αριθμούς
η διείσδυση ΑΠΕ (υπερεκτιμημένη).

Γενικά δεν είναι εύκολο να κριθεί πόσο θα μπορούσε να μειωθεί η εφεδρεία ώστε να
αυξηθούν οι Α/Γ, αφού το θέμα της ευστάθειας είναι δυναμικό φαινόμενο (απόκριση όσων μηχανών
λειτουργούν) και δεν εξετάζεται από το HOMER. Το αν τελικά θα αξιοποιείτο ένα τέτοιο σύστημα,
είναι και θέμα καθημερινού χειρισμού και ελέγχου, δηλαδή σωστής επιβολής set points όταν δεν
υπάρχει φορτίο. Πρακτικά, αυτά τα προβλήματα αντιμετωπίζονται με την διασύνδεση σε μεγάλο
σύστημα, όπου όλες οι διακυμάνσεις αποσβένονται, και οι ΑΠΕ δεν απαιτούν ιδιαίτερες εφεδρείες
σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες. Άλλη λύση για το πρόβλημα είναι η αποταμίευση της
πλεονάζουσας ενέργειας των ΑΠΕ.
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7.4 Έξομοίωση Υβριδικού Έργου.

7.4.1 Κατασκευή μοντέλου.
•

Διάγραμμα συνδεσμολογίας.

Εξομοιώσαμε το Υβριδικό Έργο, ενταγμένο στο υπάρχον σύστημα της ενότητας 7.2.
Απαιτήθηκε η εισαγωγή 3 νέων στοιχείων: (α) του Α/Π Στραβοκουντούρας, (β) του άνω ΜΥΗΣ
Προεσπέρας, με 1 υδροστρόβιλο, και (γ) του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας, που περιλαμβάνει 2
στροβίλους, και επιπλέον λειτουργεί ως αντλησιοταμιευτικός σταθμός, με την βοήθεια του
αντλιοστασίου.
Επειδή το HOMER δεν υποστηρίζει υβριδικούς σταθμούς, χρειάστηκε να καταφύγουμε στο
εξής τέχνασμα: διαχωρίσαμε την λειτουργία της εποχιακής υδροηλεκτρικής παραγωγής, στην οποία
συμμετέχουν ο άνω και ο κάτω ΜΥΗΣ, από την λειτουργία της αντλησιοταμίευσης, στην οποία
εμπλέκεται μόνο ο κάτω ΜΥΗΣ. Έτσι εντάξαμε στο μοντέλο ένα εικονικό υδροστρόβιλο, ο οποίος
περιγράφει την εποχιακή λειτουργία των σταθμών, ενώ την αποταμίευση την προσεγγίσαμε με το
μοντέλο μιας μπαταρίας.

Εικόνα 7.4.1: Το Υβριδικό Έργο με το υπάρχον σύστημα.

•

Α/Π Στραβοκουντούρας.

Για να εξομοιωθεί το Α/Π που θα κατασκευαστεί μαζί με το Υβριδικό, εισάγαμε πρώτα στο
HOMER τα χαρακτηριστικά ενός νέου μοντέλου Α/Γ, της Enercon E44, και στην συνέχεια θέσαμε
3 τέτοιες Α/Γ σε λειτουργία δίπλα στην υπάρχουσα E40. Τα χαρακτηριστικά που εισάγαμε
φαίνονται παρακάτω:
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AC Wind Turbine:

Enercon E44 Stravokountoura

Rated power:

900 kW

Hub height:

16 m

Lifetime:

25 yr

Quantities to consider: 0,3
Πίνακας 7.4.2: Wind turbine inputs του Α/Π Στραβοκουντούρας.

Η καμπύλη ισχύος δημιουργήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.[9] Η
διάρκεια ζωής αυτήν την φορά ορίστηκε στα 25 χρόνια, όσο ο κύκλος ζωής του συστήματος, γιατί
θέλουμε να μελετήσουμε τις νέες Α/Γ μαζί με το υπόλοιπο Υβριδικό. Όσον αφορά το ύψος του
πυλώνα, δεν βάλαμε 55 m που είναι κανονικά, αλλά 16 m, με το εξής σκεπτικό: Στην θέση
Στραβοκουντούρα υπάρχει μικρότερο αιολικό δυναμικό (7,5 m/sec) από την θέση Περδίκι (9,31
m/sec) που έχουμε ήδη ορίσει για την Α/Γ Λακιού. Επειδή το HOMER αναγκαστικά χρησιμοποιεί
το ίδιο δυναμικό για όλες τις Α/Γ, χρησιμοποιούμε το εργαλείο Variation with Height (στα Wind
resources), για να υπολογίσουμε ότι:
(α) Για δυναμικό 9,31 m/sec στα 50 m ύψος (θέση Περδικιού), έχουμε ταχύτητα 9,4 m/sec στα 55
m (στο ύψος του πυλώνα της Ε44).
(β) Ενώ, αν είχαμε δυναμικό 7,5 m/sec στα 50 m ύψος (Στραβοκουντούρας), θα είχαμε ταχύτητα
7,6 m/sec στα 55 m (της Ε44).
(γ) Επομένως για δυναμικό 9,31 m/sec στα 50 m (δυναμικό που χρησιμοποιούμε αναγκαστικά στην
εξομοίωση), θα έχουμε την επιθυμητή ταχύτητα 7,6 m/sec, εάν θέσουμε ύψος 16 m στην E44.
Κατόπιν εισάγαμε τα οικονομικά μεγέθη, πάλι με το σκεπτικό πως ένα αιολικό σύστημα
απαιτεί αρχικό κεφάλαιο 1.800 €/kW,[67] το κόστος λειτουργίας, ανέρχεται στο 3% του αρχικού
κεφαλαίου,[67] και το κόστος αντικατάστασης στο 65% του αρχικού κόστους.[68]
Quantity
1

•

Capital (€)

Replacement (€)

1.620.000
1.053.000
Πίνακας 7.4.3: Cost για τις Α/Γ Enercon E44.

O&M (€/yr)
48.600

Υδροηλεκτρικοί σταθμοί με εποχιακή ροή.

Εξομοιώσαμε την ηλεκτρική παραγωγή των ΜΥΗΣ, λόγω εποχιακής υπερχείλισης του
φράγματος στο Πέζι, ξεχωριστά από την ανακύκλωση νερού (αντλησιοταμίευση). Πηγή της
ενέργειας εδώ είναι μόνο η ελεγχόμενη παροχή της υπερχείλισης, διαδοχικά στον στρόβιλο του άνω
ΜΥΗΣ, και έπειτα στους δύο στροβίλους του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας. Θεωρήσαμε πως η
υπερχείλιση τροφοδοτεί εξίσου και τους δύο ΜΥΗΣ, άρα η στάθμη των δύο λιμνοδεξαμενών
διατηρείται αμετάβλητη. Προέκυψαν όμως τα εξής ζητήματα:
(α) Το HOMER υποστηρίζει μόνο υδροστροβίλους ελευθέρας ροής (ποταμού), και όχι
ελεγχόμενης (δεξαμενής) όπως στην περίπτωσή μας. Εμείς κάναμε την παραδοχή ότι υπάρχει
συνεχής ροή, με σταθερή τιμή σε κάθε διαφορετικό μήνα, και ίση με το μέγιστο που θα
μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε ετησίως, χωρίς να εξαντληθεί το φράγμα (χωρίς συνέπειες στην
άρδευση και το ρέμα της Χάλαρης). Επομένως εξομοιώσαμε τους υδροστροβίλους να λειτουργούν
την υγρή περίοδο του έτους ως σταθμοί βάσης, στην μέγιστη δυνατή παροχή, ενώ στην ξηρή
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περίοδο η παραγωγή μειώνεται και σταματά. Ο προσδιορισμός αυτής της συνεχούς ροής, έγινε με
εκτίμηση.
(β) Επόμενη δυσκολία που ανέκυψε είναι ότι το HOMER επιτρέπει την εξομοίωση ενός
μόνο υδροστροβίλου και όχι 3, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, και σε διαφορετικά ύψη και
σωληνώσεις. Γιαυτό καταφύγαμε στο εξής τέχνασμα:[66] Εκτελέσαμε 3 διαφορετικές εξομοιώσεις,
μία με κάθε στρόβιλο, για την ίδια ροή νερού που εκτιμήσαμε. Έπειτα, αθροίσαμε την παραχθείσα
ισχύ, για κάθε μήνα. Τελικά, χρησιμοποιήσαμε στο μοντέλο ένα νέο εικονικό στρόβιλο και μια νέα
εικονική ροή, που να αντιστοιχούν στην πραγματική παραγωγή που προσπαθούμε να
εξομοιώσουμε.
(γ) Εδώ υπεισήλθε άλλη μια παραδοχή, ότι η παροχή νερού του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας
κατανέμεται εξίσου στους δύο στρόβιλους που έχει. Αυτό είναι αναληθές, όταν η παραγωγή είναι
μικρότερη από την ονομαστική, γιατί τότε προτιμάται να φορτιστεί ο ένας στο μέγιστο (καλύτερη
απόδοση) και ο άλλος λιγότερο. Από την άλλη, το HOMER εκτελεί την εξομοίωση των
υδροστροβίλων θεωρώντας σταθερή απόδοση, ανεξαρτήτως ισχύος, οπότε η παραδοχή δεν έχει
συνέπειες.
•

Εκτίμηση εποχιακής ροής.

Εκτελέσαμε 3 εξομοιώσεις ξεχωριστά από το σύστημα που μελετάμε, ώστε να
προσδιορίσουμε την συνολική υδροηλεκτρική παραγωγή της εποχιακής ροής των 3 στροβίλων. Οι
εξομοιώσεις αυτές έγιναν με την παροχή από την εποχιακή υπερχείλιση του φράγματος. Για να την
εκτιμήσουμε, θεωρήσαμε τα παρακάτω δεδομένα.
(α) Σύμφωνα με την ΕΜΥ, η βροχόπτωση στο νομό της Σάμου κυμαίνεται ως εξής:[13]
Μήνας

Μέση Μηνιαία
Βροχόπτωση
(mm νερού)

ΙΑΝ

133,1

ΦΕΒ

104,7

ΜΑΡ

87,9

ΑΠΡ

43,2

ΜΑΙ

19,5

ΙΟΥΝ

1,8

ΙΟΥΛ

0,5

ΑΥΓ

0,7

ΣΕΠ

16,9

ΟΚΤ

32,8

ΝΟΕ

103,9

ΔΕΚ

164
ΣΥΝΟΛΟ: 709

Πίνακας 7.4.4: Ετήσια βροχόπτωση στο νομό Σάμου.[13]

(β) Πήραμε ως δεδομένο ότι η υπερχείλιση του φράγματος στο Πέζι είναι συνολικά
7.000.000 m3 νερού ετησίως.[17] Αντιστοιχίσαμε αυθαίρετα αυτήν την υπερχείλιση, με την συνολική
ετήσια βροχόπτωση 709 mm, ώστε να κατανείμουμε τον όγκο νερού που υπερχειλίζει σε κάθε
μήνα, ως εξής:
[ m3/μήνα] = [mm/μήνα] x (7.000.000/709) = [mm/μήνα] x 9.873,06
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(7.4.1)

Στην συνέχεια, μετατρέψαμε την υπερχείλιση από m3/μήνα σε lt/sec:
[lt/sec] = [ m3/μήνα] x (1000lt)/(30x24x60x60) = [ m3/μήνα] x 0,000385802

(7.4.2)

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών φαίνονται παρακάτω:
Μέση Μηνιαία Υπερχείλιση
Μέση Ροή νερού
φράγματος (m3 )
υπερχείλισης (lt/sec)

Μήνας
ΙΑΝ

1.314.104,29

506,98

ΦΕΒ

1.033.709,38

398,81

ΜΑΡ

867.841,97

334,82

ΑΠΡ

426.516,19

164,55

ΜΑΙ

192.524,67

74,28

ΙΟΥΝ

17.771,51

6,86

ΙΟΥΛ

4.936,53

1,9

ΑΥΓ

6.911,14

2,67

ΣΕΠ

166.854,71

64,37

ΟΚΤ

323.836,37

124,94

ΝΟΕ

1.025.810,93

395,76

1.619.181,84

624,68

ΔΕΚ

ΣΥΝΟΛΟ: 7.000.000

ΕΛΑΧΙΣΤΟ: 100 lt/sec

Πίνακας 7.4.5: Εκτιμώμενη υπερχείλιση φράγματος στο Πέζι.

(γ) Από την παραπάνω υπερχείλιση, θεωρήσαμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο το νερό
μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, αφού τους θερινούς μήνες παύει η τροφοδοσία των σταθμών, και
το πλεονάζον νερό διατίθεται εξολοκλήρου στο φαράγγι, ή για άρδευση.[17] Επίσης, θεωρήσαμε ότι
αυτή η θερινή παροχή είναι η ελάχιστη που πρέπει να εξασφαλίζεται και κατά το χειμώνα, για τις
υπόλοιπες χρήσεις του φράγματος. Έτσι, αφαιρέσαμε από την ωφέλιμη ροή κάθε μήνα 100 lt/sec,
δηλαδή την ροή που παρατηρείται στο τέλος Απρίλη και στις αρχές Οκτώβρη. Η ωφέλιμη
υπερχείλιση που απομένει, φαίνεται παρακάτω:

Μήνας

Παροχή στον στρόβιλο
του Άνω ΜΥΗΣ (lt/sec)

Στον κάθε στρόβιλο του
Κάτω ΜΥΗΣ (lt/sec)

ΙΑΝ

406,98

203,49

ΦΕΒ

298,81

149,41

ΜΑΡ

234,82

117,41

ΑΠΡ

64,55

32,28

ΜΑΙ

0

0

ΙΟΥΝ

0

0

ΙΟΥΛ

0

0

ΑΥΓ

0

0

ΣΕΠ

0

0

ΟΚΤ

24,94

12,47

ΝΟΕ

295,76

147,88

ΔΕΚ

524,68

262,34

Annual average: 153,7 lt/sec

76,9 lt/sec

Scaled annual average: 153,7 lt/sec

76,9 lt/sec

Residual flow: 0 lt/sec

Πίνακας 7.4.6: Μέση εκτιμώμενη παροχή στους ΜΥΗΣ, συμπληρώθηκε στα προσωρινά Hydro Resource.
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(δ) Η ονομαστική παροχή των ΜΥΗΣ είναι 700 lt/sec, οπότε θα πρέπει να μην
χρησιμοποιείται περισσότερο νερό. Παρατηρούμε όμως ότι σύμφωνα με τα όσα θεωρήσαμε, δεν
υπάρχει αρκετή ροή για να συμβεί κάτι τέτοιο. Η εξήγηση είναι ότι στην πραγματικότητα, η
τροφοδοσία των ΜΥΗΣ (ονομαστικής ισχύος 4,15 MW) γίνεται με λιγότερο νερό την νύχτα, όπου
το φορτίο είναι μικρό (πχ 1000 MW), και με περισσότερο νερό την ημέρα, στην αιχμή του φορτίου.
Επομένως υπάρχει περιθώριο για παροχή μέχρι 700 lt/sec, στην ημερήσια αιχμή.
Εξάλλου, ειδικά ο Κάτω ΜΥΗΣ, μπορεί να λειτουργεί ταυτόχρονα με επιπλέον παροχή
νερού, που θα προέρχεται από το αποθηκευμένο (και τότε η άνω λιμνοδεξαμενή θα αδειάζει). Η
εξομοίωση τελικά έγινε με αυτήν την βασική παραδοχή, ότι δηλαδή έχουμε σταθερή ροή
ημερησίως, που αντιστοιχεί στην μέση μηνιαία, ανεξαρτήτως του φορτίου. Από την στιγμή που
χρησιμοποιούνται όλα τα διαθέσιμα αποθέματα μέσα στον χρόνο, ενδιαφέρει η συνολική
παραγόμενη ενέργεια, και λιγότερο η διακύμανσή της μέσα στην ημέρα. Άλλωστε, το νυχτερινό
πλεόνασμα υδροηλεκτρικής ενέργειας, που θα υπολογίζει η εξομοίωση, θα μπορεί να το
αποθηκεύει στο μοντέλο της αντλησιοταμίευσης, για να τροφοδοτήσει την ημερήσια αιχμή.
Συμπληρώσαμε λοιπόν στο προσωρινό μοντέλο των υπολογισμών, τα στοιχεία του πίνακα 7.4.6.
•

Ξεχωριστή εξομοίωση της εποχιακής ροής.

Εκτελέσαμε 3 εξομοιώσεις ξεχωριστά, εισάγοντας κάθε φορά διαφορετικά στοιχεία για το
στοιχείο Hydro, από τα χαρακτηριστικά των υδροστροβίλων της παραγράφου 3.3.2. Συνοπτικά, τα
δεδομένα των 3 προσωρινών στροβίλων παρουσιάζονται παρακάτω.

Hydro inputs

ΑΝΩ ΜΥΗΣ

ΚΑΤΩ ΜΥΗΣ

Στρόβιλος 1

Στρόβιλος 2

Στρόβιλος 3

167,2

503,4

503,4

Turbine
Available head (m)
Design flow rate (l/s)

700

350

350

Minimum flow ratio (%)

0

0

0

Maximum flow ratio (%)

100

100

100

Efficiency (%)

87

86

86

Nominal power (kW)

999

1.486

1.486

6,57

4,09

4,09

167,2

503,4

503,4

700

350

350

Intake pipe
Pipe head loss (%)
Pipe head loss Calculator
Available head (m)
Design flow rate (l/s)
Pipe length (m)

3.522

3.060

3.060

Pipe diameter (mm)

700

600

600

Pipe material

Steel

Steel

Steel

11

20,6

20,6

6,57

4,09

4,09

Calculated head loss at design flow rate
Absolute head loss (m)
Relative head loss (%)

Πίνακας 7.4.7: Δεδομένα προσωρινών Hydro για τις 3 ξεχωριστές εξομοιώσεις.

Σαν παρατηρήσεις, στο πρώτο στρόβιλο εισάγαμε ως διάμετρο σωλήνα, τον μέσο όρο των
δύο ίσων τμημάτων. Επίσης, ως ελάχιστη ισχύ των στροβίλων ορίσαμε το 0%, αφού εδώ έχουμε
μέση μηνιαία ισχύ. Κατά την εξομοίωση των 2 στροβίλων του Κάτω ΜΥΗΣ, χρησιμοποιήθηκε η
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μισή παροχή. Οι απώλειες στους αγωγούς αποτελούν μια σχετική προσέγγιση, αφού το
ρευστομηχανικό φαινόμενο της τριβής είναι μη γραμμικό.
Ακολουθούν τα αποτελέσματα των 3 εξομοιώσεων, που εκφράζουν αθροιστικά την μέση
μηνιαία ισχύ των ΜΥΗΣ. Η ισχύς αυτή αντιστοιχεί στην μηνιαία υδροηλεκτρική ενέργεια, που
παράγεται μόνο από την υπερχείλιση του φράγματος.
Άνω
ΜΥΗΣ
(kW)

Μήνας

Κάτω ΜΥΗΣ,
Κάτω ΜΥΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗ
κάθε στρόβιλος
σύνολο (kW) ΙΣΧΥΣ (kW)
(kW)

ΙΑΝ

543

829

1.658

2.201

ΦΕΒ

398

609

1.218

1.616

ΜΑΡ

313

478

956

1.269

ΑΠΡ

86

132

264

350

ΜΑΙ

0

0

0

0

ΙΟΥΝ

0

0

0

0

ΙΟΥΛ

0

0

0

0

ΑΥΓ

0

0

0

0

ΣΕΠ

0

0

0

0

ΟΚΤ

33

51

102

135

ΝΟΕ

394

603

1.206

1.600

ΔΕΚ

699

1.069

2.138

2.837

Πίνακας 7.4.8: Συνολική Υδροηλεκτρική παραγωγή από υπερχείλιση, προέκυψε από τις 3 ξεχωριστές εξομοιώσεις.

•

Τελικό μοντέλο της εποχιακής Υδροηλεκτρικής παραγωγής.

Επιστρέφοντας στο κανονικό μοντέλο του συστήματος, εισάγαμε τα προηγούμενα δεδομένα
σε ένα νέο εικονικό υδροστρόβιλο, που λειτουργεί με την νέα εικονική παροχή. Η εικονική παροχή
(lt/sec) αντικατοπτρίζει την πραγματική υδροηλεκτρική ισχύ (kW) που υπολογίσαμε.
Μήνας

Εικονική παροχή (lt/sec)

ΙΑΝ

2.201

ΦΕΒ

1.616

ΜΑΡ

1.269

ΑΠΡ

350

ΜΑΙ

0

ΙΟΥΝ

0

ΙΟΥΛ

0

ΑΥΓ

0

ΣΕΠ

0

ΟΚΤ

135

ΝΟΕ

1.600

ΔΕΚ

2.837
Annual average: 831,4

Residual flow: 0 lt/sec

Scaled annual average: 831,4

Πίνακας 7.4.9: Hydro Resource inputs, εικονική παροχή νερού, εκφράζει την Υδροηλεκτρική ισχύ από υπερχείλιση.

Ο εικονικός υδροστρόβιλος ορίστηκε έτσι, ώστε κάθε 1 lt/sec νερού της εικονικής παροχής,
να παράγει 1 kW με 100 % απόδοση. Εισάγαμε διάρκεια ζωής 50 χρόνια, που είναι τυπικό για τα
υδροηλεκτρικά έργα.[79] Το κόστος αντιστοιχεί μόνο στον Άνω ΜΥΗΣ, γιατί του Κάτω ΜΥΗΣ θα
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συμπληρωθεί στο μοντέλο της αντλησιοταμίευσης. Θεωρήσαμε γενικά για τα υδροηλεκτρικά έργα,
αρχικό κόστος 4.500 €/kW, και κόστος λειτουργίας στο 1,5% του αρχικού (δηλαδή 67,5 €/kW).[79]
Έτσι εξομοιώσαμε την μέση μηνιαία υδροηλεκτρική παραγωγή. Στην πραγματικότητα, οι ΜΥΗΣ
λειτουργούν ως σταθμοί βάσης το χειμώνα, και η παροχή του φράγματος ακολουθάει το ημερήσιο
φορτίο. Στην ισχύ προστίθενται επιπλέον νερά από την αντλησιοταμίευση.
Hydro inputs, Εικονικός Στρόβιλος

Generator type: AC

Economics
Capital cost (€)

4.500.000

Replacement cost (€)

0

O&M cost (€)

67.500

Lifetime (years)

50

Turbine
Available head (m)

101,95

Maximum flow ratio (%)

100

Design flow rate (l/s)

2.837

Efficiency (%)

100

Minimum flow ratio (%)

0

Pipe head loss Calculator

Nominal power (kW)

1

Intake pipe

Available head (m)

101,95

Pipe head loss (%)

0

Design flow rate (l/s)

2.837

Pipe diameter (mm)

1

Pipe length (m)

0

Pipe material

0

Relative head loss (%)

Steel

Calculated head loss at design flow rate
Absolute head loss (m)

0

Systems to consider: Simulate systems both with and without the Hydro turbine.

Πίνακας 7.4.10: Δεδομένα εικονικού στροβίλου, που εκφράζει μέση παραγωγή από υπερχείλιση.

•

Μοντέλο αντλησιοταμίευσης.

Η αντλησιαταμίευση προσεγγίστηκε με το μοντέλο ενός συσσωρευτή (Battery). Ορίστηκε
επίσης σαν απαραίτητο στοιχείο, ένας εικονικός μετατροπέας AC/DC (Converter).
Η λειτουργία του μετατροπέα ως inverter (μετατροπή του DC από εκφόρτιση, σε AC),
εκφράζει την διαδικασία με την οποία η αποθηκευμένη σε νερά ενέργεια, αποδίδεται πίσω στο
σύστημα. Η ισχύς του inverter ορίστηκε όσο η μέγιστη ισχύς του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας (3,1
MW). Στην πραγματικότητα, όταν παράγεται ταυτόχρονα ρεύμα από την υπερχείλιση, θα
περιορίζεται ο ρυθμός απελευθέρωσης των αποθηκευμένων υδάτων, άρα θα περιορίζεται η ισχύς
του inverter το χειμώνα. Η απόδοση του inverter, θεωρήθηκε 82,5 %, διότι είναι 86 % του Κάτω
ΜΥΗΣ, και 95,9 % από τις απώλειες στους αγωγούς, σύνολο 82,5%, σύμφωνα με τον πίνακα 7.4.7.
Η λειτουργία του μετατροπέα ως rectifier (AC σε DC για φόρτιση), εκφράζει την ισχύ με
την οποία αποθηκεύεται ενέργεια σε νερά, δηλαδή την ισχύ του αντλιοστασίου. Θεωρήθηκε 2,7
MW, όσο το Α/Π Στραβοκουντούρας, δηλαδή στο 87 % της ισχύος του inverter. Όσον αφορά την
απόδοση του rectifier, ορίστηκε στο 83,6 %, σύμφωνα με το εξής σκεπτικό: Ο συνολικός κύκλος
απόδοσης της άντλησης και απελευθέρωσης νερού, είναι 69 %.[15] Εάν η απελευθέρωση μιας
ποσότητας νερού παράγει ενέργεια με απόδοση 82,5 %, τότε η άντληση της ίδιας ποσότητας πρέπει
να γίνεται με απόδοση 83,6 %, για να έχουμε συνολικά 69 % στον κύκλο.
Η απόδοση της άντλησης δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί με περισσότερη ακρίβεια από τα
στοιχεία των αντλιών του πίνακα 3.3.8, επειδή οι αντλίες γενικά δεν έχουν σταθερή απόδοση στο
εύρος λειτουργίας τους, και επιπλέον η συνολική απόδοση εξαρτάται από την συνεργασία όλων
των μονάδων. Στην πραγματικότητα το αντλιοστάσιο προβλέπεται αρχικά να είναι μόνο 2 MW, και
σταδιακά να αποκτά περισσότερες αντλίες, όσες οι ΑΠΕ του νησιού. Η ισχύς και το πλήθος των
αντλητικών μονάδων που λειτουργούν, ρυθμίζεται αυτόματα, ώστε να μεγιστοποιείται η συνολική
απόδοση και η παροχή νερού, ανάλογα με την αιολική ισχύ που πρέπει να απορροφάται.
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Size (kW)

Capital (€)

Replacement (€)

O&M (€/yr)

Sizes to consider

1

0

0

0

0, 3.100

Inverter inputs

Rectifier inputs

Lifetime (years) 25

Capacity relative to inverter (%) 87

Efficiency (%)

Efficiency (%)

•

82,5

83,6

Inverter can operate simultaneously with an AC generator.
Πίνακας 7.4.11: Converter inputs, για το μοντέλο της αντλησιοταμίευσης.

Για να οριστεί έπειτα η μπαταρία, κατασκευάστηκε εξαρχής ένα νέο μοντέλο (Antliotam),
με κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να εκφράζει την αντλησιοταμίευση, σύμφωνα με τους
παρακάτω συλλογισμούς:
(α) Επιλέχθηκε η εικονική τάση 1.000 V (nominal voltage), ώστε να υπάρχει αντιστοιχία ισχύος
μεταξύ 1 A και 1 kW.
(β) Για την χωρητικότητα της μπαταρίας, πήραμε ως δεδομένο ότι η κάθε λιμνοδεξαμενή έχει
χωρητικότητα 80.000 m3 νερού, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 15 % της χωρητικότητας για
αποταμίευση, δηλαδή 12.000 m3.
(γ) Η παραπάνω ποσότητα μπορεί να αδειάζει με ρυθμό 700 lt/sec (ονομαστική παροχή του Κάτω
ΜΥΗΣ), ή αλλιώς 2.520 m3/hr.
(δ) Ο ρυθμός αυτός αναλογεί στην ονομαστική ισχύ 3.100 kW. Η ονομαστική ισχύς εκφόρτισης,
αντιστοιχεί σε εικονικό ρεύμα έντασης 3.100 Α.
(ε) Για να εξαντληθεί η πλήρης ποσότητα των 12.000 m3 νερού, με τον ονομαστικό ρυθμό 2.520
m3/hr, απαιτείται χρόνος 4,762 hr.
(στ) Η ποσότητα ενέργειας που θα έχει απελευθερωθεί όταν αδειάσει εντελώς το μοντέλο ορίζεται
ως ισχύς επί χρόνο, ή ισοδύναμα, ένταση επί χρόνο. Επομένως είναι 14.761 Ah ή αλλιώς
14.761.000 kWh. Αυτή είναι η ονομαστική χωρητικότητα της αντλησιοταμίευσης (nominal
capacity).
(ζ) Η καμπύλη ισχύος (μέγιστο εικονικό ρεύμα εκφόρτισης) συναρτήσει της αποθηκευμένης
ενέργειας, ορίστηκε ώστε να μπορεί να παρέχεται διαρκώς σταθερή ισχύ, ίση με την ονομαστική
(capacity - current curve).
(η) Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης (max charge current) ορίστηκε μεγάλο, όσο το εκφόρτισης, ώστε να
ισχύσει πρώτα ο περιορισμός ισχύος του rectifier. Επιπλέον ορίστηκε ότι για κάθε ένα επιπλέον Ah
πληρότητας, η μπαταρία θα δέχεται το μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης. Το max charge rate είναι ένας
ακόμα περιορισμός, που θέσαμε ψηλά, ώστε να υπερισχύσει το όριο ισχύος του rectifier.
(θ) Η απόδοση του κύκλου φόρτισης και εκφόρτισης (round trip efficiency), θεωρήθηκε 100 %,
αφού ορίσαμε ήδη 69 % στον μετατροπέα. Η ημερομηνία λήξης (float time) ορίστηκε στα 50 έτη. Η
αντοχή Lifetime throughput ορίστηκε άπειρη, ώστε να μην υπεισέρχεται φθορά στο μοντέλο.
Ειδάλλως, σε κανονικές μπαταρίες, η ζωή (cycles to failure) εξαρτάται από την ενέργεια που
ανέλαβαν (throughput), και το βάθος εκφόρτισης (depth of discharge). Τέλος, η ελάχιστη επιτρεπτή
στάθμη φόρτισης (min state of charge), ορίστηκε στο 0 %.
(ι) Τα εμφανιζόμενα μεγέθη Calculated parameters, αφορούν απλώς το μοντέλο που χρησιμοποιεί
το HOMER για να περιγράψει μαθηματικά μια μπαταρία, στην εξομοίωση. Συγκεκριμένα θεωρεί
πως υπάρχουν δύο χωρητικότητες σε σειρά (κινητικό μοντέλο): η πρώτη (άμεση χωρητικότητα)
επιτρέπει ακαριαία εκφόρτιση, και η δεύτερη (δεσμευμένη χωρητικότητα) θέτει όρια στον ρυθμό.
Στην περίπτωσή μας οι δύο χωρητικότητες είναι ίδιες, με αναλογία c=1, και η σταθερά χρόνου
εκφόρτισης της δεσμευμένης είναι k=0,3.
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Nominal capacity (Ah)

14.761

Capacity curve

Nominal Voltage (V)

1.000

Current (A)

Capacity (Ah)

Round trip efficiency (%)

100

0

0

Min. state of charge (%)

0

3.100

14.761

Float time (yrs)

50

3.100

29.522

Max. charge rate (A/Ah)

3.100

Lifetime curve

Max. charge current (A)

3.100

Depth of
discharge (%)

Cycles to
failure

Lifetime throughput (kWh)

7x1013

0

109

100

109

Calculated parameters
Maximum capacity (Ah)

14.761

Capacity ratio, c

1

Rate constant, k (1/hr)

0,3

Πίνακας 7.4.12: Battery details, για το μοντέλο της αντλησιοταμίευσης.

Στην συνέχεια ανατέθηκε στη μπαταρία το κόστος του ΜΥΗΣ Κάτω Προεσπέρας.
Θεωρήθηκε πάλι αρχικό κόστος 4.500 €/kW, και κόστος λειτουργίας στο 1,5% του αρχικού.
Παρατηρούμε εδώ, ότι έχουμε ορίσει συνολικά αρχικά κόστη 23.310.000 €, για το Α/Π
Στραβοκουντούρας, την παραγωγή από υπερχείλιση και την αντλησιοταμίευση μαζί, δηλαδή
συνολικά όσο περίπου προβλέπεται να κοστίσει το Υβριδικό στην πραγματικότητα.[15] Η απαίτηση
για διάρκεια ζωής (minimum battery life) τουλάχιστον 25 ετών, επιβάλλεται για τους σκοπούς της
εξομοίωσης και μόνο, αφού στην πραγματικότητα αναμένεται πάνω από 50 χρόνια. Εξομοιώσαμε
το σύστημα χωρίς αποθήκευση, με αποθήκευση στο 15 % του όγκου των λιμνοδεξαμενών (μία
μπαταρία), και δοκιμάσαμε επιπλέον μεγαλύτερη αποθήκευση, δηλαδή δέσμευση μέχρι 90 % των
λιμνοδεξαμενών (6 μπαταρίες) για αντλησιοταμίευση. Για τις παραπάνω μπαταρίες διατηρήσαμε
τα κόστη αμετάβλητα.
Battery type

Antliotam

Nominal voltage

1.000 V

Batteries per string

1 (1.000 V bus)

Nominal capacity

14.761 Ah (14.761 kWh)

Lifetime throughput

7x1013 kWh

Minimum battery life (yrs) 25
Quantity

Capital (€)

Replacement (€)

O&M (€/yr)

0

0

0

0

1

13.950.000

0

209.250

2

•

Batteries
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6

13.950.000
0
209.250
Πίνακας 7.4.13: Battery inputs, για το μοντέλο της αντλησιοταμίευσης.

Θερμικές μονάδες του ΤΣΠ.

Στα προηγούμενα μοντέλα των θερμικών μονάδων, αναιρέσαμε τον περιορισμό για
υποχρεωτική λειτουργία των μηχανών SULZER 3 και SULZER 8, το χειμώνα. Αυτόν τον ρόλο τον
επωμίστηκαν οι FIAT 1 και FIAT 2, που έχουν μικρή διαθέσιμη ισχύ και είναι οικονομικές, με
βασικό σκοπό να βοηθούν στην ρύθμιση συχνότητας. Το νέο πλάνο διαμορφώθηκε ως εξής:
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Μήνας

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

FIAT 1

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

FIAT 2

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

SUL 3

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

service
service
service

FIAT 4

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

Καθ Σ/Κ

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

Καθ Σ/Κ

Καθ Σ/Κ

service

FIAT 5
CKD 6

ΜΑΙ

service
service

CKD 7

service

SUL 8

on

SAC 9

Καθ Σ/Κ Καθ Σ/Κ

Καθ Σ/Κ

Απόσυρση

SAC10

service
service

Απόσυρση

service

Απόσυρση
Απόσυρση

Εικόνα 7.4.2: Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας μονάδων, στα generator schedule.
ΠΡΑΣΙΝΟ=Υποχρεωτική λειτουργία, ΚΟΚΚΙΝΟ=Υποχρεωτική παύση, ΓΚΡΙΖΟ=Διαθέσιμη προς επιλογή
Καθ.= Καθημερινές του μήνα, Σ/Κ= Σαββατοκύριακα

•

Έλεγχος του συστήματος και περιορισμοί.

Αλλάξαμε κάποιες ρυθμίσεις ελέγχου, σε σχέση με το μοντέλο του παρόντος συστήματος.
Καταρχάς το HOMER εξομοιώνει δύο διαφορετικές φιλοσοφίες στην διαχείριση:
(α) Η μία είναι η Load Following, όπου οι γεννήτριες ακολουθούν το φορτίο. Το φορτίο
καλύπτεται κατά προτεραιότητα από τα ΑΠΕ, τις γεννήτριες, και την αποθηκευμένη ενέργεια,
ανάλογα με το κόστος. Επομένως στην πράξη αποθηκεύεται το τυχόν πλεόνασμα της αιολικής.
(β) Η άλλη τεχνική είναι η Cycle Charging, όπου οι γεννήτριες λειτουργούν στην μέγιστη
ισχύ, ώστε να καλύψουν αφενός το φορτίο, και αφετέρου να αποθηκεύσουν την επιπλέον ενέργεια.
Εδώ επιλέγεται αρχικά η βέλτιστη κατανομή φορτίου, όπως και στο Load Following. Στην συνέχεια
όμως οι γεννήτριες που επιλέχθηκαν, αυξάνουν την ισχύ τους, ώστε η πλεονάζουσα ενέργεια να
οδηγείται στην αποθήκευση, μαζί με το πλεόνασμα ΑΠΕ. Έχουμε δηλαδή βεβιασμένη φόρτιση.
Παράλληλα, στο Cycle Charging μπορεί να τεθεί ο περιορισμός Setpoint state of charge.
Ορίζεται δηλαδή ένα ποσοστό πληρότητας, από το οποίο και κάτω το HOMER δίνει προτεραιότητα
στη φόρτιση και όχι στην εξάντληση της μπαταρίας. Εάν δηλαδή τα αποθέματα πέσουν κάτω από
αυτό το ποσοστό και έπειτα σταθεροποιηθούν έστω και για μία ώρα, το HOMER δεν θα ξαναπάρει
ενέργεια, αλλά θα αποθηκεύσει (με γεννήτριες) μέχρι να αποκατασταθεί η επιθυμητή αυτή
πληρότητα. Με αυτόν τον τρόπο επιβάλλεται εξοικονόμηση στα αποθέματα, και ελαχιστοποιείται η
συχνή φόρτιση και εκφόρτιση.
Θέσαμε σε δοκιμασία και τις δύο στρατηγικές, ώστε να αποφασιστεί η πιο συμφέρουσα
οικονομικά. Για την Cycle Charging, τέθηκε αρχικά όριο πληρότητας 0 % (δηλαδή όχι setpoint
state of charge), ώστε αφενός να μην είναι βεβιασμένη η λειτουργία του ΤΣΠ για πολλή ώρα,
αφετέρου να είναι πάντα διαθέσιμα τα αποθέματα νερού στο σύστημα. Στην συνέχεια θέσαμε με
sensitity values μεγαλύτερα ποσοστά για να μελετήσουμε τις επιπτώσεις.
System control inputs
Dispatch strategy
•

Load following

Constraints
Operating reserve
As percent of renewable output

•

Cycle charging
Sensibility Values:
Wind
power
output
(%):
0
• Apply setpoint state of charge (%): 0
0|10|20|30|40|50|60|70|80|90|100
Sensitivity values: 10|20|30|40|50|60|70|80|90|100
Πίνακας 7.4.14: Επιλογές ελέγχου και περιορισμοί του συστήματος.
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Συναντήσαμε τέλος το εξής ζήτημα: το HOMER εξετάζει σε κάθε στιγμή ποιες πηγές θα
καλύψουν το φορτίο, και επειδή αποφασίζει σύμφωνα με το στιγμιαίο κόστος, δίνει προτεραιότητα
στα ΑΠΕ, στις θερμικές μονάδες, και στην μπαταρία. Αυτό είναι αντίθετο με την πραγματικότητα,
όπου ένα μόνο κομμάτι των ΑΠΕ μπορεί να τροφοδοτεί κάθε στιγμή το φορτίο, με θερμική
υποστήριξη, χωρίς να χαθεί η ευστάθεια. Με τα Υβριδικά, το πλεόνασμα αποθηκεύεται αντί να
απορρίπτεται, και επιστρέφει ως υδροηλεκτρική ισχύς. Τα ΑΠΕ δεν εξαντλούνται κατά
προτεραιότητα εξολοκλήρου στην παραγωγή, όπως θεωρεί το HOMER, είτε σε Load Following,
είτε σε Cycle Charging. Άρα στην πραγματικότητα υπάρχει μεγαλύτερη αποθήκευση ΑΠΕ και όχι
μόνο πλεόνασμα. Επιπλέον ο διαχειριστής του πραγματικού συστήματος θα αλλάζει στρατηγική
ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.
Σε αυτήν την εξομοίωση, θεωρούμε ότι η λειτουργία των θερμικών μονάδων θα είναι όπως
σωστά προβλέπεται, όμως η αιολική χρησιμοποιείται λανθασμένα απευθείας, και δεν θα φαίνεται
να περνάει από την μπαταρία. Επομένως η ανάγκη για θερμική εφεδρεία δεν θα είναι πια το 100 %
της αιολικής παραγωγής, αλλά λιγότερο. Στην ρύθμιση ισχύος συμμετέχουν οι θερμικές μονάδες, οι
αντλίες, αλλά και οι υδροστρόβιλοι. Γιαυτό τον λόγο, ορίσαμε στις ρυθμίσεις 0 % εφεδρεία σε
αναπλήρωση αιολικών, και με sensitivity values διερευνήσαμε περαιτέρω το ζήτημα.
7.4.2 Προσομοίωση.
•

Αποτελέσματα βελτιστοποίησης.

Εξομοιώσαμε το υπάρχον σύστημα με το Υβριδικό Έργο που κατασκευάζεται. Εξετάσαμε
αρχικά την λειτουργία του όπως προβλέπεται, με το 15% των δεξαμενών δεσμευμένο για
αποταμίευση, και με πιθανή λειτουργία Load Following (LF) ή Cycle Charging (CC), χωρίς
setpoint state of charge. Το HOMER κατέληξε ότι το κόστος NPC του συστήματος, με το υβριδικό
γίνεται μικρότερο, άρα η κατασκευή του συμφέρει. Η τιμή της κιλοβατώρας μειώνεται,
εξοικονομούνται καύσιμα, μειώνονται οι ρύποι και εξαλείφεται το πρόστιμο, και γίνεται μεγάλη
χρήση ΑΠΕ, σε ποσοστό 57 %. Η εξοικονόμηση σε καύσιμα, είναι 3.167.536 λίτρα ή αλλιώς
1.672.172 € το χρόνο, σε σχέση με το υπάρχον σύστημα (πίνακας 7.2.12). Τα αποτελέσματα του
Υβριδικού είναι καλύτερα ακόμα και από την απλή χρήση επιπλέον ΑΠΕ, στο υπάρχον σύστημα
(πίνακας 7.3.7). Σαν φιλοσοφία ελέγχου, προτείνεται η Load Following, δηλαδή να αποθηκεύεται
μόνο το πλεόνασμα ΑΠΕ.
Σύστημα

Initial capital (€) Operating cost (€/yr) Total NPC (€) COE (€/kWh) Total Fuel cost (€/yr) CO2 emissions (kgr/yr)

Υβριδικό με LF

24.390.000

2.732.662

75.908.792

0,154

1.847.691

11.609.176

Υβριδικό με CC

24.390.000

2.790.961

77.007.904

0,156

1.938.141

12.188.568

Πίνακας 7.4.15: Αποτελέσματα βελτιστοποίησης Υβριδικού συστήματος.

Ένα συμπέρασμα που προκύπτει από την βελτιστοποίηση, είναι ότι όσο περισσότερο μέρος
των δεξαμενών δεσμεύεται για αποθήκευση, τόσο οικονομικότερα λειτουργεί το σύστημα.
Δοκιμάστηκε μέχρι το 90 % (με 6 μοντέλα μπαταριών) και χωρίς να αλλάξουν οι υπόλοιπες
παράμετροι. Πάλι προηγείται σε απόδοση η φιλοσοφία διαχείρισης Load Following, ενώ η
διείσδυση ΑΠΕ ανεβαίνει στο 58 %.
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Εικόνα 7.4.3: Βελτιστοποίηση για περισσότερη χωρητικότητα αποθήκευσης.

Επόμενο θέμα που εξετάστηκε, είναι η μελλοντική ένταξη περισσότερων ΑΠΕ στο
σύστημα, όπως τα κατανεμημένα Φ/Β και οι επιπλέον Α/Γ της ενότητας 7.3 . Χρησιμοποιήθηκαν τα
προηγούμενα μοντέλα, και ορίστηκαν περισσότερες υποψήφιες Α/Γ Enercon E40, και περισσότερα
Φ/Β (στα quantities και sizes to consider). Η βελτιστοποίηση έδειξε ότι και μόνο με το 15 % των
δεξαμενών για αποθήκευση, συμφέρει ακόμα περισσότερο το σύστημα: (α) με το Υβριδικό σε
λειτουργία Load Following, (β) με 3 επιπλέον Α/Γ Εnercon E40, (γενικά μέχρι 8 Α/Γ, συν τις 3 του
Υβριδικού), και (γ) με Φ/Β διαφόρων ισχύων, μέχρι τα 1250 kWp. Η αιολική διείσδυση αυτών των
συστημάτων κυμαίνεται από 63 μέχρι 80 %.

Εικόνα 7.4.4: Βέλτιστα συστήματα με περισσότερες ΑΠΕ.

Αν μάλιστα διατεθεί το 90 % των δεξαμενών για αποθήκευση, φθάνουμε σε ακόμα πιο
συμφέροντα συστήματα, μέχρι 84 % διείσδυση ΑΠΕ, που φιλοξενούν έως 12 Α/Γ Ε40 (7,2 αιολικά
ΜW + το Α/Π), και Φ/Β μέχρι 2.500 kWp.

Εικόνα 7.4.5: Τα καλύτερα συστήματα με περισσότερες ΑΠΕ, και αποθήκευση στο 90 % των δεξαμενών.
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Όλα τα παραπάνω εξετάστηκαν χωρίς να αναβαθμιστεί η ισχύς του αντλιοστασίου, ώστε να
αποθηκεύει ταχύτερα νερό, αφού κάποια στιγμή θα τίθενται όρια στην άντληση από τους ίδιους
τους αγωγούς. Δεν λήφθηκε επίσης υπόψιν ότι το φορτίο του νησιού στο μεταξύ θα αυξάνεται, και
η διάταξη του ΤΣΠ θα αλλάζει. Το ζήτημα που εκκρεμεί από όλες τις παραπάνω βελτιστοποιήσεις,
είναι το κατά πόσον τόσο μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ (> 60%), σε ένα μικρό αυτόνομο σύστημα, είναι
εφικτή και ασφαλής από θέμα ευστάθειας.
Τελευταίο θέμα που εξετάστηκε, είναι η επάρκεια του Υβριδικού, με επιπλέον ΑΠΕ στο
νησί, όσον αφορά την κάλυψη μεγαλύτερης μελλοντικής ζήτησης. Το μελλοντικό φορτίο και η
μέση ημερήσια ενέργεια της Ικαρίας, προέκυψαν από τα στοιχεία της ενότητας 5.1.3, με τη βοήθεια
του μοντέλου του φορτίου μας. Οι βελτιστοποιήσεις έδειξαν, ότι το παρόν σύστημα με το Υβριδικό,
και 90 % των δεξαμενών για αποταμίευση, δεν φαίνεται πως επαρκεί για μεγαλύτερο φορτίο από το
σημερινό, όσες ΑΠΕ και αν ενταχθούν στο σύστημα.
Εάν αποξηλωθούν οι μονάδες CKD 6, 7, SACM 9 και 10, και αναβαθμιστεί ο ΤΣΠ με 3
επιπλέον μονάδες (άλλα 9 MW), όπως προβλέπεται, το σύστημα θα επαρκεί μέχρι φορτίο αιχμής
16,3 MW (περίπου μέχρι το 2018).

Εικόνα 7.4.6: Μελλοντική μορφή του συστήματος.
Έτος:

2010

2015

2020

2025

2030

2035

Scaled annual average: kWh/d

71.716

115.000

150.000

180.000

206.000

223.000

23.996

25.977

Scaled peak load: kW

•

8.354
13.396
17.473
20.968
Πίνακας 7.4.16: Εκτιμώμενο μελλοντικό φορτίο του νησιού.

Αποτελέσματα εξομοίωσης.

Παρατίθενται περισσότερα δεδομένα για το σύστημα, δηλαδή την παρούσα κατάσταση του
νησιού συν το Υβριδικό, σε λειτουργία Load Following, με το 15 % των δεξαμενών για
αποθήκευση, και 0 % εφεδρεία για αιολικά. Είναι φανερό ότι το μεγαλύτερο κόστος οφείλεται στο
αρχικό κεφάλαιο του Υβριδικού (Ε44, Hydro και μπαταρία). Από το υπόλοιπο σύστημα, πλέον
μόνο η SULZER 8 απαιτεί αξιόλογα ποσά, για καύσιμα και αντικατάσταση (γενική επισκευή).
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Εικόνα 7.4.7: Κόστη του συστήματος.

Σε πρόχειρη σύγκριση με το παρόν σύστημα, η απόσβεση του Υβριδικού επέρχεται σε 19,8
χρόνια λειτουργίας. Αν δεν υπολογίσουμε την επίδραση του επιτοκίου (simple payback) η
απόσβεση γίνεται σε 15,8 χρόνια, κάτι που συμφωνεί με δημοσιεύματα στον τύπο.[80] Η σύγκριση
έγινε για ίδιες συνθήκες λειτουργίας, δηλαδή χρονοδιάγραμμα ΤΣΠ με γνώμονα το Υβριδικό, και
0% αιολική εφεδρεία.
Οικονομικό μέγεθος

Τιμή

Present worth

5.062.133 €

Annual worth

268.506 €/yr

Simple payback

15,8 years

Discounted payback
19,8 years
Πίνακας 7.4.17: Ενδεικτική εξέταση της βιωσιμότητας του Υβριδικού.

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Το χειμώνα η
περισσότερη ενέργεια παράγεται από την υπερχείλιση του φράγματος, και τα αιολικά (μέσω της
αντλιοταμίευσης). Το καλοκαίρι παράγεται από τις θερμικές μονάδες, ενώ συνεισφέρουν και τα
αιολικά μέσω αντλιοταμίευσης, σε ποσοστά 25-30 %. Από τις μονάδες του ΤΣΠ, μόνο η SULZER
8 παράγει αξιόλογα ποσά (το 26 % της ετήσιας ενέργειας), αφού λειτουργεί ως βάσης το καλοκαίρι,
ενώ οι FIAT 1 και 2 που λειτουργούν για ρύθμιση συχνότητας όλο το χειμώνα, παράγουν αρκετά
πιο λίγο (8 % μαζί).
Component

Production
Fraction
(kWh/yr)

Wind turbines

10.109.396

33%

Hydro turbine

7.284.137

24%

836.145

3%

FIAT 2

1.599.311

5%

SULZER 3

1.765.534

6%

FIAT 4

339.463

1%

FIAT 5

384.986

1%

CKD 6

5.435

0%

CKD 7

33.980

0%

FIAT 1

SULZER 8

7.920.571

26%

SACM 9

23.069

0%

SACM 10

27.563

0% Excess electricity 3.528.282 kWh/yr

Total

30.330.590

100%

AC Load

26,196,376 kWh/yr

Excess elec. fraction

Renewable fraction

57.3 %

(Σωστότερη εκτίμηση διείσδυσης ΑΠΕ: 52,9 %)

Πίνακας 7.4.18: Παραγωγή ενέργειας.
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11.6 %

Παρατηρούμε ότι υπάρχει πάλι πλεόνασμα ενέργειας, το οποίο οφείλεται στη υπερβολική
υδροηλεκτρική παραγωγή, και στα αιολικά, όταν το φορτίο είναι χαμηλό και όταν η αποταμίευση
είναι γεμάτη. Η ενέργεια αυτή στην πραγματικότητα θα απορρίπτεται με οριοθέτηση setpoint στα
αιολικά, ενώ στους υδροστροβίλους απλώς θα μειώνεται η παροχή, εξοικονομώντας τα αποθέματα
του φράγματος. Άλλωστε, η υδροηλεκτρική παραγωγή μελετήθηκε ως μέση μηνιαία, και δεν
διακρίνεται η ημερήσια διακύμανση. Αν λοιπόν αφαιρεθεί η πλεονάζουσα ενέργεια, από την
αιολική και την υδροηλεκτρική (17.393.533 kWh μαζί), μένουν 13.865.251 kWh, που σε σχέση με
την ωφέλιμη παραγωγή, συνεπάγεται 52,9 % πραγματική διείσδυση ΑΠΕ.

(ε)

(α)

(β)
(στ)

(γ)

(δ)
Εικόνα 7.4.8: (α) Πλεόνασμα ενέργειας από υπερβολικά ΑΠΕ. (β) Πλεόνασμα και υδροηλεκτρική παραγωγή. (γ) Φορτίο
και αιολική παραγωγή. (δ) Αποθηκευμένη ενέργεια (αντιστοιχεί σε όγκο νερού, από το δεσμευμένο 15 % των
λιμνοδεξαμενών). (ε) Συσχέτιση πλεονάσματος ενέργειας με φορτίο, (στ) συχχέτιση με την αποθηκευμένη ενέργεια.

Όσον αφορά τις Α/Γ, η Ε40 φαίνεται να παράγει ακριβώς όπως και στις προηγούμενες
εξομοιώσεις (πίνακας 7.2.17), ενώ για το Α/Π Στραβοκουντούρας έχουμε τα παρακάτω στοιχεία:
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AC Wind Turbine: Enercon E40/6.44 PERDIKI
Variable

Variable

Value Units

Value Units

Minimum output

0 kW

2.700 kW

Maximum output

2.730 kW

850 kW

Wind penetration*

28,4 %

Capacity factor*

31,5 %

Hours of operation

8.085 hr/yr

Total production*

7.446.358 kWh/yr

Levelized cost*

0,0542 €/kWh

Total rated capacity
Mean output*

*οι πραγματικές τιμές θα είναι μικρότερες λόγω πλεονάσματος ** ακριβότερο.
Πίνακας 7.4.19: Αποτελέσματα εξομοίωσης του Α/Π Στραβοκουντούρας.

Το Α/Π θα έχει μικρότερο Cf και COE από την Ε40, αφού ορίστηκε να έχει μικρότερο
διαθέσιμο αιολικό δυναμικό. Η παραγόμενη ενέργεια φαίνεται μεγαλύτερη από αυτή που προβλέπει
η ΔΕΗ, δηλαδή 6.250.000 kWh/yr (πίνακας 3.3.11), εξαιτίας του πλεονάσματος.
Ακολουθούν ενδεικτικά αποτελέσματα για την υδροηλεκτρική παραγωγή από υπερχείλιση.
Πάλι υπάρχει υπερεκτίμηση στην παραχθείσα ενέργεια, σε σχέση με την προβλεπόμενη 6.000.000
kWh (πίνακας 3.3.11), εξαιτίας του πλεονάσματος. Στην εξομοίωση θεωρήθηκε συνεχώς η μέση
μηνιαία τιμή παροχής νερού, και όχι κυμαινόμενη ανάλογα με τις ανάγκες, όπως θα είναι στην
πραγματικότητα.
Hydro Turbine
Variable
Nominal capacity
Mean output

Variable
Value Units

Value Units

Minimum output

0 kW

2.837* kW

Maximum output

2.837 kW

832 kW

Hydro penetration

27,8 %

Capacity factor

29,3* %

Hours of operation

5.088 hr/yr

Total production

7.284.137 kWh/yr

Levelized cost

0,0326 €/kWh

* εικονικού υδροστρόβιλοι, η ονομαστική ισχύς των πραγματικών είναι 4,15 MW, άρα Cf=20,03%.
Πίνακας 7.4.20: Αποτελέσματα εξομοίωσης της υδροηλεκτρικής παραγωγής από υπερχείλιση. Ενδεικτική λόγω
πλεονάσματος, και απλουστευμένης προσέγγισης.

Οι μονάδες του ΤΣΠ, όπως είδαμε ήδη, χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο με την ένταξη του
Υβριδικού. Η κάλυψη του φορτίου θα γίνεται κυρίως από τις μονάδες SULZER 3, SULZER 8 και
FIAT 1, FIAT 2. Οι υπόλοιπες υπολειτουργούν, συμμετέχοντας μόνο στις αιχμές.
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Εικόνα 7.4.9: Λειτουργία των κυρίως μονάδων, και φορτίο.

SIMULATION RESULTS
Hours of
operation
Capacity factor
Electrical
production

FIAT1

FIAT2

SUL3

FIAT4

FIAT5

CKD6

CKD7

SUL8

SCM9

SCM10

hr/yr

2.579

4.938

1.538

613

1.502

19

136

4.021

77

92

%

12,70

24,30

10,10

5,17

5,87

0,07

0,41

32,30

0,38

0,45

836.145

1.599.311

1.765.534

339.463

385.986

5.435

33.980

7.920.571

23.069

27.563

kWh/yr

Mean electrical
output

kW

324

324

1.148

554

257

286

250

1.970

300

300

Max. electrical
output

kW

750

750

2.000

750

750

599

250

2.800

300

300

Fuel
consumption

L/yr

291.386

552.420

529.988

116.437

159.767

2.592

16.954

2.021.405

7.292

8.713

Πίνακας 7.4.21: Βασικά αποτελέσματα εξομοίωσης μονάδων ΤΣΠ.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της αντλησιοταμίευσης. Η μπαταρία, εκφράζει τον
δεσμευμένο όγκο νερού στην Άνω δεξαμενή, για αποθήκευση ενέργειας (15 % χωρητικότητας ή
12.000 m3). Παρατηρούμε πως το HOMER δίνει κόστος της αποθηκευμένης ενέργειας 0 γιατί δεν
υπάρχει φθορά στο μοντέλο της μπαταρίας, και η ενέργεια προέρχεται μόνο από πλεονάσματα (αν
ήταν Cycle Charging θα υπήρχε υπάρχει κάποιο ελάχιστο κόστος από τις θερμικές μηχανές).
Γιαυτό το HOMER δίνει στην μπαταρία προτεραιότητα στην κατανομή φορτίου. Στην
πραγματικότητα, οι θερμικές μονάδες μαζί με το πλεόνασμα των ΑΠΕ καλύπτουν το φορτίο, ενώ η
περισσότερη αιολική οδηγείται σε αποταμίευση. Επιπλέον η αποθηκευμένη ενέργεια έχει κόστος
(“κόστος των υδάτων”), από την αξία της αιολικής kWh, το οποίο κανονικά λαμβάνεται υπόψιν
πριν χρησιμοποιηθεί το νερό ως ενέργεια αιχμής. Το Annual Throughput αναφέρεται στην ενέργεια
που διακινήθηκε από την διαδικασία της αντλησιοταμίευσης, αλλά είναι υποεκτιμημένο, διότι δεν
δείχνει ότι στην πραγματικότητα μεγαλύτερο μέρος των ΑΠΕ θα περνάει από την αποθήκευση.
Quantity

Value

Nominal capacity

14,761 kWh

Autonomy
Annual throughput

Units
4.94 hr

1,685,834 kWh/yr

Average energy cost
0.000 $/kWh
Πίνακας 7.4.21: Αποθήκευση ενέργειας στην άνω λιμνοδεξαμενή.
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Εικόνα 7.4.10: Όγκος αποθηκευμένου νερού.

Το inverter αναπαριστά την επιπλέον επιφόρτιση του Κάτω ΜΥΗΣ, για παραγωγή ενέργειας
από τα αποθέματα νερού, εφόσον όμως δεν είναι ήδη κορεσμένος από την υπερχείλιση του
φράγματος. Το rectifier δείχνει την λειτουργία του αντλιοστασίου. Αν η άνω δεξαμενή είναι πλήρης,
μπορεί να σημαίνει απλώς την ελάττωση της παροχής προς τον Κάτω ΜΥΗΣ.

Εικόνα 7.4.11: Μεταβολή των αποθεμάτων νερού:Απελευθέρωση ενέργειας (inverter) και άντληση (rectifier).

Quantity
Capacity

Inverter

Rectifier

Units

3,100

2,697 kW

159

192 kW

Minimum output

0

0 kW

Maximum output

3,100

2,697 kW

Mean output

Quantity
Hours of operation

Inverter
2,725

Rectifier

Units

2,862 hrs/yr

Energy in

1,685,834

2,016,547 kWh/yr

Energy out

1,390,814

1,685,835 kWh/yr

Losses
295,021
330,711 kWh/yr
Capacity factor
5.1
7.1 %
Πίνακας 7.4.22: Αποτελέσματα αντλησιοταμίευσης: Απελευθέρωση ενέργειας (inverter) και άντληση (rectifier).

Από τον πίνακα 3.3.11 φαίνεται πως στην πραγματικότητα θα αντλείται (αποθηκεύεται)
ενέργεια 4,150 ΜWh ετησίως, από το Α/Π Στραβοκουντούρας. Η εξομοίωση δείχνει μόνο 2,016
MWh, και μάλιστα αυτό προέρχεται και από την Α/Γ στο Περδίκι, αλλά και την υδροηλεκτρική
παραγωγή από υπερχείλιση, όπου στην πραγματικότητα απλώς εξοικονομούμε νερό κλείνοντας την
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παροχή. Η διαφορά αυτή αποτελεί την κυριότερη αδυναμία της εξομοίωσης, που οφείλεται: (α) στο
ότι ορίστηκε ξεχωριστά η αντλησιοταμίευση, ως μπαταρία, από την εποχιακή ροή, ελλείψει
κατάλληλου μοντέλου, (β) στο ότι το HOMER δεν θέτει περιορισμούς στην ισχύ των ΑΠΕ, και (γ)
στο ότι τους δίνει προτεραιότητα έναντι των συμβατικών πηγών, χωρίς να αναλογίζεται την
ευστάθεια του συστήματος.
Απευθείας χρήση

Προς Αποθήκευση

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παραγωγή Α/Π
Στραβοκουντούρας

Ενέργεια (MWh)

Ποσοστό

Αποτελέσματα HOMER

7,446 (MWh)

5,430*

72,8%*

2,016**

27,1%**

Αναμενόμενη λειτουργία

6,250 (MWh)

2,100

33,6%

4,150

66,4%

Ενέργεια (MWh) Ποσοστό

* τουλάχιστο, ** το πολύ (περιέχει και την Α/Γ στο Περδίκι)
Πίνακας 7.4.23: Ετήσια αποθήκευση αιολικής ενέργειας.

Κατά τα άλλα, η εξομοίωση παρουσιάζει την λειτουργία της αποθήκευσης όπως αναμένεται,
ως αιχμής, με εξαίρεση τους μήνες Αύγουστο και Απρίλιο, όπου το φορτίο είναι μεγάλο και το
HOMER εξαντλεί τις ΑΠΕ απευθείας στην παραγωγή. Αυτοί οι δύο ανενεργοί μήνες συνεισφέρουν
επίσης στην υποεκτίμηση της αντλησιοταμίευσης. Στο πραγματικό σύστημα θα μπορεί να αντλείται
ενέργεια και από τις θερμικές μηχανές σε αυτές τις περιπτώσεις (θα γυρνάει σε Cycle Charging).

Εικόνα 7.4.12: Μέση μηνιαία μεταβολή των αποθεμάτων νερού, ημερήσιο προφίλ.
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(δ)

(α)

(β)

(γ)
Εικόνα 7.4.13: (α) Διακύμανση των αποθηκευμένων νερών σε μία τυχαία ημέρα. (β) Αιολικό δυναμικό, άντληση
(rectifier) και απελευθέρωση (inverter). (γ) Φορτίο και θερμικές μονάδες. (δ) Διακύμανση νερών σε μία εβδομάδα.

Παρόλο που η εξομοίωση δείχνει την αντλησιοταμίευση να υπολειτουργεί, καταλήγει ότι
ενεργειακά, το μοντέλο του Υβριδικού σαν σύνολο παράγει σχεδόν όσο προβλέπει η ΔΕΗ
(ελαφρώς λιγότερο). Εάν η εξομοίωση έδινε περισσότερη αντλησιοταμίευση, θα είχαμε
περισσότερες απώλειες ενέργειας στον κύκλο άντλησης που έχει απόδοση 69 %. Τότε το
πλεόνασμα μπορεί να ήταν λιγότερο, και το αποτέλεσμα της εξομοίωσης ακόμη πιο κοντά στα
αναμενόμενα.
Από υπερχείλιση:

7.284.137

Από το Α/Π, απευθείας στο δίκτυο: (τουλάχιστο*)

5.429.811

Από το Α/Π, επιστροφή μέσω αντλησιοταμίευσης (το πολύ*):

1.390.814

Πλεόνασμα Ενέργειας* (λόγω του μοντέλου μας):

-3.528.282

ΣΥΝΟΛΟ:

10.576.480

Αναμενόμενο από την ΔΕΗ:
* περιέχονται και άλλες πηγές ενέργειας, εκτός του Α/Π

10.960.000

kWh

Πίνακας 7.4.24: Ετήσια ενέργεια του Υβριδικού.

•

Αποτελέσματα ανάλυσης ευαισθησίας.

Εξομοιώσαμε το Υβριδικό Έργο σε πιθανή λειτουργία Load Following ή Cycle Charging,
με σκοπό να δούμε ποιος τρόπος ελέγχου είναι ο βέλτιστος. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις φόρτισης
setpoint state of charge (αφορούν μόνο το Cycle Charging) και τις ρυθμίσεις αιολικής εφεδρείας,
προέκυψε ότι βέλτιστη στρατηγική κάθε φορά είναι η εξής:
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Εικόνα 7.4.14: Βέλτιστη στρατηγική διαχείρισης του Υβριδικού, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ελέγχου.

Παρατηρούμε ότι για 0 % αιολική εφεδρεία, όπως την εξομοιώσαμε, όταν αυξάνουμε το
όριο φόρτισης, το HOMER προτιμάει την στρατηγική Cycle Charging, διότι οδηγεί σε
οικονομικότερα αποτελέσματα. Ο λόγος που αυτό συμβαίνει είναι ότι έτσι διατηρεί περισσότερη
ενέργεια αποθηκευμένη σε νερό, που τελικά χρειάζεται για την αντιμετώπιση των αιχμών. Το
HOMER στην εξομοίωση δεν προβλέπει αυτές τις αιχμές, αλλά βιάζεται να εξαντλήσει τα
αποθέματα αν υπάρχει στιγμιαίο συμφέρον. Ο πραγματικός χειριστής θα καθυστερήσει την χρήση
των πολύτιμων νερών, μέχρι την την ημερήσια αιχμή, ειδικά το καλοκαίρι. Τιθέμενο σε Cycle
Charging, το HOMER αποθηκεύει ενέργεια και από θερμικές μονάδες, άρα το νερό ακριβαίνει και
πέφτει λίγο η προτεραιότητα χρήσης του. Επιπλέον, περιμένει μέχρι να συμπληρωθεί το όριο SOC,
χωρίς να αφαιρέσει ενέργεια. Έτσι, για όριο στο 30 % - 40 % της χωρητικότητας, η εξομοίωση του
HOMER συμπίπτει με μια πιο ορθολογική χρήση νερού, όπως θα γινόταν και στην
πραγματικότητα, μειώνοντας το τελικό κόστος του συστήματος. Με παραπάνω όριο στην φόρτιση,
το όφελος εξανεμίζεται διότι αφενός υπερλειτουργούν οι θερμικές μονάδες, αφετέρου δεν μένει
περιθώριο για απορρόφηση ΑΠΕ. Έτσι το HOMER για όριο φόρτισης πάνω από το 60% επιλέγει
πάλι την λύση του Load Following.

Εικόνα 7.4.15: Κόστος NPC του συστήματος και τιμή της kWh, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ελέγχου.
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Εικόνα 7.4.16: Αντλησιοταμίευση για 0% εφεδρεία και 30 % όριο φόρτισης. Ενδεικτική αξία αποθεμάτων 0.08 €/kWh.

Εξομοιώνοντας το σύστημα με 0 % εφεδρεία, και 0% όριο φόρτισης, το HOMER προτιμάει
το Load Following, δηλαδή δίνεται προτεραιότητα στα αιολικά στην κάλυψη του φορτίου,
αποθηκεύοντας μόνο το πλεόνασμά τους. Είδαμε στην παράγραφο 3.3.3, ότι αυτό θα συμβαίνει
κατ' εξαίρεση, όταν η τιμή των αιολικών κρίνεται ακριβότερη από την τιμή της αποθηκευμένης
ενέργειας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος από την πώληση. Αντίθετα το HOMER προτιμάει
τα αιολικά διαρκώς επειδή είναι φθηνότερα. Στην πραγματικότητα τα αιολικά συνήθως θα
αποθηκεύονται κατά προτεραιότητα, και το πλεόνασμα θα δίνεται στο δίκτυο. Τίθεται επιπλέον και
το θέμα της αναλογίας θερμικών μηχανών και Α/Γ στην στιγμιαία παραγωγή.
Αυξάνοντας τώρα στην εξομοίωση την αιολική εφεδρεία, αυξάνεται και το κόστος του
συστήματος, και ακριβαίνει η κιλοβατώρα. Σε ψηλά όρια, υπάρχει πάλι προτίμηση για την
στρατηγική Cycle Charging, γιατί συμφέρει να αποθηκεύεται η ενέργεια των θερμικών μονάδων
που λειτουργούν υποχρεωτικά. Η τάση του να ανεβαίνει το κόστος με την εφεδρεία, παρατηρείται
σε κάθε όριο φόρτισης. Πάντως, μέγιστο ποσοστό θεωρούμε ότι είναι το 50 % της αιολικής, αφού
πλέον στην εφεδρεία συμμετέχουν και οι υδροστρόβιλοι και οι αντλίες.
Το κόστος ή το όφελος κάθε επιλογής της εξομοίωσης, προκύπτει κυρίως λόγω
εξοικονόμησης καυσίμων. Λιγότερα καύσιμα σημαίνουν περισσότερη χρήση ΑΠΕ, άρα και
μικρότερο πλεόνασμα.

Εικόνα 7.4.17: Κόστος για καύσιμα, και εκπεμπόμενο CO2, ανάλογα με τις ρυθμίσεις ελέγχου.

204

Εικόνα 7.4.18: Διείσδυση ΑΠΕ ανάλογα με τις ρυθμίσεις ελέγχου.

Εικόνα 7.4.19: Απορριπτόμενη ενέργεια της εξομοίωσης ανάλογα με τις ρυθμίσεις ελέγχου.

Τέλος, παρακάτω φαίνεται η μεγιστοποίηση της χρήσης της αντλησιοταμίευσης, έτσι όπως
θεώρησε η εξομοίωση, για αιολική εφεδρεία 50 %, και Cycle Charging με 20% όριο στη φόρτιση.

Εικόνα 7.4.20: Χρήση της αντλησιοταμίευσης ανάλογα με τις ρυθμίσεις ελέγχου.
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8. Θεωρητικός υπολογισμός σφαλμάτων από κεραυνούς
8.1 Ανασκόπηση του θέματος.

Εικόνα 8.1.1: Εκκενώσεις νοτίως της Ικαρίας. Νυχτερινή λήψη διάρκειας 28 sec, στις 15/6/2011.[81]

8.1.1 Το φαινόμενο του κεραυνού.[40]
•

Εισαγωγή.

Είδαμε στην παράγραφο 5.2.2, ότι οι κεραυνοί αποτελούν την βασικότερη αιτία πρόκλησης
παροδικών βραχυκυκλωμάτων, αλλά και μόνιμων βλαβών, στις γραμμές της μέσης τάσης. Οι
κεραυνοί αποτελούν την διάσπαση του αέρα ανάμεσα σε σύννεφα και το έδαφος, που μεταφέρουν
μεγάλες ποσότητες φορτίου. Η γη έχει κάποια αγωγιμότητα, που οφείλεται στην υγρασία του
εδάφους σε συνδυασμό με άλατα που περιέχει, γεγονός που εκμεταλλευόμαστε με τις γειώσεις. Αν
και θεωρείται ότι η Γη είναι πάντοτε ηλεκτρικά ουδέτερη, στην πραγματικότητα είναι μονίμως
αρνητικά φορτισμένη. Παράλληλα, η ατμόσφαιρα εμφανίζει κατανεμημένο θετικό φορτίο, και έτσι
μεταξύ τους αναπτύσσεται ηλεκτρικό πεδίο. Η διαφορά δυναμικού που αναπτύσσεται μεταξύ του
εδάφους και των ανώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας είναι 300 kV. Ο αέρας δεν είναι τέλειο
μονωτικό, αλλά περιέχει ελεύθερα ιόντα, που δημιουργούνται από κοσμική ακτινοβολία, και άλλες
γήινες αίτιες. Έτσι, ανάμεσα στα θετικά φορτισμένα ατμοσφαιρικά στρώματα, και την αρνητική
Γη, υπάρχει συνεχής ροή ρεύματος, μέσω του αέρα, που τείνει να εξουδετερώσει την κατάσταση
αυτή. Ταυτόχρονα όμως, το αρνητικό φορτίο της γης αναπληρώνεται διαρκώς μέσω των κεραυνών.
•

Αιτία των κεραυνών.

Η πηγή των κεραυνών είναι ηλεκτρισμένα σύννεφα, όπου το ηλεκτρικό φορτίο έχει
διαχωριστεί, σχηματίζοντας φορτισμένες περιοχές. Το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως στους
καταιγιδοφόρους σωρείτες (Cumulonimbus, Cb). Αυτός ο τύπος νεφών, που ευθύνεται για έντονα
φαινόμενα κακοκαιρίας, έχει κάθετη ανάπτυξη. Η πεπλατυσμένη κορυφή, αποτελούμενη κυρίως
από πάγο, φθάνει σε ύψος 10 km (στρατόσφαιρα), όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ η
βάση βρίσκεται στα 3 km από το έδαφος και περιέχει κυρίως νερό. Στον ενδιάμεσο χώρο,
κυκλοφορούν ισχυρά ρεύματα ανέμων, που μεταφέρουν νερό, μετατρέποντάς το από την μία
μορφή στην άλλη (υδρατμοί, μικρά σταγονίδια, σταγόνες βροχής, παγοκρύσταλλοι, νιφάδες πάγου,
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συμπαγές χαλάζι), ενώ ανταλλάσσονται μεγάλα ποσά ενέργειας. Τα σύννεφα αυτά σχηματίζονται
σε θερμοκρασιακές αστάθειες της ατμόσφαιρας, και μέτωπα καιρού (σύγκλιση αερίων μαζών
διαφορετικής θερμοκρασίας).[82] Κάθε καταιγιδοφόρο νέφος μπορεί να ηλεκτριστεί μέσα σε λίγα
λεπτά, εμφανιζόμενο εξωτερικά ως δίπολο, συνηθέστερα με τα αρνητικά φορτία από κάτω, και ίσο
θετικό φορτίο στην κορυφή. Στο εσωτερικό είναι δυνατόν να παρατηρούνται θύλακες φορτίου κάθε
πρόσημου. Ο μηχανισμός διαχωρισμού των φορτίων, είναι σύνθετος. Το φαινόμενο περιλαμβάνει
την κίνηση σταγονιδίων της βροχής που συλλαμβάνουν ιόντα, σε συνδυασμό με ρεύματα αέρα
μέσα στο σύννεφο, και την τριβή των παγοκρυστάλλων της κορυφής. Στην βάση του νέφους,
συνήθως εμφανίζεται αρνητικό φορτίο.[29]

Εικόνα 8.1.2: Γενική μορφή ενός καταιγιδοφόρου νέφους.[82]

Γενικότερα, το ηλεκτρισμένο σύννεφο διαταράσσει το κανονικό ηλεκτρικό πεδίο γύρω του,
όπως και του εδάφους χαμηλότερα, αφού θα έλξει αντίθετα φορτία. Όταν η τιμή του ηλεκτρικού
πεδίου ξεπεράσει την μονωτική ικανότητα του αέρα, εκδηλώνονται οι πρώτες εκκενώσεις, που
οδηγούν στην εμφάνιση του κεραυνού. Ειδικά στο έδαφος, αυτό παρατηρείται σε σημεία με τοπική
αύξηση (αιχμές, υψώματα). Μετά τον κεραυνό, το πεδίο του εδάφους αποκαθίσταται προσωρινά,
στην κανονική αρνητική τιμή, αλλά γρήγορα πάλι διαταράσσεται, όσο διαρκεί η κακοκαιρία. Η
διάσπαση του αέρα είναι βίαιη, και συνοδεύεται από την χαρακτηριστική λάμψη (αστραπή) και ήχο
(βροντή). Η εκκένωση μπορεί να είναι μεταξύ νεφών σε μεγάλο ύψος, ή στο εσωτερικό του ίδιου
σύννεφου, οπότε λόγω απόστασης μας φαίνεται ηπιότερη. Την εκφόρτιση του κεραυνού συνοδεύει
απελευθέρωση έντονου κύματος βροχής, που μεταφέρει επίσης φορτία. Σε αυτές τις περιοχές, η
βάση του νέφους μπορεί να εμφανίσει θετικό πρόσημο.[29]
•

Σχηματισμός των κεραυνών.

Το πρόδρομο στάδιο του κεραυνού είναι ένα ασθενές ρεύμα ιονισμού της προεξοχής (pointdischarge current), μια μικρή και αργή ροή θετικών ιόντων που εμφανίζεται σε σημεία με μεγάλο
πεδίο. Εκδηλώνεται όταν το πεδίο στο έδαφος, κάτω από το σύννεφο, είναι από 1,5 έως 2 kV/m. Η
ένταση αυτού του ρεύματος είναι από μΑ έως mA. Το φαινόμενο μπορεί να γίνει αντιληπτό,
προειδοποιώντας για επικείμενο πλήγμα. Τα ιόντα κινούνται αργά και μπορεί να διασκορπίζονται
από τον άνεμο, ή να ενσωματώνονται στην βροχή που πέφτει.
Όταν το πεδίο στο έδαφος φθάσει στα 3 kV/m εμφανίζεται το πρώτο στάδιο γέννησης του
κεραυνού, ο οχετός προεκκένωσης (ή οδηγός, leader). Το σημείο που θα συμβεί αυτό, μπορεί να
είναι κοντά στο έδαφος, σε προεξοχή, ή κοντά στο σύννεφο (ευκολότερο). Έτσι μπορεί να έχουμε
ανερχόμενο, ή κατερχόμενο οχετό. Ανάλογα με την πολικότητα του σημείου εκκίνησης, έχουμε
θετικούς ή αρνητικούς οχετούς προεκκένωσης. Οι αρνητικοί οχετοί προχωρούν με άλματα
(διακεκομμένα βήματα μήκους 3 - 50 m), με ταχύτητα 0,15 m/μsec, ενώ οι θετικοί με συνεχόμενη
ταχύτητα 0,24 m/μsec. Η διαδρομή ενός οχετού είναι στοχαστική, ενώ εμφανίζει και διακλαδώσεις.
Ο οχετός περιβάλλεται από ιονισμένο αέρα (μανδύα corona), διαμέτρου 10 μέτρων περίπου.
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Εφόσον κλάδος του οχετού προεκκένωσης φθάσει στην απέναντι πλευρά, και λίγο πριν
επέλθει η ημιαγώγιμη γεφύρωση, ξεκινάει από απέναντι ένας οχετός επιστροφής, ή συνδετικός
οχετός. Το τελικό σημείο, που θα αποτελέσει τον στόχο του κεραυνού, είναι τυχαίο. Το σημείο
προτίμησης, είναι συνήθως αυτό με το μεγαλύτερο σημειακό πεδίο. Ο οχετός επιστροφής, κινείται
προς την αντίθετη κατεύθυνση, έχει το αντίθετο φορτίο, συναντά τον οχετό προεκένωσης, και
συνεχίζει μέχρι την αφετηρία. Η συνάντηση των δύο οχετών συμβαίνει όταν αγγίξουν οι δύο
μανδύες τους. Εκεί μέσα ξεσπάει το τελευταίο βήμα (final jump), όπου αλληλεξουδετερώνονται τα
αντίθετα φορτία, βιαίως, απελευθερώνοντας φως και ήχο, καθώς και ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία (ραδιοφωνικά παράσιτα).
Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η ημιαγώγιμη σύνδεση, ο οχετός επιστροφής μεταφέρει τεράστια
φορτία, με ταχύτητα της τάξης των 30 m/μsec, με μεγάλο ρεύμα από 10 έως 200 kA. Η διαδρομή
πλέον ιονίζεται πλήρως, ο αέρας θερμαίνεται σε μορφή πλάσματος, ατμοποιώντας τους υδρατμούς,
και παράγοντας λαμπρό φως, θερμότητα, ήχο και ωστικό κύμα, τα χαρακτηριστικά δηλαδή
γνωρίσματα του κεραυνού. Ο πυρήνας του κεραυνού έχει διάμετρο 1-2 cm, και θερμοκρασία
30.000 οC. Η αρχική εκκένωση μπορεί να ακολουθείται από περισσότερες διαδοχικές εκκενώσεις
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπου κάθε μία είναι επανάληψη της διαδικασίας,
ακολουθώντας τις περισσότερες φορές την αρχική ιονισμένη διαδρομή.

(α)

(β)
(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(η)
(θ)
(ζ)
Εικόνα 8.1.3: Εκδήλωση κατερχόμενης αρνητικής εκκένωσης, συνηθέστερος τύπος κεραυνού (90 % των περιπτώσεων).
(α) Πεδίο καλοκαιρίας του εδάφους. (β) Πεδίο κακοκαιρίας. (γ) Ρεύμα ιονισμού προεξοχής. (δ) Κατερχόμενος αρνητικός
οχετός προεκέννωσης. (ε) Ανερχόμενος θετικός οχετός επιστροφής. (στ) Ημιαγώγιμη γεφύρωση. (ζ) Εκφόρτιση ρεύματος
μέσω οχετού επιστροφής. (η) Διαδοχικές επαναλήψεις. (θ) Παροδική αποκατάσταση δυναμικού καλοκαιρίας.
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Ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου, παρατηρούνται κεραυνοί που ξεκινούν:
(α) Από κατερχόμενο αρνητικό οχετό, που πηγάζει από αρνητικό σύννεφο (το συνηθέστερο). Η
τελική εκκένωση είναι αρνητική, και αυτή η περίπτωση αποτελεί το 90 % των κεραυνών.
(β) Από ανερχόμενο θετικό οχετό. Η εκκένωση είναι πάλι αρνητική, αλλά το φαινόμενο ξεκινά από
το έδαφος, κάτω από αρνητικό σύννεφο, αν υπάρχει έντονη προεξοχή, ύψωμα, ή ψηλή κατασκευή.
(γ) Από ανερχόμενο αρνητικό οχετό, από προεξοχή του εδάφους σε θετικό σύννεφο (σπάνιο). Η
εκκένωση είναι θετική, ισχυρής έντασης, και συνήθως παρατηρείται στο τέλος μιας καταιγίδας,
καθώς αποκαθίσταται μόνιμα το δυναμικό καλοκαιρίας. Το θετικό χωρίο στην βάση ενός σύννεφου
προκύπτει από απογύμνωση των κατώτερων αρνητικών φορτίων του, εξαιτίας των κεραυνών, της
έντονης βροχής, ή και αμοσφαιρικών ιόντων που συνελήφθησαν.[29]
(δ) Από κατερχόμενο θετικό οχετό, που πηγάζει από θετικό σύννεφο, και προκαλεί πάλι θετική
εκκένωση (εξαιρετικά σπάνιο).
•

Αποτελέσματα των κεραυνών.

Οι καταστροφικές συνέπειες του κεραυνού στην ύλη, οφείλονται στα υψηλά ρεύματα που
αναπτύσσονται στο σημείο πλήξης, και δευτερευόντως από την θερμότητα και το ωστικό κύμα του
αέρα. Τα ρεύματα μπορεί να είναι:
(α) Άμεσα ρεύματα από τον κεραυνό, απευθείας διοχετευόμενα στο σημείο του πλήγματος, και στα
συζευγμένα αγώγιμα με αυτό σημεία. Το ρεύμα του κεραυνού, στην πορεία του προς την γη,
διασπά και μονωτικά υλικά, καθιστώντας τα αγώγιμα.
(β) Έμμεσα ρεύματα, σε αγώγιμα ή μη υλικά χωρίς απευθείας επαφή με το σημείο του πλήγματος,
αλλά μετά από διάσπαση της ενδιάμεσης μόνωσης, ή του ενδιάμεσου αέρα από σπινθηρισμό (side
flash).
(γ) Ρεύματα εξ' επαγωγής, εμφανιζόμενα σε γειτονικές αγώγιμες διαδρομές.
(δ) Ρεύματα προκαλούμενα από την βηματική τάση του εδάφους που αναπτύσσεται στο σημείο.
Οι θερμικές συνέπειες των ρευμάτων είναι εντονότερες, όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση
του υλικού που διαπερνάται, όπως πχ οι κακές ηλεκτρικές συνδέσεις. Ο κεραυνός μπορεί να
οδηγήσει σε τήξη υλικού, ή ανάφλεξη. Οι καταστροφικές διάσπασεις στερεών μονωτικών υλικών,
που απαντώνται στη διαδρομή, οφείλονται εν πολλοίς στην υγρασία που τυχόν έχουν στο
εσωτερικό τους (όπως το ξύλο), που ατμοποιείται ακαριαία με εκρηκτικό τρόπο. Επιζήμιες είναι και
οι διατρήσεις μονώσεων σε καλώδια και στο εσωτερικό συσκευών, ακόμα και η ανάφλεξη του
μονωτικού λαδιού σε Μ/Σ. Τα εμφανιζόμενα ρεύματα, εκτός από θερμικές, έχουν και μηχανικές
συνέπειες σε αγωγούς, από επαγωγικές δυνάμεις που αναπτύσσονται λόγω της ροής ρεύματος. Οι
δυνάμεις αυτές είναι ελκτικές (σύνθλιψη) όταν δύο αγωγοί είναι παράλληλοι, ή ένας σωλήνας είναι
κοίλος. Οι δυνάμεις σε έναν αγωγό που κάμπτεται, είναι απωθητικές λόγω αυτεπαγωγής, οπότε
τείνουν να ισιώσουν τις γωνίες. Άλλες συνέπειες του κεραυνού είναι το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο
που επάγουν, ενώ σε ανθρώπους και ζώα εκτός από τα παραπάνω (εγκαύματα, τραύματα), το
ηλεκτρικό ρεύμα προκαλεί καρδιακή αρρυθμία και ανακοπή.
Μια εκφόρτιση κεραυνού γενικά έχει κρουστική μορφή, με μέτωπο ανόδου 15 έως 20 μsec
και ουρά 200 έως 300 μsec. Οι πολλαπλοί κεραυνοί αποτελούνται από συντομότερες διαδοχικές
εκφορτίσεις, μετώπου 1-2 μsec. Οι σπανιότεροι θετικοί κεραυνοί, εμφανίζουν υψηλότερες τιμές
ρεύματος. Κεραυνοί με μεγάλη διάρκεια, ανεξαρτήτως έντασης, χαρακτηρίζονται ως θερμοί
κεραυνοί λόγω της αυξημένης δυνατότητας πρόκλησης πυρκαγιών. Όμως σύντομες εκκενώσεις
υψηλής έντασης, είναι δυσμενέστερες για την διάσπαση των ηλεκτρικών μονώσεων, στερεών ή
αερίων. Η τελευταία περίπτωση προκαλεί τα αναστρέψιμα βραχυκυκλώματα στις γραμμές μέσης
τάσης.
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8.1.2 Πλήγματα στις γραμμές μέσης τάσης.[40]
•

Τελικό σημείο πλήγματος.

Όταν ένας οχετός προεκκένωσης πλησιάζει ένα υποψήφιο στόχο, η απόσταση που είναι
ικανή να διασπάσει, ώστε να εκδηλωθεί το πλήγμα, λέγεται απόσταση διάσπασης, και δίνεται
γενικά από τον τύπο:
r s=8⋅I 0,65 m

(8.1.1)

όπου Ι η ένταση του ρεύματος που θα φέρει ο κεραυνός, σε kA. Ενδεικτικά, για μικρό ρεύμα
κεραυνού Ι=10 kA, η απόσταση διάσπασης θα περίπου rs=35 m, ενώ για 100 kA φθάνει τα 150 m.
Μέσα σε αυτήν την απόσταση θα ξεσπάσει ο συνδετικός οχετός, για να συνδεθούν περίπου στο
μέσον.[29] Στην παραπάνω αρχή στηρίζονται οι διατάξεις αντικεραυνικής προστασίας των
κατασκευών. Δημιουργώντας ένα γειωμένο αιχμηρό σημείο στην κορυφή μιας κατασκευής,
καθίσταται υποψήφιος στόχος, οριοθετώντας σφαίρα ίση με την ακτίνα rs. Η προτίμηση του
πλήγματος είναι πιθανότερο να εκδηλωθεί σε αυτό το σημείο, διότι εκεί ξεσπά ευκολότερα ο οχετός
επιστροφής. Ένα σύνολο επαρκώς γειωμένων σημείων, ράβδων και αγωγών, που προστατεύει τα
σημεία της κατασκευής που βρίσκονται χαμηλότερα, κάτω από αυτήν την ακτίνα, καλείται
Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), ή αλεξικέραυνο. Προϋπόθεση για την ασφάλεια της
κατασκευής που προστατεύει, είναι να τηρούνται οι προδιαγραφές, ώστε η εκφόρτιση μέσω του
συστήματος να ελαχιστοποιεί τις συνέπειες των υψηλών ρευμάτων.
Ένα κοντινός κεραυνός τείνει να επιλέξει το αλεξικέραυνο την τελευταία μόνο στιγμή,
διότι αφενός είναι το κοντινότερο στην διαδρομή του, αφετέρου εμφανίζει καλή αγωγιμότητα, και
μεγαλύτερη πεδιακή ένταση, λόγω επαρκούς γείωσης και αιχμηρής κατασκευής, αλλά όμως μόνο
από κοντινή απόσταση. Στην πράξη το φαινόμενο είναι σύνθετο, και εξαρτάται από πολλές
παραμέτρους, όπως το ύψος της κατασκευής και το είδος του κεραυνού. Πηγή αβεβαιότητας είναι
και η ένταση του κεραυνού, γιατί ασθενείς εκκενώσεις, που μπορούν να διασπάσουν μικρή μόνο
απόσταση καθώς εξελίσσονται, μπορεί να παρακάμψουν το προτεινόμενο σημείο γιατί δεν το
φτάνουν, και να πλήξουν την ίδια την κατασκευή χαμηλότερα.

Εικόνα 8.1.4: Ενδεικτικός γεωμετρικός προσδιορισμός των αποστάσεων διάστασης, σε στύλο μέσης τάσης. Η απόσταση
rs, εξαρτάται από το ρεύμα του κεραυνού. Εδώ απεικονίζεται πολύ μικρή για ρεύματα 0,6 kA. Αν το πλήγμα συναντήσει
πρώτα τους αγωγούς ή την γη, η σκιασμένη περιοχή είναι προστατευμένη από τις άμεσες συνέπειες (όχι όμως από ρεύματα
λόγω διασπάσεων, side flash, επαγόμενα, ή άλλες επιπτώσεις).
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•

Οι γραμμές μέσης τάσης ώς στόχος.

Λόγω του ύψους τους, οι αγωγοί και οι στύλοι των γραμμών μέσης τάσης, αποτελούν
υποψήφια σημεία πληγμάτων, και δέχονται πολλούς κεραυνούς ετησίως. Η ονομαστική μόνωση
που που διαθέτουν μεταξύ των φάσεων για την συνήθη λειτουργία, είναι ασήμαντη μπροστά στο
κεραυνικό πλήγμα. Δεν χρησιμοποιείται όμως ΣΑΠ με υπερκείμενους αγωγούς, όπως στις γραμμές
υψηλής τάσης, γιατί θα απαιτούνταν επιπλέον μεγάλοι μονωτήρες για προστασία από τα
ανάστροφα βραχυκυκλώματα (από γειωμένο σημείο προς αγωγό) και το κόστος θα ήταν πολύ
υψηλό. Έτσι, είναι προτιμητέο οι αγωγοί να δέχονται τα πλήγματα, και να τα εκτονώνουν στην γη
μέσω των συσκευών απαγωγής υπερτάσεων. Προστατεύονται έτσι και οι ξύλινοι στύλοι
χαμηλότερα, καθώς και οι Μ/Σ των υποσταθμών. Η διάμετρος των αγωγών της μέσης τάσης, όπως
και των αγωγών γείωσης, είναι επαρκής όσον αφορά τις θερμικές συνέπειες των ρευμάτων.
Ένα κεραυνικό πλήγμα, προκαλεί κρουστικές υπερτάσεις σε έναν αγωγό, που διαδίδονται
αμφίδρομα στην γραμμή με κυματικό τρόπο, και εκτονώνονται μέσω των αλεξικέραυνων που
συναντούν στην πορεία τους. Το καθένα από τα δύο σχηματιζόμενα μέτωπα, έχει τάση που
εξαρτάται και από τα χαρακτηριστικά της γραμμής, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:

V=

I⋅Z 0
2

(8.1.2)

Εικόνα 8.1.5: Υπέρταση από άμεσο αρνητικό πλήγμα

Το Ι είναι το ρεύμα του κεραυνού, και το Ζ0 η κυματική αντίσταση της γραμμής, που
εξαρτάται αφενός από τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της (χαρακτηριστική αντίσταση,
αγωγιμότητα, χωρητικότητα), αφετέρου από την δομή του δικτύου (διακλαδώσεις και αντιστάσεις
τερματισμού). Ενδεικτικά, εάν ασθενής κεραυνός I=10 kA πλήξει γραμμή με κυματική αντίσταση
350 Ω, θα εμφανιστούν 2 υπερτάσεις των 1.750 kV, που θα μπορούσαν να συγκρατηθούν μόνο από
μονώσεις γραμμών υψηλής τάσης, με ονομαστική τάση λειτουργίας 500 kV. Τα κύματα αυτά
μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις, δημιουργώντας ανακλάσεις και φαινόμενα συμβολής ή
ακυρώσεων, με αποτέλεσμα υπερτάσεις διαφόρων τιμών.[29]
Αναπόφευκτα θα εμφανιστούν τάσεις εξ' επαγωγής, και στους τρεις αγωγούς. Οι υπερτάσεις
αυτές γεφυρώνουν τον αέρα ανάμεσα, σχηματίζοντας τόξο και παροδικό βραχυκύκλωμα μεταξύ
των φάσεων. Το τόξο αυτό μπορεί να επιβιώσει μετά το πέρας του πλήγματος,
αυτοτροφοδοτούμενο από το ρεύμα βραχυκυκλώματος. Εδώ ακριβώς επεμβαίνουν οι ηλεκτρονόμοι
ώστε να διακόψουν το κύκλωμα. Επίσης, ρεύμα διαρρέει ανάμεσα σε αγωγούς και μεταλλικές
τραβέρσες, και μπορεί μέσω επίτονων να εκτονωθεί προς το έδαφος. Αν και εκεί εκδηλωθεί
συντηρούμενο τόξο, εμφανίζεται το παροδικό βραχυκύκλωμα προς την γη. Το ίδιο μπορεί να
συμβεί και μέσω των γειωμένων μόνιμων τριπολικών αποζευκτών, ενώ χειρότερο είναι να
διαρρεύσει ρεύμα μέσα από τον ίδιο τον ξύλινο στύλο, καταστρέφοντας ή αναφλέγοντάς τον.
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Οι υπερτάσεις κυκλοφορούν στην γραμμή, μέχρι να εκτονωθούν από τις διεξόδους που
βρίσκουν προς την γη, διασπώντας μονώσεις στον δρόμο τους, αλλά και μέσω των συσκευών
υπερτάσεων. Μέρος του ρεύματος του κεραυνού, ή του συνεπακόλουθου βραχυκυκλώματος,
μπορεί να κάψει τους ασφαλειοαποζεύκτες της γραμμής. Αν περάσει στους Υ/Σ, είτε από αδυναμία
των συσκευών υπέρτασης να μεταφέρουν όλο το ρεύμα στην γη, είτε παρακάμπτοντας μέσω τόξου,
τότε ποσοστό του ρεύματος θα διοχετευθεί στην γη μέσω της ουδετερογείωσης του Υ/Σ, και το
υπόλοιπο θα συνεχίσει ακόμα παραπέρα στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Στην πορεία του αυτή μπορεί
να καταστρέψει και τους Μ/Σ εσωτερικά, να κάψει τις ασφάλειες της πλευράς χαμηλής τάσης, ή
ακόμα χειρότερα να φθάσει μέχρι τους καταναλωτές.
Σημαντικό εδώ είναι η αντίσταση γείωσης των αλεξικέραυνων να είναι όσο το δυνατόν
μικρότερη, ώστε να αναλάβουν μεγαλύτερο φορτίο του κεραυνού, αποτρέποντας το από το να
συνεχίσει στο δίκτυο ή να διαρρεύσει από διαδρομές μεγάλης αντίστασης. Επιπλέον, λόγω των
κυματικών χαρακτηριστικών της μετάδοσης, εμφανίζονται στις γραμμές πολλαπλές διαδοχικές
ανακλάσεις των υπερτάσεων, μεταξύ ανοιγμένων αλεξικέραυνων, διακλαδώσεων, και Μ/Σ, μέχρι
την απόσβεσή τους. Το αλεξικέραυνο που προστατεύει έναν Μ/Σ πρέπει να βρίσκεται κοντά του,
γιατί κατά την λειτουργία του εμφανίζεται αμφίπλευρο δευτερεύον κύμα, το οποίο στην πλευρά του
Μ/Σ συμβάλλει με το κύριο και μπορεί να εμφανιστεί υψηλότερη τάση που θα τον βλάψει.
Επομένως η προστασία που παρέχει κάθε τέτοια συσκευή από υπερτάσεις, είναι μόνο τοπική, και
όχι για όλη την γραμμή, και μάλιστα είναι δυνατόν αν μπει σε ένα μόνο σημείο, να εντείνει την
καταπόνηση σε άλλα σημεία της γραμμής.[29]
Τα άμεσα πλήγματα οδηγούν σχεδόν πάντα σε διασπάσεις της μόνωσης (flash-overs), και
συνήθως αναπόφευκτα σε αυτοσυντηρούμενο τόξο.[83] Ένας κεραυνός μπορεί ακόμα να πλήξει
έμμεσα την γραμμή, χτυπώντας γειτονικό σημείο. Οι συνέπειες τότε είναι λιγότερο σοβαρές, και
προέρχονται από ρεύματα εξ επαγωγής.[29] Οι περισσότερες εκκενώσεις που διασπούν την μόνωση
των γραμμών, οφείλονται σε κάποιο απευθείας πλήγμα. Τα έμμεσα πλήγματα σε κοντινό σημείο
του εδάφους ή σε δέντρα και κατασκευές, επάγουν υπερτάσεις μικρότερες από 300 kV, που μπορεί
να μην εμφανίσουν κάποιο τόξο, απλώς να αντιμετωπιστούν από τις συσκευές υπέρτασης και το
άνοιγμα των ρελέ.[83] Τέλος, αν και σπάνιο, εάν ο κεραυνός πλήξει την γραμμή σε γειωμένο τμήμα
της (επίτονο, διακόπτη, κέλυφος Μ/Σ), ή την γη κοντά στην γείωση, και όχι τον ίδιο τον
υπερκείμενο αγωγό, και έπειτα από το γειωμένο σημείο σχηματιστεί τόξο προς την φάση, θα
προκύψει η περίπτωση του ανάστροφου βραχυκυκλώματος (back-flashover).
•

Καταγραφή γεγονότων.

Όταν μετά από οποιαδήποτε υπέρταση οι ηλεκτρονόμοι προστασίας διακόψουν προσωρινά
το κύκλωμα, έχουμε παροδικό σφάλμα που δεν καταγράφεται (στιγμιαία λειτουργία ρελέ). Αν το
βραχυκύκλωμα επιμείνει λόγω αυτοσυντηρούμενου τόξου χωρίς να καεί ασφάλεια, η διακοπή
γίνεται αντιληπτή στον ΤΣΠ, και επιχειρείται χειρισμός επαναηλέκτρισης (χρονική καθυστέρηση
ρελέ, ή χειροκίνητα). Αν η λειτουργία αποκατασταθεί, πάλι δεν γίνεται καταγραφή του συμβάντος,
και το σφάλμα χαρακτηρίζεται ως παραμένον αλλά όχι μόνιμο. Όμως, συνήθως κάποια ασφάλεια
μέσης τάσης Υ/Σ ή διακλάδωσης καίγεται, οπότε η συνέχεια σε κάποιο τμήμα του δικτύου δεν
αποκαθίσταται. Τότε οι τεχνικοί θα κληθούν να εντοπίσουν την αιτία, και η επέμβαση
καταγράφεται στα ΣΑΒ ως μόνιμο σφάλμα, μαζί με την παρατήρηση ότι υπήρξε πλήγμα κεραυνού.
Ομοίως καταγράφεται η περίπτωση που η γραμμή δεν επανέρχεται, λόγω μόνιμου
βραχυκυκλώματος, από σημαντικότερη καταστροφή κάποιου Μ/Σ, στύλου ή άλλου στοιχείου,
οπότε σημειώνεται ως σοβαρότερη βλάβη στην γραμμή. Γενικότερα, υπολογίζεται ότι από τα
πλήγματα σε μια γραμμή μέσης τάσης, μόνο το 5-10 % συνήθως καταλήγει σε μόνιμο σφάλμα.
Όμως κάθε άμεσο ή έμμεσο πλήγμα που προκαλεί διάσπαση, δημιουργεί αυτοσυντηρούμενο τόξο
και σφάλμα στο δίκτυο, δηλαδή τουλάχιστο καμένη ασφάλεια, άρα ο κεραυνός θα καταγραφεί.[83]
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8.1.3 Αναμενόμενα πλήγματα.
•

Συχνότητα κεραυνών.

Ο αριθμός των εκκενώσεων Νg που πλήττουν το έδαφος σε μια περιοχή 1 (km)2, κατά την
διάρκεια ενός έτους, σχετίζεται στατιστικά με τις ημέρες καταιγίδων Τ που εκδηλώνονται σε ένα
χρόνο. Για την Ικαρία εμφανίζονται Τ=50 ημέρες, όπως φαίνεται στον επόμενο χάρτη:

Εικόνα 8.1.6: Πλήθος Τ ημερών με καταιγίδα ανά έτος.[40]

Ένας προσεγγιστικός τύπος, που συσχετίζει τα πλήγματα στο έδαφος Νg με τις ημέρες
καταιγίδων Τ, είναι ο ακόλουθος:[84]
N g =0,04⋅T 1,25 , πλήγματα/(km)2 ανά έτος

(8.1.3)

Σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση, στην Ικαρία παρατηρούνται ετησίως:
Νg=5,318 κεραυνοί ανά (km)2
(δηλαδή ανά 1000 στρέμματα), κατά μέσο όρο. Στην πράξη, οι περισσότεροι κεραυνοί θα
εμφανίζονται σε υψώματα και ορεινές περιοχές.
•

Ισοδύναμη επιφάνεια γραμμών μέσης τάσης.[40]

Απλοποιώντας την γεωμετρική έννοια της απόστασης διάσπασης, γίνεται η παραδοχή ότι
για μέσο ρεύμα κεραυνού, κάθε κατασκευή ορίζει μια “σκιά” ανάλογα με το ύψος της. Αν η
εκκένωση κατά την εξέλιξή της βρεθεί πάνω από την “σκιασμένη” περιοχή, τελικά θα πλήξει την
κατασκευή. Έτσι, κάθε απομονωμένη κατασκευή εκφράζεται με μια ισοδύναμη επιφάνεια Αe, που
καθορίζεται προβάλλοντας οριζόντια 3 φορές το ύψος της. Η φυσική ερμηνεία του Αe είναι ότι
γυμνό έδαφος αυτού του εμβαδού, δέχεται πλήγματα όσα και η κατασκευή. Με αυτήν την
προσέγγιση, οι γραμμές μέσης τάσης αποτελούν στόχο, καταλαμβάνοντας ισοδύναμη επιφάνεια,
πρόσθετου πλάτους 3x12=36 m περίπου, εκατέρωθεν της διαδρομής τους. Αυτό σημαίνει ότι για
κάθε μέτρο που διασχίζουν, καταλαμβάνουν Αe=36+36+1,8=73,8 m2 ισοδύναμης επιφάνειας, ή
0,0738 (km)2/km. Με αυτό το εμβαδόν, μια γραμμή θα συγκεντρώσει μέσα σε έναν χρόνο, τα
πλήγματα που της αναλογούν, σύμφωνα με το ετήσιο πλήθος Νg κεραυνών ανά (km)2, της περιοχής.
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Εικόνα 8.1.7: Ισοδύναμη επιφάνεια γραμμών μέσης τάσης.

Σε επικλινές ή ανώμαλο έδαφος, κανονικά η εμβαδομέτρηση γίνεται με γεωμετρικό τρόπο:
Ορίζεται η επιφάνεια γύρω από μια κατασκευή, με την βοήθεια νοητής ευθείας, κλίσης 1:3 (γωνίας
71,57ο προς την κατακόρυφο), που ξεκινάει από την κορυφή της κατασκευής και χαράσσει
περιμετρικά το έδαφος γύρω της. Προϋπόθεση για να οριστεί μια ισοδύναμη επιφάνεια, είναι η
κατασκευή να είναι απομονωμένη, δηλαδή να μην υπάρχει κοντά στόχος αντίστοιχου ύψους, σε
απόσταση που να αλληλοκαλύπτονται οι ισοδύναμες επιφάνειες. Στην αντίθετη περίπτωση, για
διευκόλυνση, χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς ως διόρθωση, ο συντελεστής περιβάλλοντος Ce,
που εκτιμάται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Θέση της κατασκευής

Ce

Ευρισκόμενη σε περιοχή με άλλες κατασκευές ή δέντρα, ίδιου ή μεγαλύτερου ύψους.

0,25

Περιβαλλόμενη από άλλες μικρότερες κατασκευές

0,5

Απομονωμένη κατασκευή (δεν υπάρχουν άλλα κτίσματα σε απόσταση 3 Η)

1

Απομονωμένη κατασκευή στην κορυφή ενός λόφου
Πίνακας 8.1.1: Εκτίμηση συντελεστή περιβάλλοντος Ce.

2

Κατόπιν όλων των παραπάνω, ο αριθμός άμεσων πληγμάτων που αναμένεται να
καταλήξουν σε μία κατασκευή ετησίως, Nd, είναι:
Ν d =N g⋅Ae⋅C e

(8.1.4)

Στον τύπο αυτό, το Αe εκφράζεται σε (km)2. Για να προβλέψουμε το πλήθος των κεραυνών
ετησίως, σε μια γραμμή μέσης τάσης στην Ικαρία, αρκεί να λάβουμε υπόψιν την ισοδύναμη
επιφάνεια του μήκους της, και να ορίσουμε στην συνέχεια τον συντελεστή περιβάλλοντος.
Αe = [Μήκος] x 0,0738 (km)2/km
•

Ακριβέστερη εκτίμηση πληγμώτων σε εναέριες γραμμές.[83]

Μία πιο εξειδικευμένη μέθοδος πρόβλεψης πληγμάτων για εναέριες γραμμές, σύμφωνα με
το πρότυπο ΙΕΕΕ-1410,[83] είναι ο τύπος του Eriksson, που δίνει τον αριθμό άμεσων πληγμάτων,
ανά 100 km μήκους απομονωμένης γραμμής, ετησίως:
 28⋅h 0,6b
N = N g⋅
,
10
όπου h το ύψος του στύλου, και b το πλάτος της κατασκευής (τραβέρσα).
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(8.1.5)

Για να εκφράσουμε και εδώ την επίδραση του περιβάλλοντος, εισάγουμε τον παράγοντα
θωράκισης Sf (Shielding factor). Ο παράγοντας είναι 0 για απομονωμένες γραμμές και 1 για
πλήρως προστατευμένες από ψηλότερα σημεία, ενώ για διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε
πλευρά της γραμμής, απλώς αθροίζουμε. Οι τιμές του Sf λαμβάνονται από διάγραμμα, ανάλογα με
το ύψος και την απόσταση των γειτονικών αντικειμένων.
Νs = Ν (1- Sf)

(8.1.6)

Sf = SfLEFT + SfRIGHT

(8.1.7)

Εικόνα 8.1.8: Τιμές παράγοντα θωράκισης γραμμής, ανάλογα με ύψος και απόσταση γειτονικών αντικειμένων.[83]

Θεωρείται εδώ ότι το 100 % των άμεσων πληγμάτων θα προκαλέσουν διασπάσεις σε
αθωράκιστες γραμμές μέσης τάσης. Επιπλέον, είναι δυνατόν να συνεκτιμηθούν και οι επαγόμενες
διασπάσεις από κοντινούς κεραυνούς. Η ένταση των έμμεσων πληγμάτων εξαρτάται από το ρεύμα
του κεραυνού και την απόσταση του σημείου κρούσης από την γραμμή. Ενδεικτικά, και θεωρώντας
τυπικούς στύλους μέσης τάσης ύψους 10 m, τα συνηθισμένα ρεύματα κεραυνών 50 kA, εάν πέσουν
έξω από ισοδύναμη περιοχή 72,5 m, δεν θα συλλεχθούν, αλλά θα καταλήξουν στο έδαφος. Εάν
είναι ανάμεσα στα 72,5 και τα 84,6 m, το πλήγμα που επάγουν προκαλεί διασπάσεις, αλλά πιο
μακρυά όχι. Εάν υπάρχει γειωμένος αγωγός θωράκισης, μειώνει τις επαγόμενες υπερτάσεις κατά
έναν πολλαπλασιαζόμενο παράγοντα από 0,6 έως 0,9, διότι εξομαλύνει τα πεδία. Σε περιοχές με
αρκετά ψηλά αντικείμενα, που συλλέγουν και αυτά κεραυνούς, τα επαγόμενα πλήγματα είναι
αναλογικά περισσότερα σε σχέση με τα άμεσα. Εδάφη με φτωχή αγωγιμότητα, πολλαπλασιάζουν
την ένταση των επαγόμενων πληγμάτων και τις διασπάσεις. Οι τάσεις σε εδάφη υψηλής
αντίστασης, μεταφέρονται μακρύτερα γιατί το ρεύμα δεν εκφορτίζεται γρήγορα.
Στα έμμεσα πλήγματα, εξαιτίας των χαμηλότερων υπερτάσεων σε σχέση με τα άμεσα, δεν
είναι πάντα βέβαιο ότι θα συμβούν διασπάσεις στην μόνωση της γραμμής. Υπάρχει εδώ σημαντική
επίδραση του μεγέθους CFO, δηλαδή της κρίσιμης τάσης διάσπασης (Critical Flash over voltage).
Η τιμή αυτή δείχνει για ποια κρουστική υπέρταση, θα συμβεί διάσπαση με στατιστική πιθανότητα
50 %. Είναι μεγαλύτερη από την μέγιστη τάση που αντιμετωπίζεται σε κανονικές συνθήκες
λειτουργίας. Τάσεις πάνω από 1,5 CFO προκαλούν με βεβαιότητα διάσπαση. Το μέγεθος αυτό
εκφράζεται για τα πιθανά σημεία που μπορεί να εμφανιστεί τόξο, ερπυσμός ή διάτρηση, πχ
ανάμεσα σε φάσεις, τραβέρσες, επίτονα, κλπ., αλλά όμως η πιο κρίσιμη τιμή περιγράφει συνολικά
την γραμμή. Μικρό CFO ευνοεί τις διασπάσεις από έμμεσα πλήγματα. Τα παρακάτω στοιχεία
μειώνουν την τιμή: (α) Επίτονα κοντά σε αγωγούς, (β) οι γειωμένοι διακόπτες, (γ) οι αναρτημένοι
ασφαλειοαποζεύκτες, (δ) οι Υ/Σ, (ε) η ύπαρξη γραμμών Χ.Τ. στον ίδιο στύλο (στ) οι απαγωγείς
υπερτάσεων (σαν τοποθέτηση, όχι λόγω λειτουργίας).
Με το παρακάτω διάγραμμα εκτιμώνται τα επαγόμενα πλήγματα που τελικά θα οδηγήσουν
σε διασπάσεις, συναρτήσει της στάθμης μόνωσης CFO ολόκληρης της γραμμής. Το διάγραμμα
αναφέρεται σε 100 km γραμμής με στύλους ύψους 10 m, και ετήσια πυκνότητα κεραυνών 1 ανά
(km)2. Κακή αγωγιμότητα εδάφους και γειτονικά αντικείμενα, αναμένεται να αυξήσουν τις έμμεσες
διασπάσεις, ενώ απαγωγείς και θωράκιση με γειωμένο ουδέτερο τις μειώνουν.
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Εικόνα 8.1.9: Έμμεσα πλήγματα που θα προκαλέσουν διάσπαση σε 100 km γραμμής, για ετήσια πυκνότητα κεραυνών 1
ανά (km)2. Τιμές για διάφορες στάθμες μόνωσης της γραμμής, για αθωράκιστη ή θωρακισμένη με γειωμένο ουδέτερο.[83]

•

Εκτίμηση στάθμης μόνωσης γραμμών μέσης τάσης.[83]

Η ακριβής εκτίμησή της στάθμης μόνωσης CFO, και μάλιστα για όλη την γραμμή, που μας
χρειάζεται για τον προσδιορισμό των έμμεσων πληγμάτων, είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, αφού
εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εφαρμοζόμενης υπέρτασης
(πολικότητα, διάρκεια, μέτωπο, πολλαπλές εκκενώσεις). Τα υλικά, η γεωμετρία, τα διάκενα και οι
μονωτήρες, επιδρούν συλλογικά στην διαμόρφωση της τιμής του CFO, όπως και οι ατμοσφαιρικές
συνθήκες. Μία μέθοδος προσδιορισμού του μεγέθους είναι η αθροιστική, όπου το πλέον μονωτικό
στοιχείο έχει μία κύρια συνεισφορά στην διαμόρφωση της τιμής, ενώ τα υπόλοιπα μια μικρότερη
πρόσθετη επίδραση. Για τις ανάγκες των υπολογισμών μας, θεωρούμε ότι η γραμμή αποτελείται
μόνο από στύλους της μορφής P-3 (είναι άλλωστε η πλειοψηφία στην Ικαρία), οπότε παίρνουμε
σαν δεδομένο το παρακάτω CFO.

Τραβέρσες:

Ξύλινες

Βραχίονες
στήριξης:

Μεταλλικοί

Επίτονα:

Με μικρούς πορσελάνινους
μονωτήρες, ANSI 54-4

Μονωτήρες:

Στήριξης, πορσελάνης, ANSI 55-4

Πυρήνας
μονωτήρων:

Ατσάλινος άξονας (pin)

Εικόνα 8.1.10: Τυπική κατασκευή μέσης τάσης, σύμφωνα με την οποία υπολογίζεται το CFO των γραμμών.[83]
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Αυτή η κατασκευή εμφανίζει τις παρακάτω τιμές CFO, που αφορούν βρεγμένα υλικά.[83] Με
στεγνά η τάση διάσπασης είναι στο 80% των βρεγμένων, δηλαδή οι διασπάσεις είναι ευκολότερες.
Παρατηρούμε πως ο αδύναμος κρίκος για τις διασπάσεις είναι από την μεσαία φάση προς το
επίτονο και τη γη, άρα αυτή η τιμή καθορίζει όλη την κατασκευή.
Από

Προς

Μέσω

CFO (kV)

Μεσαία φάση

Επίτονο

Μονωτήρα (105 kV),
0,20 m ξύλινου κορμού (+47 kV),
Μικρού μονωτήρα επίτονου (+0 kV)

152

Ακριανές φάσεις

Επίτονο

Μονωτήρα (105 kV),
0,6 m ξύλινης τραβέρσας (+150 kV),
0,20 m ξύλινου κορμού (+13 kV),
Μικρού μονωτήρα επίτονου (+0 kV)

268

Δεξιά φάση

Μεσαία φάση

Μονωτήρα (105 kV),
0,6 m ξύλινης τραβέρσας (+150 kV),
Δεύτερου μονωτήρα (+20 kV)

275

Δεξιά φάση
Μεσαία φάση
0,60 m αέρα
360
Πίνακας 8.1.2: Τάση διάσπασης, για τις πιθανές διαδρομές του ρεύματος, σε τυπικούς στύλους μέσης τάσης.[83]

Σύμφωνα με αυτήν την τιμή 152 kV, και το διάγραμμα της εικόνας 8.1.9, στις γραμμές
μέσης τάσης στην Ικαρία, θα παρατηρούνται ετησίως:
ΝIND = 10,636 (έμμεσες διασπάσεις, ανά μήκος γραμμής 100 km)

8.2 Εκτίμηση σφαλμάτων.
8.2.1 Δίκτυο μέσης τάσης όλου του νησιού.
•

Υπολογισμοί.

Αρχικά κάνουμε ενδεικτικούς υπολογισμούς, για ολόκληρο το δίκτυο του νησιού. Το μήκος
των κορμών των τριών γραμμών μέσης τάσης είναι περίπου 100 km, αλλά το προσαυξάνουμε στα
120 km, κάνοντας πρόχειρη εκτίμηση για το μήκος των κλάδων:
Γραμμή

Κορμός και κύριοι κλάδοι (km)

Μικροί κλάδοι, και διακλαδώσεις προς Υ/Σ (km)

Σύνολο (km)

R210

5

3

8

R220

43

6

49

R230

52

11

63

ΣΥΝΟΛΟ

100

20
Πίνακας 8.2.1: Εκτίμηση για το μήκος των γραμμών.

120

Χρησιμοποιούμε πρώτα την απλή μέθοδο της ισοδύναμης επιφάνειας, με το τύπο (8.1.4),
για να βρούμε τα άμεσα πλήγματα σε όλο το δίκτυο μέσης τάσης ανά έτος. Η επίδραση του
περιβάλλοντος δεν λαμβάνεται υπόψιν, δηλαδή η γραμμή θεωρείται απομονωμένη (Ce=1):
N d =5,138⋅120⋅0,0738⋅1=45,502 άμεσα πλήγματα ανά έτος.
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Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την ακριβέστερη μέθοδο του προτύπου ΙΕΕΕ 1410.[83] Με
τον τύπο του Eriksson (8.1.5), βρίσκουμε τα άμεσα πλήγματα ανά 100 km αθωράκιστης γραμμής:
 28⋅h 0,6b
 28⋅120,62,2
N = N g⋅
=5,138⋅
=5,138⋅12,656=65,024
10
10
Πάλι δεν λαμβάνουμε υπόψιν την επίδραση του περιβάλλοντος ( Sf = 0), επομένως:
Νs=N(1-Sf)= 65,024 άμεσα πλήγματα ανά 100 km γραμμής ετησίως.
Για τα έμμεσα πλήγματα, προσθέτουμε τις αντίστοιχες διασπάσεις ανά 100 km γραμμής, που
είδαμε πως αντιστοιχούν στην τιμή CFO=152 kV των γραμμών:
ΝTOTAL= Νs + ΝIND = 65,024 + 10,636 = 75,66 συνολικά πλήγματα ανά 100 km γραμμής ετησίως.
Τέλος, ανάγουμε τους υπολογισμούς στο πραγματικό μήκος γραμμής της Ικαρίας, 120 km:
Ns ΙΚΑΡ=(120/100)Νs= 78,029 άμεσα πλήγματα ετησίως για το δίκτυο μέσης τάσης.
NIND IΚΑΡ=(120/100)ΝIND= 12,763 επαγόμενα πλήγματα ετησίως για το δίκτυο μέσης τάσης.
NΙΚΑΡΙΑΣ=(120/100)ΝTOTAL=90,792 συνολικά πλήγματα ετησίως για το δίκτυο μέσης τάσης.
Παρακάτω συγκρίνονται τα αποτελέσματα με τα καταγεγραμμένα δεδομένα από τα ΣΑΒ
(πίνακας 5.2.5). Σημειώνουμε ότι αναφερόμαστε πάντα σε πλήγματα που προκαλούν διασπάσεις,
και κατά συνέπεια αυτοσυντηρούμενο τόξο, άρα μόνιμο σφάλμα στο δίκτυο (πχ καμμένη ασφάλεια
ή σοβαρότερο).
Καταγεγραμμένα πλήγματα
Έτος 1 Υ/Σ Πολλοί Υ/Σ

Σύνολο

2007

93

16

109

2008

54

2

56

2009

304

13

317

2010

197

24
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Εκτίμηση πληγμάτων
Με ισοδύναμη επιφάνεια

Κατά IEEE 1410
Άμεσα Επαγόμενα

45,502

78,029

12,763

ΣΥΝΟΛΟ

90,792

Μέσος όρος
175,75
Πίνακας 8.2.2: Ετήσια πλήγματα που οδηγούν σε διασπάσεις και σφάλματα, στις γραμμές μέσης τάσης της Ικαρίας.

•

Σχόλια.

Όπως βλέπουμε υπάρχει μεγάλη απόκλιση στην εκτίμηση, που παραμένει ακόμα και αν
αλλάξουμε τις παραμέτρους του περιβάλλοντος. Η μέθοδος ισοδύναμης επιφάνειας θα μπορούσε να
δώσει διπλάσια τιμή για περιβαλλοντικό παράγοντα Ce=2 (απομονωμένη γραμμή σε κορυφή
λόφου). Η μέθοδος του IEEE 1410, δεν δίνει με σαφήνεια τα περιθώρια αύξησης των άμεσων
πληγμάτων για πιο εκτεθειμένες γραμμές. Οι γειτονικές προεξοχές μειώνουν τα αποτελέσματά της
για τα άμεσα. Όμως τα έμμεσα πλήγματα από επαγωγή, μπορούν να δεκαπλασιαστούν από
γειτονικές προεξοχές, ή λόγω εδαφών μεγάλης αντίστασης.[83] Οι κύριες εξηγήσεις για τις
παραπάνω αποκλίσεις σε σχέση με τα καταγεγραμμένα, είναι:
(α) Η γενική προσέγγιση του περιβάλλοντος της γραμμής. Οι γραμμές οδεύουν από
περιοχές με ποικιλία στην κάλυψη και στην έκθεση σε πλήγματα. Η αρχική εκτίμηση για την
ετήσια πυκνότητα κεραυνών στο νησί, ενδέχεται να εισάγει αποκλίσεις αν αναλογιστούμε ότι
υπάρχουν χαρακτηριστικά ορεινά σημεία με την γραμμή πλήρως εκτεθειμένη. Τμήματα των
γραμμών σε κορυφές βουνών, που τροφοδοτούν τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, είναι γνωστό
ότι συγκεντρώνουν αρκετά μεγάλο αριθμό πληγμάτων, δυσανάλογα με το μήκος που έχουν σε
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σχέση με τα υπόλοιπα τμήματα του νησιού. Αυτό συμβαίνει λόγω καιρικών συνθηκών, εγγύτητας
στα νέφη, επαφή με ψηλότερες κατασκευές (τηλεπικοινωνιακούς πύργους), και γενικά έκθεση. Το
φτωχό έδαφος (υψηλή αντίσταση γείωσης) μπορεί να δεκαπλασιάσει τα επαγόμενα πλήγματα.[83]
Υπάρχουν ορεινές περιοχές, όπως στον Κάλαμο (ΝΔ τμήμα του νησιού), στο Μαγγανίτη, ή στο
Μαυράτο (ανατολικά) που επίσης δέχονται επανειλημμένα πλήγματα ετησίως, όπως θα εξεταστεί
και στην συνέχεια.
(β) Η γενική προσέγγιση της μονωτικής ικανότητας ολόκληρης της γραμμής, αποτελεί
μεγάλη παραδοχή. Η τάση διάσπασης CFO μπορεί να μειώνεται πολύ κάτω από τα 152 kV που
θεωρήσαμε για στύλους P-3, εξ'αιτίας όλων των κατασκευαστικών παραγόντων που συναντώνται
κατά μήκος της γραμμής, και αυτό μπορεί να δεκαπλασιάσει επίσης τα επαγόμενα πλήγματα.
(γ) Ενδέχεται να υπάρχει υπερεκτίμηση για τα καταγεγραμμένα πλήγματα. Ένας κεραυνός
μπορεί να προκαλέσει πολλαπλά σφάλματα, τα οποία αν δεν γίνουν αντιληπτά ταυτόχρονα, ή δεν
αντιμετωπιστούν μαζεμένα από την Υπηρεσία Διανομής, ενδέχεται να καταγράφηκαν στα ΣΑΒ
μεμονωμένα και όχι σαν πολλαπλών Υ/Σ. Κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας με πολλούς
κεραυνούς, είναι αβέβαιο ποιος απ' όλους προκάλεσε το κάθε σφάλμα, όπως αβέβαιο είναι και το
αρχικό σημείο των υπερτάσεων που διαδίδονται.
Γενικότερα, τα δεδομένα είναι πολλές φορές ασαφή, στις καταγραφές πολλαπλών
συμβάντων, όπου σαν τοποθεσία αναγράφεται απλώς κορμός. Ακόμη χειρότερα, συχνά δεν είναι
απόλυτα διευκρινισμένη η αιτία που προκαλεί το σφάλμα, οπότε για παράδειγμα μπορεί μια επαφή
αγωγών λόγω ανέμου να εκληφθεί ως πλήγμα κεραυνού. Στις καταγραφές σφαλμάτων, εκτός από
το αίτιο: (#1) κεραυνός, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες που ενδέχεται να ενέχουν σαν αιτία
κεραυνό, αλλά δεν ελήφθησαν υπόψιν, όπως οι: (#13) κακοκαιρία γενικά, (#15) άγνωστη αιτία, και
(#12) άλλα αίτια, ακόμα και τα υλικά δικτύου (#11), αν πρόκειται π.χ. για καταστροφή στύλου.
(δ) Η εκτίμηση του μήκους των γραμμών μέσης τάσης που κάναμε, ενδέχεται να είναι
μικρότερη από την πραγματική, λόγω των διαφόρων μικρών κλάδων. Επιπλέον, είναι δυνατόν
πλήγματα στο δίκτυο της χαμηλής τάσης, να μεταφέρονται στο δίκτυο μέσης τάσης και να
προξενούν κάποια από τα παραπάνω σφάλματα.
(ε) Ο αριθμός καταιγίδων ανά έτος, απ' όπου εξάγεται η πυκνότητα κεραυνών, είναι ένα
στατιστικό μέγεθος που καλύπτει πολλά έτη. Είναι γνωστό ότι υπάρχει περιοδικότητα στην
σφοδρότητα των φαινομένων, οπότε ο αριθμός 50 ημερών καταιγίδας ανά έτος δεν ισχύει
αναγκαστικά για κάθε χρονιά.
8.2.2 Κλάδος Μαυράτου – Κεραιών.
•

Περιγραφή.

Εξετάζουμε έναν ορεινό κλάδο του δικτύου, στα ΝΑ του νησιού. Εκκινεί από την γραμμή
R220, στο χωριό Μαυράτο, σε υψόμετρο 450 m. Καταλήγει σε κορυφή υψομέτρου 815 m, όπου
βρίσκονται τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, και συγκεκριμένα ραδιοτηλεοπτικοί αναμεταδότες
με κεραίες στηριγμένες σε στύλους, καθώς και 3 ψηλοί πύργοι κινητής τηλεφωνίας. Το τμήμα αυτό,
παρά το μικρό του μήκος, συγκεντρώνει πολλά και ιδιαίτερα καταστροφικά πλήγματα ετησίως, για
τους εξής λόγους:
(α) Το μεγάλο υψόμετρο και το εκτεθειμένο της γραμμής.
(β) Την φτωχή αγωγιμότητα του εδάφους, που δεν βοηθάει την λειτουργία των απαγωγέων
υπερτάσεων, και επιπλέον εντείνει τα έμμεσα πλήγματα.
(γ) Τους τηλεπικοινωνιακούς πύργους, που λόγω ύψους συλλέγουν πλήγματα, και μάλιστα
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ισχυρούς θετικούς ανερχόμενους κεραυνούς. Μέρος των κεραυνών στους πύργους θα διαρρέουν
στις γραμμές, ή θα τις πλήττουν εξ' επαγωγής. Επιπλέον οι πύργοι γίνονται αιτία και για απευθείας
πλήγματα στο δίκτυο, από κεραυνούς που τους παρακάμπτουν.

Εικόνα 8.2.1: Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα κλάδου (χάρτης από Google Earth).

Εικόνα 8.2.2: Διάγραμμα κλάδου Μαυράτο – Κεραίες (πηγή: Υπηρεσία Διανομής).

Το ύψος των στύλων λαμβάνεται 12 m κατά μέσο όρο. Απαγωγείς υπερτάσεων και γειώσεις
υπάρχουν στα σημεία Β' και Γ, ενώ ασφάλειες υπάρχουν στα σημεία Α, Β, Β' και Γ.
Τμήμα

Από

Προς

Μήκος

ΑΒ

Πρώτη διακλάδωση Μαυράτου

Ραδιοτηλεοπτικούς αναμεταδότες

1.100 m

ΒΒ'

Ραδιοτηλεοπτικούς αναμεταδότες

Υ/Σ Μαυράτο 2 (TV)

100 m

ΒΓ

Ραδιοτηλεοπτικούς αναμεταδότες

Πύργους κινητής τηλεφωνίας, Υ/Σ Μαυράτο 3 (Telestet)

800 m

Σύνολο
Πίνακας 8.2.3: Μήκος κλάδου Μαυράτου – Κεραίες.
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2.000 m

(γ)
(β)
(α)

(ε)

(δ)

(ζ)

(στ)

Εικόνα 8.2.3: (α) Σημείο Β γραμμής (διακλάδωση). (β) Σημείο Β' γραμμής (Υ/Σ Μαυράτο 2 TV). (γ) Ραδιοτηλεοπτικοί
αναμεταδότες. (δ),(ε),(στ) Τμήματα γραμμής ΒΒ'. (ζ) Πύργοι κινητής τηλεφωνίας στο σημείο Γ.
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•

Υπολογισμοί.

Χρησιμοποιούμε πρώτα την μέθοδο της ισοδύναμης επιφάνειας (8.1.4). Λαμβάνουμε τον
παράγοντα περιβάλλοντος Ce=2, δηλαδή απομονωμένη γραμμή στην κορυφή ενός λόφου, παρόλο
που στα άκρα της έχει τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, και αγνοώντας ότι στην άνοδο προς
την κορυφή, δεν αποτελεί το ψηλότερο σημείο της περιοχής.
N d =5,138⋅2⋅0,0738⋅2=1,5167 άμεσα πλήγματα ανά έτος.
Στην συνέχεια χρησιμοποιούμε την μέθοδο του προτύπου ΙΕΕΕ 1410.[83] Με τον τύπο του
Eriksson (8.1.5), βρίσκουμε τα ετήσια άμεσα πλήγματα αθωράκιστης γραμμής, αν το μήκος ήταν
100 km:
 28⋅h 0,6b
N = N g⋅
=65,024
10
Στην επίδραση του περιβάλλοντος λαμβάνουμε Sf = 0, επομένως:
Νs=N(1-Sf)= 65,024 άμεσα πλήγματα ανά 100 km γραμμής ετησίως.
Για τα έμμεσα πλήγματα, προσθέτουμε τις αντίστοιχες διασπάσεις ανά 100 km γραμμής, που
αντιστοιχούν στην τιμή CFO=152 kV των γραμμών:
ΝTOTAL= Νs + ΝIND = 65,024 + 10,636 = 75,66 συνολικά πλήγματα ανά 100 km γραμμής ετησίως.
Τέλος, ανάγουμε τους υπολογισμούς στο πραγματικό μήκος γραμμής, 2 km:
Ns ΤΜΗΜ=(2/100)Νs= 1,3 άμεσα πλήγματα ετησίως για το δίκτυο μέσης τάσης.
NIND ΤΜΗΜ=(2/100)ΝIND= 0,2127 επαγόμενα πλήγματα ετησίως για το δίκτυο μέσης τάσης.
NΤΜΗΜ =(2/100)ΝTOTAL=1,5132 συνολικά πλήγματα ετησίως για το δίκτυο μέσης τάσης.
Παρακάτω συγκρίνονται τα αποτελέσματα με καταγεγραμμένα δεδομένα από τα ΣΑΒ.
Καταγεγραμμένα πλήγματα
Έτος 1 Υ/Σ Πολλοί Υ/Σ

Εκτίμηση πληγμάτων

Σύνολο

2007

12

1

13

2008

5

1

6

2009

39

2

41

2010

19

3

22

Με ισοδύναμη επιφάνεια

Κατά IEEE 1410
Άμεσα Επαγόμενα

1,5167

1,3

0,2127

ΣΥΝΟΛΟ

1,5132

Μέσος όρος
20,5
Πίνακας 8.2.4: Ετήσια πλήγματα που οδηγούν σε διασπάσεις και σφάλματα, στο κλάδο Μαυράτο - Κεραίες.

•

Σχόλια.

Παρατηρούμε ότι οι δύο μέθοδοι έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα, αλλά τελείως
διαφορετικά από τα πραγματικά. Τα πλήγματα στο ύψωμα είναι πάρα πολλά, για τους λόγους που
αναφέραμε στην αρχή της παραγράφου, χωρίς να αποκλείουμε βέβαια και την υπερεκτίμηση των
πολλαπλών πληγμάτων. Είναι φανερό εδώ ότι η αρχική εκτίμηση της πυκνότητας κεραυνών, από
τις ημέρες καταιγίδας, είναι πολύ γενική. Η μέθοδος του IEEE 1410, προσεγγίζει την
πραγματικότητα, εάν πολλαπλασιάσουμε επί 100 τα επαγόμενα πλήγματα, κάτι που ενδέχεται να
συμβαίνει λόγω του φτωχού εδάφους (x10) και λόγω των γειτονικών τηλεπικοινωνιακών πύργων,
με τα ΣΑΠ τους, που λειτουργούν σαν σημείο συλλογής. Περισσότερα άμεσα πλήγματα ίσως
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παρουσιάζονται επειδή παρακάμπτουν τους πύργους, και επίσης υπερτάσεις πιθανόν μεταφέρονται
στις γραμμές από τις κεραίες ή το έδαφος. Σημειώνεται ακόμα ότι κάποια από τα καταγεγραμμένα
πλήγματα, ενδέχεται να μεταφέρονται από τα χαμηλότερα σημεία της γραμμής. Στον γειτονικό Υ/Σ
Μαυράτο 1, καταγράφονται επίσης πολλά συμβάντα, όπως και στους Υ/Σ του οικισμού Τσουρέδων
χαμηλότερα, οπότε ίσως κάποια από τα πλήγματα που εξετάζουμε να προέρχονται από χαμηλά,
αντί να μεταφέρονται στους γειτονικούς Υ/Σ από την κορυφή.
Η σφοδρότητα των παραπάνω πληγμάτων είναι τέτοια, που συχνά καταστρέφουν
ολοσχερώς τους Υ/Σ, και η τροφοδοσία των εγκαταστάσεων διακόπτεται για ημέρες, μέχρι να
αντικατασταθεί ο Μ/Σ. Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται με
αυτόματες γεννήτριες, που όμως μπορεί να εξαντλήσουν την αυτονομία τους σε καύσιμα, μετά από
λίγες ημέρες. Η αντικατάσταση κάθε Μ/Σ κοστίζει στην ΔΕΗ περίπου 6.000 €. Ακολουθούν
στοιχεία για τους Μ/Σ της περιοχής, που αντικαταστάθηκαν τα τελευταία έτη.
Έτος

Υ/Σ Μαυράτου 1

Υ/Σ Μαυράτου 2 (TV)

Υ/Σ Μαυράτου 3 (Telestet)

2007

1

0

1

2008

0

0

1

2009

0

4

2

2010

0

2

1

Από 1970 έως 2011

Από 1993 μέχρι 2011

Από 1994 μέχρι 2011

Συνολικά:

•

8
20
24
Πίνακας 8.2.5: Καμμένοι Μ/Σ του Μαυράτου που αντικαταστάθηκαν τα τελευταία έτη.

Τρόποι αντιμετώπισης.

Παρουσιάζονται κάποιες προτεινόμενες λύσεις, που θα μπορούσαν να μειώσουν τον αριθμό
των σφαλμάτων στο παραπάνω τμήμα της γραμμής:[83]
(α) Προστασία των γραμμών με χρήση υπερκείμενου γειωμένου αγωγού συλλογής. Μπορεί να
στηρίζεται σε προεκτάματα στις κορυφές των στύλων. Σημαντικό είναι να γειώνεται σε κάθε στύλο,
με αντίσταση γείωσης το πολύ 40 Ω, για την οποία σε πετρώδες έδαφος δεν αρκεί μια ράβδος. Η
κάθοδος της γείωσης πρέπει να απέχει τουλάχιστο 0,6 m από τις φάσεις, με τη βοήθεια κάποιας
προέκτασης, βραχίονα ή προβόλου. Η λύση αυτή δεν εξασφαλίζει καθόλου από τα ανάστροφα
βραχυκυκλώματα σε άμεσο πλήγμα, μπορεί όμως να μειώσει τα επαγόμενα πλήγματα. Επίσης, οι
γραμμές διπλού κυκλώματος φαίνεται ότι έχουν καλύτερη συμπεριφορά σε πλήγματα.
(β) Οι Μ/Σ μπορούν να προστατευθούν με Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας, ώστε να μειωθεί
η πιθανότητα να δεχθούν άμεσο πλήγμα. Μπορούν να εγκατασταθούν χαμηλά σε στεγασμένο
προστατευόμενο χώρο, και να καλυφθούν με αναρτημένους αγωγούς και αλεξικέραυνα.
Υπογειοποίηση της γραμμής σε ορεινό έδαφος με τόσο υψηλή αντίσταση δεν προτείνεται, γιατί δεν
εξασφαλίζει από υπερτάσεις. Το υπόγειο καλώδιο είναι ακριβό, όταν διασπαστεί καταστρέφεται
μόνιμα, και η αντικατάστασή του είναι δύσκολη.
(γ) Μια φθηνότερη λύση είναι η τοποθέτηση περισσότερων απαγωγέων υπερτάσεων στους
στύλους. Για να μειωθούν τα σφάλματα από άμεσα πλήγματα απαιτούνται συσκευές σε κάθε φάση
και σε κάθε στύλο. Για να μειωθούν τα έμμεσα, μπορεί να υπάρξει βελτίωση και με απαγωγείς σε
κάθε 2 ή 3 στύλους. Σημαντική είναι η καλή γείωση. Σαν λύση ανάγκης, μπορεί να προστατευτεί
εκτεταμένα μόνο η μία φάση, με συσκευές σε κάθε στύλο. Αν για αυτό το σκοπό χρησιμοποιηθεί η
μεσαία φάση, αναρτημένη υψηλότερα από τις άλλες με κατασκευή P-3Β, δημιουργείται ένα είδος
ημι-γειωμένου αγωγού προστασίας. Σαν ελάχιστη λύση, επειδή οι συσκευές απαγωγής υπερτάσεων
223

προστατεύουν μόνο κοντινά, μπορούν να μπουν περισσότερες σε ευαίσθητα σημεία, όπου
σημειώνονται ανακλάσεις, και όπου υπάρχει μικρό CFO, όπως στις διακλαδώσεις.
(δ) Η βελτίωση της γείωσης, που βοηθάει σε κάθε περίπτωση, μπορεί να γίνει οικονομικά με χρήση
χημικών ενισχυτικών γείωσης. Πρόκειται για ουσίες που μειώνουν την αντίσταση του εδάφους, με
μειονέκτημα την πρόωρη φθορά των ράβδων ή άλλου είδους ηλεκτροδίων.
(ε) Εκτός των παραπάνω, μεγάλη βελτίωση με μικρό κόστος, αποτελεί η προσπάθεια αύξησης του
CFO όλης της γραμμής. Αν η τάση διάσπασης γίνει πάνω από 300 kV, τα επαγόμενα πλήγματα
πρακτικά μηδενίζονται. Με μικρή δαπάνη, μπορεί να γίνει επέμβαση ώστε να εξαλειφθεί σε κάθε
στύλο ο αδύνατος κρίκος στις διασπάσεις, που είναι από την μεσαία φάση στο επίτονο. Μπορούν
να μπουν καλύτεροι μονωτήρες κατά μήκος του επιτόνου, ή καλύτερα να παρεμβληθούν ειδικοί
μονωτικοί ράβδοι από fiberglass. Επίσης οι δύο μεταλλικοί βραχίονες που στηρίζουν μια τραβέρσα,
μπορούν να αντικατασταθούν με ξύλινους ή συνθετικούς.
Οι ξύλινες τραβέρσες έχουν πολύ καλύτερη συμπεριφορά από ότι οι μεταλλικές, και
μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση του CFO. Μάλιστα έχει παρατηρηθεί, ότι ξύλο μήκους πάνω
από 1 m, έχει την ικανότητα να αποσβένει αυτοσυντηρούμενο τόξο, αν την στιγμή του πλήγματος η
εναλλασσόμενη τάση έχει τιμή κοντά στο μηδέν. Το ξύλο συνήθως αποφεύγεται γιατί είναι ευπαθές
σε πυρκαγιά, που μπορεί να ξεκινήσει από το εσωτερικό με διασπάσεις ανάμεσα σε βίδες και
καρφιά. Όμως, μπορεί να αποφευχθεί η διέλευση ρεύματος εσωτερικά, αν ενθαρρυνθεί η
αγωγιμότητα της επιφάνειας, τυλίγοντας σύρματα και καρφώνοντας μεταλλικές ταινίες.
Συνδυασμός των παραπάνω λύσεων, μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τα σφάλματα από
πλήγματα, και η δαπάνη να αποσβεστεί από τους Μ/Σ που θα γλιτώσουν.

Εικόνα 8.2.4: Εκκενώσεις νοτίως της Ικαρίας, νυχτερινή λήψη αποτελούμενη από 70 στιγμιότυπα των 20 sec,
16/6/2011.[81]
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