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Στην παρούσα διπλωµατική εργασία ϑα µελετηθεί η συµπεριφορά των γραµµών Μέσης
Τάσης (∆ιανοµής), όταν αυτές πλήττονται από κεραυνούς είτε άµεσα είτε έµµεσα.
Οι κεραυνοί είναι ένα ϕυσικό ϕαινόµενο µε επικίνδυνες συνέπειες για την ασϕάλεια των
ανθρώπων, κτιρίων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Οι γραµµές του ηλεκτρικού δικτύου
(είτε Υψηλής είτε Μέσης είτε Χαµηλής Τάσης) είναι ευάλωτες σε πλήγµατα κεραυνών.
΄Οταν ένας κεραυνός πλήξει άµεσα µια γραµµή ή το γειτονικό της έδαφος, τότε ϑα
εµφανισϑούν σϕάλµατα στο ηλεκτρικό δίκτυο υπό µορφή επικίνδυνων υπερτάσεων. Οι
υπερτάσεις αυτές σε πολλές περιπτώσεις µπορεί να υπερβαίνουν την κρουστική τάση
αντοχής της µόνωσης του δικτύου µε αποτέλεσµα,αν δεν υπάρχουν διατάξεις προστασίας,
να διασπαστεί το διάκενο προκαλώντας ανεπανόρθωτη ζηµιά στον εξοπλισµό µας.
Η µελέτη για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής εµπεριέχει αρκετές
προσεγγίσεις. Μερικές από αυτές αφορούν κάποιες βασικές παραµέτρους όπως, η
πυκνότητα των κεραυνών στο έδαφος (GFD) και το πλήθος των άµεσων πληγµάτων στη
γραµµή. Προκειµένου να εξάγουµε ασϕαλή δεδοµένα συµβουλευόµαστε τους
αντίστοιχους µετεωρολογικούς πίνακες-χάρτες ( π.χ Ισοκεραυνικοί χάρτες).
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται το ϕυσικό ϕαινόµενο του κεραυνού
καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού. Εξετάζονται τα είδη των κεραυνών και η
εξοµοίωση του σε εργαστηριακές συνθήκες µέσω κρουστικής τάσης για δοκιµές της
αντοχής των µονώσεων.
Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της µορφής των συστηµάτων ηλεκτρικής
ενέργειας µε ιδιαίτερη έµφαση στο σύστηµα διανοµής. Παρουσιάζεται η δοµή του
συστήµατος διανοµής, τα επιµέρους µέρη και εξαρτήµατα από τα οποία αποτελείται
καθώς και τα χαρακτηριστικά τους. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζονται δεδοµένα
και στατιστικά του ελληνικού συστήµατος διανοµής.
Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται µια σύντοµη παρουσίαση των σϕαλµάτων και υπερτάσεων
που παρουσιάζονται στο σύστηµα διανοµής καθώς και των µέσω προστασίας που
χρησιµοποιούµε προκειµένου να εξασϕαλίσουµε την αδιάλειπτη λειτουργία και
ακεραιότητα του συστήµατος µας.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, αναφέρεται η οδηγία της IEEE για τη συµπεριφορά των εναέριων
γραµµών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας έναντι κεραυνών. Σκοπός είναι να παρουσιάσει
εναλλακτικές λύσεις για τη µείωση των βραχυκυκλωµάτων που προκαλούνται από
κεραυνό στις εναέριες γραµµές.
Συγκεκριµένα ϑα προσδιορισθεί η συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής σε
περίπτωση πτώσης κεραυνού (πλήγµατα κεραυνών και βραχυκυκλώµατα από επαγόµενη
τάση), το επίπεδο µόνωσης των γραµµών διανοµής, η προστασία των γραµµών διανοµής
µε προστατευτικό αγωγό καθώς και η προστασία των γραµµών µε αλεξικέραυνα.
Στο πέµπτο κεφάλαιο της εργασίας, ϑα αναπτυχθεί η καταγραφή σφαλµάτων και βλαβών
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λόγω πτώσεως κεραυνών στο δίκτυο Μέσης Τάσης, σε µετασχηµατιστές καθώς και στις
γραµµές διανοµής Μ.Τ. κατά τη χρονική περίοδο των ετών 2003-2014 στην περιοχή της
Ναυπάκτου. Θα υπολογισθεί αναλυτικά ο ϑεωρητικός αριθµός σφαλµάτων σύµϕωνα µε
την οδηγία της IEEE και έπειτα ϑα συγκριθούν µε τα πραγµατικά σφάλµατα που έχουµε
προµηθευτεί από τη ∆ΕΗ της Ναυπάκτου µε σκοπό την εξαγωγή των συµπερασµάτων
µας.
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Number of Thesis:
Title: COMPARATIVE FAULTS STUDY IN MEDIUM VOLTAGE NETWORKS
Student: Vlachos Konstantinos
Supervisor: Pyrgioti Eleftheria, Assistant Professor

Abstract:
This thesis studies the behavior of Medium Voltage (Distribution) lines, after direct or
indirect lightning strokes.
Lightning is a natural phenomenon with dangerous impacts for the safety of humans,
buildings and electricity premises. The electricity network lines (either High, Medium or
Low Voltage) are prone to lightning strikes.
When a lightning directly strikes a line or its nearby ground, then faults occur at the power
network in the form of risky overvoltage. Such overvoltage in many cases may exceed the
shock impulse of the network’s insulation resistance. In the event no safety arrangements
are in place, this could lead to the gap breakdown, causing irreparable damage to our
equipment.
The study of the behavior of air distribution lines encompasses several approaches. Some
concern the basic parameters, such as the ground flash density (GFD) and the number of
direct strikes on the line. In order to reach safe data, we refer to the corresponding
meteorological tables-maps (e.g. Lightning maps).
The first section of the paper presents the natural phenomenon of the lightning and its
main features. The types of lightning are reviewed and its simulation under laboratory
conditions through shock impulse for the testing of the insulation resistance.
The second section contains the presentation of the form of electric power systems, with
special emphasis on the distribution system. It is a presentation of the distribution system
structure, the individual parts and devices as well as their features. Data and statistics of
the Greek distribution system are presented at the end of the section.
The third section is a brief presentation of the faults and overvoltage occurring at the
distribution system as well as of the protection measures we use in order to ensure the
uninterrupted operation and the integrity of our system.
The fourth section is a reference to the directive of the Institute of Electrical and
Electronic Engineers (IEEE) on the behaviour of air power distribution lines against
lightning. The purpose is to present alternative solutions for the decrease of short-circuit
occurrences caused by lightning on overhead lines. More specifically, the behaviour of the
overhead distribution lines is determined in the event of lightning strike (lightning strikes
and short-circuits arising from the induced voltage), the level of insulation of the
distribution lines, the protection of the distribution lines by employing a protective tube,
as well as the protection of the lines using lightning rods.
The fifth chapter of the paper is an elaboration on the faults recorded and the damages
caused due to lightning strikes on the Medium Voltage network, on transformers as well
as on M.V. distribution lines over the time period of years 2003-2014 in the region of
xi

Nafpaktos. The theoretical number of faults will be calculated in detail, based on the IEEE
directive and then these faults will be compared to the real faults provided by Nafpaktos’s
DEI [Greek Public Power Corporation], in order to reach our conclusions.
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Κεφάλαιο 1ο
Ατμοσφαιρικές Εκκενώσεις
1.1 Ο Μηχανισμός των ατμοσφαιρικών εκκενώσεων[2]
Η Γη εµφανίζεται µόνιµα ϕορτισµένη µε αρνητικό ηλεκτρικό ϕορτίο της τάξης των 5×105 C.
Το ϕορτίο αυτό προκαλεί στην επιφάνεια της γης, υπό συνθήκες καλοκαιρίας, ηλεκτρικό
πεδίο µε την κατεύθυνση από την ατµόσφαιρα πρός τη γη µε ένταση περίπου 0.13 kV/m.
Ισοδύναµη ποσότητα ϑετικού ϕορτίου βρίσκεται κατανεµηµένη στην ατμόσφαιρα και κατά
κύριο λόγο στα σύννεφα. Η πιο συνηθισµένη ηλεκτρική εικόνα ενός σύννεφου , είναι ένα
ηλεκτρικό δίπολο µε ϑετικό ϕορτίο στην κορυφή του και αρνητικό στην πλευρά προς τη γη,
χωρίς όµως αυτό να αποτελεί γενικό κανόνα. Ο κεραυνός οφείλεται στη συγκέντρωση ϑετικών
και αρνητικών ϕορτίων σε διαφορετικές περιοχές. ΄Ετσι δηµιουργείται ηλεκτρικό πεδίο και
όταν η ένταση του ϕτάσει σε πολύ µεγάλες τιµές τότε ξεσπά κεραυνός διασπώντας τον
ατµοσϕαιρικό αέρα.
Σε περιοχές του νέφους µε µεγάλη πυκνότητα ϕορτίου, η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
µπορεί να πάρει αρκετά µεγάλες τιµές. Οι υψηλές εντάσεις σε συνδυασµό µε την µικρή
πυκνότητα του αέρα (λόγω του ύψους) και µερικούς άλλους παράγοντες που προκαλούν
πρόσϑετη τοπική ενίσχυση του ηλεκτρικού πεδίου, µπορούν να προκαλέσουν έναρξη ιονισµού
των µορίων του αέρα από κρούσεις ηλεκτρονίων. Ο ιονισµός αυτός αποτελεί το πρώτο στάδιο
για την έναρξη µιας ηλεκτρικής εκκένωσης. Το επόµενο βήµα είναι ο σχηµατισµός ενός οχετού
ο οποίος ακολουθεί (µε µεγάλες αποκλίσεις) τις γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου. Αν οι γραµµές
µέγιστης πεδιακής έντασης κατευθύνονται από τα σύννεφα πρός το έδαφος, ο οχετός ϑα κατευϑυνθεί πρός αυτό. Ο µηχανισµός µε τον οποίο προχωρεί ο οχετός αυτός ονοµάζεται οχετός
προεκκένωσης . Η ταχύτητα µε την οποία κινείται ο οχετός προεκκένωσης είναι της τάξης των
0.15 m/µs. Η ταχύτητα αυτή όσο και αν ϕαίνεται µεγάλη, είναι µικρή σε σύγκριση µε την
ταχύτητα διάδοσης των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων στο κενό που είναι 300 m/µs. Ο οχετός
προεκκένωσης περιβάλλεται διαρκώς από ένα µανδύα κορόνα που εκτείνεται µερικά µέτρα
γύρω από αυτόν και το πάχος του είναι µεγαλύτερο στην κορυφή του οχετού και αυξάνει όσο
αυτή πλησιάζει το έδαφος. ΄Οταν η κεφαλή του οχετού ϕτάσει σε µια απόσταση από το έδαφος
τέτοια ώστε η πεδιακή ένταση να είναι περί τα 5 kV/cm, τότε το τελευταίο αυτό µέρος
γεφυρώνεται ολόκληρο από κορόνα και µετατρέπεται ταχύτατα επίσης σε οχετό. Με αυτό το
τελευταίο στάδιο (γνωστό ως τελικό πήδηµα), το ϕορτίο της περιοχής του νέφους εκκενώνεται
µε ένα µεγάλο ρεύµα µέσα από την ηµιαγώγιµη σύνδεση που επιτεύχθηκε µε τον οχετό
προεκκένωσης µεταξύ νέφους και γής. Από το ρεύµα αυτό ο οχετός προεκκένωσης ϑερµαίνεται
και αποκτά πολύ µεγάλη λαµπρότητα (αστραπή). Η ϑέρµανση του οχετού προεκκένωσης αρχίζει
από το άκρο που αυτός συναντά το έδαφος και προχωρεί πρός το σηµείο εκκίνησης µε ταχύτητα
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πολύ µεγαλύτερη από αυτή µε την οποία κινείται ο οχετός προεκκένωσης. Εξαιτίας της πολύ
υψηλής ϑερµοκρασίας του οχετού προεκκένωσης (30.000 Kelvin) ο αέρας που τον περιβάλλει
εξαπλώνεται µε εξαιρετικά µεγάλη ταχύτητα, παράγοντας έτσι ένα κύµα πίεσης το οποίο
είναι αρχικά στην περιοχή των υπερήχων και µετά εξελίσσεται στη γνωστή βροντή. Η ϕάση
αυτή µε την οποία συµπληρώνεται η εκκένωση ονοµάζεται ’οχετός επιστροφής’ και η
εκκένωση του σύννεφου προς τη γη ’κεραυνός’.
Ο Μηχανισµός που περιγράφηκε παραπάνω ϕαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήµα 1.1: Τα βήµατα σχηµατισµού του οχετού επιστροφής. ∆ιακρίνεται το κανάλι του οχετού
προεκκένωσης και ο σχηµατισµός κορόνα γύρω από αυτό[2]

1.2 Ορισµοί σχετικά µε τα µεγέθη του κεραυνού[2]
Παρακάτω δίνονται µερικοί ορισµοί για τις διάφορες παραµέτρους του κεραυνού που
συµφωνούν µε αυτούς που έχουν υιοθετηθεί από τον K. Berger:
•
•
•

•

•

Πολικότητα Κεραυνού: Η εκκένωση ενός ‘αρνητικού νέφους’ πρός τη γη γίνεται µε έναν
‘αρνητικό κεραυνό’ και ενός ‘θετικού νέφους’ µ’ενα ‘θετικό κεραυνό’
Πολικότητα του ρεύµατος του κεραυνού: Κατά την εκκένωση ενός ‘αρνητικού νέφους’
ρέει προς τη γη ένα ‘αρνητικό ρεύµα’ και αντίθετα.
Κατεύθυνση οχετού προεκκένωσης:΄Ενας ‘κατερχόµενος οχετός προεκκένωσης’ (που
συχνά ονοµάζεται και οδηγός οχετός) προχωρεί από το σύννεφο προς το έδαφος, ένας
‘ανερχόµενος οχετός προεκκένωσης’ προχωρεί από το έδαφος πρός το σύννεφο. ΄Ενας
‘ανερχόµενος οχετός σύνδεσης’ είναι µια εκκένωση που ξεκινά από το έδαφος και
συναντά, σε µια ενδιάµεση ϑέση µεταξύ σύννεφου και εδάφους έναν κατερχόµενο οχετό.
Πολικότητα του οχετού προεκκένωσης: Η πολικότητα ενός οχετού προεκκένωσης
ταυτίζεται µε την πολικότητα του ϕορτίου της ϑέσης από την οποία ξεκινά. ΄Ετσι από ένα
ϑετικό σύννεφο, ξεκινά ένας ‘θετικός οχετός προεκκένωσης’ και αντίθετα. Από µια
προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα ϑετικό σύννεφο ξεκινά ένας ‘αρνητικός οχετός
προεκκένωσης’
Πολικότητα του ηλεκτρικού πεδίου: Το ηλεκτρικό πεδίο κάτω από ένα ‘αρνητικό
σύννεφο’ ορίζεται σαν ‘αρνητικό’ και το αντίθετο. Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, το
πεδίο καλοκαιρίας του εδάφους έχει ‘θετική κατεύθυνση’.
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1.3 Είδη Κεραυνών[2]
Ο κεραυνός ξεκινά από σηµεία υψηλής πεδιακής έντασης. ∆ύο ετερόσηµα ϕορτία µέσα στο
ίδιο σύννεφο ή δύο γειτονικά σύννεφα δηµιουργούν στο διάστηµα που παρεµβάλλεται µεταξύ
τους υψηλές πεδιακές εντάσεις που µπορούν να προκαλέσουν µια εκκένωση εσωτερική του
νέφους, ή ανάµεσα σε δύο σύννεφα. Συγκέντρωση ϕορτίου ενός προσήµου σε µια ϑέση του
νέφους και το ϕορτίο αντίθετου προσήµου, που επάγεται εξαιτίας του, στο έδαφος, δηµιουργούν
ανάµεσα στο νέφος και το έδαφος µια ζώνη αυξηµένων πεδιακών εντάσεων. Οι υψηλότερες
εντάσεις µέσα στη ζώνη αυτή µπορεί να αναπτύσσονται είτε κοντά στο νέφος είτε στην πλευρά
του εδάφους, εάν αυτό παρουσιάζει µια σηµαντική προεξοχή. Στην πρώτη περίπτωση, η
ενδεχόµενη εκκένωση που ϑα επακολουθήσει ϑα αρχίσει από το νέφος (µε ένα κατερχόµενο
οχετό προεκκένωσης) ενώ στη δεύτερη από το έδαφος (µε ένα ανερχόµενο οχετό
προεκκένωσσης). Εποµένως διακρίνονται 4 περιπτώσεις έναρξης του οχετού προεκκένωσης του
κεραυνού :
1. ‘Κατερχόµενος αρνητικός οχετός’ προεκκένωσης που αρχίζει από ένα αρνητικό
σύννεφο (περίπτωση 1α)
2. ‘Ανερχόµενος ϑετικός οχετός’ προεκκένωσης που αρχίζει από µια προεξοχή του
εδάφους κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο (περίπτωση 2α)
3. ‘Κατερχόµενος ϑετικός οχετός’ προεκκένωσης που αρχίζει από ένα ϑετικό σύννεφο
(περίπτωση 3α)
4. ‘Ανερχόµενος αρνητικός οχετός’ προεκκένωσης που αρχίζει από µια προεξοχή του
εδάφους κάτω από ένα ϑετικό σύννεφο (περίπτωση 4α)

Σχήµα 1.2:Είδη κεραυνών :‘α’ ανάπτυξη οχετού προεκκένωσης ’β’ συµπλήρωση του αντίστοιχου είδους
κε ραυνού µε οχετό επιστροφής. l:οχετός προεκκένωσης, r:οχετός επιστροφής, v:κατεύθυνση
µετάδοσης[2]

Αν ο οχετός προεκκένωσης που αναπτύσσεται µε έναν από τους παραπάνω τρόπους
γεφυρώσει ολόκληρο το διάκενο σύννεφο - γη, επακολουθεί ο οχετός επιστροφής και έτσι
ολοκληρώνεται ένας από τους 4 τύπους κεραυνού που εικονίζεται στο κάτω µέρος του
σχήµατος 1.2 για τους οποίους δίνονται οι παρακάτω ορισµοί:
1. Περίπτωση 1β: ‘Κατερχόµενη αρνητική εκκένωση’ πηγάζει από ένα αρνητικό σύννεφο
µε ένα κατερχόµενο οχετό προεκκένωσης και αποτελεί τον πιό συνηθισµένο τύπο
κεραυνού που παρατηρείται στο 90% περίπου των περιπτώσεων.
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2. Περίπτωση 2β: ‘Ανερχόµενος ϑετικός οχετός/αρνητική εκκένωση’ πηγάζει από µια
προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα αρνητικό σύννεφο.
3. Περίπτωση 3β: ‘Κατερχόµενη ϑετική εκκένωση’ πηγάζει από ένα ϑετικό σύννεφο
(πολύ σπάνια περίπτωση)
4. Περίπτωση 4β: ‘Ανερχόµενος αρνητικός οχετός/θετική εκκένωση’ πηγάζει από µια
προεξοχή του εδάφους κάτω από ένα ϑετικό σύννεφο
Από τους πιο πάνω τύπους, ο 4β που πρωτοπαρατηρήθηκε στο σταθµό του San Salvatore και
µελετήθηκε από τον K. Berger, αποτελεί τον ισχυρότερο τύπο κεραυνού που συνοδεύεται από
τις µεγαλύτερες εντάσεις ρεύµατος που έχουν καταγραφεί.

1.4 Απόσταση ∆ιάσπασης[1]
Το ‘σηµείο προτίµησης’ για την περάτωση του κεραυνού αποφασίζεται την τελευταία στιγµή,
όταν δηλαδή ο οχετός προεκκένωσης ϕτάσει σε ‘απόσταση διάσπασης’ από το έδαφος. Η έννοια
της ‘απόστασης διάσπασης’ ορίσϑηκε για πρώτη ϕορά από τον Whitehead ως το µήκος του
διακένου που διασπάται υπό την τάση (ως πρός τη γη) της κεφαλής του οχετού. Επειδή η τάση
αυτή εξαρτάται από το ϕορτίο του οχετού, είναι προφανές ότι η απόσταση διάσπασης είναι τόσο
µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερο είναι το ϕορτίο του κεραυνού. Για την εκτίµηση της, γίνεται δεκτό
ότι η µέση απαιτούµενη τάση διάσπασης είναι 3-6 kV/cm. Οι συνήθεις τιµές της απόστασης
διάσπασης ποικίλουν από µερικές δεκάδες µέχρι 150 ή και 200 µέτρα. Η απόσταση διάσπασης,
συνδέεται µε το ϕορτίο του κεραυνού και κατ΄ επέκταση µε το ρεύµα του, I0 , σύµφωνα µε τις
σχέσεις:
Κατά Whitehead :

(1.1)

Κατά Love :

(1.2)

΄Οπου rs σε µέτρα γιά I0 σε kA.
Στο παρακάτω σχήµα δίνονται οι καµπύλες µε διάφορες εκτιµήσεις της απόστασης διάσπασης
για αρνητικό κατερχόµενο οχετό. Από αυτές, η καµπύλη 3 είναι η πιο πρόσϕατη και πρέπει να
ϑεωρείται αξιόπιστη.
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Σχήµα 1.3: Εξάρτηση της απόστασης διάσπασης από το εύρος του ρεύµατος αρνητικών κεραυνών.[1]

1.5 Μοντέλο κεραυνού[1,5]
∆ιαταραχές σε ένα σύστηµα µεταφοράς και διανοµής µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια
µεταβατικών ϕαινοµένων των οποίων το µέγεθος µπορεί να υπερβεί κατά πολύ την ονοµαστική
τάση λειτουργίας του εξοπλισµού καθώς και την τάση αντοχής της µόνωσης. Τα ϕαινόµενα
αυτά είναι οι κεραυνικές και οι διακοπτικές υπερτάσεις. Οι κεραυνικές υπερτάσεις έχουν µεγάλα
µεγέθη (της τάξεως των ∼ 1000 kV ή και περισσότερο), κάθε δε κεραυνικό πλήγµα µπορεί να
διοχετεύσει ρεύµατα εντάσεως περί τα 100 kA ή και παραπάνω. Κάθε κεραυνικό πλήγµα
συνοδεύεται από ένα οδεύον κύµα. Η κλίση του ρεύµατος που σχετίζεται µε το κεραυνικό
πλήγµα µπορεί να υπερβεί τα 100 kA/sec. Τέτοια οδεύοντα κύµατα είναι πολύ επικίνδυνα για τη
µόνωση των συσκευών της εγκατάστασης µας (π.χ µετασχηµατιστές). Αντικεραυνικά
συστήµατα (π.χ αλεξικέραυνα) παραµορφώνουν τα οδεύοντα κύµατα µε σκοπό να
ελαχιστοποιηθεί η καταπόνηση των συστηµάτων µεταφοράς και διανοµής. Από τα παραπάνω
γίνεται ϕανερό ότι η παραγωγή κρουστικών τάσεων είναι αναγκαία για τη µελέτη της
συµπεριφοράς των µονώσεων σε συνθήκες µεταβατικών ϕαινοµένων (π.χ κεραυνικά πλήγµατα).
Κάθε µονόφορη τάση µε πολύ µικρή διάρκεια µπορεί να χαρακτηρισθεί σαν κρουστική τάση. Η
µορφή των κρουστικών τάσεων, που παράγονται στο εργαστήριο για διηλεκτρικές δοκιµές,
πλησιάζουν τη µορφή της διπλοεκθετικής τάσης που έχει αναλυτική έκφραση :
(1.3)
Μια διπλοεκθετική τάση, από την άποψη καταπόνησης των ηλεκτρικών µονώσεων,
χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες παραµέτρους :
• Εύρος, U
• ∆ιάρκεια µετώπου, T1: Συνήθως µας ενδιαφέρει περισσότερο η κλίση του µετώπου
(ρυθµός µε τον οποίο η τάση παίρνει τη µέγιστη τιµή της) και όχι τόσο πολύ ο χρόνος T1 .
• ∆ιάρκεια ουράς, T2: Ο χρόνος που η τάση έχει τιµή µεγαλύτερη από το 50% του εύρους
της.
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Επειδή το µέτωπο έχει κατά κανόνα πολύ µικρότερη διάρκεια από την ουρά, ο χρόνος T2
µετριέται από την αρχή της τάσης. Μια κρουστική τάση µε µέτωπο T1 και ουρά T2,
συµβολίζεται µε το λόγο T1/T2 μsec. Κρουστικές τάσεις που έχουν µετωπικό χρόνο µικρότερο
από 1 µsec έως µερικές δεκάδες 1 µsec χαρακτηρίζονται κεραυνικές. Για τον έλεγχο της
µόνωσης σε ατµοσφαιρικές υπερτάσεις έχει τυποποιηθεί η κρουστική τάση µε διάρκεια
µετώπου T1 = 1.2 µsec και διάρκεια ουράς T2 = 50 µsec.
Παρακάτω παρουσιάζονται οι τυπικές κυµατοµορφές ρεύµατος και τάσης ενός κεραυνού.

Σχήµα 1.4: Τυπική κρουστική τάση (1,2/50 μs)[1]

Σχήμα 1.5: Τυπικό κρουστικό ρεύμα (8/20 μs)[1]
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Σχήµα 1.6: Πλήρης κρουστική τάση κεραυνών[1]

Σχήµα 1.7: Κρουστική τάση κεραυνών, αποκοµµένη κατά µέτωπο[1]

Σχήµα 1.8: Κρουστική τάση κεραυνών, αποκοµµένη ουρά [1]
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Σχήµα 1.9: Κρουστική τάση γραµµικού µετώπου, αποκοµµένη κατά µέτωπο[1]

1.6 Μετεωρολογικά δεδοµένα
1.6.1 Κεραυνική Στάθµη-Ισοκεραυνική Καµπύλη[2]
Απαραίτητη προυπόθεση για την εκτίµηση του κινδύνου που αποτελούν οι κεραυνοί, είναι ο
υπολογισµός του πλήθους αυτών που πλήττουν µια περιοχή (1 km2) σε διάρκεια µιας χρονικής
περιόδου (π.χ 1 έτους), Ng. Ο υπολογισµός του παραπάνω µεγέθους δεν είναι εύκολος διότι
απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού.Γι’ αυτό το λόγο η πληροφορία αυτή δεν είναι
διαθέσιµη για όλες τις περιοχές αλλά µόνο για εκείνες που υπάρχει ο ανάλογος εξοπλισµός.
Συνήθως, η πληροφορία που µας είναι διαθέσιµη και χρησιµοποιούµε είναι ο αριθµός ‘Τ’ των
ηµερών καταιγίδας ανά έτος. Ο αριθµός αυτός διαφέρει σηµαντικά από περιοχή σε περιοχή. Μια
πρώτη εκτίµηση είναι ότι η συχνότητα των καταιγίδων συνοδευόµενη από κεραυνούς, είναι
µεγαλύτερη στον ισηµερινό και µικρότερη στους πόλους. Επίσης περισσότεροι κεραυνοί
παρατηρούνται πάνω από έδαφος και όχι πάνω από τους ωκεανούς διότι ηµερήσια ηλιοφάνεια
ζεσταίνει το έδαφος της γης πιο γρήγορα απ΄ ότι τους ωκεανούς. ΄Οσο πιο ζεστό είναι το έδαφος
τόσο πιο πολύ ζεσταίνεται και ο ατµοσφαιρικός αέρας και έτσι οδηγούµαστε σε ισχυρότερες
καταιγίδες και ηλεκτρικές εκκενώσεις.
Ορίζουµε λοιπόν τις παρακάτω έννοιες :
• Κεραυνική στάθµη: Το πλήθος των ηµερών κατά τις οποίες παρατηρείται καταιγίδα σε
µια συγκεκριµένη περιοχή.
• Ισοκεραυνική Καµπύλη: Ο γεωµετρικός τόπος όλων των περιοχών που έχουν την ίδια
ισοκεραυνική στάθµη.
Παρακάτω παρουσιάζεται ο παγκόσµιος ισοκεραυνικός χάρτης.
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Σχήµα 1.10: Παγκόσµιος ισοκεραυνικός χάρτης (ηµέρες καταιγίδας ανά έτος)[11]

1.6.2 Πυκνότητα Κεραυνών[10]
Από την κεραυνική στάθµη υπολογίζεται η πυκνότητα των κεραυνών ανά έτος και km2 που
πέφτουν στο έδαφος σε µια συγκεκριµένη περιοχή. Υπάρχουν πολλές ϑεωρητικές µελέτες για
τον υπολογισµό της πυκνότητας των κεραυνών. Η επικρατέστερη από αυτές είναι του
A.J.Eriksson που πρότεινε την παρακάτω σχέση:
(1.4)
Η τιµή του Νg επηρεάζεται τόσο από τη ϕύση της ϑύελλας όσο και από τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά της περιοχής (στις ορεινές περιοχές παρατηρούνται περισσότεροι κεραυνοί από
ότι στις πεδινές).
Στα παρακάτω γραφήµατα παρατηρούµε την παγκόσµια κατανοµή της πυκνότητας των
κεραυνών. Τα γραφήµατα αυτά προέκυψαν από πειραµατικές µετρήσεις δορυφόρων της NASA.
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Σχήµα 1.11: Πλήθος κεραυνών ανά km2 ανά έτος, Ng (από µετρήσεις δορυφόρων της NASA το χρονικό
διάστηµα 1995-2002)[11]

Σχήµα 1.12: Παγκόσµια κατανοµή κεραυνών ανά km2 ανά έτος, Ng (Παρατηρήσεις των οργάνων
NASA OTD και LIS από Απρίλιο 1995 - Φεβρουάριο 2003 )[11]

Από τα παραπάνω γραφήµατα παρατηρούµε ότι η εντονότερη κεραυνική δραστηριότητα
παρατηρείται στην κεντρική Αφρική (µαύρο χρώµα). Αυτή η περιοχή έχει καταιγίδες όλο το
χρόνο.

1.7 Κίνδυνοι που πηγάζουν από τον Κεραυνό[8]
Αν και ο κεραυνός αποτελεί ένα ϕυσικό ϕαινόµενο που είναι ϕαντασµαγορικό παρ’όλα αυτά
µπορεί να δηµιουργήσει πολλά προβλήµατα και µια σειρά ατυχηµάτων σε οτιδήποτε είναι
εκτεθειµένο και απροστάτευτο στην επιφάνεια της Γης. Στόχος των κεραυνών είναι ουσιαστικά
ολόκληρη η επιφάνεια της Γης χωρίς καµία εξαίρεση. ΄Ετσι λοιπόν οτιδήποτε πάνω στην
επιφάνεια της, όπως δάση, κτίρια, τηλεπικοινωνιακές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και συσκευές
µπορούν να υποστούν ανεπανόρθωτες βλάβες ή ϕωτιές αν πληγούν από ένα κεραυνό είτε άµεσα
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είτε έµµεσα αν αυτός χτυπήσει το γειτονικό τους χώρο. ΄Ενας κεραυνός µπορεί να οδηγήσει
ακόµα και στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής, Γι΄ αυτό ϑα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα
προσεκτικοί λαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα µέτρα ασϕαλείας.
Οι κεραυνοί που πλήττουν ανθρώπους επιφέρουν συνήθως το ϑάνατο και ευθύνονται για τους
περισσότερους ϑανάτους από οποιοδήποτε άλλο ϕυσικό ϕαινόµενο. Ωστόσο τα άµεσα πλήγµατα
κεραυνών σε ανθρώπους δεν είναι τόσο συνηθισµένα ή κατ΄ ανάγκη ϑανατηφόρα, αν γίνουν
έγκαιρα µαλάξεις καρδιάς και προσφερθεί παρατεταµένη τεχνητή αναπνοή, διότι ένα άτοµο που
πλήττεται από κεραυνό χάνει τις αισθήσεις του και διακόπτεται η λειτουργία της κραδιάς και της
αναπνοής του. Η πιθανή ανάρρωση µπορεί να είναι ακόµα και πλήρης εκτός από πιθανές βλάβες
στην όραση και την ακοή του ατόµου.
Οι σηµαντικότερες καταστροφές προκαλούνται κυρίως από το επίγειο ρεύµα, από
επικίνδυνους σπινθήρες ή επαφή µε αντικείµενο που χτυπήθηκε απο κεραυνό και δεν έχει καλή
γείωση. ΄Οταν ο κεραυνός εκτονωθεί στο έδαφος, τότε αυτό διαρρέεται από ένα ρεύµα και
επειδή η αντίσταση της Γης δεν είναι ίδια ακριβώς σε όλο το µήκος της αλλά εξαρτάται από τη
µορφολογία του εδάφους (ειδική αντίσταση) τότε εµφανίζονται στην επιφάνεια της, περιοχές
µε διαφορετικά δυναµικά. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος ή µια απροστάτευτη κατασκευή στηρίζεται
στις περιοχές αυτές τότε η διαφορά δυναµικού ϑα οδηγήσει ένα επικίνδυνο ρεύµα δια µέσου
αυτών. Ο κεραυνός συχνά, διαπερνάει το υλικό που πλήττει σχηµατίζοντας έτσι στενούς
αγωγούς, στους οποίους τείνει το ρεύµα του κεραυνού ενώ ένα µέρος του υλικού
καταστρέφεται κατά την έκρηξη καθώς στους αγωγούς αυτούς δηµιουργείται πολύ υψηλή
ϑερµοκρασία. Τα παραπάνω καταλήγουν στο διαµελισµό του αντικειµένου που πλήττεται από
κεραυνό και στην ανάφλεξη των στοιχείων του. Μεγάλα δένδρα, υψηλά κτίρια, καπνοδόχοι,
σκάφη που πλέουν στη ϑάλασσα ακόµα και κολυµβητές, αποτελούν σηµεία έλξης των
κεραυνών. Συχνά τα ϑύµατα δεν πλήττονται άµεσα από κεραυνό, αλλά από τα ισχυρά
επαγωγικά ρεύµατα που δηµιουργούνται στην περιοχή πτώσης του.
Τέλος, καταστροφές µπορούν να προκληθούν και από το κρουστικό κύµα που παράγεται όταν
ο κεραυνός πλήξει ένα σηµείο του εδάφους. Επειδή η ϑερµοκρασία που αναπτύσεται στον
οχετό επιστροφής του κεραυνού είναι πάρα πολύ µεγάλη (έως και 30.000 K ή περισσότερο)
µέσα σε λίγα µs, ο αέρας που περιβάλλει τον οχετό εξαπλώνεται µε εξαιρετικά µεγάλη
ταχύτητα, παράγοντας έτσι ένα κύµα πίεσης το οποίο είναι αρχικά στην περιοχή των υπερήχων
και µετά εξελίσσεται στη γνωστή µας βροντή. Το κύµα αυτό είναι υπεύθυνο για το κύµα αέρα
που δηµιουργείται και σηκώνει κεραµίδια οροφών, ϕαινόµενο που παρατηρείται µετά από ένα
πλήγµα κεραυνού. Είναι επίσης υπεύθυνο και για τον τραυµατισµό ανθρώπων.
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Σχήµα 1.13: Κεραυνός πλήττει γραµµή διανοµής του ηλεκτρικού δικτύου.[10]
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Κεφάλαιο 2ο
Δίκτυο Διανομής και Γραμμές
Μέσης Τάσης
2.1 Ιστορική Ανασκόπηση[4]
Πριν το 19ο αιώνα η γνώση γύρω από τον ηλεκτρισμό περιορίζονταν κυρίως στις μελέτες των
ηλεκτρικών και μαγνητικών φαινομένων που είχαν γίνει από κάποιους πρωτοπόρους ερευνητές.
Αν και σημαντικές νέες ανακαλύψεις, που έγιναν τα επόμενα χρόνια, πρόσθεταν συνεχώς και
νέα γνώση στο αντικείμενο του ηλεκτρισμού, εφαρμογή που να οδηγούν σε εκμετάλλευση
αυτών των ανακαλύψεων εμφανίστηκαν αρκετά αργότερα. Η πρώτη εμπορική χρήση του
ηλεκτρισμού άρχισε γύρω στο 1870, όταν χρησιμοποιήθηκαν οι λαμπτήρες του για φωτισμό
δικτύων και οδών.
Η ολοένα αυξανόμενη ανάγκη για μεταφορά όλα και πιο μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής
ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις, λειτούργησε σαν κίνητρο για τη χρήση προσεκτικά όλα και
υψηλότερων επιπέδων τάσης. Ενώ στα πρώτα συστήματα εναλλασσόμενων ρευμάτων τα
επίπεδα τάσης ήταν 12, 44 και 60 kV απήλθαν στα 165 kV το 1922, στα 220 kV το 1923, στα
287 kV το 1935, στα 350 kV το 1953, στα 500 kV το 1965 και στα 765 kV το 1966. Για να
αποτραπεί η εξάπλωση ενός απεριόριστου αριθμού από επίπεδα τάσης, γεγονός που θα
προκαλούσε σημαντικά προβλήματα στην τυποποίηση του εξοπλισμού η βιομηχανία επέλεξε
κάποια επίπεδα τάσης, ως στάνταρ. Αυτά είναι 115, 132, 138, 150, 161, 222, 230 και 275 kV για
την βιομηχανία υψηλών τάσεων και 345, 400, 500 και 765 kV για τη βαθμίδα των υπερύψηλων
τάσεων.
Καθώς περνούσαν τα χρόνια η εξάπλωση της βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ήταν ραγδαία. Η ενσωμάτωση σε κάθε νέα συνιστώσα του ενεργειακού συστήματος των νέων
τεχνολογικών δεδομένων στη σχεδίαση των διαφόρων συνιστωσών, είχε ως αποτέλεσμα
γρήγορη αναβάθμιση του εξοπλισμού. Στις ημέρες μας η βιομηχανία ηλεκτρικής ισχύος, σε
συνδυασμό με τις άμεσα σχετιζόμενες εταιρίες που κατασκευάζουν πάση φύσεως
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό αλλά και ηλεκτρικές συσκευές είναι μια από τις μεγαλύτερες στο
κόσμο. Το μέλλον απαιτεί συνεχείς επίπονες επιδόσεις των ενεργειακών μηχανικών για
βελτίωση των ήδη υπαρχόντων τεχνολογιών και την ανάπτυξη νέων καινοτομιών, ώστε να
καλύπτονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις οι ταχύτατα αυξανόμενες ανάγκες της κοινωνίας
μας σε ηλεκτρική ενέργεια.

2.2 Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας[4]
Σύστημα
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) ονομάζεται το σύνολο των εγκαταστάσεων
(γεννήτριες, μετασχηματιστές, γραμμές μεταφοράς, διακόπτες, διατάξεις αντιστάθμισης) που
χρησιμοποιούνται για να ικανοποιηθεί με ηλεκτρική ενέργεια ένα σύνολο καταναλωτών. Για
ανά πραγματοποιήσει αυτή του την αποστολή το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας διαθέτει:
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• Σταθμούς παραγωγής, εγκατεστημένους στις πιο προσφορές του περιοχές , οπού παράγεται η
ηλεκτρική ενέργεια σε επαρκής ποσότητες.
• Δίκτυο Μεταφοράς, που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μεγάλων ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργεια από τους σταθμούς παραγωγής στα κέντρα κατανάλωσης.
• Δίκτυο Διανομής, για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας στους επιμέρους καταναλωτές,
ώστε να χρησιμοποιηθεί από αυτούς μετατρεπόμενη σε άλλες πιο εξυπηρετικές μορφές που
ικανοποιούν τις ανάγκες τους όπως φως, θερμότητα, κίνηση, ήχο κλπ.
Οι βασικές λειτουργίες ενός συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που συνιστούν τη συνολική του
λειτουργία είναι οι εξής: Η παραγωγή, η μεταφορά και η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται στους σταθμούς παραγωγής, οι οποίοι, ανάλογα
με την πηγή πρωτογενούς ενέργειας που χρησιμοποιούν, διακρίνονται σε ατμοηλεκτρικούς
(ΑΗΣ), υδροηλεκτρικούς (ΥΗΣ) και πυρηνικούς (ΠΣ). Στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς
μετατρέπεται η χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο καύσιμο (κάρβουνο, λιγνίτη,
φυσικό αέριο, πετρέλαιο) σε ηλεκτρική ενέργεια. Με την καύση του καύσιμου απελευθερώνεται
θερμική ενέργεια, που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού στο λέβητα. Ο ατμός
διοχετεύεται τον ατμοστρόβιλο όπου παρέχει μέρος της ενέργεια του σε μηχανική μορφή. Ο
στρόβιλος με τη σειρά του περιστρέφει τη γεννήτρια όπου η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε
ηλεκτρική ενέργεια. Στους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια η
δυναμική ενέργεια των υδάτων ενώ στους πυρηνικούς σταθμού ο ελεγχόμενος πυρηνικός
αντιδραστήρες αντικαθιστά τον συμβατικό λέβητα σαν πηγή θερμικής ενέργειας. Η θερμική
ενέργεια που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της σχάσης χρησιμοποιείται για την κίνηση
μιας ηλεκτρικής γεννήτριας ατμού. Σε μικρότερες ποσότητες είναι δυνατός να παραχθεί
ηλεκτρική ενέργεια από τον άνεμο , τη γεωθερμική ή την ηλιακή ενέργεια.
Οι απαιτήσεις σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχουν αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια.
Οι μελλοντικές απαιτήσεις αναμένονται ακόμα μεγαλύτερες καθώς το ποσοστό της
καταναλισκόμενης ενέργειας, μορφής διαφορετικής από της ηλεκτρικής μειώνεται διαρκώς προς
όφελος της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσιάζεται λοιπόν έκδηλη ανάγκη να γίνει αφενός
πληρέστερη εκμετάλλευση των υπαρχόντων συμβατικών πηγών πρωτογενούς ενέργειας,
αφετέρου να αναζητήσουν νέες πηγές για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Το σύνολο σχεδόν της παραγόμενης σήμερα ηλεκτρικής ενέργεια λαμβάνεται από
περιστρεφόμενες γεννήτριες (ισχύος από 100 kW μέχρι πάνω από 1300 MW και τάση
λειτουργίας από 480 V μέχρι 25 kV) οπότε το τελευταίο βήμα της μετατροπής ενέργεια που
λαμβάνει χώρα σε σταθμούς παραγωγής είναι από μηχανική σε ηλεκτρική ενέργεια. Εντατική
έρευνα γίνεται για την ανάπτυξη μεθόδων άμεσης μετατροπής ενέργειας, χωρίς δηλαδή τη
μεσολάβηση του ενδιάμεσου βήματος της μηχανικής ενέργειας. Παρά την ανάπτυξη διάφορων
τεχνικών άμεσης μετατροπής ενέργεια (θερμοηλεκτρική, θερμιονική, μαγνητοϋδροδυναμική
κ.α.) αυτές έχουν βρει εφαρμογές μόνο σε περιοχές που απαιτείται περιορισμένου παραγωγή
ενέργειας. Είναι μάλλον αμφίβολο εάν θα μπορούσαν αυτές οι μέθοδοι να αντικαταστήσουν σε
μεγάλα υλικά μέσα τη χρήση των συμβατικών γεννητριών.
Για να λυθεί το πρόβλημα της μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις , ο
William Stanley κατασκεύασε το πρώτο επαγωγικό πηνίο, που αποτελούσε τον προάγγελο του
σύγχρονου μετασχηματιστή καθώς και το πρώτο πλήρες σύστημα υψηλής τάσης μεταφοράς
εναλλασσόμενου ρεύματος, το οποίο αποτελείται από γεννήτριες, μετασχηματιστές και υψηλές
τάσης γραμμές μεταφοράς, που αποτέλεσε τη βάση της σύγχρονης διανομής ηλεκτρικής
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ενέργειας. Έτσι όλη η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους σταθμούς παραγωγής, αρχικά
μεταφέρεται σε κοντινούς μετασχηματιστές που μετατρέπουν τη χαμηλή τάση της ηλεκτρικής
ενέργειας σε υψηλή. Με αυτόν τον τρόπο, η ηλεκτρική ενέργεια μεταφέρεται με τις γραμμές
μεταφοράς σε πολύ μεγάλες αποστάσεις με λιγότερες απώλειες, καθώς οι σταθμοί παραγωγής
είναι συνήθως μακριά από μεγάλα αστικά κέντρα. Το δίκτυο μεταφορών μεταφέρει την
ηλεκτρική ενέργεια στους υποσταθμούς μέσης και χαμηλής τάσης, στους οποίους μετατρέπεται
η τάση της ηλεκτρική ενέργειας από υψηλή σε μέση και χαμηλή σε ίση, προκειμένου με τη
βοήθεια εναέριων γραμμών να διανεμηθεί σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν μέση τάση και σε
σπίτια που χρησιμοποιούν χαμηλή τάση.
Το δίκτυο Μεταφοράς, μεταφέρει την ηλεκτρική ισχύ από τους σταθμούς παραγωγής στους
υποσταθμούς μεταφοράς. Η μεταφορά γίνεται σε υψηλή τάση, μέσω του δικτύου υψηλής τάσης
(150 kV) και υπερύψηλης (400 kV) για να μειωθούν οι απώλειες ισχύος, όταν οι αποστάσεις
είναι μεγάλες. Οι γραμμές μεταφοράς δεν μπορούν να τροφοδοτήσουν άμεσα τους καταναλωτές
που χρησιμοποιούν χαμηλή τάση (220/380V) αλλά φθάνουν μέχρι ορισμένα σημεία, τους
υποσταθμούς μεταφοράς, όπου γίνεται υποβιβασμός της τάσης στην μέση τάση, δηλαδή στα 20
kV του δικτύου. Οι υποσταθμοί αποτελούν κόμβους στο δίκτυο του ηλεκτρισμού. Από αυτά τα
σημεία όπου βρίσκονται οι αποστάσεις με αυτές που αρχίζουν οι γραμμές διανομής, που
καταλήγουν στους υποσταθμούς διανομής όπου γίνεται υποβιβασμός της μέσης τάσης στη
χαμηλή τάση που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι καταναλωτές.

2.3 Δομή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας[4]
Ακόμα και το μικρότερο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα δίκτυο με πολύ μεγάλη
πολυπλοκότητα. Ο παράγοντας που κυρίως καθορίζει τη δομή του είναι το μέγεθός του. Άλλη
είναι η δομή ενός μεγάλου συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας που εξυπηρετεί μια εκτεταμένη
γεωγραφική περιοχή και άλλη η δομής ενός μικρού συστήματος που εξυπηρετεί μια μικρή
περιοχή. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες όσον αφορά τον τρόπο δόμησης ενός συστήματος που
να εφαρμόζονται σε όλα τα συστήματα. Το κάθε σύστημα δομείτε με βάση τις ιδιαιτερότητές
που καλείται να εξυπηρετήσει. Κοινό χαρακτηριστικό , όμως όλων των συστημάτων ηλεκτρικής
ενέργεια είναι πως εργάζονται σε διαφορικά επίπεδα τάσης που χωρίζονται μεταξύ τους με
μετασχηματιστές.
Το Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας διαιρείται με βάση την τάση λειτουργίας σε τρία
υποσυστήματα (ξεκινώντας από το χαμηλότερο επίπεδό τάσης):
1. Σύστημα Διανομής
2. Σύστημα Υπομεταφοράς
3. Σύστημα Μεταφοράς.
Στο σύστημα διανομής χρησιμοποιούνται δύο επίπεδα τάσης διανομής:
α) Η πρωτεύουσα τάση ή τάση τροφοδοσίας (πχ 15 kV) που χαρακτηρίζεται και μέση τάσης
(ΜΤ).
β) Η δευτερεύουσα τάση ή τάση κατανάλωσης (πχ 220V) που χαρακτηρίζεται και χαμηλή τάση
(ΧΤ).
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Το σύστημα διανομής περιλαμβάνει τα δίκτυα διανομής μέσης και χαμηλής τάσης και τους
μετασχηματιστές διανομής με τους οποίους η μέση τάση υποβιβάζεται σε χαμηλή τάση. Το
σύστημα διανομής τροφοδοτείται από τους υποσταθμούς διανομής (όπου η τάση υποβιβάζεται
στην τιμή της μέσης τάσης διανομής) και παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια σε μικρούς οικιακούς
καταναλωτές (υπό τη χαμηλή τάση διανομής) και σε μεσαίου μεγέθους καταναλωτές (υπό τη
μέση τάση διανομής). Τα δίκτυα διανομής μέσης και χαμηλής τάσης στις αστικές
πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι κατά κανόνα απόγεια, ενώ στις άλλες περιοχές είναι εναέρια.
Η διανομή της ηλεκτρικής ενέργεια στηρίζεται σε μια τεχνολογία που καλύπτει ποίκιλα και
σημαντικά τεχνικά προβλήματα, όπως εγκατάσταση και συντήρηση εναέριων γραμμών και
υπογείων καλωδίων, μετρητικές διατάξεις, διακόπτες, ασφάλειες κλπ. Ένα τυπικό σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να έχει μέχρι και το ήμισυ του επενδυμένου κεφαλαίου του στο
δίκτυο διανομής.
Το σύστημα υπομεταφοράς διανέμει ηλεκτρική ενέργεια σε έναν αριθμό υποσταθμών διανομής
που βρίσκονται σε κάποια γεωγραφική περιοχή σε ένα επίπεδο τάσης που κυμαίνεται μεταξύ 23
kV και 150 kV. Αυτό δέχεται την ενέργεια είτε κατευθείαν από σταθμούς παραγωγής είτε από το
σύστημα μεταφοράς μέσω υποσταθμών (ζεύξεως ή/και μετασχηματισμού). Μεγάλοι
καταναλωτές είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν κατευθείαν από το σύστημα υπομεταφοράς. Ο
ρόλος ενός συστήματος υπομεταφοράς είναι κυρίως ο ίδιος με εκείνον ενός συστήματος
διανομής με μόνη τη διαφορά ότι αυτό εξυπηρετεί μια μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή και
διανέμει ενέργεια σε μεγαλύτερα επίπεδα τάσης και ισχύος. Αυτός είναι και ο λόγος που σε
πολλά συστήματα δεν υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των δικτύων υπομεταφοράς και
μεταφοράς. Τα σημερινά δίκτυα υπομεταφοράς είναι ως επί το πλείστον τα δίκτυα μεταφοράς
παρελθόντων ετών που λόγω της αύξησης της διάστασης του συστήματος καλούνται να
επιτελέσουν πλέον ένα ρόλο διαφορετικό από εκείνον που επιτελούσαν μέχρι τώρα. Τα
χαρακτηριστικά του συστήματος υπομεταφοράς είναι οι περισσότερες γραμμές μεταφοράς, το
μικρότερο μήκος αυτών και η μικρότερη ισχύς που διακινούν.
Το σύστημα μεταφοράς διαφέρει και ως προς τη λειτουργία και ως προς τα χαρακτηριστικά
από τα συστήματα μεταφορών ενέργεια από μια πηγή προς τα επιμέρους φορτία, το σύστημα
μεταφοράς αφενός χειρίζεται μεγαλύτερα ποσά ισχύς αφετέρου διασύνδεει όλους του σταθμού
παραγωγής και όλα τα σημεία μεγάλες καταναλώσεις του συστήματος. Η ενέργεια διακινείται
προς κάθε επιθυμητή κατεύθυνσης και μάλιστα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η
βέλτιστη οικονομικά λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα μεταφοράς δέχεται την ενέργεια
κατευθείαν από σταθμούς παραγωγής μέσω μετασχηματιστών ανύψωσης της τάσης και είναι
δυνατόν να εξυπηρετεί κατευθείαν πολύ μεγάλους καταναλωτές και να ανταλλάσσει , μέσω
διασυνδετικών γραμμών, ενέργεια με άλλα γειτονικά ενεργειακά συστήματα.
Τέλος, η παρατήρηση του τρόπου δόμησης των δικτύων μεταφοράς από τη μία και διανομή και
υπομεταφοράς από την άλλη, καθιστά φανερή τη βασική διαφορά στο σκοπό που εξυπηρετούν
αυτά τα συστήματα. Ενώ τα δύο τελευταία έχουν γενικά (όχι όμως πάντοτε) ακτινική δομή,
επειδή σκοπεύουν στο να διοχετεύουν την ηλεκτρική ενέργεια σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις,
το σύστημα μεταφοράς έχει δομή βρόχου και συνήθως είναι σε θέση να διοχετεύει την ενέργεια
σε μεγαλύτερο συνδυασμό κατευθύνσεων και να εξυπηρετεί έτσι καλύτερα το σκοπό της
μεταφοράς.
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2.4 Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας[7]
Ο όρος «διανομή» ηλεκτρικής ενέργειας υποδηλώνει όλες εκείνες τις εγκαταστάσεις που είναι
απαραίτητες για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών από τους σταθμούς μεταφοράς. Η διανομή
της ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνει τις γραμμές διανομής που ξεκινούν από τους
υποσταθμούς μεταφοράς και καταλήγουν στους υποσταθμού διανομής και είναι γνωστές σαν
γραμμές μέσης τάσης, τους υποσταθμούς διανομής όπως μετασχηματίζεται η μέση τάση στην
χαμηλή τάση και τέλος τις γραμμές διανομής χαμηλής τάσης που ξεκινούν από τους
υποσταθμούς διανομής, και καταλήγουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας της
καταναλωτών.
Οι γραμμές διανομής πρέπει να εξασφαλίζουν καλή και οικονομική λειτουργία και το βασικό
χαρακτηριστικό που επηρεάζει αυτή τη λειτουργία είναι η πτώση τάσης στην γραμμή διανομής
που οφείλεται στην κατανεμημένη αντίσταση κατά μήκος της. Τόσο η αντίσταση όσο και η
πτώση τάσης θα πρέπει να είναι ελάχιστες έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σχετικά σταθερή τάση
στους καταναλωτές. Σύμφωνα με τη σχέση της ωμικής αντίστασης: R= ρ× συμπεραίνουμε ότι
μείωση της αντίστασης μπορεί να επιτευχθεί με αύξηση της διατομής των αγωγών, το οποίο
όμως συνεπάγεται και μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης. Η συνεχής τροφοδότη των
καταναλωτών εξασφαλίζεται με τις πολλαπλές συνδέσεις φορτίων στο δίκτυο, ενώ η συνεχής
επίβλεψη του δικτύου γίνεται με τη χρήση καταλλήλων συσκευών και την εργασία ειδικευμένων
συνεργείων για την άμεση επισκευή των βλαβών.
Η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, υπό χαμηλή τάση, είναι τυποποιημένη για την Ελλάδα και
την Ευρώπη και γίνεται με εναλλασσόμενο τριφασικό ρεύμα συχνότητας 50 Hz και τάσης
220/380 V . Οι γραμμές διανομής μέσης τάσης έχουν τρείς αγωγούς και λειτουργούν με τάσης
πολική 20 kV, αν και υπάρχουν ακόμα γραμμές με τάση 22, 11, 15 και 6,6 kV . Οι γραμμές
διανομής χαμηλής τάσης, εκτός των τριών αγωγών φάσεων, περιλαμβάνουν και ουδέτερο
αγωγό. Οι υποσταθμοί διανομής μετασχηματίζουν τη μέση τάση σε χαμηλή τάση. Λόγω του ότι
η παρεχόμενη ισχύς τους είναι μικρή, καταναλώνονται, συνήθως μέσα στις πόλεις και σε σημεία
που εξυπηρετούν καλύτερα τους καταναλωτές.

2.5 Κατηγορίες Ηλεκτρικών ∆ικτύων ∆ιανοµής[7,8]
Η διάκριση των δικτύων διανοµής γίνεται µε βάση:
 Tην τάση
Οπως αναφέρθηκε και σε προηγούµενες παραγράφους, τα δίκτυα διανοµής ανάλογα µε το
επίπεδο της τάσης χωρίζονται σε :
• ∆ίκτυα Μέσης Τάσης (ΜΤ 15-20 kV )
• ∆ίκτυα Χαµηλής Τάσης (ΧΤ 220/380 V)
Τα επιτρεπόµενα όρια διακύµανσης της τάσης καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση και τη
χώρα µας.
Στη χαμηλή τάση η ονομαστική τάση είναι 230/400V. Η τάση τροφοδότησης των
καταναλωτών επιτρέπεται να κυμαίνεται στο ±10% της ονομαστικής τάσης, δηλαδή από 207
έως 253 V. Μέτρα για τη ρύθµιση της τάσης είναι η εκλογή ϑέσης στους µετασχηµατιστές
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ρύθµισης τάσης (tap changers) και η κατάλληλη επιλογή διατοµής γραµµών ΧΤ. Στη ΜΤ η
ονοµαστική τάση είναι ανάλογα µε το δίκτυο 20, 15 ή 6.6 kV. Η τάση τροφοδότησης των
καταναλωτών επιτρέπεται να κυµαίνεται στο ±10% της ονοµαστικής τάσης. Συνεπώς στα δίκτυα
των 20 kV τα όρια είναι από 18 έως 22 kV, Στα δίκτυα των 15 kV τα όρια έίναι από 13.5 έως
16.5 kV και στα δίκτυα των 6.6 kV τα επιτρεπόµενα όρια είναι από 5.94 έως 7.26 kV.
 Το Μήκος
Η διάκριση ανάλογα µε το µήκος των γραµµών διανοµής έχει ως εξής :
• Μικρού Μήκους, όταν το µήκος είναι µέχρι 50 km
• Μέτριου Μήκους, όταν το µήκος είναι από 50 km - 250 km
• Μεγάλου µήκους, όταν το µήκος τους υπερβαίνει τα 250 km
Επειδή οι γραµµές διανοµής ξεκινούν από υποσταθµούς και καταλήγουν σε ιδιόκτητους
υποσταθµούς καταναλωτών µέσης τάσης (π.χ. εργοστάσια, νοσοκοµεία κτλ), ή σε καταναλωτές
χαµηλής τάσης (π.χ. σπίτια, καταστήµατα κτλ.) το µήκος τους δεν υπερβαίνει συνήθως τα 250
km. Αυτό ισχύει κυρίως στις γραµµές µεταφοράς που ξεκινούν από υποσταθµούς και
καταλήγουν σε υποσταθµούς.
 Τη Θέση τους
Τα ηλεκτρικά δίκτυα διανοµής διακρίνονται στις εξής κατηγορίες :
• Εναέρια
• Υπόγεια
Τα εναέρια δίκτυα, χρησιµοποιούνται ως δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας. Είναι τα πλέον διαδεδοµένα και παρουσιάζουν ευκολία στην κατασκευή, στην
επιθεώρηση και στη συντήρηση τους. Οι χρησιµοποιούµενοι στύλοι ανάρτησης γραµµών
στα εναέρια δίκτυα διανοµής είναι συνήθως τσιµεντένοι ή ξύλινοι. Οι χρησιµοποιούµενοι
αγωγοί είναι συνήθως από αλουµίνιο, απλό στα δίκτυα χαµηλής τάσης ή ενισχυµένο µε
χαλύβδινη ψυχή στα δίκτυα µέσης τάσης ή κράµατα αλουµινίου. Παλαιότερα
χρησιµοποιούνταν αγωγοί χαλκού, σήµερα όµως η χρήση τους περιορίζεται σε περιοχές
έντονης διάβρωσης. Οι υποσταθµοί (Υ/Σ) ΜΤ/ΧΤ των εναέριων δικτύων µέχρι 400 KVA
κατασκευάζονται συνήθως εναέριοι, επάνω σε ένα ή δύο στύλους. Μεγαλύτεροι υποσταθµοί
κατασκευάζονται επίγειοι.
Τα υπόγεια δίκτυα, χρησιµοποιούνται µέσα στις πυκνοκατοικηµένες πόλεις για λόγους
ασφαλείας και καλαισθησίας, αλλά και διότι δεν υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος ώστε να
τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας από τα κτήρια. Για την κατασκευή τους απαιτούνται
ειδικά ακροκιβώτια και καλώδια, και γι΄ αυτό το λόγο, το κόστος κατασκευής τους είναι
πολλαπλάσιο έναντι των εναέριων. Οι υποσταθµοί υποβιβασµού της µέσης σε χαµηλή τάση
των υπόγειων δικτύων κατασκευάζονται συνήθως στα υπόγεια πολυκατοικιών ή κάτω από τα
πεζοδρόµια ή τις πλατείες.
 Τη ∆οµή
Τα δίκτυα διανοµής διακρίνονται µε βάση τη δοµή τους σε :
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• Κλειστά
• Ανοικτά
Το ανοικτό δίκτυο, τροφοδοτεί τα ϕορτία του από ένα σηµείο µε αποτέλεσµα οποιαδήποτε
βλάβη σε ένα σηµείο του να αποµονώσει όλους τους καταναλωτές που βρίσκονται πέρα από το
σηµείο βλάβης. Τα ανοικτά δίκτυα κατασκευάζονται σε αραιοκατοικηµένες περιοχές µε λίγα
ϕορτιά. Η δοµή ενός τέτοιου δικτύου διανοµής ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα :

Σχήµα 2.1: Ανοικτό δίκτυο διανοµής[7]

Στο κλειστό δίκτυο διανοµής κάθε καταναλωτής µπορεί να τροφοδοτηθεί από τουλάχιστον δύο
σηµεία µε αποτέλεσµα τη δυνατότητα εναλλακτικής τροφοδοσίας σε περίπτωση βλάβης. Τα
κλειστά δίκτυα κατασκευάζονται σε πυκνοκατοικηµένες περιοχές και κοστίζουν περισσότερο
από τα ανοικτά δίκτυα. Η δοµή ενός τέτοιου δικτύου ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα :

Σχήµα 2.2: Κλειστό δίκτυο διανοµής[7]
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2.6

∆ίκτυα ∆ιανοµής Μέσης Τάσης

2.6.1 Εναέρια ∆ίκτυα ΜΤ[7,8]
Οι γραµµές διανοµής µέσης τάσης περνούν συνήθως από τις µεγάλες οδικές αρτηρίες για
λόγους άµεσης πρόσβασης σε αυτές, για επιθεώρηση και συντήρηση. Τα κύρια εξαρτήµατα των
γραµµών µέσης τάσης είναι τα εξής :
1. Οι αγωγοί, οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε εκείνους των γραµµών υψηλής τάσης και
κατασκευάζονται από αλουµίνιο µε ή χωρίς χαλύβδινη ενίσχυση και σε διατοµές µικρότερες
εκείνων της µεταφοράς.
2. Οι στύλοι, οι οποίοι είναι παρόµοιοι µε εκείνους των γραµµών υψηλής τάσης χωρίς να
χρησιµοποιούνται µεταλλικοί πυλώνες και µε µικρότερες διαστάσεις. Πολλές ϕορές σε ένα
στύλο µέσης τάσης συνυπάρχει και γραµµή χαµηλής τάσης. Οι µονωτήρες, οι οποίοι είναι
σταθεροί και όχι σε µορφή αλυσίδας.
3. Συστήµατα ελέγχου και προστασίας που είναι τόσο οι αυτόµατοι διακόπτες αποµόνωσης
της γραµµής σε περίπτωση ανωµαλιας, όσο και οι ασϕάλειες υψηλής τάσης που
τοποθετούνται στα σηµεία διακλάδωσης και είναι κυλινδρικές µε σύρµα που τήκεται σε
περίπτωση βραχυκυκλώµατος. Οι ασϕάλειες συνοδεύονται από αποζεύκτες.
Τα εναέρια δίκτυα ΜΤ έχουν δενδροειδή µορφή. Αποτελούνται δηλαδή από την κύρια γραµµή
και τις διακλαδώσεις πάνω στις οποίες συνδέονται κατά κανόνα οι υποσταθµοί ΜΤ/ΧΤ. Η κύρια
γραµµή κατασκευάζεται συνήθως µε αγωγούς µεγαλύτερης διατοµής απ΄ ότι οι διακλαδώσεις.
Σήµερα χρησιµοποιούνται τα εξής είδη αγωγών µε τυποποιηµένες διατοµές :
• Γυµνοί Αγωγοί :
Αγωγοί ACSR 16 mm 2, 35 mm 2, 95 mm 2
Αγωγοί Cu 16 mm 2, 35 mm 2, 95 mm 2
• Συνεστραµµένα καλώδια (ϑωρακισµένου τύπου) :
3 x 50 mm 2 Al + 50 mm 2 St
1 x 150 mm 2 Al + 50 mm 2 St
Η τεχνική των συνεστραµµένων κλώνων διευκολύνει την ενσωµάτωση µέσα στον αγωγό
αλουµινίου συρµάτων χάλυβα, τα οποία προσδίδουν σ΄ αυτόν την απαιτούµενη µηχανική
αντοχή. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο προκύπτει ο ‘αγωγός αλουµινίου µε ενίσχυση χάλυβα’ (ACSR,
Aluminum Conductor Steel Reinforved), ο οποίος χρησιµοποιείται ευρύτατα. Ο ACSR έχει στο
κέντρο του κλώνους από χάλυβα, οι οποίοι είναι διατεταγµένοι σε στρώµατα που αποτελούν τον
‘πυρήνα’. Γύρω από τον πυρήνα είναι διατεταγµένα τα στρώµατα των κλώνων του αλουµινίου.
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Στην περίπτωση αυτή ο πυρήνας αναλαµβάνει τη µηχανική ϕόρτιση, ενώ οι κλώνοι αλουµινίου
που περιβάλλουν τον πυρήνα χρησιµεύουν για τη διοχέτευση του ρεύµατος.
Στις παρακάτω εικόνες ϕαίνεται η µορφή ενός αγωγού αλουµινίου ενισχυµένου από χάλυβα
(ACSR) :

Σχήµα 2.3: Μορφή Αγωγών αλουµινίου ενισχυµένων µε χάλυβα[8]

Για την επιλογή των διατοµών των αγωγών µιας εναέριας γραµµής λαµβάνονται υπόψιν οι
εξής περιορισµοί :
• Μηχανική Αντοχή της Γραµµής
• Μέγιστη επιτρεπόµενη πτώση τάσης κατά µήκος αυτής
• Μέγιστη επιτρεπτή ένταση (ϑερµικό όριο)
Επιπλέον η επιλογή των αγωγών γίνεται και µε οικονοµικά κριτήρια για ελάττωση του
κόστους αλλά και µε βάση το ϕυσικό περιβάλλον που ϑα τοποθετηθούν. Για παράδειγµα οι
αγωγοί ACSR χρησιµοποιούνται σε περιοχές κανονικής διαβρωτικότητας ενώ σε περιοχές µε
έντονη διαβρωτικότητα, όπως οι παραθαλάσσιες χρησιµοποιούνται αγωγοί Cu.

2.6.2 Υπόγεια ∆ίκτυα ΜΤ[7,8]
Σε αντίθεση µε τα εναέρια δίκτυα ΜΤ, στα υπόγεια ο εντοπισµός της ϑέσης µιας βλάβης και
η αποκατάσταση της είναι µια δύσκολη διαδικασία, που απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο.
Γι΄ αυτό το λόγο τα υπόγεια δίκτυα ΜΤ κατασκευάζονται έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα,
µετά από βλάβη, η τροφοδοσία των υποσταθµών και κατ΄ επέκταση των καταναλωτών να
γίνεται από εναλλακτική οδό είτε αυτόµατα είτε µετά από χειροκίνητη εντολή. Κατ΄ αυτόν
τον τρόπο εξασϕαλίζεται η αδιάκοπη παροχή ισχύος στους καταναλωτές µέχρι να
αποκατασταθεί η βλάβη. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτό, ϑα πρέπει η δοµή του δικτύου να
είναι κλειστή σχηµατίζοντας βρόγχους. Οι γραµµές τοποθετούνται µέσα στη γη, σε µικρό
βάθος (50-70 cm), οπότε οι αγωγοί πρέπει να ϕέρουν ειδικό περίβληµα και να λαµβάνεται
ειδική πρόνοια σε περιπτώσεις διαβρωτικών εδαφών. Το κόστος τους είναι περίπου τριπλάσιο
εκείνου του κόστους µιας αντίστοιχης εναέριας γραµµής για διάφορους λόγους (κατασκευή,
µόνωση, τοποθέτηση, εξαρτήµατα). Οι υπόγειες γραµµές είναι ασϕαλέστερες και αισϑητικά δεν
αλλοιώνουν το περιβάλλον. Συνήθως χρησιµοποιούνται µέσα στα κέντρα πυκνοκατηκοιµένων
πόλεων.
Το υπόγειο καλώδιο αποτελείται από το αγώγιµο µέρος του, δηλαδή τους αγωγούς του (χαλκός
ή αλουµίνιο) και τα διάφορα µονωτικά και προστατευτικά στρώµατα. Κάθε αγωγός είναι
µονωµένος από τους άλλους και όλοι µαζί προστατεύονται από ένα ή περισσότερα κοινά
µονωτικά στρώµατα. Οι αγωγοί τοποθετούνται ελικοειδώς και µερικές ϕορές γύρω από το
τελικό µονωτικό τοποθετείται µολύβδινος µανδύας. Η ψύξη των αγωγών είναι πολύ χειρότερη
εκείνης των εναέριων αγωγών και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
πολλοί αγωγοί στο αυλάκι. Παρακάτω ϕαίνεται η βασική δοµή των υπόγειων καλωδίων:
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Σχήµα 2.4: Μορφή υπόγειου καλωδίου[7]

Όλο και περισσότερο, για υπόγειες γραµµές διανοµής χρησιµοποιούνται καλώδια µόνωσης
XLPE. Πρόκειται για τρία µονοπολικά καλώδια µε αγωγούς αλουµινίου, µόνωσης XLPE, µε
ϑωράκιση αλουµινίου και εξωτερικό προστατευτικό µανδύα PVC, διατοµής 240 mm2 ,
συνεστραµµένα γύρω από αγωγό γης από αλουµίνιο, διατοµής 25 mm2 που περιβάλλεται από
µολύβδινο µανδύα.
Ο συγκεκριµένος τύπος καλωδίου ϕαίνεται στις παρακάτω εικόνες:

Σχήµα 2.5: Καλώδια τύπου µόνωσης XLPE[ 11]

Τα σηµαντικότερα εξαρτήµατα των υπόγειων καλωδίων είναι τα εξής:
• Τα κιβώτια διακλαδώσεων, που χρησιµοποιούνται σε περιπτώσεις διακλαδώσεων.
Αποτελούνται από δύο κοµµάτια που κλείνουν αεροστεγώς και στο εσωτερικό τους γίνεται
διακλάδωση των καλωδίων και το υπόλοιπο γεµίζεται µε ειδική µονωτική ουσία.
• Τα κιβώτια ενώσεων, που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση δύο κοµµατιών µε όµοιο τρόπο
όπως και παραπάνω
• Τα ακροκιβώτια, που τοποθετούνται στα άκρα των υπόγειων καλωδίων και
χρησιµοποιούνται για την ηλεκτρική σύνδεση της υπόγειας γραµµής µε µια εναέρια.
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2.7

∆ίκτυα ∆ιανοµής Χαµηλής Τάσης

2.7.1 Εναέρια ∆ίκτυα ΧΤ[7]
Στις γραµµές αυτές χρησιµοποιούνται γυµνά χάλκινα σύρµατα και σπάνια αλουµίνιο, χωρίς
εσωτερική χαλύβδινη ψυχή. Αποτελούνται από τρεις ϕάσεις και ουδέτερο. Ο πέµπτος αγωγός
που ϕαίνεται να υπάρχει σε πολλές περιπτώσεις, είναι ο αγωγός δηµοτικού ϕωτισµού. Οι στύλοι
είναι ξύλινοι ή τσιµεντένιοι µε µικρότερες διαστάσεις από εκείνους της µέση τάσης. Μπορεί να
βρίσκονται και σχετικά κοντά στις κατοικίες, τις οποίες άλλωστε τροφοδοτούν µε ηλεκτρική
ενέργεια, αφού η τάση τους είναι χαµηλή. Οι µονωτήρες των γραµµών αυτών είναι µικρότεροι
εκείνων της µέση τάσης, αλλά έχουν την ίδια µορφή και κατασκευάζονται από πορσελάνη ή
γυαλί. Στα σηµεία διακλάδωσης τοποθετούνται σαν στοιχεία προστασίας ασϕάλειες, που όταν
καίγεται το νήµα τους, αποµονώνουν το τµήµα της γραµµής µε τη βλάβη.

2.7.2 Υπόγεια ∆ίκτυα ΧΤ[7]
Κατασκευάζονται µέσα στις πόλεις για περισσότερη ασϕάλεια και για λόγους αισϑητικής.
Αποτελούνται από υπόγεια καλώδια ίδιου τύπου µε τα αντίστοιχα της µέσης τάσης (XLPE)
αλλά µε µικρότερη διατοµή, τοποθετούνται σε ειδικά αυλάκια και έχουν όλα τα εξαρτήµατα
υπόγειων καλωδίων της µέσης τάσης. Τα κιβώτια σύνδεσης και διακλάδωσης συνήθως
εγκαθίστανται υπόγεια, κάτω από πεζοδρόµια. Μπορεί όµως να χρησιµοποιούνται και επίγεια
κιβώτια µε συνδέσµους ή και ασϕάλειες.

2.8

Υλικά Εναέριων ∆ικτύων ∆ιανοµής[8]

Τα κυριότερα υλικά που τοποθετούνται στις εναέριες γραµµές για τη στήριξη των αγωγών και
τη µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι : οι στύλοι, οι επίτονοι-αντηρίδες- δίδυµοι στύλοι,
οι µονωτήρες, τα εξαρτήµατα σύνδεσης µεταξύ των αγωγών, τα εξαρτήµατα ανάρτησης των
αγωγών, τα αλεξικέραυνα, οι βραχίονες των στύλων (ή τραβέρσες) και τα πλαίσια, οι
αποσβεστήρες δονήσεων κ.α. Στη συνέχεια εξετάζουµε µερικά από αυτά ξεχωριστά το καθένα.

2.8.1 Στύλοι ΜΤ/ΧΤ
Οι αγωγοί των εναέριων δικτύων ∆ιανοµής στηρίζονται σε στύλους ή πυλώνες. Στις γραµµές
διανοµής χαµηλής τάσης οι στύλοι είναι συνήθως απλοί ξύλινοι µε εγκάρσιους βραχίονες κοντά
στην κορυφή για τη στήριξη των αγωγών. Οι ξύλινοι στύλοι της ∆ΕΗ παράγονται σύµφωνα µε
ευρωπαϊκές προδιαγραφές (British standards) όλων των κατηγοριών έως 15 µέτρα.
Σύµφωνα λοιπόν µε τις προδιαγραφές της ∆ΕΗ περί των ξύλινων στύλων (GR-49/101181 της
λίστας της ∆ΕΗ) τα είδη της ξυλείας που χρησιµοποιούνται για στύλους και πασσάλους
ενισχύσεως είναι :
• Μαύρη Πεύκη
• ∆ασική Πεύκη
• Νότια Πεύκη
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Ενώ για δοκούς αγκυρώσεως χρησιµοποιούνται επιπλέον η Κεφαλληνιακή ελάτη, η οξυιά και
ο ∆ρύς. Παρακάτω εικονίζονται διάφοροι τύποι στύλων που χρησιµοποιούνται από τη ∆ΕΗ:

Σχήµα 2.6: Τυποποιηµένοι ξύλινοι στύλοι ΜΤ (δύο πρώτοι από αριστερά) και ΧΤ (τρίτος) της ∆ΕΗ [3]

Εκτός από τους ξύλινους ϕορείς, χρησιµοποιούνται συχνά στις γραµµές µέσης και χαµηλής
τάσης και στύλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα. Οι ξύλινοι ϕορείς έχουν το πλεονέκτηµα του
µικρότερου κόστους και βάρους (εύκολη µεταφορά και τοποθέτηση) καθώς και της καλύτερης
µόνωσης της γραµµής. ΄Εχουν όµως µικρότερη διάρκεια ζωής µε αποτέλεσµα να χρειάζονται
συντήρηση ή αντικατάσταση σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα και είναι αντιαισϑητικοί για
τοποθέτηση µέσα στις πόλεις. Οι στύλοι από οπλισµένο σκυρόδεµα κατασκευάζονται κυρίως µε
ϕυγοκέντριση. Μέσα σε ειδικό καλούπι τοποϑετούνται ο σιδερένιος οπλισµός και το σκυρόδεµα
και µετά αρχίζει η ϕυγοκέντριση του καλουπιού. Η ποιότητα τους είναι ελεγχόµενη και
παρουσιάζουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τους ξύλινους. Μειονεκτούν στο γεγονός ότι
έχουν µεγαλύτερο βάρος από τους ξύλινους και παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσκολία στην
τοποθέτηση.

2.8.2 Επίτονοι - Αντηρίδες - ∆ίδυµοι στύλοι[8]
Στο τέλος µιας εναέριας γραµµής ή σε σε αλλαγή της διεύθυνσης της τοποθετούνται επίτονοι ή
αντηρίδες, γιατί εκεί αναπτύσσονται µεγάλες δυνάµεις στους στύλους. Οι επίτονοι είναι
συρµατόσχοινα από ατσάλι που αγκυρώνονται εντός του εδάφους σύµφωνα µε τον κανονισµό
της ∆ΕΗ. Τοποθετούνται πάντοτε εντατήρες, ώστε το συρµατόσχοινο να τανυστεί σωστά. Το
συρµατόσχοινο δένεται ψηλά στο στύλο. Οι αντηρίδες είναι ξύλινοι στύλοι και τοποθετούνται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε να στηρίζουν τους κύριους στύλους. Ο επίτονος, σε στύλους µέσης
τάσης, έχει µονωτήρα στην πάνω µεριά του (δηλαδή στη ϑέση πρόσδεσης µε το στύλο), προς
αποφυγή σπινθηρισµών από τους αγωγούς πρός το επίτονο. ∆ιαθέτει συνήθως και
προφυλακτήρα (προστατευτικό µεταλλικό κάλυµα) προς τη µεριά πρόσδεσης του στο έδαφος.
Οι επίτονοι σε στύλους χαµηλής τάσης δεν διαθέτουν τον µονωτήρα που προαναφέρθηκε, διότι
δεν υφίσταται πρόβληµα σπινθηρισµών στους αγωγούς και στους µονωτήρες χαµηλής τάσης.
΄Οπου είναι ανέφικτη η χρήση επίτονου ή αντηρίδας χρησιµοποιούνται δίσυµοι στύλοι.
Τοποθετούνται δηλαδή δύο στύλοι ίδιας κατηγορίας, οι οποίοι εφάπτονται σε όλο το µήκος τους,
υπό την επίδραση και συνδετικών κοχλιών στήριξης. Με αυτό τον τρόπο η αντοχή των δίδυµων
στύλων είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από αυτή του απλού στύλου.

41

2.8.3 Μονωτήρες[8]
Οι µονωτήρες χρησιµοποιούνται στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, για να στηρίζουν τους
αγωγούς και να εξασφαλίζουν διηλεκτρική αντοχή µεταξύ αγωγών και αγωγών πρός γη. Με
τους µονωτήρες επίσης στηρίζουµε διάφορες βοηθητικές διατάξεις των γραµµών, όπως οι
αποζεύκτες, διακόπτες κτλ. Οι µονωτήρες πρέπει να καλύπτουν τόσο ηλεκτρικές, όσο και
µηχανικές λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες συνήθως εµφανίζουν αλληλοσυγκρουόµενες
απαιτήσεις κατά τη σχεδίαση.
΄Ολοι οι µονωτήρες έχουν εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες κατά τη χρήση τους ϑα ρυπανθούν,
σε διαφορετικό ϕυσικά βαθµό ανάλογα µε την περιοχή τοποθέτησης τους. Το ρεύµα διαρροής,
που µεταφέρεται µέσω του επιφανειακού στρώµατος ρύπανσης, προκαλεί αύξηση της
ϑερµοκρασίας, µε κίνδυνο να οδηγηθούµε στην υπερπήδηση του µονωτήρα και το σχηµατισµό
ηλεκτρικού τόξου στο περιβάλλον µέσο. Οι παραπάνω επιπτώσεις καθορίζουν τόσο τα υλικά
από τα οποία κατασκευάζονται οι µονωτήρες, όσο και το σχεδιασµό τους, ειδικά στις
κατηγορίες των µονωτήρων που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν σε εξωτερικό χώρο, εκτειθέµενο
σε ατµοσϕαιρική υγρασία και ρύπανση. Συνεπώς, οι ιδιότητες των κατασκευαστικών υλικών, η
ικανότητα τους να λειτουργούν κάτω από δυσµενείς συνθήκες και ϕυσικά το κόστος είναι
παράµετροι που καθορίζουν τον τρόπο κατασκευής των µονωτήρων.
Τα υλικά που χρησιµοποιούνται συνήθως για την κατασκευή των µονωτήρων είναι η
πορσελάνη και το γυαλί. Γενικά, οι ισχυροί ηλεκτροστατικοί δεσµοί πυριτίου-οξυγόνου που
συγκρατούν τα κεραµικά υλικά (πορσελάνη και γυαλί) έχουν σαν αποτέλεσµα το υψηλό σηµείο
τήξης, τη µεγάλη µηχανική αντοχή (αλλά και το εύθραυστο) και την υψηλή αντίσταση
διάβρωσης από χηµικά µέσα. Η πορσελάνη είναι καλό διηλεκτρικό, έχει καλή µηχανική αντοχή,
αλλά επειδή έχει πόρους, κατεργάζεται επιφανειακά και γίνεται λεία και αδιαπέραστη από την
υγρασία. Σηµαντικό µειονέκτηµα της πορσελάνης είναι η δυσκολία και το υψηλό κόστος
βιοµηχανικής παρασκευής της, σε συµπαγή τεµάχια µε πάχος µεγαλύτερο από 2 cm. Αυτός
είναι και ο λόγος που οι µονωτήρες πορσελάνης µέσης και υψηλής τάσης κατασκευάζονται
συνήθως από περισσότερα τεµάχια, που συγκολλούνται µεταξύ τους. Τέλος ένα ακόµα σοβαρό
µειονέκτηµα της πορσελάνης, είναι ότι αυτή µπορεί να υποστεί διάτρηση εσωτερικά χωρίς
καµία εξωτερική ένδειξη και έτσι ο βαθµός ενδεχόµενης βλάβης δεν είναι γνωστός µέχρι να
επέλθει ολική συντριβή του µονωτήρα.
΄Οσον αφορά το γυαλί, πρόκειται για καλύτερο διηλεκτρικό και έχει µεγαλύτερη µηχανική
αντοχή. Η βελτιωµένη αυτή µηχανική αντοχή του γυαλιού συγκριτικά µε την πορσελάνη,
επιτρέπει τη χρησιµοποίηση λεπτότερων δακτυλίων στις διατάξεις των δισκοειδών µονωτήρων.
Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται σηµαντικά το µήκος του ερπυσµού, ενώ η ονοµαστική τάση
λειτουργίας του µονωτήρα µπορεί να αυξηθεί σε ποσοστό µέχρι και 40%. ΄Ενα βασικό
χαρακτηριστικό των µονωτήρων γυαλιού είναι η ιδιότητα τους να αποθηκεύουν σηµαντική
ενέργεια, όταν υπόκεινται σε µηχανικές καταπονήσεις. ΄Οταν αυτή η ενέργεια απελευθερωθεί,
όπως συνήθως συµβαίνει ύστερα από την καθολική διάβρωση ενός στρώµατος, τότε ολόκληρο
το τεµάχιο διασπάται σε µικροσκοπικά κυβικά ϑραύσµατα, τα οποία εκτοξεύονται µε µεγάλη
σϕοδρότητα. Αυτός είναι ένας σηµαντικός λόγος για τον οποίο δεν ενδείκνυται η
χρησιµοποίηση τους κοντά σε κατοικηµένες περιοχές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το εύρος
βιοµηχανικής εφαρµογής του µονωτήρα από γυαλί είναι περισσότερο περιορισµένο από εκείνο
του µονωτήρα πορσελάνης.
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Στη χαµηλή τάση, οι µονωτήρες που χρησιµοποιούνται είναι δύο τύπων:
• Κυλινδρικοί
• Τύπου Κώδωνα
Στη µέση τάση, µέχρι 33 kV χρησιµοποιούνται µονωτήρες µε ίσιο στέλεχος και µονωτήρες
ανάρτησης κυρίως στις γωνίες των γραµµών και στα τέρµατα. Οι µονωτήρες ανάρτησης
αποτελούνται από δίσκους. ΄Οσο µεγαλύτερη είναι η τάση, τόσο περισσότεροι δίσκοι αποτελούν
ένα µονωτήρα ανάρτησης. Η σύνδεση των δίσκων για τη δηµιουργία των µονωτήρων είναι
εύκολη, αφού κάθε δίσκος έχει τις κατάλληλες υποδοχές, ώστε να συνδέεται µε τον επόµενο και
συγχρόνως να αναρτάται από το στύλο. Στο άκρο του τελευταίου δίσκου συνδέεται εξάρτηµα
ανάρτησης του αγωγού. Οι προαναφερθέντες τύποι µονωτήρων ϕαίνονται στις παρακάτω
εικόνες:

Σχήµα 2.7: Μονωτήρες Χ.Τ. α) Κυλινδρικοί και β) Τύπου Κώδωνα[8]
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Σχήµα 2.8: Μονωτήρες Μ.Τ.[8]

Σχήµα 2.9: Μονωτήρες Ανάρτησης Μ.Τ. και Υ.Τ.[8]
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Σχήµα 2.10: ∆ιάταξη µονωτήρων για γραµµή 15 kV και γωνία 45ο [8]

Σχήµα 2.11: Γραµµή διανοµής µε γυάλινους µονωτήρες (αριστερά) και πορσελάνης (δεξιά)[11]

2.9 Υποσταθµοί ∆ιανοµής
Στους υποσταθµούς καταλήγουν οι γραµµές µέσης τάσης και µετατρέπουν τη µέση σε χαµηλή
τάση. Από τους υποσταθµούς διανοµής αναχωρούν οι γραµµές χαµηλής τάσης, που
καταλήγουν στους µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών. Οι υποσταθµοί
χαρακτηρίζονται από την ισχύ τους (που είναι το άθροισµα των ισχύων των µετασχηµατιστών
τους) και διακρίνονται ανάλογα µε τον τόπο εγκατάστασης τους, σε εναέριους, επίγειους και
υπόγειους. Η ϑέση εγκατάστασης καθορίζεται από τις ϑέσεις και το µέγεθος των ϕορτίων που
ϑα εξυπηρετηθούν.
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Κάθε υποσταθµός χωρίζεται σε τρία κύρια τµήµατα που είναι:
 Το τµήµα (ή κυψέλες) µέσης τάσης
 Οι µετασχηµατιστές
 Το τµήµα (ή κυψέλες) χαµηλής τάσης

2.9.1 Εναέριοι Υποσταθµοί[7]
Λέγονται έτσι επειδή όλες οι εγκαταστάσεις τους, συµπεριλαµβανοµένων και των
µετασχηµατιστών, βρίσκονται τοποθετηµένες πάνω σε στύλους. Οι εναέριοι υποσταθµοί
εξυπηρετούν εναέρια δίκτυα µέσης και χαµηλής τάσης, αποτελούνται από ένα και πολύ σπάνια
δύο µετασχηµατιστές µε συνολική ισχύ µέχρι 250 kVA. ∆εν υπάρχουν στα κέντρα των πόλεων
και είναι το πιο οικονοµικό είδος υποσταθµού. Η µορφή ενός τέτοιου υποσταθµού ϕαίνεται στο
παρακάτω σχήµα (σχήµα 2.12) . Η όλη κατασκευή στηρίζεται σε ένα ή δύο το πολύ στύλους
ανάλογα µε το βάρος της, Η γραµµή µέσης τάσης στηρίζεται σε µονωτήρες τύπου κώδωνα, Μια
διακλάδωση της ϕθάνει στον µετασχηµατιστή µέσω οργάνων προστασίας (αλεξικέραυνα και
ασϕαλειοδιακόπτες). Μετά το µετασχηµατιστή η χαµηλή τάση οδηγείται σε ειδικό κιβώτιο µε
ασϕάλειες και όργανα ελέγχου και στη συνέχεια ακολουθεί η γραµµή χαµηλής τάσης. Οι
βλάβες τέτοιων υποσταθµών είναι πιο συχνές λόγω των καιρικών συνθηκών (π.χ. κεραυνοί) και
έτσι χρειάζονται πιο συχνά επιθεώρηση και συντήρηση.

Σχήµα 2.12: Εναέριοι υποσταθµοί διανοµής[7]
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2.9.2 Επίγειοι Υποσταθµοί[7]
Οι υποσταθµοί αυτοί εγκαθίστανται στην επιφάνεια του εδάφους, κατασκευάζονται για την
εξυπηρέτηση µεγάλων σχετικά ισχύων ή όταν υπάρχουν λόγοι αισϑητικής ή ασϕάλειας.
∆ιακρίνονται στους κλειστούς ή στεγασµένους και τους ανοικτούς επίγειους υποσταθµούς.
Εξυπηρετούν τόσο εναέριες όσο και υπόγειες γραµµές. Οι στεγασµένοι επίγειοι υποσταθµοί
τοποθετούνται είτε σε ειδικά κτίρια ή σε χώρους οικοδοµών διαρυθµισµένους κατάλληλα
(Σχήµα 2.13). Οι χώροι που χρησιµοποιούνται για την εγκατάσταση των υποσταθµών,
χωρίζονται συνήθως µε µεταλλικά πλέγµατα σε κυψέλες µέσης και χαµηλής τάσης, που σε
αριθµό είναι διπλάσιες του αριθµού των µετασχηµατιστών του υποσταθµού. Εκτός των
µετασχηµατιστών, οι εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν τα όργανα µέτρησης, τα αλεξικέραυνα,
τους αυτόµατους διακόπτες και τις ασϕάλειες.

Σχήµα 2.13: Κλειστός επίγειος υποσταθµός σε ειδικό κτίριο (αριστερά) και κλειστός επίγειος
υποσταθµός σε χώρο οικοδοµής (δεξιά)[7]

Εκτός των κλασικών µονωτήρων ανάρτησης που αναφέρθηκαν προηγουµένως, στους
επίγειους υποσταθµούς χρησιµοποιούνται και οι µονωτήρες διέλευσης, µια µορφή των οποίων
ϕαίνεται στο σχήµα 2.14. Αυτοί τοποθετούνται στον τοίχο του κτιρίου και στη µια πλευρά τους
συνδέεται η γραµµή, ενώ στην άλλη, οι ακροδέκτες του µετασχηµατιστή, αφού προηγηθούν τα
όργανα προστασίας. Αποτελούνται από µια πλάκα πορσελάνης, όπου ενώνονται οι δύο
µονωτήρες (εσωτερικός και εξωτερικός), τα άκρα των οποίων συνδέονται µε µεταλλική ράβδο
τοποθετηµένη εσωτερικά κατά τον άξονα των µονωτήρων.
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Σχήµα 2.14: Μονωτήρας διέλευσης[7]

Η ψύξη στους επίγειους υποσταθµούς είναι πολύ σηµαντική και για το σκοπό αυτό πρέπει να
υπάρχουν ανοίγµατα εξαερισµού ή και ανεµιστήρας, αν οι συνθήκες ψύξης δεν είναι καλές.
Για την επιθεώρηση των υποσταθµών, τα όργανα τοποθετούνται πολλές ϕορές σε άνοιγµα
προσιτό από τον εξωτερικό χώρο και ο µετασχηµατιστής µπορεί να βρίσκεται σε ράγες.
Τελευταία, χρησιµοποιούνται οι τυποποιηµένοι υποσταθµοί, στους οποίους όλα τα µηχανήµατα
βρίσκονται σε κιβώτια, τα οποία απλά πρέπει να συνδεθούν µεταξύ τους.
Οι υπαίθριοι επίγειοι υποσταθµοί εξυπηρετούν τόσο υπόγεια όσο και εναέρια δίκτυα, Οι
εγκαταστάσεις είναι περιφραγµένες και τα όργανα προστασίας είναι τοποθετηµένα σε ειδικές
κυψέλες. Συνήθως η ισχύς τους ειναι µεγαλύτερη από των εναέριων και το κόστος τους
µικρότερο των στεγασµένων.

2.9.3 Υπόγειοι Υποσταθµοί[7]
Κατασκευάζονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, συνήθως στα κέντρα των πόλεων,
κάτω από πλατείες ή πεζοδρόµια. Το πιο σηµαντικό πρόβληµα, εκτός εκείνου της ψύξης, είναι
η στεγανότητα. Συνήθως τα όργανα ελέγχου και χειρισµών τοποθετούνται σε µεταλλικό
στεγανό κιβώτιο στην επιφάνεια του εδάφους, το οποίο ϕέρει και τα ανοίγµατα εξαερισµού. Η
µορφή ενός τέοιου υποσταθµού ϕαίνεται στο παρακάτω σχήµα:

Σχήµα 2.15: Υπόγειος υποσταθµός διανοµής.[7]

Πρόκειται για υποσταθµούς που δίνουν ρεύµα σε έναν καταναλωτή, ο καταναλωτής είναι
πελάτης µέσης τάσης και αυτός αναλαµβάνει την µετατροπή σε χαµηλή τάση. Η ηλεκτρική
εταιρεία είναι υπεύθυνη µόνο για τη γραµµή µέσης τάσης που ϕθάνει στο µετασχηµατιστή. Τα
τµήµατα πρέπει να είναι αποµονωµένα µεταξύ τους. Τέτοιοι υποσταθµοί χρησιµοποιούνται για
λόγους οικονοµίας, διότι το τιµολόγιο µέσης τάσης είναι σηµαντικά µικρότερο του τιµολογίου
χαµηλής τάσης.
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2.10 Το ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας[12,13,14,15]
2.10.1 Ιστορική αναδρομή: ο ηλεκτρισμός στην Ελλάδα
Το 1889 φτάνει το "ηλεκτρικό" στην Ελλάδα. Η Γενική Εταιρεία Εργοληψιών, κατασκευάζει
στην Αθήνα, στην οδό Αριστείδου, την πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Το
πρώτο κτίριο που φωτίζεται είναι τα Ανάκτορα και πολύ σύντομα ο ηλεκτροφωτισμός
επεκτείνεται στο ιστορικό κέντρο της Πρωτεύουσας. Τον ίδιο χρόνο η τουρκοκρατούμενη
Θεσσαλονίκη θα δει κι αυτή το ηλεκτρικό φως καθώς Βελγική Εταιρία αναλαμβάνει απ' τις
Τουρκικές αρχές το φωτισμό και την τροχιοδρόμηση της Πόλης με την κατασκευή εργοστασίου
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Δέκα χρόνια αργότερα οι πολυεθνικές εταιρίες ηλεκτρισμού
κάνουν την εμφάνισή τους στην Ελλάδα. Η αμερικανική εταιρία Thomson-Houston με τη
συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας θα ιδρύσει την Ελληνική Ηλεκτρική Εταιρία που θα αναλάβει
την ηλεκτροδότηση κι άλλων μεγάλων Ελληνικών πόλεων. Μέχρι το 1929 θα ηλεκτροδοτηθούν
250 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους. Στις πιο απόμακρες περιοχές, που ήταν
ασύμφορο για τις μεγάλες εταιρίες να κατασκευάσουν μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος, την ηλεκτροδότηση αναλαμβάνουν ιδιώτες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές
κατασκευάζοντας μικρά εργοστάσια.
To 1950 υπήρχαν στη Ελλάδα 400 περίπου εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η
πρώτη ύλη που χρησιμοποιούσαν ήταν το πετρέλαιο και ο γαιάνθρακας που φυσικά εισάγονταν
από το εξωτερικό. Η κατάτμηση αυτή της παραγωγής, σε συνδυασμό με τα εισαγόμενα καύσιμα,
εξωθούσε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στα ύψη (τριπλάσιες ή και πενταπλάσιες τιμές απ'
αυτές που ίσχυαν στις Ευρωπαϊκές χώρες). Το ηλεκτρικό λοιπόν ήταν ένα αγαθό πολυτελείας,
αν και τις περισσότερες φορές παρεχόταν με ωράριο και οι ξαφνικές διακοπές ήταν σύνηθες
φαινόμενο.
Για να εξαπλωθεί η ηλεκτρική ενέργεια ομοιόμορφα σε όλη τη χώρα και για να αξιοποιηθεί
αποτελεσματικά τόσο στη βιομηχανία όσο και στην ύπαιθρο, έπρεπε να υπάρξουν οι εξής
προϋποθέσεις:
• Αξιοποίηση των εγχώριων πλουτοπαραγωγικών πόρων, που απαιτούσε όμως τεράστιες
επενδύσεις, οι οποίες δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από τους μεμονωμένους
βιομηχάνους παραγωγής ενέργειας.
• Ενοποίηση της παραγωγής σε ενιαίο διασυνδεδεμένο δίκτυο, ώστε τα φορτία να επιμερίζονται
σε εθνική κλίμακα.
• Ύπαρξη ενιαίου φορέα που θα επέτρεπε τον επιμερισμό του κόστους ανάμεσα στις κερδοφόρες
και ζημιογόνες περιοχές.
Τις προϋποθέσεις αυτές κάλυψε η ΔΕΗ.
Έτσι τον Αύγουστο του 1950 ιδρύεται η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, για να
λειτουργήσει "χάριν του δημοσίου συμφέροντος" με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή μιας
εθνικής ενεργειακής πολιτικής, η οποία μέσα από την εντατική εκμετάλλευση των εγχώριων
πόρων, να κάνει το ηλεκτρικό ρεύμα κτήμα και δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη, στη
φθηνότερη δυνατή τιμή. Αμέσως με την ίδρυσή της, η ΔΕΗ στρέφεται προς την αξιοποίηση των
εγχώριων πηγών ενέργειας ενώ ξεκινά και η ενοποίηση των δικτύων σε ένα εθνικό
διασυνδεδεμένο σύστημα. Τα πλούσια λιγνιτικά κοιτάσματα του ελληνικού υπεδάφους που
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είχαν νωρίτερα εντοπισθεί, άρχισαν να εξορύσσονται και να χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη
στις λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που δημιουργούσε. Παράλληλα, η Επιχείρηση
ξεκίνησε την αξιοποίηση της δύναμης των υδάτων με την κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών
στα μεγάλα ποτάμια της χώρας.
Αρκετά νωρίς, το 1956, αποφασίστηκε η εξαγορά όλων των ιδιωτικών και δημοτικών
επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας
διαχείρισης. Σιγά-σιγά, η ΔΕΗ εξαγόρασε όλες αυτές τις επιχειρήσεις και ενέταξε το προσωπικό
τους στις τάξεις της. Σ' όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας της, αγωνίστηκε και πέτυχε την
ενεργειακή αυτονομία της χώρας και έφερε σε πέρας το σπουδαίο έργο του εξηλεκτρισμού της
δημιουργώντας ταυτόχρονα το μεγαλύτερο μέρος της βαριάς ελληνικής βιομηχανίας. Tο
ηλεκτρικό ρεύμα έφτασε με επάρκεια σε κάθε άκρη της ελληνικής γης. Από τα μικρά ακριτικά
νησιά μας ως τους πιο απόμακρους οικισμούς της ορεινής Ελλάδας.

2.10.2 Η ΔΕΗ σήμερα
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει
μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών
ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς,
υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και
μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Μετά την απόσχιση των κλάδων Μεταφοράς
και Διανομής, δημιουργήθηκαν δύο 100% θυγατρικές εταιρείες της ΔΕΗ Α.Ε., ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
(Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
(Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.). Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. έχει
την ευθύνη της διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης και συντήρησης του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των διασυνδέσεών του, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έχει την
ευθύνη για την διαχείριση, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ το
2012 ανήλθε σε 12.5 GW. Ο αριθμός του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανερχόταν
19.998. Στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ δραστηριοποιείται μέσω της θυγατρικής της «ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε.», έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς
σταθμούς καθώς και φωτοβολταϊκούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 116 MW (μη
συμπεριλαμβανομένων των σταθμών στους οποίους η ΔΕΗ Ανανεώσιμες συμμετέχει μέσω
κοινοπραξιών, από την εγκατεστημένη ισχύ των οποίων της αναλογούν 29 MW). Η ΔΕΗ Α.Ε.
ιδρύθηκε το 1950, ενώ από 12.12.2001 έχει εισαχθεί στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και
Λονδίνου.

2.10.3 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση διαφόρων πρωτογενών
πηγών ενέργειας και παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τους
διαθέσιμους εγχώριους Ενεργειακούς Πόρους, την Ενεργειακή Πολιτική της χώρας, τις
γεωλογικές, γεωφυσικές και κλιματολογικές ιδιαιτερότητες αυτής. Οι πηγές παραγωγής
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ενέργειας διακρίνονται στις συμβατικές που βασίζονται σε ορυκτά στερεά, υγρά ή αέρια
καύσιμα, όπως το πετρέλαιο, ο άνθρακας (λιθάνθρακας και λιγνίτης), το φυσικό αέριο, στην
πυρηνική ενέργεια και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που χρησιμοποιούν
ανεξάντλητες πηγές (άνεμος, ήλιος, νερό κλπ) και δεν καταναλώνουν τα περιορισμένα
ενεργειακά ορυκτά αποθέματα.
Το ποσοστό συμμετοχής του πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα
υψηλό, όπως είναι φυσικό, σε κάποιες αραβικές πετρελαιοπαραγωγικές χώρες (όπως σχεδόν
100% στην Υεμένη), αλλά γενικότερα στις άλλες χώρες το ποσοστό του πετρελαίου στην
ηλεκτροπαραγωγή έχει περιοριστεί σημαντικά. Υψηλό ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αερίου
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζουν μεταξύ άλλων χωρών η Ολλανδία (60%) και η
Ιρλανδία (50%).
Τα στατιστικά στοιχεία του 2006 δείχνουν, ότι η χρήση του λιθάνθρακα κυριαρχεί στη Νότια
Αφρική (93%) και στην Πολωνία (92%), ενώ διατηρεί υψηλό ποσοστό στη Δανία (54%), στη Μ.
Βρετανία (37.5%), στην Κορέα (38%) και στις Ην. Πολιτείες (σχεδόν 50%). Ο λιγνίτης παίζει
σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα (55%) και στη Γερμανία (42%). Το ποσοστό της πυρηνικής
ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλό στη Γαλλία (78%), στο Βέλγιο
(54.5%), στην Ουγγαρία (37.5%), στη Σουηδία (47%), στη Νότια Κορέα (37%) και στην
Ελβετία (43%). Τέλος, το ποσοστό της υδροηλεκτρικής ενέργειας εμφανίζει υψηλές τιμές στη
Νορβηγία (98,5%), στην Αυστρία (64%), στον Καναδά (58%), στην Ελβετία (51%), καθώς και
σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την Γκάνα (67%), τη
Βραζιλία (83%), την Κένυα (51%) και τη Βενεζουέλα (72%).
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα προέρχεται κυρίως από θερμοηλεκτρικούς
σταθμούς. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παράγεται περίπου το 50% της συνολικής
ηλεκτρικής ενέργειας. Η συγκέντρωση των θερμοηλεκτρικών σταθμών στο Βορρά της χώρας
δημιουργεί αυξημένες απώλειες κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας στα κέντρα
κατανάλωσης και ανισορροπία στη λειτουργία. Ωστόσο ο σχεδιασμός τους βασίστηκε στην
εγγύτητά τους στις περιοχές που υπάρχουν πλούσια κοιτάσματα λιγνίτη, ο οποίος αποτελεί την
καύσιμη πρώτη ύλη για αυτούς τους σταθμούς. Στη χώρα μας υπάρχουν τέσσερις περιοχές με
σημαντικά αποθέματα λιγνίτη, στη Δράμα, στη Δυτική Μακεδονία, στην Ελασσόνα και στη
Μεγαλόπολη. Σύμφωνα με στοιχεία του 2011 για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (National Report
ΡΑΕ 2012), το 66.5% της εγκατεστημένης ισχύος των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων είναι
θερμικοί σταθμοί, εκ των οποίων με λιγνίτη 4930 MW, με πετρέλαιο 730 MW και με φυσικό
αέριο 4579 MW. To 19.6% είναι μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και το 13.9% είναι μονάδες
ΑΠΕ.
Ο λιγνίτης είναι η σημαντική εγχώρια ενεργειακή πηγή, συνεισφέροντας το 53.15% της
εγχώριας παραγωγής για το 2011. Το φυσικό αέριο συνεισφέρει το 28.3%. Ταυτόχρονα η
ανάδειξη της προστασίας του περιβάλλοντος ως στόχου υψηλής προτεραιότητας της ελληνικής
πολιτείας, οδηγεί σε προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, θέτοντας ως στόχο την
αύξηση συμμετοχής τους στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 34% μέχρι το 2020. Στο
ίδιο πλαίσιο δίνεται έμφαση στην επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου στο
ενεργειακό ισοζύγιο. Επειδή η χρονική διάρκεια ζωής των ήδη γνωστών εκμεταλλεύσιμων
αποθεμάτων λιγνίτη δεν υπερβαίνει τα 35 χρόνια, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι θα πρέπει να
μπουν στο ελληνικό ισοζύγιο ηλεκτρισμού νέα καύσιμα, όπως ο λιθάνθρακας, ώστε να
παραταθεί η διαθεσιμότητα και η χρήση του λιγνίτη σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Οι
ανθρακικές μονάδες επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθμούς απόδοσης από τις λιγνιτικές και κατά
συνέπεια εκπέμπουν μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα ανά παραγόμενη μονάδα
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ηλεκτρικής ενέργειας. Όσον αφορά στις εκπομπές διοξειδίου του θείου, αυτές αντιμετωπίζονται
με αντιρρυπαντικές εγκαταστάσεις όπως η αποθείωση καυσαερίων. Επιπλέον ανάμεσα στα
πλεονεκτήματα του άνθρακα είναι ότι, ενώ το φυσικό αέρια θα είναι διαθέσιμο για τα επόμενα
50 – 60 χρόνια, ο άνθρακας θα είναι διαθέσιμος τουλάχιστον για 200 χρόνια ακόμη. Ωστόσο η
μελλοντική αξιοποίηση του άνθρακα θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα των ηλεκτροπαραγωγών
μονάδων άνθρακα να υιοθετήσουν με χαμηλό κόστος καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες
καύσης, ώστε να προσαρμοστούν στο αυστηρό πλαίσιο των περιβαλλοντικών απαιτήσεων του
«Πρωτοκόλλου του Κυότο» και των αυστηρών Ευρωπαϊκών προδιαγραφών για νέες
εγκαταστάσεις καύσης.
Η εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ ήταν 2140 MW στο τέλος του 2011. Σε επίπεδο τεχνολογίας, τα αιολικά έργα επικρατούν
στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος των έργων ΑΠΕ που βρίσκονται σε λειτουργία.

2.10.4 Μεταφορά και ∆ιανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η µεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται µε γραµµές των 66, 150 και 400 kV. Η διανοµή
γίνεται µε γραµµές µέσης τάσης κυρίως 15 και 20 kV και ακολούθως µε γραµµές χαµηλής
τάσης 400 V. Οι γραµµές µεταφοράς είναι κατά κανόνα εναέριες, σε σηµεία όµως όπου µπορεί
να υπάρχει παρενόχληση, όπως για παράδειγµα σε αστικά συγκροτήµατα , κατοικηµένες
περιοχές ή για υποθαλάσσια µεταφορά , χρησιµοποιούνται καλώδια ισχύος Υ.Τ. 400 kV, 150
kV, 66 kV ή 20 kV, υπόγεια ή υποβρύχια. Το 2010 το συνολικό µήκος των γραµµών µεταφοράς
του ελληνικού συστήµατος ήταν περίπου 12.200 km. Από αυτά, τουλάχιστον τα 10.900 km
περίπου είναι εναέριες γραµµές µεταφοράς, τα 250 km υπόγεια καλώδια και τα 150 km
υποβρύχια καλώδια. Το σύστηµα µεταφοράς περιλαµβάνει επίσης και 517 περίπου
µετασχηµατιστές και αυτοµετασχηµατιστές µε συνολική ονοµαστική ισχύ 40.353 MVA. Το
σύστηµα διανοµής διαθέτει (σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ΕΗ έως και το 2010) 228.000 km
γραµµών διανοµής. Από αυτές τουλάχιστον 185.400 km είναι εναέριες, 17.1401 km υπόγειες
και 1.058 km υποβρύχιες. Σύµφωνα µε στοιχεία του ∆.Ε.∆.∆.Η.Ε στο ∆ίκτυο Μ.Τ. ανήκουν
περίπου 107.500 km, στο δίκτυο ΧΤ 121.400 km, και 155.000 Υποσταθµοί ΜΤ/ΧΤ.
Η εξέλιξη των εναέριων γραµµών µεταφοράς και διανοµής µε το χρόνο ϕαίνεται στα
παρακάτω σχήµατα :

Σχήµα 2.16: Χρονική Εξέλιξη των γραµµών µεταφοράς (αριστερά) και διανοµής (δεξιά) στο ελληνικό
σύστηµα.[14]

Τη σπονδυλική στήλη του διασυνδεδεµένου συστήµατος µεταφοράς αποτελούν οι τρείς
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γραµµές διπλού κυκλώµατος των 400 kV, που µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια κυρίως από το
σπουδαιότερο για τη χώρα µας ενεργειακό κέντρο παραγωγής της ∆υτικής Μακεδονίας. Στην
περιοχή αυτή παράγεται περίπου το 70% της συνολικής ηλε- κτροπαραγωγής της χώρας, που
στη συνέχεια µεταφέρεται στα µεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Κεντρικής και Νότιας
Ελλάδας, όπου καταναλώνεται περίπου το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από τις
γραµµές των 400 kV , το διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς διαθέτει επίσης εναέριες και
υπόγειες γραµµές των 150 kV και υποβρύχια καλώδια των 150 kV που συνδέουν τα νησιά της
∆υτικής Ελλάδας, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο µε το διασυνδεδεµένο σύστηµα
µεταφοράς, καθώς και µία υποβρύχια διασύνδεση της Κέρκυρας µε την Ηγουµενίτσα στα 66
kV.
Το διασυνδεδεµένο σύστηµα µεταφοράς είναι συνδεδεµένο µε τα γειτονικά ηλεκτρικά
συστήµατα των Βαλκανικών χωρών και πρόσϕατα µε το ηλεκτρικό σύστηµα της Ιταλίας.
Συγκεκριµένα οι διασυνδέσεις µε τα γειτονικά κράτη είναι οι εξής:
• Με Αλβανία: Μια γραµµή µεταφοράς των 400 kV και µια των 150 kV ( Η δεύτερη είναι
προσωρινά ανενεργή)
• Με ΠΓ∆Μ: Μια γραµµή µεταφοράς των 400 kV και µια των 150 kV ( Η δεύτερη πρόκειται
να αναβαθµιστεί σε 400 kV )
• Με Βουλγαρία: Μια µοναδική γραµµή των 400 kV
• Με Ιταλία: ∆ιασύνδεση Συνεχούς ρεύµατος µήκους 270 km, 163 από αυτά είναι υποβρύχια,
400 kV,ισχύος 500 MW
Το δίκτυο διανοµής της ∆.Ε.Η. παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε 6.8 εκατοµµύρια περίπου
καταναλωτές µε γραµµές µέσης τάσης (22 kV, 20 kV, 15 kV και 6.6 kV) και χαµηλής τάσης
(380/220 V). Σύµφωνα µε το Ν. 2773/1999, η ∆.Ε.Η. µέσω της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ιανοµής,
είναι ο µοναδικός διανοµέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ παραµένει και
διαχειριστής του δικτύου διανοµής. Η επιχειρησιακή Μονάδα της ∆ιανοµής είναι υπεύθυνη για
τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην περιοχή του
διασυνδεδεµένου συστήµατος όσο και στα µη διασυνδεδεµένα νησιά. Παραλαµβάνει την
ηλεκτρική ενέργεια από τη Μεταφορά και µέσω του δικτύου της, παρέχει τη δυνατότητα σε
όλους τους χρήστες να προµηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια που επιθυµούν.Μέσω του
δικτύου διανοµής, η ∆.Ε.Η. υλοποίησε το τεράστιο έργο του εξηλεκτρισµού της χώρας,
δίνοντας τη δυνατότητα ο ηλεκτρισµός να ϕτάσει σε κάθε γωνιά της. Σήµερα, η παραγωγή της
∆.Ε.Η. και άλλοι ιδιώτες παραγωγοί, καθώς και οι εισαγωγείς ενέργειας , προσϕέρουν
ηλεκτρική ενέργεια στην χονδρεµπορική αγορά και την εγχέουν στο ∆ιασυνδεδεµένο
Ηλεκτρικό Σύστηµα της χώρας. Η ενέργεια αυτή διαδοχικά, µέσω των δικτύων µεταφοράς και
∆ιανοµής ϕθάνει στους καταναλωτές.
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Σχήµα 2.17: ∆ιασυνδεδεµένο δίκτυο µεταφοράς Ελλάδας[12]

2.10.5 Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας & ανταγωνισμός
Από 1.7.2004 αναγνωρίζεται δικαίωμα επιλογής προμηθευτή για όλους τους καταναλωτές
πλην των οικιακών. Για τους τελευταίους το δικαίωμα αυτό αναγνωρίστηκε από 1.7.2007, με
εξαίρεση τους καταναλωτές που είναι εγκατεστημένοι σε Απομονωμένα Μικροδίκτυα (μη
Διασυνδεδεμένα νησιά). Έτσι το 2007 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ορόσημο για τις
ενεργειακές αγορές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω της πλήρους απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη πολλοί Ευρωπαίοι καταναλωτές απολαμβάνουν στην
καθημερινότητά τους το δικαίωμα επιλογής Προμηθευτή. Όμως στις χώρες τις Ευρώπης που δεν
έχουν ενεργοποιηθεί ιδιαίτερα άλλοι αξιόπιστοι Προμηθευτές ενέργειας πέραν του Δεσπόζοντος,
όπως στην Ελλάδα, το δικαίωμα αυτό δεν έχει ασκηθεί για τη πλειοψηφία των καταναλωτών.
Το πρώτο βήμα προς το χτίσιμο των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη λειτουργία της
απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας ήταν η λήψη μέτρων σε θεσμικό
επίπεδο, προκειμένου να εξαλειφθούν οι στρεβλώσεις που επικράτησαν κατά την εικοσαετία
1980-2000, όπου προτεραιότητα δόθηκε στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και στη
διατήρηση χαμηλών τιμολογίων. Ωστόσο είναι γεγονός, ότι η απελευθέρωση της ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα προχωράει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Οι νόμοι επιτρέπουν πλέον
να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ανεξάρτητοι παραγωγοί και προμηθευτές εκτός από τη ΔΕΗ
Α.Ε. και διασφαλίζουν την πρόσβαση των Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς διακρίσεις. Έτσι δραστηριοποιούνται στην Εμπορία & Προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας αρκετές εταιρείες και ήδη κάποιοι καταναλωτές προμηθεύονται ηλεκτρική
ενέργεια από άλλον Προμηθευτή πέραν της ΔΕΗ Α.Ε.. Παράλληλα ορισμένες βιομηχανίες
εισάγουν ηλεκτρική ενέργεια για ιδία κατανάλωση.
Το 2011, η λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από την αύξηση στην
καταγραφή ποσοστών αλλαγής εκπροσώπησης ανά κατηγορία πελατών (supplier switching).
Ειδικά στην κατηγορία των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών της ΧΤ και ΜΤ το 12.3% και

54

το 11,5% (ανά όγκο κατανάλωσης) των αντίστοιχων πελατών είχε αλλάξει προμηθευτή μέχρι το
τέλος του 2011. Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ Α.Ε. στο σύνολο της λιανικής αγοράς και όσον
αφορά τον όγκο κατανάλωσης παρέμεινε ιδιαίτερα υψηλό και το 2011, αλλά αναπτύχθηκε
κινητικότητα κυρίως προς 2 εναλλακτικούς προμηθευτές, γεγονός που υποδηλώνει και τη
διάθεση των καταναλωτών για ανάπτυξη του ανταγωνισμού στο χώρο της προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας. Εκτός από τη ΔΕΗ Α.Ε. 24 άλλες εταιρείες έχουν λάβει Άδεια
Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι περισσότερες από αυτές τις εταιρείες δραστηριοποιούνται
στην Εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας (εισαγωγές), παρά στην Προμήθεια της λιανικής αγοράς.

2.10.6 Η οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας στη χώρα μας. Στην αγορά αυτή συμμετέχουν, οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας
που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από διαφορετικές πηγές, ο Διαχειριστής του Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ A.E.), ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (όπως η ΔΕΗ
Α.Ε.) και οι καταναλωτές.
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε
σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα
καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι η λειτουργία, συντήρηση και
ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια
με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι πλήρως ανεξάρτητος
λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης αποφάσεων, τηρώντας όλες τις
προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία
2009/72/ΕΚ.
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)
συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011
και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την
οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του
Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ
Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις
ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.
Έργο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης
πρόσβασης στο δίκτυο διανομής των καταναλωτών, των Προμηθευτών και γενικότερα όλων των
χρηστών του δικτύου. Στους στόχους του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. είναι η αξιόπιστη τροφοδοσία των
καταναλωτών, η διατήρηση της ποιότητας της τάσης του ρεύματος και η διαρκής βελτίωση της
ποιότητας εξυπηρέτησης των καταναλωτών.
Οι Προμηθευτές είναι υπεύθυνοι για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς
καταναλωτές.
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2.10.7 Οι Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε
σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα
καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη
του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο
ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. Ο ΑΔΜΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο
είναι πλήρως ανεξάρτητος λειτουργικά και διοικητικά, έχοντας ουσιαστικές εξουσίες λήψης
αποφάσεων, τηρώντας όλες τις προς αυτό απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο
Νόμο 4001/2011 και στην Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει ως έργο τη
λειτουργία, εκμετάλλευση, διασφάλιση της συντήρησης και μέριμνα για την ανάπτυξη του
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και των
διασυνδέσεών του με τα άλλα δίκτυα για να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με
ηλεκτρική ενέργεια, κατά τρόπο επαρκή, ασφαλή, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.
Επιδίωξή του είναι η βέλτιστη κατανομή του φορτίου στο Σύστημα. Στα μη-διασυνδεδεμένα
νησιά, ο αντίστοιχος φορέας είναι η ΔΕΗ Α.Ε.
Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς είναι υπεύθυνος για:
• τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ικανότητας του Συστήματος να ανταποκρίνεται στην
εύλογη ζήτηση για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας
• τη συμβολή στην ασφάλεια του εφοδιασμού της χώρας μέσω επαρκούς δυναμικού μεταφοράς
και αξιοπιστίας του Συστήματος
• τη διαχείριση των ροών ενέργειας στο Σύστημα με συνεκτίμηση των ανταλλαγών με άλλα
διασυνδεδεμένα δίκτυα
• την αποφυγή κάθε διάκρισης μεταξύ των χρηστών του Συστήματος
• την παροχή στους χρήστες του Συστήματος των πληροφοριών που χρειάζονται για την
αποτελεσματική πρόσβαση σε αυτό.
Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας)
συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011
και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την
οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του
Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ
Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις
ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.
Τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής είναι:
• η διατήρηση ασφαλούς, αξιόπιστου και αποδοτικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
στην περιοχή που καλύπτει, λαμβάνοντας τη δέουσα μέριμνα για το περιβάλλον
• η αποφυγή κάθε διάκρισης μεταξύ των χρηστών του Δικτύου
• η παροχή στους χρήστες του Δικτύου των πληροφοριών που χρειάζονται για αποτελεσματική
πρόσβαση στο Δίκτυο
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• η παραχώρηση προτεραιότητας στις εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή απόβλητα, ή που παράγουν συνδυασμένα ενέργεια και
θερμότητα
• η προμήθεια της ενέργειας που χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και
να διατηρούν εφεδρικό δυναμικό στο δίκτυό τους με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες
στην αγορά διαδικασίες
• η λήψη μέτρων για ενεργειακή απόδοση/διαχείριση της ζήτησης ή/και η πρόβλεψη
κατανεμημένης παραγωγής που θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη αναβάθμισης
ή αντικατάστασης του δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας.
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Κεφάλαιο 3ο
Σφάλµατα & Προστασία
στο Δίκτυο Διανοµής
3.1 Εισαγωγή[6]
Η αυξανόµενη εξάρτηση της σύγχρονης κοινωνίας από την ηλεκτρική ενέργεια οδήγησε στα
σηµερινά πολύπλοκα και εκτεταµένα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Με τη σηµερινή
οργάνωση της ζωής µας και η συντοµότερη διακοπή της λειτουργίας των ΣΗΕ προκαλεί
τροµακτική αναστάτωση στις δραστηριότητες µας, λόγω του µεγάλου πλήθους των ηλεκτρικών
συσκευών που χρησιµοποιούµε στις σύγχρονες κοινωνίες. Επειδή όµως ανεξάρτητα των
προσπαθειών µας πάντα ϑα συµβαίνουν σϕάλµατα στα ΣΗΕ, η αντιµετώπισή τους απαιτεί
συστήµατα προστασίας µε τη µεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία και ακρίβεια. Τα χρήµατα που
επενδύονται στην παραγωγή, τη µεταφορά αλλά και στη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας είναι
τόσο µεγάλα, ώστε να πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέτρα όχι µόνο για την καλύτερη δυνατή
απόδοση των διάφορων συστηµάτων, αλλά και για την προφύλαξη τους από διάφορα
βραχυκυκλώµατα.΄Οταν συµβαίνει ένα βραχυκύκλωµα, η καταστροφική ικανότητα της
τεράστιας ενέργειας των συστηµάτων ισχύος µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζηµιές στις
διάφορες συσκευές του συστήµατος. Με µια προσεκτική σχεδίαση τέτοια βραχυκυκλώµατα
µπορούν να γίνουν πολύ σπάνια, αλλά είναι αδύνατο να αποφευχθούν τελείως λόγω των
κεραυνών και των ατυχηµάτων.
Στο παρόν κεφάλαιο ϑα κάνουµε µια παρουσίαση των σηµαντικότερων σϕαλµάτων που
παρουσιάζονται στο δίκτυο διανοµής και ϑα µελετήσουµε τα µέσα προστασίας από αυτά.

3.2 Είδη Σφαλµάτων[1]
Μια γραµµή διανοµής µέσης τάσης είναι δυνατόν να βγεί εκτός λειτουργίας για πολλούς
λόγους. Ο χρόνος που µια γραµµή ϑα παραµείνει εκτός λειτουργίας διαχωρίζει τα σϕάλµατα
σε τρείς επιµέρους κατηγορίες:
• Παροδικό Σφάλµα: Είναι το σϕάλµα µιας γραµµής, το οποίο την ϑέτει εκτός λειτουργίας
για µερικά δευτερόλεπτα µόνο. Μπορεί, για παράδειγµα, να προκληθεί από ένα κλαδί
δένδρου που ϑα ακουµπήσει τον αγωγό για κάποια δευτερόλεπτα σε περίπτωση ισχυρών
ανέµων (γι΄ αυτό δεν πρέπει οι γραµµές να περνάνε µέσα απο δένδρα). Μετά το πέρας αυτού
του χρόνου, η γραµµή επανέρχεται σε λειτουργία χωρίς επέµβαση από τους τεχνικούς της
αρµόδιας επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας.
• Μόνιµο Σφάλµα: Είναι το σϕάλµα µιας γραµµής, που την ϑέτει εκτός λειτουργίας µόνιµα.
Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να γίνει παρέµβαση συνεργείου της εταιρείας, ώστε να
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εντοπίσει και να αποκαταστήσει τη βλάβη στη συγκεκριµένη γραµµή. Αυτό το είδος
σϕάλµατος σε µια γραµµή µεταφοράς είναι και το πιο σηµαντικό.
• Παραµένον Σφάλµα: Είναι το είδος του σϕάλµατος µιας γραµµής , το οποίο ορίζεται ως
κάτι ενδιάµεσο του µόνιµου και του παροδικού σϕάλµατος. Εµφανίζεται όταν η γραµµή
είναι εκτός (µόνιµο σϕάλµα) και µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα, χωρίς επέµβαση της
∆.Ε.Η., ξαναµπαίνει στο δίκτυο (παροδικό σϕάλµα).
Σύµφωνα µε τα προηγούµενα συµπεραίνουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό κυρίως από
οικονοµική άποψη , η ελαχιστοποίηση των µόνιµων σϕαλµάτων στο δίκτυο.

3.3 Αιτίες Πρόκλησης Σφαλµάτων & Υπερτάσεις[1]
Τα είδη των ηλεκτρικών τάσεων που εµφανίζονται σε διάφορες ϑέσεις ενός ηλεκτρικού
συστήµατος είναι δύο: α)αυτές που εµφανίζονται υπό οµαλές συνθήκες λειτουργίας και β)αυτές
που εµφανίζονται σε εξαιρετικές µόνο περιπτώσεις ή ανωµαλίες, που δηµιουργούνται από
διάφορες αιτίες που ϑα αναπτυχθούν παρακάτω. ΄Οταν υπάρχει µια συγκεκριµένη αιτία, όπως
βλάβη στο υλικό, κακές ατµοσφαιρικές συνθήκες, ρύπανση µονωτήρων, υπερβολική
καταπόνηση , ανθρώπινη ενέργεια, πυρκαγιά, τότε δηµιουργείται σφάλµα στο σύστηµα, που
εµφανίζεται µε τη µορφή επικίνδυνων υπερτάσεων σ΄ αυτό. Συνήθως, οι τάσεις αυτές που
εµφανίζονται σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις είναι πολύ µεγαλύτερες από αυτές που επικρατούν
στη µόνιµη κατάσταση λειτουργίας και γι΄ αυτό ονοµάζονται υπερτάσεις.
Κατά κανόνα, οι υπερτάσεις, παρόλο που διαρκούν πολύ µικρό χρονικό διάστηµα (συνήθως
έχουν κρουστική µορφή), ασκούν στις µονώσεις τις πιο σοβαρές διηλεκτρικές καταπονήσεις και
γι΄ αυτό οι µονώσεις του συστήµατος πρέπει να σχεδιάζονται, ώστε να αντέχουν σε πιθανές
εµφανιζόµενες υπερτάσεις. Επειδή µερικές υπερτάσεις µπορούν να λάβουν εξαιρετικά υψηλές
τιµές, όπως αυτές που προέρχονται από κεραυνικά πλήγµατα και γενι- κότερα από κακές
ατµοσφαιρικές συνθήκες, η µόνωση έναντι αυτών γίνεται πολύ δαπανηρή. Υπάρχουν όµως και
άλλες αιτίες σϕαλµάτων, όπως είναι η περίπτωση ενός µονωτήρα που η επιφάνεια του
παρουσιάζει ένα ορισµένο τύπο ρύπανσης, που η τάση οµαλής λειτουργίας, εξαιτίας της
συνεχούς εφαρµογής της, αποτελεί πιο σοβαρή καταπόνηση από µια παροδική υπέρταση. Η
σχεδίαση της µόνωσης που πρέπει να κατέχει κάθε ϑέση του συστήµατος, γίνεται κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε αυτή να αντέχει στην πιο κρίσιµη και υπερβολική καταπόνηση.
Η σοβαρότητα µιας καταπόνησης δεν εξαρτάται µόνο από το εύρος της τάσης αλλά και από τη
µορφή και τη χρονική διάρκεια της. Η συµπεριφορά της µόνωσης, όταν αυτή υποβάλλεται σε
ένα ορισµένο τύπο τάσης, ονοµάζεται απόκριση της µόνωσης. Η απόκριση της µόνωσης είναι
ένα καθαρό εµπειρικό µέγεθος, το οποίο καθορίζεται µε δοκιµές σε εργαστήριο υψηλών
τάσεων. Οι δοκιµές αυτές αποβλέπουν στο να διαµορφωθεί η µόνωση µε το καλύτερο δυνατό
υλικό και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα να προκληθεί διάσπαση της
µόνωσης , όταν στο σύστηµα παρουσιάζονται ακραίες υπερτάσεις.
Οι πιθανές υπερτάσεις που µπορούν να εµφανισϑούν σε ένα σύστηµα χωρίζονται στις
παρακάτω κατηγορίες:
• Εξωτερικές: ΄Εχουν σαν πηγή, τις ατµοσϕαιρικές εκκενώσεις και πιο συγκεκριµένα τις
εκκενώσεις νέφους-γης που καλούνται κεραυνοί. Με αυτό το είδος υπερτάσεων ϑα
ασχοληθούµε κυρίως στην παρούσα διπλωµατική.
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• Εσωτερικές: ∆ηµιουργούνται από εσωτερικές διαταραχές της οµαλής λειτουργίας του

συστήµατος. Οι εσωτερικές υπερτάσεις ανάλογα µε το µηχανισµό γεννέσεως τους, τη
διάρκεια και το µέγεθος τους χωρίζονται σε :
α) ∆υναµικές υπερτάσεις
β) Μεταβατικές υπερτάσεις χειρισµών
Παρακάτω παρουσιάζουµε συνοπτικά κάθε µια κατηγορία απο τις προαναφερθείσες
υπερτάσεις.

3.3.1 ∆υναµικές Υπερτάσεις[1]
Οι δυναµικές υπερτάσεις έχουν σχετικά µικρό εύρος αλλά µεγάλη διάρκεια, από ένα κλάσµα
του δευτερολέπτου µέχρι αρκετά λεπτά. Οι δυναµικές υπερτάσεις , παρόλο που για δίκτυα
υψηλής τάσης, µέχρι 300 kV, και υπερυψηλής τάσης, 300-750 kV, δεν αντιπροσωπεύουν
επικίνδυνες καταπονήσεις για τις µονώσεις, παίζουν όµως σηµαντικό ρόλο, γιατί βάση αυτών
γίνεται ο καθορισµός των χαρακτηριστικών των αλεξικέραυνων και έτσι επιδρούν έµµεσα στη
µόνωση των πιο δαπανηρών συσκευών του συστήµατος, όπως είναι οι µετασχηµατιστές,
διακόπτες κ.λ.π. και κατά συνέπεια στο κόστος του.
Οι κυριότερες αιτίες δυναµικών υπερτάσεων είναι:
1.
2.
3.
4.

Απόρριψη Φορτίου
Αποσύνδεση επαγωγικού & Σύνδεση χωρητικού ϕορτίου
Φαινόµενο Ferranti
Βραχυκύκλωµα µιας ϕάσης πρός τη γη

Σοβαρές δυναµικές υπερτάσεις µε τη συχνότητα του δικτύου µπορούν να αναπτυχθούν από το
συνδυασµό απόρριψης ϕορτίου και ϕόρτιση της γεννήτριας µε ένα χωρητικό ϕορτίο (π.χ. µια
αφόρτιστη γραµµή) και ταυτόχρονο µονοφασικό βραχυκύκλωµα προς τη γη.
Αυτεπαγωγές αντισταθµίσεως συνδεόµενες πρός τη γη συµβάλλουν στη µείωση πολλών
κατηγοριών υπερτάσεων βραχυκυκλώµατα πρός τη γη, απόρριψη ϕορτίου κ.λ.π) ενώ συγχρόνως
απορροφούν άεργο χωρητική ισχύ αφόρτιστων γραµµών.

3.3.2 Υπερτάσεις Χειρισµών[1,6]
Οι µεταβατικές υπερτάσεις χειρισµών αποτελούν µια κατηγορία καταπονήσεων που απέκτησε
ιδιαίτερη σηµασία µετά την εισαγωγή των δικτύων υπερυψηλής τάσης (πάνω από 300 kV). Οι
υπερτάσεις χειρισµών, όπως και οι δυναµικές υπερτάσεις είναι ανάλογες πρός την τάση
κανονικής λειτουργίας και κατά συνέπεια το εύρος τους αυξάνει µε την αύξηση της τάσης
κανονικής λειτουργίας. Με οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης σε ένα ηλεκτρικό δίκτυο (π.χ.
ζεύξη - απόζευξη ενός διακόπτη) εµφανίζονται οι υπερτάσεις χειρισµών, οι οποίες διαδίδονται
στο ηλεκτρικό δίκτυο, υπό µορφή οδευόντων κυµάτων µε σύνθετη κυµατοµορφή.
Οι συνηθέστερες περιπτώσεις ανάπτυξης και διάδοσης τέτοιων υπερτάσεων σ΄ ένα δίκτυο είναι
οι παρακάτω :
• ∆ιακοπή χωρητικών ρευµάτων
• ∆ιακοπή ρευµάτων βραχυκυκλώµατος
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• ∆ιακοπή µικρών επαγωγικών ρευµάτων
• Ζεύξη, Απόζευξη και επανάζευξη ανοικτών γραµµών
Οι υπερτάσεις χειρισµών ϑεωρητικά µεν µπορούν να λάβουν υψηλότατες τιµές, συνήθως
όµως το εύρος τους είναι αρκετά περιορισµένο κάτω από µια µέγιστη τιµή και η χρονική
τους διάρκεια είναι της τάξης εκατοντάδων µs έως και λίγων χιλιάδων µs. Παλαιότερα,
προκειµένου να ελεγχθεί η αντοχή ηλεκτρολογικού εξοπλισµού σε υπερτάσεις χειρισµών,
αυτός υποβάλλονταν σε εργαστηριακή καταπόνηση µε συρµούς αποσβεννυµένων ταλαντώσεων. Αργότερα ήρθε η καταπόνηση µε διπλοεκθετικές κρουστικές τάσεις µεγάλης
διάρκειας (αρχικά µε κυµατοµορφή 200/2000 µs και τώρα µε την 250/2500 µs). Γενικά η
εξοµοίωση των υπερτάσεων χειρισµών σε εργαστηριακές συνθήκες, µε µια κρουστική τάση
είναι µια δύσκολη διαδικασία, διότι εκτός από την ανωµαλία της µορφής τους, απαιτείται
µεγαλύτερη ακρίβεια στη σχεδίαση µονώσεων για την αντοχή τους σε τέτοιες υπερτάσεις.

3.3.3 Εξωτερικές Υπερτάσεις[1,5]
Υπερτάσεις µπορούν να εµφανισθούν σε ένα σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας και εξαιτίας
των κεραυνικών ϕαινοµένων. Οι κεραυνικές εκκενώσεις µπορούν να δηµιουργήσουν
διακοπές στο δίκτυο παροχής και ϕθορά του συστήµατος µεταφοράς ή και διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικά υπερτάσεις οφειλόµενες σε κεραυνικά πλήγµατα, καλούνται
ατµοσφαιρικές υπερτάσεις. Οι υπερτάσεις αυτού του τύπου είναι σχεδόν ανεξάρτητες από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστηκά του ηλεκτρικού συστήµατος. Για το λόγο αυτό, στα συστήµατα
χαµηλότερης τάσης (µέχρι 300 kV), οι ατµοσϕαιρικές υπερτάσεις είναι πιο κρίσιµες από τις
µεταβατικές υπερτάσεις χειρισµών και έτσι η σχεδίαση της µόνωσης τους γίνεται βάσει των
ατµοσϕαιρικών υπερτάσεων. Καθώς όµως η τάση του δικτύου αυξάνει, υπάρχει ένα όριο που
οι υπερτάσεις χειρισµών καθίστανται πιο κρίσιµες από τις ατµοσϕαιρικές και έτσι η
σχεδίαση της µόνωσης ϑα πρέπει να γίνεται βάσει των υπερτάσεων χειρισµών.

3.4 Μηχανισµοί ∆ηµιουργίας Υπερτάσεων από Κεραυνούς[1]
Υπάρχουν βασικά τρείς µηχανισµοί µε τους οποίους ένας κεραυνός µπορεί να δηµιουργήσει
υπέρταση σε µια εναέρια γραµµή :
• Από επαγωγή, εξ αιτίας κεραυνού που πλήττει το έδαφος κοντά στη γραµµή και όχι την ίδια
τη γραµµή
• Από άµεσο πλήγµα κεραυνού στον αγωγό µιας ϕάσης της γραµµής
• Από πλήγµα στον αγωγό προστασίας, µε τον οποίο προστατεύονται γενικά οι γραµµές
µεταφοράς από κεραυνούς
Στα πρώτα χρόνια που άρχισαν να κατασκευάζονται οι εναέριες γραµµές, επικρατούσε η
αντίληψη, ότι η πιθανότητα ένας κεραυνός να πλήξει άµεσα µια γραµµή ήταν µηδαµινή και
πως, όταν αυτό σπάνια συνέβαινε, δεν υπήρχε τρόπος να προληφθεί το βραχυκύκλωµα της
γραµµής. ΄Ηταν έτσι γενικά πιστευτό , πως το σύνολο σχεδόν των ανωµαλιών που προκαλούσαν
οι κεραυνοί οφειλόταν στην πρώτη από τις πιο πάνω ανωµαλίες, δηλαδή την επαγωγή.
Με τη πάροδο του χρόνου ανακαλύφθηκε, ότι υπερτάσεις δηµιουργούνται στις γραµµές όχι
µόνο από τα άµεσα πλήγµατα σε αυτές αλλά και από έµµεσα. Με την παραδοχή αυτή,
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αναζητήθηκαν τρόποι για να αντιµετωπισϑούν τα βραχυκυκλώµατα που προκαλούσαν οι
κεραυνοί στα ηλεκτρικά δίκτυα και αναγνωρίστηκαν από την αρχή δύο µέθοδοι προστασίας των
εναέριων δικτύων :
1. Τοποθέτηση σε κατάλληλες ϑέσεις πάνω από τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, γειωµένων
αγωγών (αγωγοί προστασίας) που συλλέγουν τα άµεσα κεραυνικά πλήγµατα προστατεύοντας
έτσι τα ενεργά στοιχεία του κυκλώµατος. Η µέθοδος αυτή χρησιµοποιείται µέχρι σήµερα για
την προστασία, κυρίως, των γραµµών µεταφοράς.
2. Η σύνδεση ανάµεσα στα ενεργά στοιχεία του συστήµατος και τη γη , ειδικών συσκευών µε
ασϑενή µόνωση (αλεξικέραυνα) που επιτρέπουν µεν στιγµιαία, τη διοχέτευση του ϕορτίου
του κεραυνού στη γη, διακόπτουν όµως στην συνέχεια τη ροή ρεύµατος στη συχνότητα του
δικτύου. Αλεξικέραυνα ή όπως ορθότερα ονοµάζονται ‘απαγωγείς υπερτάσεων’ χρησιµοποιούνται συνήθως για την προστασία των συσκευών των σταθµών.

3.4.1 Υπερτάσεις από επαγωγή[1]
Καθώς ο οδηγός οχετός του κεραυνού κατέρχεται πρός το έδαφος, κοντά σε µια γραµµή,
ϕορτίο Φ, µε πρόσηµο αντίθετο από αυτό του οχετού, συσσωρεύεται στην περιοχή της
γραµµής που πρόσκειται στον οχετό. Εάν ο οχετός δεν πλήξει τη γραµµή αλλά ένα σηµείο Μ
του εδάφους σε απόσταση ‘δ’ από τον άξονα χχ΄ της γραµµής, τότε, µε την απότοµη
εξουδετέρωση του ϕορτίου του, που ϑα συµβεί, ϑα πάψει να υπάρχει ο λόγος συσσώρευσης
του ϕορτίου Φ στη γραµµή και αυτό ϑα διαχυθεί µε τη µορφή δύο αντίθετων οδευόντων
κυµάτων ρεύµατος I πρός τις αποµακρυσµένες περιοχές της, από όπου είχε προηγούµενα
προέλθει.

Σχήµα 3.1: ∆ηµιουργία υπερτάσεως εξ επαγωγής απο έµµεσο πλήγµα κεραυνού[1]

Κάθε ένα από τα ρεύµατα I, πολλαπλασιαζόµενο µε την κυµατική αντίσταση, Z0 , της
γραµµής, δίνει γέννεση σε µια τάση :
(3.1)
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Επειδή το επαγώµενο ϕορτίο, Φ, είναι πάντα σηµαντικά µικρότερο από το ϕορτίο του
κεραυνού - εξαρτώµενο και απο την απόσταση ‘δ’ - οι δύο εντάσεις I δεν είναι συνήθως
αρκετά µεγάλες, ώστε η δηµιουργούµενη τάση V να αποτελεί κίνδυνο για τις µονώσεις
γραµµών µεσαίας ή υψηλής τάσης. Για γραµµές χαµηλής τάσης όµως - γραµµές διανοµής
κάτω από 40-50 kV, η υπέρταση του τύπου αυτού µπορεί να είναι επικίνδυνη για τη
µόνωση.

3.4.2 Υπερτάσεις από άµεσο πλήγµα κεραυνού σε αγωγό ϕάσης[1]
΄Οταν ένας κεραυνός πλήττει τον αγωγό ϕάσης µιας γραµµής, το συνολικό ρεύµα, I0 , του
κεραυνού διχάζεται σε δύο τµήµατα που διαρρέουν τη γραµµή απο το σηµείο του πλήγµατος,
Μ, πρός αντίθετες κατευθύνσεις.

Σχήµα 3.2: ∆ηµιουργία υπερτάσεων απο άµεσο πλήγµα κεραυνού σε αγωγό ϕάσης[1]

Κάθε ένα από τα ρεύµατα I0/2, πολλαπλασιαζόµενο µε την κυµατική αντίσταση, Z0, της
γραµµής, δίνει την µε τον τρόπο αυτό παραγόµενη υπέρταση :
(3.2)
Σαν παράδειγµα, για ένα κεραυνό µικρής σχετικά εντάσεως, I0 =10 kA, που πλήττει µια
γραµµή µε Z0 =350 Ω, ϑα είναι :

50 kV

(3.3)

Η υπέρταση αυτή είνα ικανή να διασπάσει τη µόνωση δικτύων ονοµαστικής τάση µέχρι και
500 kV. Αυτό δείχνει πως για να αποφευχθούν συχνές διασπάσεις της µόνωσης των γραµµών,
χρειάζεται κάποιο είδος προστασίας, που όπως περιγράφεται παρακάτω επιτυγχάνεται στις
γραµµές υψηλής τάσης µε τους αγωγούς προστασίας ή µε διακόπτες ταχείας επαναφοράς σε
γραµµές που δεν έχουν αγωγούς προστασίας (π.χ γραµµές διανοµής 20 kV και γραµµές
καταναλωτών 220/380 V).
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3.4.3 Υπερτάσεις από πλήγµα στον αγωγό προστασίας - Ανάστροφη
διάσπαση[1]
Στις γραµµές υψηλής τάσης, για να προληφθούν άµεσα πλήγµατα κεραυνών στους αγωγούς
ϕάσεων, τοποθετούνται πάνω απ΄ αυτούς ένας ή δύο ‘αγωγοί προστασίας’ που συνδέονται µε
τους µεταλλικούς πύργους. Εφ΄ όσον η τοποθέτηση των αγωγών προστασίας γίνει σωστά - όπως
υποδεικνύεται από την ηλεκτρογεωµετρική µέθοδο - το σύνολο των κεραυνών που ϑα έπλητταν
τον αγωγό µιας ϕάσης, συλλέγονται από τον αγωγό προστασίας.
Το ρεύµα I0 , του κεραυνού διχάζεται και πάλι σε δύο τµήµατα, I0/2, που ρέουν, από το σηµείο
του πλήγµατος πάνω στον αγωγό προστασίας, σε αντίθετες κατευθύνσεις µε τη µορφή
οδευόντων κυµάτων. Το κύµα τάσης, που είναι αλληλένδετο µε καθένα από τα κύµατα αυτά
ρεύµατος ϑα είναι:
(3.4)
όπου Zg, η κυµατική αντίσταση του αγωγού προστασίας.

Σχήµα 3.3: Προστασία γραµµής µε αγωγό προστασίας[1]

Αν υποτεθεί ότι ο αγωγός προστασίας περατούται σε ένα πύργο (χωρίς να συνεχίζεται από
την άλλη πλευρά του πύργου) το ρεύµα I0/2 ϑα διοχετευθεί µέσα από τον πύργο και την
αντίσταση γείωσης του στη γη. Ανακλάσεις που συµβαίνουν στη βάση του πύργου
υπερτίθενται στο προσπίπτον κύµα V , προκαλώντας έτσι τη µείωση του. Επειδή όµως το
ρεύµα I0/2 , διαρρέει την αντίσταση γείωσης, R , του πύργου, (βλ. σχήµα 3.3) ο τελευταίος
αποκτά στιγµιαία την τάση :
(3.5)
Μια πρόσϑετη υπερύψωση της τάσης προκύπτει λόγω της αυτεπαγωγής του πύργου (~20 µH).
Οι αγωγοί ϕάσης, διατηρούν, εξαιτίας της χωρητικής ζεύξεως τους µε τη γη, περίπου το
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δυναµικό της γης. ΄Ετσι ανάµεσα στο µεταλλικό πύργο και τους αγωγούς των ϕάσεων
εµφανίζεται η παραπάνω τάση, η οποία, αν είναι αρκετά υψηλή, µπορεί να προκαλέσει
διάσπαση της µόνωσης.
Στην πραγµατικότητα , η καταπόνηση είναι µικρότερη από από την τιµή V=I0·R, εξαιτίας της
ζεύξεως µεταξύ των αγωγών προστασίας και ϕάσεων. Το ϕαινόµενο αυτό καλείται ‘ανάστροφη
διάσπαση’ (back-flashover) και εµφανίζεται κυρίως στις γραµµές υψηλής τάσης, που
χρησιµοποιούµε ως µέσο προστασίας τους αγωγούς προστασίας. Το µέγεθος της τάσης V=I0·R
εξαρτάται από το ρεύµα I0 του κεραυνού και από την αντίσταση R. Για να µειωθεί λοιπόν ο
κίνδυνος ανάστροφων διασπάσεων, πρέπει η αντίσταση γείωσης των πύργων να γίνεται µικρή.
Σαν παράδειγµα αναφέρεται πάλι ένα ρεύµα I0 =10 kA, και µια αντίσταση γείωσης του
πύργου R = 30 Ω. Η τάση που ϑα εµφανισθεί ανάµεσα στον πύργο και τους αγωγούς ϕάσεων,
ϑα είναι στην περίπτωση αυτή :

V = 10 · 30 = 300 kV

(3.6)

και η µόνωση του πύργου ϑα είναι αρκετά ισχυρή για να αντέξει την τάση αυτή. Για ένα όµως
ρεύµα κεραυνού I0 =100 kA, αναπτύσσεται τάση V=3000 kV. Είναι έτσι ϕανερό πως εκτός από
την αντίσταση R, η πιθανότητα σϕάλµατος µιας γραµµής από ανάστροφη διάσπαση εξαρτάται
και από τη στατιστική διανοµή του εύρους τους ρεύµατος των κεραυνών.
Για τους πιο πάνω υπολογισµούς, ϑεωρήθηκε, ότι ο αγωγός προστασίας που πλήττει ο
κεραυνός τερµατίζεται στον πύργο και δεν συνεχίζεται µετά απο αυτόν. Στην πράξη αυτό δεν
συµβαίνει. Στις περισσότερες επίσης περιπτώσεις, οι πύργοι είναι εφοδιασµένοι µε δύο αγωγούς
προστασίας. Αυτά έχουν σαν συνέπεια το ρεύµα I0 /2 που ϕθάνει στην κορυφή του πύργου να µη
διοχετεύεται ολόκληρο στη γη µέσα από την αντίσταση γείωσης, R, του πύργου, αλλά ένα µέρος
του µόνο διοχετεύεται στη γη, ενώ το υπόλοιπο συνεχίζει την πορεία του µέσα στη συνέχεια του
αγωγού προστασίας ή και µέσα από το δεύτερο αγωγό προστασίας, αν υπάρχει. ΄Ετσι, για τον
υπολογισµό του ρεύµατος που τελικά διοχετεύεται στη γη µέσα από την αντίσταση R,
απαιτείται πιο προσεκτική ανάλυση των συνθηκών που επικρατούν στην κορυφή του πύργου,
κάνοντας χρήση της ϑεωρίας µετάδοσης και ανάκλασης κυµάτων και προσϕεύγοντας ακόµα και
σε µερικές εµπειρικές παραδοχές γιατί πολλές από τις παραµέτρους που αφορούν την κορυφή
του πύργου δεν είναι απόλυτα γνωστές.

3.5 Συστήµατα Προστασίας Μέσης Τάσης[6]
Τα µέσα προστασίας, σε οποιοδήποτε επίπεδο τάσης και αν αναφερόµαστε, έχουν ως στόχο
την άµεση προστασία ενός ηλεκτρικού ϕορτίου ή ενός κυκλώµατος. ΄Εµµεσα όµως
προστατεύουν ολόκληρη την εγκατάσταση και κυρίως τους ανθρώπους που χρησιµοποιούν την
κάθε ηλεκτρική συσκευή. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας ενός επιµέρους ηλεκτρικού ϕορτίου
µέσα σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση, µπορεί να συµβεί κάποια βλάβη που να οδηγήσει σε
βραχυκύκλωµα. Το βραχυκύκλωµα όµως αυτό καταπονεί τα υπόλοιπα στοιχεία του ηλεκτρικού
καταναλωτή (αγωγούς, µονώσεις) αυξάνοντας έτσι τη ϑερµοκρασία τους, αφού διαρρέονται από
πολύ µεγάλο ρεύµα. Η αυξανόµενη ϑερµοκρασία µπορεί να καταστρέψει τη συσκευή και να
προκαλέσει πυρκαγιά, η οποία µπορεί να εξαπλωθεί σε όλη την εγκατάσταση. Τα µέσα
προστασίας, σε περίπτωση εµφάνισης κάποιου σϕάλµατος στην ηλεκτρική εγκατάσταση, έχουν
ως σκοπό να διακόψουν την τροφοδοσία και να αποµονώσουν τη συσκευή, το κύκλωµα ή την
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εγκατάσταση που προκαλεί το σϕάλµα. Αυτό πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε όσο το δυνατόν
µικρότερο χρόνο, χωρίς να προκληθεί οποιαδήποτε άλλη βλάβη εξαιτίας του σϕάλµατος.
΄Οπως όλα τα µέρη ενός συστήµατος ισχύος, τα συστήµατα προστασίας αξιολογούνται επί τη
βάση της συµβολής τους στην καλύτερη και οικονοµικότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Τα
συστήµατα προστασίας ελαττώνουν :
1. Το κόστος επισκευής των ζηµιών που προκαλούνται από τα βραχυκυκλώµατα
2. Την πιθανότητα να έχουµε επέκταση των ζηµιών µε το να πάψουν να λειτουργούν και
άλλες συσκευές
3. Το χρόνο που οι συσκευές είναι εκτός λειτουργίας
4. Την απώλεια εισοδήµατος και τη διατάραξη του τρόπου ζωής των πολιτών κατά τις ώρες
που τα ηλεκτρικά συστήµατα δεν λειτουργούν
Τα συστήµατα προστασίας αυξάνουν την ευστάθεια των ΣΗΕ και κατά συνέπεια µας
επιτρέπουν καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του συστήµατος. Στη Μέση Τάση (Μ.Τ.)
χρησιµοποιούνται µηχανήµατα (Μετασχηµατιστές, πυκνωτές) τα οποία σε περίπτωση
σφάλµατος µπορούν να εκραγούν και να επιφέρουν σοβαρές συνέπειες σε ανθρώπους που
βρίσκονται και εργάζονται στον ίδιο χώρο. Εποµένως δεν υπάρχουν στη Μέση Τάση πολλά
περιθώρια λάθους. ΄Ενας λάθος χειρισµός ή µια λανθασµένη ενέργεια (π.χ άνοιγµα ενός
διακόπτη ΜΤ) σε µια εγκατάσταση, µπορεί να έχει σοβαρές συνέπεις σε αυτήν και να
προκαλέσει ακόµα και ϑανατηφόρα ατυχήµατα. ΄Ετσι τα µέσα προστασίας Μ.Τ. πρέπει να
επιλέγονται µε πολλή µεγάλη προσοχή.
Στα µέσα προστασίας χρησιµοποιούνται συχνά οι όροι ‘υπερφόρτιση’ και ‘υπερένταση’.
Υπερφότιση συµβαίνει όταν το ρεύµα σε µια διάταξη είναι λίγο µεγαλύτερο από το ονοµαστικό
ρεύµα λειτουργίας (IN) και µπορεί να πάρει τιµή µέχρι και τη διπλάσια του ονοµαστικού. Για
ρεύµατα µεγαλύτερα από το διπλάσιο ονοµαστικό ρεύµα (π.χ. 5 IN) χρησιµοποιείται ο όρος
‘υπερένταση’. Υπερένταση έχουµε όταν υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωµα. Τέλος ένα
βραχυκύκλωµα σε ένα τµήµα του ΣΗΕ µπορεί να προκαλέσει διαδοχικά βραχυκυκλώµατα και
να επηρεάσει τη λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος, ενώ το αρχικό βραχυκύκλωµα πιθανόν
να συνέβη σε ένα όχι τόσο σπουδαίο τµήµα του συστήµατος, που δεν ήταν όµως κατάλληλα
προστατευµένο.
Τα µέσα προστασίας στη Μέση Τάση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1. Ασϕάλειες ΜΤ
2. ∆ιακόπτες ΜΤ

3.6 Ασϕάλειες Μέσης Τάσης[6]
Μια ασφάλεια είναι µια ‘συσκευή προστασίας υπερέντασης που διακόπτει το κύκλωµα µε το
λιώσιµο του συνδέσµου της, όταν περάσει ρεύµα µεγαλύτερο από το επιτρεπτό ρεύµα συνεχούς
λειτουργίας της’. Ο σύνδεσµος της ασφάλειας αποτελεί το αγώγιµο στοιχείο της, που πρέπει να
αντικατασταθεί µετά από κάθε διακοπή του κυκλώµατος για να αποκατασταθεί η λειτουργία
της. Κατασκευάζεται από διαφορετικά αγώγιµα υλικά ή κράµατα για να επιτύχουµε τα
επιθυµητά χρόνου-ρεύµατος χαρακτηριστικά. Ασφάλειες χρησιµοποιούµε σε δίκτυα µέχρι 200
kV, αλλά η συνήθης χρήση τους είναι στα δίκτυα διανοµής (µέχρι 35 kV). Ονοµάζονται
αυτόµατες ασφάλειες (fuse cutouts) και χρησιµοποιούνται από τα συνεργεία επισκευών και για
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τη χειροκίνητη αποσύνδεση κυκλωµάτων.
Ο κλασικός τύπος ασϕαλειών, διακόπτει το ρεύµα βραχυκυκλώµατος τη χρονική στιγµή που
αυτό διέρχεται από το µηδέν. Υπάρχουν όµως και ασϕάλειες που κατά το λιώσιµο του
συνδέσµου τους εισάγουν µια υψηλή τάση τόξου που µειώνει δραστικά το ρεύµα και η διακοπή
του γίνεται πολύ πριν από την κανονική δίοδο από το µηδέν. Η πρώτη απαίτηση από κάθε
ασϕάλεια είναι να σβήνει το τόξο και στη συνέχεια να αντέχει στα άκρα της, τη µεταβατική
υπέρταση και την κανονική τάση λειτουργίας χωρίς την επανεµφάνιση τόξου. Οι ασϕάλειες
είναι ένας ϕθηνός τρόπος προστασίας εξοπλισµού ΣΗΕ δευτερεύουσας σηµασίας.
Κάθε ασϕάλεια έχει δύο χαρακτηριστικές καµπύλες: (α) Ελάχιστου χρόνου λειτουργίας
(Minimum Melting (MM)), που αντιστοιχεί σε λειτουργία της ασϕάλειας µε χαµηλή τάση, οπότε
δεν δηµιουργείται τόξο κατά τη διακοπή του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος και εκφράζει το χρόνο
στον οποίο η ασϕάλεια µπορεί να πάθει ζηµιά για µια συγκεκριµένη τιµή ρεύµατος και (β)
Ολικού (ή µέγιστου) χρόνου εκκαθάρισης (total (or maximum) clearing (TC) ), που αντιστοιχεί
σε λειτουργία υψηλής τάσης (τυπικά 7.2 kV), οπότε απαιτεί σβέση και του τόξου για τη διακοπή
του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος και δίνει το χρόνο λειτουργίας της ασϕάλειας για µια
συγκεκριµένη τιµή ρεύµατος.
Στην παρακάτω εικόνα ϕαίνονται οι χαρακτηριστικές χρόνου-ρεύµατος (MM) ασϕαλειών που
δίδονται από τους κατασκευαστές :

Σχήµα 3.4: Χαρακτηριστικές χρόνου-ρεύµατος (MM) ασϕαλειών[6]

Για την προστασία ακτινωτών γραµµών µε ασϕάλειες ϑα πρέπει ο χρόνος λειτουργίας της
ασϕάλειας που είναι πλησιέστερα στο βραχυκύκλωµα να µην ξεπερνάει το 75% του χρόνου
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λειτουργίας της αµέσως µετά πλησιέστερης ασϕάλειας.
Στο σχήµα 3.4 δείχνονται οι χαρακτηριστικές χρόνου-ρεύµατος (MM) ασϕαλειών µε
διαφορετικές προδιαγραφές ρεύµατος. Επειδή η υπερφόρτιση είναι δυνατόν να αλλοιώσει τα
χαρακτηριστικά του συνδέσµου των ασϕαλειών, µερικοί πρακτικοί κανόνες που ακολουθούµε
στην επιλογή των ασϕαλειών είναι :
1. Η προδιαγραφή του ρεύµατος της ασϕάλειας να είναι τουλάχιστον ίση µε το αναµενόµενο
µέγιστο ρεύµα ϕορτίου διάρκειας 5s
2. Για µετασχηµατιστές το ρεύµα µαγνήτισης εισροής τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 75% του
προδιαγεγραµµένου ρεύµατος της ασφάλειας
Επίσης η ασϕάλεια πρέπει να µη λειτουργεί, όταν δέχεται για 100 ms ένα ρεύµα ίσο µε 12
ϕορές το ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος του µετασχηµατιστή και αυτή η συνθήκη ελέγχεται
ότι ισχύει µε τη χαρακτηριστική χρόνου ρεύµατος της ασϕάλειας.

3.7 ∆ιακόπτες ΜΤ[6,8]
Οι διακόπτες ΜΤ ανάλογα µε τα ρεύµατα που µπορούν να διακόψουν, χωρίζονται στις
παρακάτω κατηγορίες:





Αποζεύκτες και γειωτές (Disconectors & Earthing Switches)
∆ιακόπτες Φορτίου (∆Φ) (Load Switches)
∆ιακόπτες Ισχύος (∆Ι) (circuit-breaker)
∆ιακόπτες Αποµόνωσης (∆Α) (Sectionalizer)

Οι διακόπτες είναι πολύ πιο ακριβοί από τις ασϕάλειες αλλά έχουν το πλεονέκτηµα ότι δεν
χρειάζονται αλλαγή όπως µια µια ασϕάλεια. Βέβαια και αυτοί έχουν µια διάρκεια ζωής που
µετριέται σε κύκλους µηχανικής λειτουργίας και εξαρτάται από το είδος του διακόπτη.

3.7.1 Αποζεύκτης και γειωτής
Οι αποζεύκτες και οι γειωτές ανοίγουν και κλείνουν το κύκλωµα, όταν αυτό διαρρέεται από
ελάχιστον ρεύµα ή υπάρχει µηδενική τάση. Οι διατάξεις αυτές έχουν ορατές επαφές, οι οποίες
χρησιµοποιούνται σε µια εγκατάσταση, για να µπορεί κάποιος να βλέπει από απόσταση κάθε
στιγµή και να είναι σίγουρος αν η εγκατάσταση είναι υπό τάση ή εκτός τάσης. Συγκεκριµένα, οι
αποζεύκτες αποµονώνουν ορατά ένα µέρος της εγκατάστασης από την υπόλοιπη. Η υπόλοιπη
εγκατάσταση µπορεί να τεθεί πάλι υπό τάση. Επειδή όµως µπορεί να υπάρχει τάση 20 kV στην
πλευρά που έγινε η διακοπή, υπάρχει περίπτωση να επαχθεί τάση στο αποµονωµένο τµήµα. Η
τάση που επάγεται ενδέχεται να πάρει µεγάλη τιµή, επικίνδυνη για κάποιον που εργάζεται στο
αποµονωµένο τµήµα. Γι΄ αυτό το λόγο, αφού ανοίξουν οι αποζεύκτες και αποµονώσουν ένα
τµήµα, κλείνουν οι γειωτές, οι οποίοι γειώνουν το τµήµα αυτό. Τώρα είναι δυνατόν να
εκτελεστούν πιθανές εργασίες στο αποµονωµένο τµήµα µε ασϕάλεια. Οι αποζεύκτες πρέπει να
αντέχουν στα ρεύµατα σϕαλµάτων όταν είναι κλειστοί, καθώς επίσης και στις υπερτάσεις που
ενδεχοµένως να εµφανισϑούν, όταν αυτοί είναι ανοιχτοί. Για λόγους ασϕαλείας, οι αποζεύκτες
και οι γειωτές πρέπει να µανδαλώνονται µηχανικά µε τους διακόπτες ϕορτίου ή ισχύος, δηλαδή
να ανοίγουν πρώτα οι διακόπτες και στη συνέχεια οι αποζεύκτες και οι γειωτές. Σε αντίθετη
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περίπτωση ϑα δηµιουργηθεί ένα µεγάλο ηλεκτρικό τόξο επικίνδυνο για την εγκατάσταση.
Η σειρά χειρισµών που πρέπει να τηρείται κατά τη διακοπή τροφοδοσίας σε ένα τµήµα είναι:
1. ΄Ανοιγµα διακόπτη (ϕορτίου ή ισχύος)
2. ΄Ανοιγµα αποζεύκτη
3. Κλείσιµο γειωτή
Η σειρά χειρισµών που πρέπει να τηρείται κατά την επανατροφοδότηση του αποµονωµένου
τµήµατος είναι η αντίστροφη.
Ο αποζεύκτης αποτελείται από τα εξής µέρη :
1.
2.
3.
4.
5.

∆ύο µονωτήρες σε κάθε πόλο
Τους ακροδέκτες σύνδεσης στην κορυφή των µονωτήρων
Τις κινητές επαφές που µοιάζουν µε µαχαίρια
Το σιδερένιο άξονα που µε την περιστροφή του δίνει κίνηση στα µαχαίρια
Ράβδους από µονωτικό υλικό, που συνδέουν τον άξονα µε τα µαχαίρια

Στην παρακάτω εικόνα αριστερά ϕαίνεται ένας αποζέυκτης µε τα παραπάνω µέρη (Στη ϑέση 5,
ο συγκεκριµένος δεν έχει µονωτικό υλικό) και δεξιά ένας γειωτής :

Σχήµα 3.5: Αποζεύκτης (αριστερά) και γειωτής (δεξιά)[16]

3.7.2 ∆ιακόπτης Φορτίου (∆Φ)
Οι διακόπτες ϕορτίου µπορούν να ανοίξουν και να κλείσουν τις επαφές τους όταν διαρρέονται
από τα ονοµαστικά ρεύµατα, δηλαδή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας, αλλά, ϕυσικά , και
από µηδενικά ρεύµατα. Κατά το άνοιγµα ή κλείσιµο του διακόπτη σε κανονικές συνθήκες
δηµιουργείται ένα τόξο, το οποίο πρέπει να ψυχθεί και να σβήσει. Γι΄ αυτό υπάρχει ο ϑάλαµος
σβέσης του τόξου, στον οποίο υπάρχει ένα µέσο που βοηθάει τη διαδικασία αυτή.
Ενας διακόπτης ϕορτίου µπορεί να χαρακτηρισϑεί ανάλογα µε το µέσο που χρησιµοποιεί για
τη σβέση του τόξου. ΄Ετσι υπάρχουν τα παρακάτω είδη ∆ιακοπτών Φορτίου :
• ∆ιακόπτης µε µονωτικά τοιχώµατα
• ∆ιακόπτης αερίου SF6 (εξαφθοριούχου ϑείου)
• ∆ιακόπτης Κενού
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Οι διακόπτες ϕορτίου (Load Switches) µπορεί να έχουν ορατές επαφές. Αν όµως δεν
υπάρχουν αυτές πρέπει να εγκατασταθεί και ο αποζεύκτης, ο οποίος να είναι µανδαλωµένος µε
τον ∆ιακόπτη. Συνήθως βρίσκονται στο εµπόριο σαν συνδυασµένη µονάδα. Οι ∆Φ µπορούν να
τοποθετούνται είτε σε εξωτερικό είτε σε εσωτερικό χώρο ανάλογα µε την κατασκευή τους.
΄Ενας διακόπτης ϕορτίου δεν µπορεί να χαρακτηρισϑεί ως µέσο προστασίας σε συνθήκες
σϕάλµατος, επειδή σε έναν ∆Φ µπορούν να γίνουν χειρισµοί µόνο σε κανονικές συνθήκες
λειτουργίας. Γι΄ αυτό ο ∆Φ χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε ασϕάλειες και ονοµάζεται
ασϕαλειοδιακόπτης ϕορτίου. Ο χειρισµός του διακόπτη ϕορτίου γίνεται είτε χειροκίνητα , µε
ειδικό σύστηµα µοχλού µεγάλου µήκους, για τις περιπτώσεις που αυτοί είναι υπαίθριοι και
τοποθετούνται σε στύλους είτε µε κινητήρα ενσωµατωµένο στην διάταξη του.

3.7.3 ∆ιακόπτης Ισχύος (∆Ι)
Η βασική λειτουργία των ∆ιακοπτών Ισχύος (∆Ι) είναι να συνδέουν και να αποσυνδέουν
κυκλώµατα των ΣΗΕ σε συνθήκες κανονικής ϕόρτισης αλλά και βραχυκυκλώµατος. Για να
επιτύχουν τη διακοπή του ρεύµατος βραχυκυκλώµατος, τουλάχιστον µια από τις επαφές του ∆Ι
αποµακρύνεται γρήγορα από την άλλη, για να δηµιουργήσει µια απόσταση µεταξύ τους ικανή
για µόνιµη µόνωση µεταξύ των επαφών. Καθώς οι επαφές αποµακρύνονται, δηµιουργείται
τόξο µεταξύ τους, το οποίο πρέπει να σβήσουµε. Για να επιτύχουµε το σβήσιµο , οι επαφές
τοποθετούνται µέσα σε ρευστό υλικό, που στόχο έχει να επιµηκύνει και να ψύξει το τόξο.
Τέτοια υλικά είναι ο αέρας υπό πίεση ή όχι, ορυκτό λάδι, υψηλό κενό αέρος και εξαφθοριούχο
ϑείο (SF6). Αµέσως µετά τη διακοπή του ρεύµατος µπορούν να δηµιουργηθούν επικίνδυνες
υπερτάσεις, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν επανέναρξη του τόξου και αποτυχία της
λειτουργίας του ∆Ι.
Και εδώ , όπως και στους ∆Φ, οι ∆Ι κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το µέσο που
χρησιµοποιούν για τη σβέση του ηλεκτρικού τόξου. ΄Ετσι, υπάρχουν τα παρακάτω είδη
∆ιακοπτών Ισχύος εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου :
 ∆ιακόπτης πτωχού ελαίου
 ∆ιακόπτης αερίου SF6
 ∆ιακόπτης Κενού
Συνήθως χρησιµοποιούνται ∆Ι πτωχού ελαίου. Ο όρος ‘πτωχός’ αναφέρεται στην ποσότητα
του λαδιού που χρησιµοποιείται σήµερα σε σχέση µε παλαιότερους διακόπτες που
χρησιµοποιούσαν τριπλάσιες ποσότητες. Στο δίκτυο της ∆.Ε.Η, χρησιµοποιούνται συνήθως στην
αναχώρηση της γραµµής ΜΤ και αναφέρονται ως Ελαιοδιακόπτες (Ε/∆) αντί ∆Ι.
΄Ενας ∆Ι, σε περίπτωση σϕάλµατος, µπορεί να ανοίξει και να κλείσει µε δύο τρόπους:
 ΄Οταν διεγείρεται είτε από το ϑερµικό στοιχείο είτε από το ηλεκτροµαγνητικό στοιχείο του
διακόπτη. Η προστασία µε αυτόν τον τρόπο λέγεται ‘πρωτογενής προστασία’.
 Παίρνοντας εντολή από έναν ηλεκτρονόµο υπερέντασης , οπότε έχουµε τη ‘δευτερογενή
προστασία’.
Στην πρωτογενή προστασία, το ϑερµικό στοιχείο είναι ένα έλασµα το οποίο ϑερµαίνεται σιγάσιγά λόγω µιας µικρής αύξησης του ρεύµατος, µαλακώνει και έτσι ανοίγει ο ∆Ι. Το
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ηλεκτροµαγνητικό στοιχείο λειτουργεί όταν υπάρχει µια απότοµη αύξηση του ρεύµατος ,
πολλαπλάσια του ονοµαστικού του διακόπτη, και ανοίγει ακαριαία το διακόπτη.
Η δευτερογενής προστασία είναι ακριβότερη από την πρωτογενή.΄Οταν όµως ένας
καταναλωτής χρησιµοποιήσει σαν µέσο προστασίας ∆Ι, τότε ένας ∆Ι µε δευτερογενή προστασία
συνεργάζεται καλύτερα µε τα µέσα της ∆.Ε.Η. από ότι ένας µε πρωτογενή προστασία.
Επειδή, οι ∆Ι δεν έχουν ορατές επαφές πρέπει να τοποθετείται πάντα ένας αποζεύκτης, ο
οποίος να µανδαλώνεται µε τον ∆Ι. Και στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνονται χειρισµοί µε
τη σωστή σειρά όπως αναφέρθηκε παραπάνω. ΄Οταν συµβεί κάποιο βραχυκύκλωµα και ανοίξει
ο ∆Ι πρέπει στη συνέχεια να ελέγχεται η κατάσταση του διακόπτη σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή.

3.7.4 ∆ιακόπτες Αποµόνωσης (∆Α)
Οι διακόπτες αποµόνωσης (Sectionalizers) λειτουργούν σε σφάλµατα που συµβαίνουν σε
διακλαδώσεις δικτύων ∆ιεγείρονται από το ρεύµα βραχυκύκλωσης και από τους κύκλους
λειτουργίας του διακόπτη ισχύος στην αναχώρηση της γραµµής. Μετράνε µε εσωτερικό
µηχανισµό, αµέσως µόλις περάσει από αυτούς το ρεύµα βραχυκυκλώµατος , τους κύκλους
λειτουργίας. Στον τελευταίο κύκλο ανοίγουν, αφού ανοίξει ο διακόπτης ισχύος. Στη συνέχει ο
∆Ι κλείνει και µένει κλειστός ενώ ο ∆Α µένει ανοιχτόν. Σε µερικές πριπτώσεις, σε παροχές ΜΤ,
µπορεί ο διακόπτης αποµόνωσης να ρυθµιστεί να ανοίγει ήδη από τον πρώτο κύκλο, δηλαδή
αµέσως µετά το άνοιγµα του διακόπτη ισχύος στην αναχώρηση της γραµµής, έτσι ώστε να
αποµονώνεται ο καταναλωτής ενώ ο διακόπτης ισχύος παραµένει κλειστός. Η τροφοδότηση
των άλλων καταναλωτών ΜΤ υφίσταται µόνο τις διακοπές που προέρχονται από τους κύκλους
λειτουργίας του ∆Ι στην αναχώρηση της γραµµής.
Πλεονεκτήµατα των διακοπτών αποµόνωσης έναντι των ασφαλειών είναι ότι δεν χρειάζονται
αλλαγή και έχουν πλήρη συνεργασία µε το διακόπτη ισχύος στην αναχώρηση της γραµµής. Η
επανάζευξη τους γίνεται είτε αυτόµατα είτε χειροκίνητα αφού πρώτα βέβαια αποκατασταθεί το
σφάλµα από το συνεργείο της ∆.Ε.Η.

3.7.5 Επιλεκτική Συνεργασία
Μια από τις βασικές απαιτήσεις της προστασίας ενός Μ/Σ είναι η επιλεκτική συνεργασία
µεταξύ των ασϕαλειών στην πλευρά της µέσης τάσης και του διακόπτη ισχύος ή των
ασϕαλειών στην πλευρά της χαµηλής τάσης. Οι χαρακτηριστικές ρεύµατος - χρόνου των
µέσων προστασίας πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να εξασϕαλίζεται µια επιλεκτική προστασία.
Με τον όρο επιλεκτική συνεργασία εννοούµε ότι το όργανο προστασίας που είναι πλησιέστερο
στο σϕάλµα πρέπει να διακόπτει πρώτο. Για παράδειγµα, αν το σϕάλµα (βραχυκύκλωµα)
γίνει στην πλευρά της χαµηλής τάσης του Μ/Σ τότε πρέπει να ανοίγει µόνο ο διακόπτης
ισχύος της χαµηλής τάσης, ενώ οι ασϕάλειες της ΜΤ πρέπει να µένουν ανεπηρέαστες.
∆ηλαδή για να διακόψει ένα µέσο γρηγορότερα από ένα άλλο , εφ΄ όσον διαρρέονται από το
ίδιο ρεύµα, πρέπει ο χρόνος αντίδρασης του πρώτου να είναι µικρότερος από το χρόνο του
δεύτερου.
Με την επιλεκτική προστασία επιτυγχάνεται η γρήγορη διακοπή του σϕάλµατος και η διακοπή
του µικρότερου τµήµατος της γραµµής (δικτύου ή εγκατάστασης) που βρίσκεται το σϕάλµα.
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΄Ετσι προστατεύεται ο καταναλωτής και ο εργαζόµενος από ηλεκτροπληξία, η καταπόνηση
όλων των µέσων που χρησιµοποιούνται περιορίζεται µόνο σε ένα συγκεκριµένο τµήµα που
εµφανίσϑηκε το σϕάλµα και δεν καταπονείται όλο το δίκτυο ή η εγκατάσταση. Επίσης όλο το
υπόλοιπο τµήµα του δικτύου ή της εγκατάστασης ϑα συνεχίσει να τροφοδοτείται κανονικά
χωρίς να αντιληφθεί το σϕάλµα.
Σύµφωνα µε τους κανονισµούς, οι χρόνοι διέγερσης ενός µέσου προστασίας πρέπει
διαφέρουν ρουλάχιστον κατά 0.4 sec. ΄Ετσι οι χρόνοι διέγερσης σε ένα µέσο προστασίας
πρέπει να είναι κατά 0.4 sec µεγαλύτεροι από τους χρόνους του αµέσως επόµενου µέσου
προστασίας και µικρότεροι από του αµέσως προηγούµενου. Για να υπάρχει επιλεκτική
συνεργασία κατά τη µελέτη µιας νέα εγκατάστασης πρέπει να ελέγχονται οι χαρακτηριστικές έντασης- χρόνου των µέσων προστασίας από την αναχώρηση της γραµµής µέχρι και
την κατανάλωση. Γι΄ αυτό το λόγο όλες οι χαρακτηριστικές έντασης - χρόνου του κάθε µέσου
προστασίας, που υπάρχει από την αναχώρηση της γραµµής ΜΤ στους ζυγούς ΜΤ µέχρι και
την κατανάλωση, τοποθετούνται σε ένα κοινό διάγραµµα έντασης - χρόνου. Το διάγραµµα
αυτό ονοµάζεται διάγραµµα αλληλουχίας. Για να έχουµε επιλεκτική συνεργασία πρέπει η
χαρακτηριστική έντασης - χρόνου του µέσου στην αναχώρηση της γραµµής να βρίσκεται πιο
πάνω από τις χαρακτηριστικές των µέσων προστασίας, που υπάρχουν κατά µήκος της γραµµής
και των µέσων προστασίας της εγκατάστασης. Η επιλεκτική προστασία πρέπει να εξασϕαλίζεται
σε όλη την αλυσίδα των µέσων προστασίας, από τη ΧΤ των 400 V έως και το διακόπτη
αναχώρησης της γραµµής ΜΤ. Η επιλεκτική συνεργασία πρέπει να υπάρχει σε όλα τα
σϕάλµατα, δηλαδή τόσο σε σϕάλµατα γης όσο και ϕάσεων.

3.8 Αντικεραυνική Προστασία Γραµµών Μέσης Τάσης[1,10]
Οπως αναφέρθηκε αναλυτικά και προηγουµένως, οι υπερτάσεις στη ΜΤ µπορεί να
προκληθούν είτε από λάθος χειρισµούς κατά το άνοιγµα ή κλείσιµο ενός διακόπτη ΜΤ είτε από
τη πτώση ενός κεραυνού σε κάποιο σηµείο, πάνω στις εναέριες γραµµές ή σε κάποιον
υποσταθµό. Οι υπερτάσεις λόγω χειρισµών ονοµάζονται εσωτερικές υπερτάσεις, ενώ αυτές που
οφείλονται σε εξωτερικά αίτια ονοµάζονται εξωτερικές υπερτάσεις. Οι τελευταίες
εµαφανίζονται µόνο στα εναέρια δίκτυα και όχι στα υπόγεια, όπου υπάρχουν µόνο εσωτερικές
υπερτάσεις. Οι εσωτερικές υπερτάσεις είναι σχετικά µικρές συγκριτικά µε τις εξωτερικές, που
µπορούν να πάρουν τιµές πολλών εκατοντάδων kV. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη ΜΤ
έχουν προδιαγραφές να αντέχουν στις εσωτερικές υπερτάσεις αλλά όχι και στις εξωτερικές.
΄Ετσι πρέπει να υπάρχει προστασία έναντι εξωτερικών υπερτάσεων κυρίως στις υπαίθριες
εγκαταστάσεις ΜΤ. Στα υπόγεια δίκτυα δεν είναι απαραίτητη αυτή η προστασία καθώς δεν
µπορεί να πέσει κεραυνός πάνω σε υπόγειο καλώδιο.
Ο σκοπός του µέσου αντικεραυνικής προστασίας των εναέριων δικτύων είναι να περιορίζει την
κυµατική τάση, που ενδεχοµένως ϑα πλήξει το στοιχείο που προστατεύει, και να κατευθύνει το
κύµα στη γη.
Τα συνήθη µέσα προστασίας που χρησιµοποιούνται διεθνώς είναι:
 Ακίδες
 Αλεξικέραυνα (ή πιο σωστά ‘απαγωγείς υπερτάσεων’)
 Αγωγός γης ή αλλιώς αγωγός προστασίας
Παρακάτω ϑα εξετάσουµε κάθε ένα από αυτά πιο αναλυτικά.
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3.8.1 Ακίδες
Οι ακίδες είναι απλές στην κατασκευή τους και ϕθηνές, έχουν όµως δύο σοβαρά
µειονεκτήµατα. Πρώτο, ότι µετά την υπερπήδηση τους από κρουστικό κύµα εξακολουθούν να
υπερπηδούνται από την τάση Β.Σ. (50 Hz). Γι΄ αυτό πρέπει να διακόπτεται η τροφοδότηση του
δικτύου σε κάθε λειτουργία µιας ακίδας, για να σταµατήσει η υπερπήδηση της. ∆εύτερο
µειονέκτηµα είναι ότι όταν τα κύµατα έχουν µεγάλη κλίση µετώπου, η υπερπήδηση τους γίνεται
σε πολύ υψηλές τάσεις και για να αποφευχθεί αυτό πρέπει να µειωθεί το διάκενο τους, πράγµα
που µε τη σειρά του προκαλεί ανεπιθύµητες διασπάσεις σε µικρότερα κύµατα.
Σύµφωνα µε την Αµερικάνικη τροποποίηση (ANSI C68.1) τα άκρα των ακίδων είναι
κάθετες τοµές προς την κατεύθυνση της ράβδου. Κάθε ράβδος µιας ακίδας πρέπει να έχει
µήκος τουλάχιστον το µισό του διακένου και απόσταση από το ϑεωρούµενο επίπεδο γης
τουλάχιστον 1.3 ϕορές το διάκενο συν 10 εκατοστά. Εκτός των ακίδων αυτών, στις οποίες οι
δύο ράβδοι βρίσκονται στην ίδια ευθεία, υπάρχουν και οι ακίδες Γαλλικού τύπου που έχουν
διαφορετικό συσχετισµό διακένου και διάσπασης σε κρουστική τάση.

3.8.2 Αλεξικέραυνα
Για την προστασία των εγκαταστάσεων ΜΤ χρησιµοποιούνται ευρύτατα οι απαγωγείς
υπερτάσεων, τα γνωστά αλεξικέραυνα. Το αλεξικέραυνο τοποθετείται µεταξύ του αγωγού
ΜΤ και γης. ΄Ενας απαγωγέας υπερτάσεων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας προβάλλει
µια πολύ µεγάλη αντίσταση που δεν επιτρέπει στο ρεύµα του αγωγού να περάσει από µέσα
του και να κλείσει κύκλωµα µε τη γη. Κατά την πτώση ενός κεραυνού, η υπέρταση που
δηµιουργείται έχει ως αποτέλεσµα να µην προβάλει ο απαγωγέας υπερτάσεων καµία
αντίσταση. ΄Ετσι όλο το ρεύµα του κεραυνού περνάει µέσα από το αλεξικέραυνο και οδεύει
µε ασϕάλεια προς τη γη. Εδώ πρέπει να τονισϑεί ότι η λειτουργία του αλεξικέραυνου δεν
είναι η αποµάκρυνση του κεραυνού αλλά η ασϕαλής όδευση προς τη γη, έτσι ώστε να
µειωθεί η υπέρταση σε επίπεδα που να µην προκαλεί ζηµιές σε όργανα και µηχανήµατα στις
εγκαταστάσεις ΜΤ.
Πιο συγκεκριµένα, ένα αλεξικέραυνο αποτελείται από ένα διάκενο αέρα σε σειρά µε µη
γραµµικές αντιστάσεις από ανθρακικό πυρίτιο. Κατά τη διάρκεια µιας υπέρτασης, το διάκενο
διασπάται και ο αγωγός ΜΤ βραχυκυκλώνεται µε τη γη µέσω των µη γραµµικών
αντιστάσεων. Οι αντιστάσεις αυτές µειώνονται όσο αυξάνεται το ρεύµα και έτσι δεν
αυξάνεται η τάση πάνω από τα όρια αντοχής. Αυτή η λειτουργία διαρκεί όσο και η διάρκεια
του κεραυνού, συνήθως από 50 έως 100 µs. ΄Οταν ο κεραυνός σταµατήσει και στα άκρα του
απαγωγέα υπερτάσεων εφαρµοστεί η ονοµαστική τάση του δικτύου, δεν µπορεί πλέον να
διασπαστεί το διάκενο και έτσι δεν ρέει ρεύµα προς τη γη. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
απαγωγέων συµπεριλαµβάνουν τόσο τις ηλεκτρικές ιδιότητες του απαγωγέα όσο και τις
µηχανικές αντοχές τους. Κατά την εµφάνιση ενός σφάλµατος (βραχυκύκλωµα ή υπέρταση)
οι απαγωγείς υπερτάσεων δέχονται τεράστιες -πολλές ϕορές- ηλεκτροµαγνητικές δυνάµεις, οι
οποίες µπορούν να τους καταστρέψουν. ΄Ετσι κατά την επιλογή ενός απαγωγέα πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη το µέγεθος των δυνάµεων που πρόκειται να εµφανισθούν και να
επιλέγεται απαγωγέας που να αντέχει µηχανικά τις προβλεπόµενες δυνάµεις. Σηµαντικά
στοιχεία του απαγωγέα υπερτάσεων είναι η αντοχή σε κρουστική τάση (BIL - Basic
Insulation Level), η τάση αφής , στην οποία ενεργοποιείται ο απαγωγέας καθώς επίσης και η
τάση σβέσης, όπου ο απαγωγέας απενεργοποιείται µε βεβαιότητα. Για τα δίκτυα διανοµής των
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20 kV , η αντοχή σε κρουστική τάση ανέρχεται στα 125 kV , η τάση αφής είναι 38 kV, ενώ η
τάση σβέσης είναι 1.2×UN , δηλαδή 24 kV.
Στο εµπόριο κυκλοφορούν διαφόρων τύπων απαγωγείς υπερτάσεων όπως είναι η σειρά
POLIM της εταιρείας ABB.
Κάθε τύπος από τη σειρά POLIM (POLIM-D, POLIM-H, POLIM-S) έχει τα δικά του
χαρακτηριστικά ανάλογα µε το σχήµα, το µέγεθος, το υλικό κατασκευής και προορίζεται για ένα
συγκεκριµένο σκοπό. Γενικά οι απαγωγείς υπερτάσεων της σειράς POLIM της ABB
χρησιµοποιούνται για την προστασία γεννητριών, µετασχηµατιστών, πυκνωτών, εναέριων
δικτύων, καλωδίων σε εγκαταστάσεις µέσης και υψηλής τάσης.
Τα σηµαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά των απαγωγέων υπερτάσεων είναι :
• Uc: Μέγιστη επιτρεπόµενη τάση που µπορεί να εφαρµόζεται συνεχώς στα άκρα του
απαγωγέα , σε kV
• Ur: Ονοµαστικό ρεύµα σε kA, που µπορεί να περάσει από τον απαγωγέα σε περίπτωση
εξωτερικής υπέρτασης 8/20 µs
• Ihc: Κρουστικό ρεύµα σε kA, για εξωτερική υπέρταση 4/10µs
• ∆υνατότητα απορρόφησης ενέργειας σε kJ / kV της Uc
• Επιτρεπόµενη ροπή κάµψης σε N× m
• Μέγιστη επιτρεπτή ασκούµενη δύναµη σε N

3.8.3 Αγωγός Γης
Οι µεγαλύτερες καταπονήσεις της µόνωσης µια εναέριας γραµµής προκύπτουν όταν ένας
κεραυνός πλήττει άµεσα ένα αγωγό ϕάσης. Για το λόγο αυτό οι αγωγοί ϕάσης ‘θωρακίζονται’ µε
την τοποθέτηση πάνω από αυτούς ενός ή δύο ‘αγωγών προστασίας’. Με κατάλληλη τοποθέτηση
των αγωγών προστασίας η πιθανότητα P, ένας κεραυνός να παρακάµψει τον αγωγό γης και να
πλήξει ένα αγωγό ϕάσης (σϕάλµα ϑωράκισης) περιορίζεται στο ελάχιστο. Η πιθανότητα, P, ενός
σϕάλµατος ϑωράκισης που ορίζεται ως ο λόγος του αριθµού των κεραυνών που
παρακάµπτοντας τους αγωγούς προστασίας πλήττουν µια ϕάση πρός το συνολικό αριθµό των
κεραυνών που πλήττουν µια γραµµή, εξαρτάται από την κατάλληλη τοποθέτηση των αγωγών
προστασίας. Ο καθορισµός της ϑέσης των αγωγών προστασίας γίνεται µε µια από τις παρακάτω
µεθόδους:
1. Μέθοδος της µέγιστης γωνίας
2. Ηλεκτρογεωµετρική µέθοδος του Whitehead
Προκειµένου για γραµµές Μ.Τ. η γωνία προστασίας, δηλαδή η γωνία που σχηµατίζει το
επίπεδο που διέρχεται από τον αγωγό γης και την πιο ακραία ϕάση µε το κατακόρυφο επίπεδο
που διέρχεται από τον αγωγό γης , πρέπει να είναι 40ο περίπου. Η τάση διάσπασης µεταξύ
οποιουδήποτε σηµείου του αγωγού γης ή του αγωγού γειώσεως και της πλησιέστερης ϕάσης
πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το δυναµικό που µπορεί να αναπτυχθεί σε κάθε σηµείο του
αγωγού γης από πτώση κεραυνού 10 kA. Γι΄ αυτό αρκεί έλεγχος της τάσης διάσπασης στην
κορυφή του στύλου και στο µέσο του ανοίγµατος. Για τη στήριξη του αγωγού γης σε εναέριες
γραµµές εννοείται ότι ϑα προβλέπονται εξ αρχής κατάλληλα ύψη στύλων χωρίς προσϑήκες
τεµαχίων στην κορυφή.
Γενικά, η πράξη έχει δείξει, ότι γραµµές χαµηλής τάσης δεν συµφέρει να προστατεύονται από
αγωγούς προστασίας. Το όριο της τάσης των γραµµών που συµφέρει να προστατεύονται µε
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αγωγούς προστασίας είναι τα 60 kV (ονοµαστική τάση). Γι ΄ αυτό και οι γραµµές διανοµής 20
kV του ελληνικού δικτύου και ακόµα περισσότερο οι γραµµές οι γραµµές καταναλωτών
220/380 V δεν προστατεύονται συνήθως µε αγωγούς προστασίας. Παρ’ολα αυτά , γραµµές οι
οποίες δεν έχουν αγωγούς προστασίας είναι εφοδιασµένες µε διακόπτες ταχείας επαναφοράς.
Μόλις προκληθεί βραχυκύκλωµα από κεραυνό, ανοίγει ο διακόπτης και η γραµµή βρίσκεται
στιγµιαία χωρίς τάση για χρόνο αρκετό (~0.2 s) ώστε αφ΄ ενός να παρέλθουν όλες οι πιθανές
πολλαπλές εκκενώσεις του κεραυνού και αφ΄ ετέρου να διακοπεί το τόξο που δηµιούργησε το
βραχυκύκλωµα. Αµέσως µετά ο διακόπτης ξανακλείνει και αποκαθίσταται η λειτουργία της
γραµµής χωρίς η στιγµιαία διακοπή να γίνει αντιληπτή από τους καταναλωτές. Ταχεία
επαναλειτουργία εφαρµόζεται συχνά και σε δίκτυα υψηλότερης τάσης προστατευµένα µε
αγωγούς προστασίας. Εκείνο που περιορίζει τη γενική χρήση διακοπτών ταχείας
επαναλειτουργίας είναι η σχετικά υψηλή τιµή τους.
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Κεφάλαιο 4ο
ΙΕΕΕ Οδηγία για τη
Συµπεριφορά
΄Εναντι Κεραυνών των
Εναέριων Γραµµών Διανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας[9]
4.1 Εισαγωγή
Η οδηγία αυτή περιέχει πληροφορίες για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής
έναντι κεραυνών και απευθύνεται στον σχεδιαστή/µελετητή των γραµµών διανοµής. Σύµφωνα
µε τη συγκεκριμένη οδηγία , δεν υφίσταται ο σχεδιασµός της τέλειας γραµµής διανοµής,
αντίθετα γίνονται µια σειρά από συµβιβασµούς από τους σχεδιαστές των γραµµών. Ενώ κάποιες
παράµετροι όπως η τάση, η όδευση και η χωρητικότητα µπορούν να προκαθοριστούν, άλλες
αποφάσεις λαµβάνονται κατά το δοκούν του µελετητή. Μπορεί δηλαδή να εξετάσει τη δοµήγεωµετρία των υλικών που ϑα χρησιµοποιηθούν, την τυχόν προστασία της γραµµής από
παράπλευρες κατασκευές, το επίπεδο της µόνωσης, τη γείωση και την τοποθέτηση
αλεξικέραυνων. Αυτή η οδηγία ϑα βοηθήσει το σχεδιαστή γραµµών διανοµής, να
βελτιστοποιήσει, οικονοµοτεχνικά το σχεδιασµό των γραµµών.

4.2 Σκοπός και Αναφορές
Σκοπός: Η παρούσα οδηγία ϑα προσδιορίσει τους παράγοντες που συνεισφέρουν στις βλάβες
από κεραυνό στις εναέριες γραµµές διανοµής και ϑα προτείνει βελτιώσεις για τις υπάρχουσες
αλλά και τις νέες κατασκευές. Η οδηγία προορίζεται για την προστασία της µόνωσης των
γραµµών διανοµής συστηµάτων µε τάση κάτω από 69 kV. Θέµατα προστασίας του εξοπλισµού
αναφέρονται στο IEEE Std C62.22-1997. Σε αυτά τα πλαίσια, βασικός σκοπός αυτής της
οδηγίας είναι να παρουσιάσει εναλλακτικές λύσεις για τη µείωση των βραχυκυκλωµάτων που
προκαλούνται από κεραυνό στις εναέριες γραµµές Μέσης Τάσης.
Αναφορές: Αυτή η οδηγία ϑα πρέπει να χρησιµοποιείται σε συνάρτηση µε τους ακόλουθους
κανονισµούς. ΄Οταν αυτοί έχουν δεχθεί κάποιες τροποποιήσεις αναθεωρήσεις, τότε ϑα ισχύουν
αυτές. IEEE Std C62.22-1997, IEEE Οδηγία για την Εφαρµογή Αλεξικέραυνων από Μεταλλικά
Οξείδια για τα Συστήµατα Εναλλασσόµενου Ρεύµατος (ANSI)
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4.3 Ορισµοί Βασικών Μεγεθών και Εννοιών
Παρακάτω παρατίθενται οι βασικοί ορισµοί των εννοιών και των µεγεθών που ϑα
χρησιµοποιηθούν, για την πλήρη κατανόηση του κειµένου:
• Ανάστροφο βραχυκύκλωµα κεραυνού: ΄Ενα βραχυκύκλωµα στη µόνωση λόγω πλήγµατος
από κεραυνό σε κάποιο µέρος ενός δικτύου ή µιας ηλεκτρικής εγκατάστασης που συνήθως
βρίσκεται στο δυναµικό του εδάφους.
• Βασικό επίπεδο µόνωσης έναντι κεραυνών (BIL): Αντοχή σε κρουστική τάση κεραυνού.
• Κρίσιµη κρουστική τάση κεραυνών (CFO) (µονωτές): Η µέγιστη τιµή της κρουστικής
τάσης που, υπό συγκεκριµένες συνθήκες, προκαλεί βραχυκύκλωµα στο µέσο που την
περιβάλλει, στο 50% των περιπτώ- σεων
• ΄Αµεσο πλήγµα: ΄Ενα απευθείας χτύπηµα κεραυνού σε οποιοδήποτε µέρος ενός δικτύου ή
µιας ηλεκτρι- κής εγκατάστασης.
• Γραµµή ∆ιανοµής: Γραµµές ηλεκτρικής ισχύος που διανέµουν ισχύ από έναν κύριο
υποσταθµό στους καταναλωτές, συνήθως µε τάση 34.5 kV ή λιγότερο. Τονίζεται ότι αυτή η
οδηγία αφορά τάσεις εώς και 69 kV.
• Βραχυκύκλωµα (γενικά): Μια ανεπιθύµητη εκφόρτιση µέσω του αέρα ή στην επιφάνεια µιας
στερεής ή υγρής µόνωσης που οδηγεί σε διάσπαση, ανάµεσα σε µέρη διαφορετικού δυναµικού
ή πολικότητας. Παράγεται από εφαρµογή µιας τάσης, όπου το µονοπάτι της διάσπασης έχει
ιονιστεί επαρκώς, ώστε να διατηρεί ένα ηλεκτρικό τόξο.
• Ηλεκτρόδιο γείωσης: ΄Ενας αγωγός ή µια οµάδα αγωγών, σε στενή επαφή µε το έδαφος µε
σκοπό να παρέχουν συνεχή σύνδεση µε το έδαφος.
• Πυκνότητα κεραυνών (GFD, Νg): Ο µέσος αριθµός των πληγµάτων από κεραυνό ανά
µονάδα χώρου και ανά µονάδα χρόνου σε µια συγκεκριµένη περιοχή (κεραυνοί/ km2 / έτος).
• Μονωτήρας επιτόνων: ΄Ενα µονωτικό στοιχείο, συνήθως επιµηκυµένης µορφής µε
εγκάρσιες τρύπες ή σχισµές, µε σκοπό την µόνωση δύο µερών ενός επιτόνου ή την παροχή
µόνωσης ανάµεσα στην κατασκευή και το στήριγµα. Επίσης παρέχει προστασία σε περίπτωση
σπασµένων καλωδίων. Οι πορσελάνινοι µονωτήρες καλωδίων γενικά, είναι σχεδιασµένοι να
αντέχουν στην πίεση αλλά συνήθως χρησιµοποιούνται ξύλινοι µονωτήρες κατάλληλα
εξοπλισµένοι γι΄ αυτό το σκοπό.
• Επίτονο: ΄Ενα αποµονωµένο καλώδιο που χρησιµοποιείται για υποστήριξη έντασης
ηµιελαστικού χαρακτήρα ανάµεσα στον πόλο ή την κατασκευή και τη ράβδο στήριξης, ή
ανάµεσα στις κατασκευές.
• ΄Εµµεσο πλήγµα: ΄Ενα χτύπηµα κεραυνού που δεν χτυπά απευθείας κάποιο µέρος ενός
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δικτύου, αλλά µπορεί να προκαλέσει υπέρταση σε αυτό.
• Επαγόµενη τάση, πλήγµατα κεραυνού: Η τάση που επάγεται σε ένα δίκτυο ή µια ηλεκτρική
εγκατάσταση από ένα έµµεσο πλήγµα.
• Πρώτο πλήγµα κεραυνού: Η ηλεκτρική εκκένωση στο έδαφος που συµβαίνει όταν η άκρη
ενός κατερχόµενου οχετού συναντηθεί µε έναν ανερχόµενο από το έδαφος.
• Ακόλουθο πλήγµα κεραυνού: Μία εκκένωση κεραυνού που µπορεί να ακολουθήσει µία
πορεία που έχει ήδη προδιαγράψει το πρώτο πλήγµα.
• Κεραυνός : Η πλήρης εκκένωση κεραυνού, που συνήθως δηµιουργείται από αγωγούς ενός
σύννεφου ακολουθούµενοι από ένα ή περισσότερα πλήγµατα επιστροφής.
• Σφάλµα λόγω κεραυνού: Είναι η διακοπή ρεύµατος, που οφείλεται σε πτώση κεραυνού και
προκαλεί βλάβη στο σύστηµα, απαιτώντας έτσι τη λειτουργία µιας συσκευής διακοπής για την
επιδιόρθωση της βλάβης.
• Συµπεριφορά γραµµών σε κεραυνούς: Η απόδοση µιας γραµµής που εκφράζεται ως ο
ετήσιος αριθµός των βραχυκυκλωµάτων από κεραυνούς σε βάση ενός µιλίου του κυκλώµατος.
• Αλεξικέραυνο µεταλλικών οξειδίων (MOSA) (ή απαγωγέας υπερτάσεων): ΄Ενα
αλεξικέραυνο που χρησιµοποιεί βαλβίδες κατασκευασµένες από υλικά µεταλλικών οξειδίων µη
γραµµικής αντίστασης.
• Εναέριος αγωγός προστασίας (OHGW): Είναι το τοποθετηµένο καλώδιο (ένα ή
περισσότερα) πάνω από τους αγωγούς µε σκοπό να διακόπτουν τα άµεσα πλήγµατα από
κεραυνούς. Μπορεί να συνδέονται στο σύστηµα γείωσης άµεσα ή έµµεσα µέσω µικρών
διακένων.
• Γωνία προστασίας: Η γωνία ανάµεσα στην κατακόρυφη γραµµή µέσω του εναέριου αγωγού
γείωσης και στη γραµµή που συνδέει τον εναέριο αγωγό γείωσης µε τον προστατευτικό αγωγό.
• Προστατευτικό διάκενο: Οποιοδήποτε διάστηµα αέρα ανάµεσα σε δύο αγωγούς που είναι
ηλεκτρικά µονωµένοι µεταξύ τους ή συνδέονται ηλεκτρικά σε κάποια απόσταση.
• Αλεξικέραυνο: Προστατευτική συσκευή που περιορίζει τις υπερτάσεις στον εξοπλισµό,
παρεκκλίνοντας το ρεύµα και διατηρώντας έτσι την συσκευή στην αρχική της κατάσταση.

4.4 Παράµετροι Κεραυνών
Τα γενικά χαρακτηριστικά των κεραυνών δόθηκαν στο Κεφάλαιο 1. Εδώ ϑα παρατεθούν
αυτά που αφορούν την παρούσα οδηγία και τις γραµµές διανοµής.
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4.4.1 Πτώση Κεραυνών
Η πιο συχνά εµφανιζόµενη µορφή είναι ο κεραυνός µέσα σε ένα σύννεφο, αλλά αυτή που
επηρεάζει περισσότερο τις εναέριες γραµµές διανοµής είναι ο κεραυνός µεταξύ σύννεφου και
Γης. Κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας, είναι πιθανόν να συµβούν διακοπές ρεύµατος, λόγω
των κεραυνών και των ανέµων. ΄Ετσι κάποιες διακοπές που συµβαίνουν λόγω ανέµου, πτώσης
δέντρων ή ελαττωµατικού εξοπλισµού είναι πιθανόν να ϑεωρηθεί ότι συνέβησαν από κεραυνό,
κάτι που ϑα έκανε τον αριθµό των σϕαλµάτων λόγω κεραυνού να ϕαίνεται πλαστά υψηλός.
Στις περισσότερες περιοχές του κόσµου, µια ένδειξη της κεραυνικής δραστηριότητας µπορεί
να αποκτηθεί από τα κεραυνικά δεδοµένα της περιοχής (ηµέρες καταιγίδας ανά έτος). Στο
Σχήµα 4.1, ϕαίνεται ο παγκόσµιος ισοκεραυνικός χάρτης. Το κεραυνικό επίπεδο είναι µια
ένδειξη της κατά τόπους κεραυνικής δραστηριότητας που βασίζεται σε µέσες τιµές των
ποσοτήτων και προκύπτουν από ιστορικά διαθέσιµες παρατηρήσεις. Ωστόσο, για
συγκεκριµένες περιοχές είναι διαθέσιµα και περισσότερο λεπτοµερή κεραυνικά δεδοµένα. ΄Ετσι
µια λεπτοµερέστερη απεικόνιση της κεραυνικής δραστηριότητας µπορεί να αποκτηθεί από
χάρτες που απεικονίζουν την πυκνότητα κεραυνών στο έδαφος (GFD maps), οι οποίοι είναι
κατασκευασµένοι από τις πληροφορίες που µας παρέχουν τα δίκτυα εντοπισµού κεραυνών. Στο
Σχήµα 4.2 απεικονίζεται ένα δείγµα ενός τέτοιου χάρτη για τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής.

Σχήµα 4.1: Παγκόσµιος Ισοκεραυνικός χάρτης[9]
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Σχήµα 4.2: Χάρτης GFD των Η.Π.Α.[9]

Συστήµατα εντοπισµού κεραυνών, καθώς και δίκτυα µέτρησης κεραυνών έχουν τοποθετηθεί
στη βόρεια Αµερική και σε άλλα µέρη του πλανήτη. ΄Εχοντας αρκετή εµπειρία, αυτά τα δίκτυα
µπορούν να παρέχουν λεπτοµερείς GFD χάρτες. Οι χάρτες GFD είναι πολύ πιο λεπτοµερείς και
ακριβείς απ΄ ότι τα κεραυνικά δεδοµένα. Τα συστήµατα ϑέσης παρέχουν επίσης κάποιες
χρήσιµες και λεπτοµερείς µετρήσεις. Εκτός του ότι παρέχουν την συχνότητα των κεραυνών, τα
δίκτυα µπορούν επίσης να µας πληροφορήσουν για την ώρα, την ηµεροµηνία, την τοποθεσία,
τον αριθµό των κεραυνών, το εκτιµώµενο ρεύµα του µεγίστου πλήγµατος και την πολικότητα.
Σε ορισµένες περιοχές του πλανήτη, αυτά τα συστήµατα έχουν ή είναι κοντά στο να έχουν
επαρκή στοιχεία (το λιγότερο επτά χρόνων) για να χρησιµοποιηθούν σε σχεδιαστικούς σκοπούς.
Αυτή τη στιγµή, οι χάρτες GFD χρησιµοποιούνται στο σχεδιασµό γραµµών διανοµής,
εκτιµώντας τον αριθµό των βραχυκυκλωµάτων λόγω κεραυνού, καθώς επίσης και σε πολλούς
άλλους τύπους ανάλυσης λόγω κεραυνών. Η αξιοπιστία µιας γραµµής διανοµής εξαρτάται από
την έκθεσή της η όχι σε περιπτώσεις κεραυνών. Για να προσδιορισϑεί αυτό ο σχεδιαστής πρέπει
να γνωρίζει τον ετήσιο αριθµό κεραυνών ανά µονάδα περιοχής και ανά µονάδα χρόνου (GFD).
Το GFD µπορεί να υπολογιστεί µε διάφορους τρόπους.
΄Ενας πρώτος τρόπος να προσδιοριστεί είναι από το κεραυνικό επίπεδο της περιοχής, σύµφωνα
µε την εξίσωση :
(4.1)
σε κεραυνούς/km2 /έτος , όπου Td είναι ο αριθµός των ηµερών καταιγίδας ανά έτος (κεραυνικό
επίπεδο).
΄Ενας άλλος τρόπος υπολογισµού για το GFD µπορεί να προκύψει από τα αρχεία των ωρών
καταιγίδας ως εξής :
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(4.2)
Εκτιµήσεις για µια µέση τιµή του GFD µπορούν επίσης να γίνουν από τα δίκτυα εντοπισµού
κεραυνών ή από τους µετρητές/καταγραφείς των κεραυνών. Αν έχουµε δεδοµένα αρκετών
ετών, έχουµε το πλεονέκτηµα του εντοπισµού των διαφοροποιήσεων σε µια περιοχή. Τα
ποσοστά των κεραυνών καθώς και οι διακοπές που προκαλούνται λόγω κεραυνού έχουν
σηµαντικές διακυµάνσεις χρόνο µε το χρόνο. Συνήθως, αυτές οι ετήσιες διακυµάνσεις της
κεραυνικής δραστηριότητας έχουν µια απόκλιση της τάξης του 20% - 50% από την µέση τιµή
τους. Αν περιοριστούµε σε µια µικρή περιοχή, π.χ. 10 km2 , τότε εκτιµάται ότι αυξάνεται αυτή η
απόκλιση 30% - 50% από το µέσο όρο. Αντιθέτως, σε µια περιοχή µεγαλύτερης έκτασης, π.χ.
500 km2 η απόκλιση είναι µικρότερη, της τάξης του 20% - 25% από το µέσο όρο. Σε περιοχές
µε χαµηλά επίπεδα κεραυνικής δραστηριότητας, η σχετικά σταθερή απόκλιση είναι µεγαλύτερη.
΄Ετσι λοιπόν, µε τέτοιες µεγάλες διακυµάνσεις, χρειαζόµαστε δεδοµένα πολλών ετών για να
υπολογίσουµε µε ακρίβεια το µέσο όρο.

4.4.2 Κατανοµές Μέγιστου Ρεύµατος Κεραυνών
Στον πίνακα 4.1 (CIGRE Working Group 33.01) παρουσιάζονται οι παράµετροι των
κεραυνών, σύµφωνα µε τον οποίο η διακύµανση που εµφανίζεται στο µέγιστο ρεύµα κεραυνού
I0 µπορεί να προσεγγισθεί µε µια λογαριθ µική/κανονική κατανοµή. Η συνάρτηση πυκνότητας
πιθανότητας µιας άγνωστης τυχαίας παραµέτρου “x” που ακολουθεί την κατανοµή αυτή ,είναι η
παρακάτω :
΄Οπου :
(4.3)

(4.4)
Οπου Μ και β σταθερές παράµετροι που οι τιµές τους δίδονται από τον πίνακα 4.1.
Προκειµένου να διαχειριστούµε την πιθανολογική κατανοµή των κορυφαίων τιµών ρεύµατος
µε έναν πιο απλό τρόπο, υιοθετείται η ακόλουθη έκφραση :
(4.5)
Η παραπάνω εξίσωση µας δίνει την πιθανότητα το µέγιστο ρεύµα του κεραυνού I0 να είναι
ίσο ή µεγαλύτερο από µια συγκεκριµένη τιµή I0 [kA].
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Πίνακας 4.1: CIGRE παράµετροι του ρεύµατος κεραυνού[9]

Σχήµα 4.3: Περιγραφή των παραµέτρων του ρεύµατος των κεραυνών πάνω σε κυµατοµορφή[9]
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4.5 Συµπεριφορά εναέριων γραµµών διανοµής σε περίπτωση κεραυνού
Αυτό το τµήµα περιγράφει πώς να υπολογίσει κανείς τον αριθµό των άµεσων και επαγόµενων
βραχυκυκλωµάτων σε κυκλώµατα διανοµής. Οι κεραυνοί µπορεί να ευθύνονται για πολλές
διακοπές ρεύµατος σε γραµµές διανοµής.
΄Οπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφαλαιο, ο κεραυνός µπορεί να προκαλέσει
βραχυκύκλωµα από:
a) ΄Αµεσα πλήγµατα
b) Μεταβολή τάσης από κοντινά πλήγµατα
Απευθείας κεραυνός σε γραµµές διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας προκαλεί βραχυκυκλώµατα
στις µονώσεις στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Για παράδειγµα, ένα µικρής τάξεως πλήγµα
κεραυνού 10 kA ϑα µπορούσε να προκαλέσει µια υπέρταση περίπου 2000 kV, κάτι που όπως
καταλαβαίνουµε υπερβαίνει κατά πολύ την στάθµη µόνωσης των 69 kV που χρησιµοποιείται σ΄
αυτές τις γραµµές. Παρόλα αυτά, η εµπειρία και οι παρατηρήσεις µας, δείχνουν, ότι πολλές από
τις διακοπές λειτουργίας, που σχετίζονται µε κεραυνούς, οφείλονται σε πλήγµατα που χτυπούν
στο έδαφος κοντά στην γραµµή. Οι περισσότερες τάσεις που επάγονται σε µια γραµµή διανοµής
από εκκενώσεις κεραυνών κοντά στη γραµµή είναι µικρότερες από 300 kV. Οι κεραυνοί
µπορούν να συγκεντρωθούν από τα ψηλότερα αντικείµενα και έτσι το ύψος και η απόσταση από
τη γραµµή διανοµής των προστατευτικών αντικειµένων, όπως δέντρα και κτίρια, ϑα επηρεάσουν
τη συµπεριφορά της γραµµής σε περίπτωση κεραυνού.

4.5.1 Πλήγµατα κεραυνών σε εναέριες γραµµές
 ΄Υψος Κατασκευής
Ο κεραυνός µπορεί να έχει πολύ σηµαντική επίδραση στην αξιοπιστία µιας γραµµής,
ειδικότερα αν οι πόλοι της βρίσκονται σε ψηλότερο επίπεδο από τον περιβάλλοντα χώρο. Οι
περισσότεροι κεραυνοί απορροφούνται από υψηλότερες κατασκευές. Το ποσοστό των
κεραυνών N, που πλήττουν ανοιχτή περιοχή (όχι µεγάλα δέντρα ή κτίρια), προσδιορίζεται
από την εξίσωση του Eriksson:
(4.6)
΄Οπου :
h : Το ύψος του στύλου (m)
b : Το πλάτος της κατασκευής (m)
Ng : Η πυκνότητα των κεραυνών (κεραυνοί /km2 /έτος)
N: Ο αριθµός των κεραυνών/100 km/έτος
Για τις περισσότερες γραµµές διανοµής, ο παράγοντας πλάτους, b, της κατασκευής είναι
σχεδόν αµελητέος. Από την εξίσωση (4.4), εάν το ύψος του πόλου αυξηθεί κατά 20%, το
ποσοστό των κεραυνών σε µια εναέρια γραµµή διανοµής ϑα αυξηθεί κατά 12%. Εδώ πρέπει να

83

σηµειωθεί ότι µια γραµµή µπορεί να απορροφήσει πολύ περισσότερους κεραυνούς απ΄ ότι
προβλεπόταν αρχικά από το µοντέλο 4 × H , που χρησιµοποιείτο για χρόνια. Σύµφωνα µε το
µοντέλο 4 × H ο αριθµός των κεραυνών στην γραµµή διανοµής υπολογιζόταν για ένα πλάτος
διπλάσιο του ύψους της γραµµής και στις δύο πλευρές της γραµµής.
Η έκθεση της γραµµής διανοµής στον κεραυνό εξαρτάται από το πόσο προεξέχουν οι
κατασκευές πάνω από την γύρω περιοχή. Οι κατασκευές που βρίσκονται κατά µήκος των
κορυφών βουνών, οροσειρών, ή λόφων είναι πιο πιθανοί στόχοι κεραυνών από αυτές που είναι
προστατευµένες από ϕυσικά στοιχεία.
 Προστασία από κοντινές κατασκευές και δέντρα
∆έντρα και κτίρια που βρίσκονται παράπλευρα των γραµµών διανοµής παίζουν σηµαντικό
ρόλο στην συµπεριφορά τους σε περίπτωση κεραυνού. ΄Ετσι οι παράπλευρες κατασκευές
µπορούν να τραβήξουν πολλούς κεραυνούς, που σε διαφορετική περίπτωση ϑα έπλητταν τη
γραµµή. Εδώ εισέρχεται ο παράγοντας προστασίας, Sf , και ορίζεται το τµήµα ανά µονάδα
γραµµών διανοµής που προστατεύεται από κοντινά αντικείµενα. Ο αριθµός των πληγµάτων στη
γραµµή τότε, γίνεται:
(4.7)
΄Ενας προστατευτικός παράγοντας ‘0’ σηµαίνει ότι η γραµµή διανοµής είναι σε ανοιχτό
έδαφος χωρίς καθόλου προστασία από κοντινά αντικείµενα και ο παράγοντας ‘1’ σηµαίνει ότι η
γραµµή διανοµής είναι τελείως προστατευµένη από άµεσα πλήγµατα κεραυνών.
Το Σχήµα 4.4 δείχνει ένα τρόπο για τον υπολογισµό των προστατευτικών παραγόντων από
αντικείµενα µε διαϕορετικά ύψη για µια γραµµή διανοµής ύψους 10 m. Τα αντικείµενα
υποτίθεται ότι είναι σε µια οµοιόµορφη ευθεία, παράλληλη προς τη γραµµή διανοµής. Αυτό ϑα
µπορούσε να αναπαριστά µια σειρά από δέντρα ή κτίρια παράλληλα προς τη γραµµή διανοµής.

Σχήµα 4.4: Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή
διανοµής ύψους 10 m[9]
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Το σχήµα 4.4 µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για αντικείµενα και στις δύο πλευρές της
γραµµής διανοµής, εάν αθροιστούν οι προστατευτικοί παράγοντες για τη δεξιά και την αριστερή
πλευρά (εάν το άθροισµα των Sf είναι µεγαλύτερο από ένα, τότε ο παράγοντας συνολικής
προστασίας είναι ίσος µε ένα).
Για παράδειγµα, ϑεωρείστε µια γραµµή διανοµής ύψους 10 m µε τις ακόλουθες σειρές από
κτίρια σε κάθε πλευρά :
 Μια σειρά από κτίρια ύψους 7.5 m, 30 m από την αριστερή πλευρά της γραµµής
διανοµής τότε από το σχήµα 4.4 έχουµε Sfleft = 0.23
 Μια σειρά ύψους 15 m, 40 m από τη δεξιά πλευρά της γραµµής διανοµής τότε από το
σχήµα 4.4 έχουµε Sfright = 0.4
Εάν το GFD για τη συγκεκριµένη περιοχή είναι 1 κεραυνός/km2 /έτος, ο αριθµός των άµεσων
πληγµάτων στην εναέρια γραµµή διανοµής σε ανοιχτό έδαφος ϑα ήταν 11.15 κεραυνοί/100 km/
έτος [από την εξίσωση 4.6]. Με τις σειρές των κτιρίων, ο αριθµός των άµεσων πληγµάτων ϑα
µειωνόταν σε :
κεραυνοί/100km/έτος (4.8)

Εκτός από το εάν η µόνωση της γραµµής διανοµής προστατεύεται από αγωγό προστασίας ή
αλεξικέραυνα, όλοι οι κεραυνοί ϑα προκαλέσουν βραχυκυκλώµατα ανεξάρτητα από το επίπεδο
µόνωσης, τα διαστήµατα αγωγών ή το έδαφος. Γι΄ αυτό, προκειµένου να εκτιµηθεί ο αριθµός
των βραχυκυκλωµάτων λόγω των άµεσων πληγµάτων από κεραυνούς χρησιµοποιούµε την
εξίσωση 4.6 για µια γραµµή διανοµής σε ανοιχτό έδαφος ή τις εξισώσεις 4.6 και 4.7 για µια
µερικώς προστατευµένη γραµµή.

4.5.2 Βραχυκυκλώµατα από Επαγόµενη Τάση
Σύµφωνα µε το Rusk, η µέγιστη τάση που επάγεται, σε µια γραµµή ηλεκτρικής ενέργειας, στο
σηµείο που βρίσκεται κοντά στο πλήγµα, µπορεί να εκτιµηθεί από τη σχέση :
΄Οπου :
(4.9)
Όπου:
• I0 : Η µεγαλύτερη τιµή ρεύµατος του κεραυνού
• hd : Το µέσο ύψος της γραµµής πάνω από το επίπεδο του εδάφους
• y : Η πλησιέστερη απόσταση ανάµεσα στη γραµµή και το πλήγµα του κεραυνού
Η εξίσωση 4.9 χρησιµοποιείται για έναν απείρως µακρύ, µονό αγωγό πάνω από ένα τέλεια
αγώγιµο έδαφος.
΄Ενας γειωµένος ουδέτερος αγωγός ή ένας εναέριος αγωγός προστασίας ϑα µείωνε την τάση
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κατά µήκος της µόνωσης κατά έναν παράγοντα ο οποίος εξαρτάται από τη γείωση και την
απόσταση του γειωµένου αγωγού από τους αγωγούς ϕάσης . Αυτός ο παράγοντας κυµαίνεται
µεταξύ 0.6 και 0.9.
Η συχνότητα των βραχυκυκλωµάτων από επαγόµενη τάση , µπορεί να αυξηθεί δραµατικά για
γραµµές µε µικρά επίπεδα µόνωσης. Στο Σχήµα 4.5 ϕαίνεται η συχνότητα των
βραχυκυκλωµάτων ως συνάρτηση της κρίσιµης τιµής τάσης διάσπασης (CFO) στη γραµµή. Τα
αποτελέσµατα ϕαίνονται για δύο διαφορετικές διατάξεις γείωσης. Το µη γειωµένο κύκλωµα δεν
έχει ούτε ουδέτερο ούτε αγωγό προστασίας, όπως είναι ένα κύκλωµα µε τρεις αγωγούς µη
γειωµένους ή ένα κύκλωµα µε τέσσερις αγωγούς µε κοινή γείωση. Τα αποτελέσµατα για ένα
γειωµένο κύκλωµα αναφέρονται σε ένα κύκλωµα µε γειωµένο ουδέτερο αγωγό ή εναέριο
αγωγό προστασίας. ΄Ενα γειωµένο κύκλωµα εµφανίζει λιγότερα βραχυκυκλώµατα, για µια
δεδοµένη τιµή CFO, γιατί ο γειωµένος αγωγός µειώνει την τάση που εµφανίζεται πάνω στη
µόνωση. Ωστόσο οι µη γειωµένες και οι κοινής γείωσης κατασκευές, έχουν συνήθως
µεγαλύτερη CFO από τη ϕάση στη γείωση, από µία αντίστοιχη κατασκευή κυκλώµατος
πολλαπλής γείωσης, λόγω της απουσίας του γειωµένου ουδέτερου αγωγού. Οι τιµές είναι
κανονικοποιηµένες για GFD 1 κεραυνό/ km2/ έτος και ύψος γραµµής 10 m. Τα αποτελέσµατα
µπορούν να ϑεωρηθούν γραµµικά ανάλογα µε το µήκος της γραµµής και τον GFD.

Σχήµα 4.5: Αριθµός βραχυκυκλωµάτων από επαγόµενη τάση έναντι του επιπέδου µόνωσης της γραµµής
διανοµής[9]
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Τα αποτελέσµατα που ϕαίνονται στο παραπάνω σχήµα, αναφέρονται σε γραµµή σ΄ ανοιχτό
έδαφος χωρίς να υπάρχουν κοντά σε αυτή δέντρα ή κτίρια. Ο αριθµός των επαγόµενων
βραχυκυκλωµάτων εξαρτάται από την παρουσία ή όχι γειτονικών αντικειµένων στη γραµµή,
που όµως µπορεί να προστατεύουν τη γραµµή από άµεσα πλήγµατα κεραυνών. Η παρουσία
γειτονικών αντικειµένων µπορεί να αυξήσει την επαγόµενη τάση, επειδή αυξάνεται και ο
αριθµός των πληγµάτων κοντά στη γραµµή.
Ως σηµείο αναφοράς, µια γραµµή διανοµής ύψους 10 m σε ανοιχτό έδαφος µε GFD=1
κεραυνό/km2/έτος ϑα έχει κατά προσέγγιση 11 κεραυνούς/100 km/έτος λόγω των άµεσων
πληγµάτων, σύµφωνα µε την εξίσωση (4.6). Σε ανοιχτό έδαφος, οι επαγόµενες τάσεις ϑα είναι
πρόβληµα µόνο για τις γραµµές µε χαµηλά επίπεδα µόνωσης. Για παράδειγµα, σε ένα µη
γειωµένο δίκτυο, ο αριθµός των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων ϑα ξεπερνά τον αριθµό των
άµεσων βραχυκυκλωµάτων µόνο αν η CFO είναι λιγότερο από 75 kV (όπως ϕαίνεται και στο
Σχήµα 4.5). Σε προστατευµένες περιοχές, τα επαγόµενα βραχυκυκλώµατα είναι µεγαλύτερου
ενδιαφέροντος.
Γενικά, µπορούµε να ϑεωρήσουµε ότι αν η κρίσιµη τάση διάσπασης (CFO) είναι µεγαλύτερη
των 300 kV, τα επαγόµενα βραχυκυκλώµατα ϑα είναι σχεδόν µηδενικά. Σχεδόν όλες οι
µετρήσεις που αφορούν επαγόµενες τάσεις από κεραυνούς είναι λιγότερες από 300 kV, όπως
ϕαίνεται και από το Σχήµα 4.5. ΄Ενας άλλος παράγοντας που πρέπει να λάβουµε υπ΄ όψιν είναι
ότι οι περισσότερες γραµµές διανοµής έχουν αλεξικέραυνα στους µετασχηµατιστές, τα οποία
παρέχουν ως ένα βαθµό µείωση της επαγόµενης τάσης από κεραυνό. Ωστόσο αυτή η µείωση
µπορεί να είναι µικρή σε αγροτικά και προαστιακά κέντρα.

4.6 Επίπεδο Μόνωσης Γραµµών ∆ιανοµής
Η παρούσα οδηγία, είναι µια προσπάθεια για να βοηθηθεί ο σχεδιαστής/µελετητής γραµµών
διανοµής για να βελτιώσει τις δυνατότητες µόνωσης των εναέριων γραµµών. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, εναέριων γραµµών διανοµής, χρησιµοποιούνται περισσότεροι του ενός τύποι
µονωτικών υλικών για προστασία έναντι των κεραυνών. Τα πιο συνηθισµένα µονωτικά υλικά
που χρησιµοποιούνται γι΄ αυτό το σκοπό είναι η πορσελάνη, ο αέρας, το ξύλο, τα πολυµερή και
το fiberglass (υαλονήµατα). Καθένα απ΄ αυτά έχει και τη δική του µονωτική ισχύ. ΄Οταν τα
µονωτικά υλικά χρησιµοποιούνται σε σειρά, το επίπεδο µόνωσης που προκύπτει δεν είναι το
άθροισµα των επιµέρους, αλλά κάτι λιγότερο απο αυτήν την τιµή.
Οι ακόλουθοι παράγοντες επηρεάζουν τα επίπεδα των βραχυκυκλωµάτων λόγω κεραυνών στις
γραµµές διανοµής και καθιστούν δύσκολη την εκτίµηση για το επίπεδο της τελικής µόνωσης :
• Οι ατµοσϕαιρικές συνθήκες, όπως η πυκνότητα του αέρα, η υγρασία, οι βροχοπτώσεις και
ατµοσϕαιρική µόλυνση
• Η πολικότητα και ο ρυθµός ανόδου της τάσης
• Φυσικοί παράγοντες όπως το σχήµα του µονωτήρα, το σχήµα του µεταλλικού υλικού και η
διαµόρφωση του µονωτήρα (οριζόντια , κάθετη ή υπό γωνία τοποθέτηση)
Εάν το ξύλο παρεµβάλλεται στην πορεία εκφόρτισης του κεραυνικού πλήγµατος, τότε το
αποτέλεσµα του κεραυνού µπορεί να ποικίλει, εξαρτώµενο κυρίως από την υγρασία στην
επιφάνεια του ξύλου.
Παρόλο που ο µελετητής µηχανικός µπορεί να είναι περισσότερο εξοικειωµένος µε το βασικό
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επίπεδο µόνωσης έναντι κεραυνών (BIL) ενός δεδοµένου συνδυασµού µονωτικών υλικών, τα
αποτελέσµατα της οδηγίας αυτής δίνονται µε βάση την CFO των συνδυασµών αυτών. Η CFO
προσδιορίζεται ως εκείνο το επίπεδο της τάσης στο οποίο υπάρχει 50% πιθανότητα να συµβεί
βραχυκύκλωµα και 50% πιθανότητα να αντέξει η µόνωση. Αυτή η τιµή είναι πειραµατική και
λαµβάνεται µόνο στο εργαστήριο. Αν υποτεθεί ότι τα δεδοµένα από τα βραχυκυκλώµατα
ακολουθούν µια Γκαουσιανή κατανοµή, τότε κάθε συγκεκριµένη πιθανότητα να αντέξει η
µόνωση, µπορεί να υπολογιστεί στατιστικά από την τιµή της CFO και την κανονική κατανοµή.
Καθώς τα εργαστηριακά δεδοµένα είναι πλέον διαθέσιµα, µελετούνται διάφοροι τρόποι σε µια
προσπάθεια να κα- ϑοριστεί η εκτιµώµενη CFO για έναν δεδοµένο συνδυασµό µονωτικών
υλικών. Η προσέγγιση της «επιπρόσθετης αντοχής µόνωσης» µπορεί να είναι η πιο πρακτική.
Αυτή η µέθοδος υιοθετήθηκε από µια παρόµοια διαδικασία που χρησιµοποιούταν και
νωρίτερα στο σχεδιασµό των γραµµών µεταφοράς, αλλά επέκτεινε την εφαρµογή της σε πολλά
µονωτικά υλικά που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή γραµµών διανοµής. Αυτή χρησιµοποιεί
την CFO ως πρωταρχικό µονωτικό στοιχείο και προσϑέτει σ΄ αυτήν την τιµή, την αύξηση της
CFO που προσϕέρεται από ένα επιπλέον υλικό (έχοντας πάντα υπόψη ότι η επιπλέον µονωτική
ισχύς είναι πάντα µικρότερη από αυτή που έχει µόνο του το στοιχείο που προστίθεται).

4.6.1 CFO τάση της συνδυασµένης µόνωσης
Από τις αρχές του σχεδιασµού και της κατασκευής ηλεκτρικών δικτύων, οι ηλεκτρολόγοι
µηχανικοί κατασκεύαζαν τις γραµµές διανοµής χρησιµοποιώντας ξύλινους βραχίονες και
πόλους σε σειρά µε βασικούς µονωτήρες για να αυξήσουν την ισχύ της µόνωσης των γραµµών
διανοµής έναντι των κρουστικών πληγµάτων από κεραυνούς. Στις αρχές του 1930, σε µια σειρά
µελετών παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα που προέκυψαν, όταν οι µονωτήρες δοκιµάστηκαν
σε συνδυασµό µε ξύλο. Μια ερώτηση που γεννάται είναι το κατά πόσο αυξήθηκε η αντοχή της
µόνωσης, σε περίπτωση κεραυνού, της ήδη υπάρχουσας µόνωσης. Μια µερική απάντηση
δόθηκε µετά από χρόνια ερευνών σε πολλά εργαστήρια, και τα αποτελέσµατα δηµοσιεύτηκαν
την δεκαετία του 40΄ και του 50΄. Μια γενική περίληψη προηγούµενων εργασιών πάνω στην
CFO παρουσιάστηκε στην AIEE Committe Report του 1950, και µια εκτενής αναφορά το 1956.
΄Οµως, αυτά τα αποτελέσµατα εφαρµόζονταν κυρίως στην κατασκευή γραµµών µεταφοράς και
όχι σε γραµµές διανοµής. Στις εναέριες γραµµές διανοµής, το σηµείο µε την πιο ασϑενή
µόνωση είναι συνήθως σε στύλο παρά µεταξύ των αγωγών στον αέρα.
Πιο πρόσϕατα, η έρευνα στράφηκε σε πολυδιηλεκτρικούς συνδυασµούς που χρησιµοποιούνται
στα συστήµατα ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτές οι έρευνες αφορούσαν στις γραµµές διανοµής και
µεταφοράς και στο βαθµό αντοχής του ξύλου, όταν αυτό εκτίθεται σε κεραυνό, σε κρουστικές
τάσεις χειρισµών και σε κρουστικές τάσεις µε απότοµο µέτωπο. Πρόσϕατα, στις γραµµές
διανοµής χρησιµοποιούνται µονωτήρες πολυµερών και οι βραχίονες από υαλονήµατα
(fiberglass).

4.6.2 Προσδιορισµός της CFO τάσης για κατασκευές µε µονώσεις
σειράς
΄Ερευνες έχουν δείξει ότι 1 m ξύλου ή υαλονήµατος (fiberglass) προσδίδουν περίπου 300-550
kV στην αντοχή ολόκληρης της µόνωσης έναντι κεραυνών. Για µεγαλύτερα µήκη, η αντοχή της
µόνωσης από κεραυνό για έναν ξύλινο ή από fiberglass βραχίονα, σε συνδυασµό µε τους
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µονωτές καθορίζεται κυρίως µόνο από τον εκάστοτε βραχίονα. ΄Ετσι η µόνωση έναντι της
εναλλασσόµενης τάσης λαµβάνεται µόνο από το µονωτήρα, ενώ ο ξύλινος ή από υαλονήµατα
µονωτήρας ϑεωρείται ως µια επιπλέον µόνωση σε κρουστική τάση κεραυνών.
΄Οταν η πορεία του κεραυνού στο έδαφος δεν συναντά κάποιο ξύλινο ή fiberglass βραχίονα,
αλλά δύο ή περισσότερους τύπους µονωτήρων συνδεδεµένων σε σειρά, τότε η κρίσιµη τιµή
τάσης βραχυκύκλωσης (CFO) δεν προσδιορίζεται απλώς προσθέτοντας τις τιµές των CFO των
ξεχωριστών συστατικών. Η κρίσιµη τιµή της τάσης βραχυκύκλωσης αυτών των συνδυασµένων
µονωτήρων λαµβάνεται ως συνάρτηση ενός µεγάλου αριθµού διαφορετικών παραγόντων, ο
καθένας από τους οποίους απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση. Στις µέρες µας, υπάρχουν πολλοί
διαφορετικοί συνδυασµοί και σχηµατισµοί που χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις
ηλεκτρισµού.
Η εκτεταµένη µέθοδος πρόσϑετων-CFO µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να υπολογιστεί η
συνολική CFO µιας κατασκευής διανοµής µε το να :
• Προσδιοριστεί η συµβολή του κάθε ξεχωριστού συστατικού µόνωσης στην συνολική CFO
του συνδυασµού.
• Υπολογιστεί η CFO του ολικού συνδυασµού γνωρίζοντας την CFO των συστατικών
µόνωσης.
Αυτό µπορεί να γίνει, χρησιµοποιώντας είτε τους πίνακες είτε τις γραφικές παραστάσεις που
διαθέτουν τα δεδοµένα των πειραµάτων, και χρησιµοποιώντας αυτά να συσχετισθεί η επίδραση
ενός µονωτικού υλικού προστιθέµενο στο άλλο. Αυτή η διαδικασία στηρίζεται στα
χαρακτηριστικά δεδοµένα της CFO της βασικής µόνωσης και σε ένα επιπρόσθετο σύνολο
σύνθετων δεδοµένων που είναι γνωστό ως η κρίσιµη τάση βραχυκύκλωσης (CFO voltage) που
προστίθεται από ένα συγκεκριµένο συστατικό.
Στους υπολογισµούς όπου εµπλέκονται δύο συστατικά, η κρίσιµη τάση βραχυκύκλωσης
(CFO) του συνδυασµού τους είναι πολύ χαµηλότερη απ΄ ότι το άθροισµα των δύο ξεχωριστών
CFO τιµών τους. Ο µονωτήρας ϑεωρείται ως η βασική-πρωταρχική µόνωση. Η CFO που
αποκτάται για σχηµατισµούς που αποτελούνται από δύο συστατικά υπολογίζεται ως η CFO του
βασικού συστατικού συν την CFO του δεύτερου συστατικού.
Η συνολική CFO τάση για δύο συστατικά είναι :
(4.10)
΄Οπου :
 CFOins : Η CFO του κύριου συστατικού
 CFOadd.sec : Η CFO που προστίθεται από το δεύτερο συστατικό
Η συνολική CFO τάση τριών και πλέον συστατικών είναι:
(4.11)
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΄Οπου :
 CFOadd.third : Η CFO που προστίθεται από το τρίτο συστατικό
 CFOadd.nth : Η CFO που προστίθεται από το νιοστό στοιχείο
Η ευρέως χρησιµοποιούµενη τιµή κρίσιµης τάσης βραχυκύκλωσης (CFO), καθώς επίσης και η
CFO των προστιϑέµενων υλικών δίδονται στους Πίνακες 4.2, 4.3, 4.4 για τους οποίους ισχύει :
 ΄Ολες οι τιµές αναφέρονται σε επίπεδα υγρού CFO
 Οι τιµές είναι το ελάχιστο των τιµών αρνητικής και ϑετικής πολικότητας
 Οι µονωτήρες αναφέρονται µόνο ως παραδείγµατα. Για πιο ακριβείς τιµές ανατρέξτε
στις επίσηµες τιµές των κατασκευαστών.

Πίνακας 4.2: Κύρια µόνωση (CFOins )[9]

Πίνακας 4.3: Επιπρόσϑετο CFO δεύτερων συστατικών (CFOadd.sec) [9]
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Πίνακας 4.4: Τρίτα συστατικά επιπρόσϑετου CFO (CFOadd.third )[9]

Οι τιµές που δίνονται παραπάνω αναφέρονται σε υγρές συνθήκες, κάτι το οποίο συνιστάται για
τον υπολογισµό της CFO, καθώς είναι προφανές ότι αναφερόµαστε σε περιπτώσεις καταιγίδων.
Αν έχουµε την CFO υπό ξηρές συνθήκες (συνήθως δίνεται απ΄ τον κατασκευαστή, ή από
εργαστηριακές µετρήσεις) και ϑέλουµε την CFO υπό υγρές συνθήκες τότε την
πολλαπλασιάζουµε µε ένα συντελεστή 0.8. Γενικά η υγρή τιµή είναι περίπου το 0.7-0.9 της
ξηρής.
Για συστατικά που δεν αναφέρονται στους παραπάνω πίνακες, η συνολική CFO µπορεί να
υπολογιστεί µε µειώσεις για το δεύτερο και τρίτο συστατικό, όπως:
(4.12)
(4.13)
Η χρήση της εκτεταµένης µεθόδου πρόσϑετων-CFO και των πινάκων που δίνονται σε αυτήν
την οδηγία συνήθως δίνει αποτελέσµατα µε σϕάλµα ±20%. Περισσότερο ακριβή αποτελέσµατα
είναι διαθέσιµα µε τις ακόλουθες µεθόδους :
1. Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών έναντι κεραυνών στην κατασκευή σε υγρές συνθήκες.
Αυτή η µέθοδος ϑα δώσει και τα πιο ακριβή αποτελέσµατα.
2. Εκτέλεση δοκιµών έναντι κεραυνών υπό ξηρές συνθήκες, και πολλαπλασιασµός των τιµών
µε 0.8 για τον υπολογισµό του CFO σε υγρές συνθήκες.
3. Χρήση λεπτοµερέστερων τιµών κρίσιµης τάσης βραχυκύκλωσης CFO.
4. Παραβολή µε άλλα αποτελέσµατα δοκιµών σε κατασκευές διανοµής.

4.6.3 Τεχνικά Ζητήµατα
Ο εξοπλισµός και τα υλικά υποστήριξης σε κατασκευές διανοµής, είναι δυνατόν να µειώσουν
την κρίσιµη τάση βραχυκύκλωσης. Αυτές οι κατασκευές ‘αδύναµων - συνδέσεων’ µπορούν να
οδηγήσουν σε µεγάλη αύξηση των υπερπηδήσεων από επαγόµενες τάσεις. Μερικές απ΄ αυτές τις
περιπτώσεις περιγράφονται παρακάτω:
Επίτονα: Τα επίτονα µπορεί να είναι ένας απ΄ τους κύριους παράγοντες µείωσης της CFO
µιας γραµµής. Για µηχανικό πλεονέκτηµα, τα επίτονα γενικά προσκολλώνται ψηλά στον πόλο
σε άµεση γειτονία µε τα κύρια µονωτικά υλικά. Επειδή τα επίτονα παρέχουν διαδροµή προς τη
γη, η παρουσία τους µειώνει την CFO του ολικού σχηµατισµού. Οι µικροί πορσελάνινοι
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µονωτές επιτόνων που χρησιµοποιούνται συνήθως, δεν παρέχουν σχεδόν καθόλου επιπλέον
µόνωση (γενικά λιγότερο από 30 kV της CFO). ΄Ετσι για να αποκτήσουµε αξιοσηµείωτη αντοχή µόνωσης χρησιµοποιούµε µονωτήρες από fiberglass. ΄Ενας µονωτήρας 50 cm από fiberglass
παρέχει CFO περίπου 250 kV.
∆ιακόπτες Ασφαλείας: Η τοποθέτηση διακοπτών ασφαλείας είναι ένα αντιπροσωπευτικό
παράδειγµα απροστάτευτων εξοπλισµών που µπορεί να µειώσει την CFO ενός πόλου. Για τα
δίκτυα των 15 kV, ένας διακόπτης ασφαλείας µπορεί να έχει 95 kV BIL. Ανάλογα µε τον τρόπο
εγκατάστασης του διακόπτη, µπορεί το CFO ολόκληρης της κατασκευής να µειωθεί περίπου στα
95 kV (περίπου, επειδή το BIL κάθε µονωτικού συστήµατος είναι πάντα µικρότερο από το CFO
αυτού του συστήµατος).
Σε ξύλινους πόλους, το πρόβληµα των διακοπτών ασφαλείας µπορεί να βελτιωθεί µε την
διευθέτηση της διακοπής έτσι ώστε το υποστήριγµα της σύνδεσης να τοποθετείται στον πόλο
µακριά από τους γειωµένους αγωγούς (επίτονα, γειωµένοι αγωγοί, και ουδέτεροι αγωγοί). Τα
ίδια ισχύουν και για άλλους διακόπτες και άλλα µέρη του εξοπλισµού που δεν προστατεύονται
από αλεξικέραυνα.
΄Υψος ουδέτερου αγωγού: Το ύψος του ουδέτερου αγωγού µπορεί να διαφέρει από γραµµή
σε γραµµή, ανάλογα µε τον εξοπλισµό µε τον οποίο συνδέεται. Στους ξύλινους πόλους, όσο πιο
κοντά ο ουδέτερος αγωγός είναι στους αγωγούς ϕάσης, τόσο πιο χαµηλή είναι η κρίσιµη τάση
βραχυκύκλωσης.
Αγώγιµα υποστηρίγµατα και κατασκευές: Η χρήση τσιµεντένιων και ατσάλινων
κατασκευών σε εναέριες γραµµές διανοµής αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που µειώνει σηµαντικά
την CFO. Μεταλλικοί βραχίονες και µεταλλικά υλικά χρησιµοποιούνται επίσης σε ξύλινες
πολικές κατασκευές. Εάν ένα από αυτά τα υλικά είναι γειωµένο, το αποτέλεσµα είναι το ίδιο µε
αυτό µιας κατασκευής εξ ολοκλήρου από µέταλλο. Σε τέτοιες κατασκευές, η συνολική CFO
παρέχεται από τον µονωτήρα, και µονωτήρες µε µεγαλύτερη CFO ϑα πρέπει να χρησιµοποιούνται για να αντισταθµίζουν την απώλεια της µόνωσης του ξύλου. Προφανώς, ϑα πρέπει να
υπάρχει ένα ισοζύγιο ανάµεσα στην συµπεριφορά έναντι του κεραυνού και άλλα ζητήµατα,
όπως ο µηχανικός σχεδιασµός ή η τιµή.
΄Οντως αυτό το ισοζύγιο υπάρχει και είναι ιδιαίτερα µεγάλης σηµασίας. Ο σχεδιαστής ϑα
πρέπει να γνωρίζει τα αρνητικά αποτελέσµατα που µπορεί να έχει το µεταλλικό υλικό στην
συµπεριφορά της γραµµής έναντι κεραυνού και ϑα πρέπει να προσπαθεί να ελαχιστοποιήσει
αυτά τα αποτελέσµατα. Σε ξύλινους πόλους και βραχίονες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν
υποστηρίγµατα από ξύλο ή fiberglass για να διατηρηθούν καλά επίπεδα µόνωσης.
Πολλαπλά κυκλώµατα:΄Οταν αυτά εµφανίζονται σε έναν πόλο συνήθως προκαλούν
εξασθένιση της µόνωσης. Οι αυστηρά καθορισµένες αποστάσεις των ϕάσεων και λιγότερο ξύλο
εν σειρά συνήθως µειώνουν τα επίπεδα µόνωσης. Αυτό πραγµατοποιείται κυρίως σε γραµµές
διανοµής που βρίσκονται κάτω από γραµµές µεταφοράς, σε ξύλινους πόλους. Τα κυκλώµατα
µεταφοράς έχουν συνήθως αγωγό προστασίας που είναι συνδεδεµένος µε τη γείωση σε κάθε
πόλο. Ο αγωγός γείωσης µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της µόνωσης. Αυτό µπορεί να
βελτιωθείαποµακρύνοντας τον αγωγό γείωσης από τους πόλους µε διαχωριστήρες από
fiberglass.
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Γραµµές µε διαχωριστήρες αγωγών: Οι γραµµές αυτές είναι εναέριες γραµµές διανοµής
µε πολύ κοντινά διαστήµατα διαχωρισµού. Επικαλυµµένοι αγωγοί και διαχωριστήρες (15-40
cm) που κρέµονται από έναν µεταβιβαστικό αγωγό (messenger wire), παρέχουν στήριξη και
ικανότητα µόνωσης. Μια κατασκευή από διαχωρισµένους αγωγούς ϑα έχει σταθερό CFO, που
είναι συνήθως της τάξης των 150-200 kV. Λόγω του σχετικά χαµηλού επιπέδου µόνωσης, η
συµπεριφορά των γραµµών αυτών έναντι κεραυνού, µπορεί να είναι µικρότερη από µια
παραδοσιακή ανοιχτή κατασκευή. ∆εν µπορούµε να κάνουµε και πολλά για να αυξήσουµε την
CFO µιας τέτοιας διάταξης. Αυτές οι κατασκευές έχουν το πλεονέκτηµα του µεταβιβαστικού
αγωγού, που συνήθως λειτουργεί και ως αγωγός προστασίας. Κάτι το οποίο µπορεί να µειώσει
τα άµεσα πλήγµατα από κεραυνούς. Ανάστροφα βραχυκυκλώµατα έχουν µεγαλύτερη
πιθανότητα να συµβούν λόγω του χαµηλού επιπέδου µόνωσης. Βελτιωµένη γείωση ϑα
µπορούσε να βελτιώσει την συµπεριφορά έναντι κεραυνού.
Προστατευτικά ∆ιάκενα: Η σύνδεση των µονωτήρων συνήθως γίνεται για την πρόληψη
της βλάβης που προκαλείται από κεραυνό σε ξύλινους πόλους ή βραχίονες, ή για την πρόληψη
ϕωτιάς στην κορυφή των πόλων. Τα προστατευτικά διάκενα χρησιµοποιούνται επίσης για την
πρόληψη καταστροφών από κεραυνούς στα ξύλινα υλικά της κατασκευής (αυτό περιλαµβάνει
REA κατασκευές µε συγκεκριµένη προστασία πόλων). Σε κάποια σηµεία του πλανήτη, τα
προστατευτικά διάκενα χρησιµοποιούνται επίσης αντί για αλεξικέραυνα για την προστασία εξοπλισµού. Τα προστατευτικά διάκενα και οι σύνδεσµοι µονωτήρων µειώνουν σηµαντικά το CFO
µιας κατασκευής. Εάν ήταν δυνατό, τα προστατευτικά διάκενα, οι σύνδεσµοι µονωτήρων και οι
κατασκευές προστασίας των πόλων δεν ϑα χρησιµοποιούνταν για την πρόληψη βλάβης σε
ξύλινα τµήµατα. Καλύτερες λύσεις για καταστροφές στο ξύλο και για ϕωτιές στους πόλους είναι
οι σύνδεσµοι µονωτήρα-ξύλου στην βάση του µονωτήρα.

4.6.4 Ικανότητα ξύλου για διακοπή του τόξου
Οι ξύλινοι πόλοι και βραχίονες έχουν την ικανότητα της καταστολής του τόξου που
προκαλείται από κεραυνό και έτσι προλαµβάνουν την εµφάνιση βλαβών στη συχνότητα του
δικτύου. Οι ικανότητες του ξύλου για διακοπή είναι κατά κύριο λόγο µια λειτουργία της
στιγµιαίας τάσης στη συχνότητα του ρεύµατος τη στιγµή του βραχυκυκλώµατος λόγω του
κεραυνού. Εάν η τάση είναι κοντά σε µηδενική τιµή, είναι πολύ πιθανό η διακοπή να µην
προκαλέσει βλάβη. Εάν η ονοµαστική τάση κατά µήκος του ξύλινου βραχίονα διατηρηθεί κάτω
από ένα συγκεκριµένο επίπεδο, η πιθανότητα για την πρόκληση βλάβης µπορεί να µειωθεί κατά
πολύ.
Εάν συµβούν πολλαπλά βραχυκυκλώµατα, η ικανότητα διακοπής του τόξου είναι πολύ
µικρότερη (όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 4.6). Οι περισσότερες γραµµές διανοµής ϑα υποστούν
πολλαπλά βραχυκυκλώµατα από άµεσα πλήγµατα. Σε κατασκευές διανοµής που έχουν στο ξύλο
πεδιακή ένταση RMS τάσης περισσότερο από 10 kV/m του ξύλου, η διακοπή µπορεί να µην
αποδώσει ικανοποιητικά. Για παράδειγµα, µια γραµµή διανοµής των 13.2 kV µε 0.5 m ξύλου
µεταξύ του µονωτή της ϕάσης και του ουδέτερου αγωγού έχει µια βάθµωση τάσης RMS κατά
µήκος του ξύλου της τάξης των 132 kV / 3 / 0.5 m = 15.2 kV / m.
Για αυτά τα επίπεδα της τάσης, εάν επιτυγχάνονται κενά 1 m ξύλου ανάµεσα σε όλους τους
αγωγούς ϕάσης και όλα τα γειωµένα αντικείµενα στον πόλο, τότε η διακοπή µπορεί να γίνει
ένας σηµαντικός παράγοντας. Αυτό µπορεί ήδη να επιτευχθεί στα κυκλώµατα µε υψηλά επίπεδα
µόνωσης και µακρινές αποστάσεις ξύλου. Στην παρούσα οδηγία ϑεωρούµε ότι όλα τα
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βραχυκυκλώµατα προκαλούν βλάβες.

Σχήµα 4.6: Πιθανότητα σχηµατισµού τόξου, λόγω βραχυκυκλώµατος από κεραυνό σε υγρό ξύλινο
βραχίονα[9]

4.6.5 Καταστροφή του ξύλου λόγω κεραυνού
Οι µακροχρόνιες εµπειρίες από τους τεχνικούς και τη συντήρηση υποδεικνύουν ότι η
καταστροφή σε πόλους ή βραχίονες λόγω κεραυνών είναι εξαιρετικά σπάνια. Παρόλα αυτά,
σε περιοχές µε έντονη κεραυνική δραστηριότητα, µπορεί να αποτελεί παράγοντα ανησυχίας
υπό ορισµένες συνθήκες. Η πιθανότητα καταστροφής λόγω κεραυνού εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες, ιδιαίτερα από τα επίπεδα υγρασίας καθώς και την ηλικία του ξύλου. Βλάβες και
κατακερµατισµός του ξύλου συµβαίνουν µόνο όταν η κατάρρευση είναι στο εσωτερικό τµήµα
του ξύλου και όχι κατά µήκος της επιφανείας του. Εάν το ξύλο είναι χλωρό, τότε είναι πιο
πιθανό να εµφανίσει εσωτερική καταστροφή. Εάν τα ιστορικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι
καταστροφή του ξύλου είναι πρόβληµα, τότε τα ξύλινα τµήµατα πρέπει να προστατεύονται,
συνδέοντας τους µονωτήρες. ΄Οµως κάτι τέτοιο οδηγεί σε βραχυκύκλωµα της µόνωσης που
προσδίδεται από το ξύλο.
Μια καλύτερη λύση ϑα ήταν να χρησιµοποιηθούν ηλεκτρόδια που προσαρµόζονται κοντά στην
άκρη των µονω- τήρων. Αυτά µπορεί να περιλαµβάνουν καλύµµατα αγωγών, ταινίες ή άλλες
µεταλλικές προεκτάσεις προσαρµοσµένες κοντά στον µονωτήρα στην πιθανή κατεύθυνση του
βραχυκυκλώµατος. Αυτά οδηγούν σε επιφανειακή βλάβη και όχι σε εσωτερική. Τα προληπτικά
µέτρα για την καταστροφή του ξύλου από κεραυνούς µειώνουν επίσης την πιθανότητα για την
πρόκληση ϕωτιάς στην κορυφή των πόλων. Αυτές οι ϕωτιές είναι αποτέλεσµα της διαρροής του
ρεύµατος στις συνδέσεις µετάλλων µε ξύλο. Οι τοπικοί σύνδεσµοι, ταινίες αγωγών ή
καλύµµατα, µπορούν να γεφυρώσουν την απόσταση που είναι πολύ πιθανόν να ξεσπάσουν
ϕωτιές, όπως είναι οι ασϑενείς µεταλλικές - ξύλινες επαφές. Αυτό είναι προτιµότερο από την
ολοκληρωτική σύνδεση των µονωτήρων.
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4.7 Προστασία Γραµµών ∆ιανοµής µε Προστατευτικούς Αγωγούς
Οι προστατευτικοί αγωγοί, είναι γειωµένοι αγωγοί που τοποθετούνται πάνω από τους αγωγούς
ϕάσης για να διακόπτουν τα πλήγµατα των κεραυνών, που σε διαφορετική περίπτωση ϑα
έπλητταν απευθείας στις ϕάσεις. Το κρουστικό ρεύµα των κεραυνών εκτρέπεται µ΄ αυτόν τον
τρόπο προς το έδαφος (διαµέσω ενός γειωµένου στύλου). Για να είναι αποτελεσµατικό, ο
αγωγός προστασίας γειώνεται σε κάθε στύλο. Τα κρουστικά ρεύµατα που δηµιουργούνται από
κεραυνούς, προκαλούν µια αύξηση του δυναµικού, διατρέχοντας την αντίσταση από τον στύλο
προς το έδαφος, προκαλώντας µία µεγάλη διαφορά δυναµικού µεταξύ του καθοδικού αγωγού
γείωσης και των αγωγών ϕάσης. Αυτή η διαφορά δυναµικού µπορεί να προκαλέσει ανάστροφα
βραχυκυκλώµατα κατά µήκος της µόνωσης από τον αγωγό γείωσης προς έναν από τους
αγωγούς ϕάσης.
Το ϕαινόµενο του ανάστροφου βραχυκυκλώµατος είναι ένας ουσιώδης περιορισµός στην
αποτελεσµατικότητα των αγωγών προστασίας στις γραµµές διανοµής. Οι προστατευτικοί
αγωγοί µπορούν να παρέχουν αποτελεσµατική προστασία µόνο αν :
1. Χρησιµοποιηθεί καλός σχεδιασµός µόνωσης που να παρέχει την κατάλληλη CFO µεταξύ
του καθοδικού αγωγού εδάφους και των αγωγών ϕάσης.
2. Επιτευχθούν χαµηλές αντιστάσεις γείωσης.
Για να υπολογίσουµε τον αριθµό των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων σε µια κατασκευή µε
αγωγό προστασίας χρησιµοποιούµε το Σχήµα 4.5. Για κυκλώµατα διανοµής µε τρεις αγωγούς, η
προσϑήκη ενός προστατευτικού αγωγού ϑα µειώσει τον αριθµό των βραχυκυκλωµάτων που
προκαλούνται. Αφού ο αγωγός προστασίας είναι γειωµένος, ϑα καταστείλει τις τάσεις στους
αγωγούς ϕάσης µέσω της χωρητικής σύζευξης. ΄Οσο πιο κοντά βρίσκονται οι αγωγοί ϕάσης,
στον αγωγό προστασίας, τόσο καλύτερη ϑα είναι η σύζευξη, και τόσο µικρότερος ϑα είναι ο
αριθµός των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων (παρόλο που αυτό µπορεί να µειώσει το CFO).
Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι ακόµα και αν τοποθετήσουµε έναν αγωγό γείωσης κάτω από
τους αγωγούς ϕάσης ϑα έχουµε σχεδόν το ίδιο αποτέλεσµα µε έναν εναέριο αγωγό προστασίας.
Σε ένα σύστηµα τεσσάρων αγωγών µε πολλαπλή γείωση, αν αντικαταστήσουµε τον ουδέτερο
αγωγό που βρίσκεται από κάτω µε έναν εναέριο προστατευτικό αγωγό, τότε δεν έχουµε µείωση
στον αριθµό των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων. Περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης µπορούµε
να έχουµε, αν χρησιµοποιήσουµε και αγωγό προστασίας και ουδέτερο αγωγό.
Το κόστος της εγκατάστασης ενός αγωγού προστασίας σε µια γραµµή διανοµής είναι
ουσιώδες. Επιπροσϑέτως του κόστους των αγωγών, της γείωσης των πόλων, της περαιτέρω
µόνωσης, το ύψος των στύλων πρέπει να είναι µεγαλύτερο για να στηρίζει τον αγωγό
προστασίας, τόσο ώστε να είναι επαρκής η γωνία προστασίας ανάµεσα στον προστατευτικό
αγωγό και τους εξωτερικούς αγωγούς ϕάσης. Το ύψος των µεγαλύτερων κατασκευών
προσελκύει περισσότερα άµεσα πλήγµατα, κάτι που αντισταθµίζει ελάχιστα τη µείωση του
ποσοστού βραχυκυκλωµάτων που παρέχει η προστασία. Παρά το αυξηµένο κόστος και τις
δυσκολίες σχεδίασης, οι αγωγοί προστασίας έχουν χρησιµοποιηθεί µε µεγάλη επιτυχία.

4.7.1 Γωνία Προστασίας
Προκειµένου να διασϕαλιστεί ότι όλα τα πλήγµατα από κεραυνό καταλήγουν στον
προστατευτικό αγωγό και όχι στους αγωγούς ϕάσης, προτείνεται µια γωνία προστασίας 45° ή
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λιγότερο (όπως ϕαίνεται στο Σχήµα 4.7). Αυτό ισχύει µόνο για γραµµές µε ύψος µικρότερο από
15m µε αποστάσεις µεταξύ αγωγών µικρότερες από 2 m. Ψηλότερες γραµµές απαιτούν
µικρότερη γωνία προστασίας. Βλέπε σχετική οδηγία IEEE Std 1243-1997.

Σχήµα 4.7: Γωνία αγωγού προστασίας[9]

4.7.2 Απαιτήσεις Μόνωσης
Η αποτελεσµατικότητα του αγωγού προστασίας στις γραµµές διανοµής εξαρτάται κυρίως από
την µόνωση µεταξύ τον καθοδικών αγωγών γείωσης και των αγωγών ϕάσης. Εάν ο καθοδικός
αγωγός γείωσης βρίσκεται σε επαφή µε τον στύλο καθ΄ όλο του το ύψος, είναι δύσκολο να
παρασχεθεί επαρκής µόνωση. Σε ξύλινους πυλώνες, είναι συνήθως απαραίτητο να
αποµονώνουµε τους καθοδικούς αγωγούς γείωσης από τους στύλους στο σηµείο άµεσης
γειτονίας µε τους µονωτήρες των ϕάσεων και τους βραχίονες. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε
ράβδους από fiberglass, ή στηρίγµατα που τοποθετούνται οριζόντια στον στύλο για να
κρατήσουν τον γειωµένο αγωγό 30-60 cm µακριά από τον στύλο. Η CFO από τον γειωµένο
αγωγό προς την κοντινότερη ϕάση είναι η πιο µικρή τιµή από όλες τις πορείες. Σηµαντική
µέριµνα ϑα πρέπει να δοθεί στη µόνωση των επιτόνων προκειµένου να αποκτηθεί η απαραίτητη
CFO τιµή. Μία CFO πάνω από 250-330 kV είναι απαραίτητη για να ϑεωρηθεί αποτελεσµατική
η εφαρµογή των προστατευτικών αγωγών. Χρησιµοποιώντας στηρίγµατα µε γειωµένους
πόλους, δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί αυτό το επίπεδο µόνωσης στις γραµµές διανοµής.

4.7.3 Αποτελεσµατικότητα της Γείωσης και του Επιπέδου Μόνωσης
Η αποτελεσµατικότητα του αγωγού προστασίας είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη γείωση. Για
να είναι αποτελεσµατική µια κατασκευή που ϕέρει αγωγό προστασίας, οι αντιστάσεις του
εδάφους ϑα πρέπει να είναι µικρότερες των 10 Ω εάν η CFO είναι µικρότερη από 200 kV. Εάν
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δοθεί προσοχή στο επίπεδο µόνωσης και η CFO είναι 300-350 kV, µία αντίσταση γείωσης 40 Ω
ϑα έχει παρόµοια απόδοση. Ο αγωγός προστασίας πρέπει να είναι γειωµένος σε κάθε πόλο για
να έχουµε ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Το σχήµα 4.8 δείχνει τη συµπεριφορά σε άµεσο
πλήγµα και την επίδραση της γείωσης µε ένα παράδειγµα προσοµοίωσης από υπολογιστή ενός
προστατευτικού αγωγού µε CFO 175 kV και 350 kV.
Γραµµές διανοµής εγκατεστηµένες κάτω από γραµµές µεταφοράς µπορεί να είναι ιδιαίτερα
ευπαθείς σε ανάστροϕα βραχυκυκλώµατα. Μεγαλύτερο ύψος κατασκευής και εγκαταστάσεις
µεγαλύτερου πλάτους ϑα προκαλέσουν περισσότερα άµεσα πλήγµατα στις κατασκευές.
Ιδιαίτερη προσοχή ϑα πρέπει να δοθεί στη διατήρηση υψηλών επιπέδων µόνωσης, προκειµένου
να αποφευχθούν υπερβολικά µεγάλα ποσοστά βραχυκυκλωµάτων.

Σχήµα 4.8: Αποτελέσµατα της αντίστασης γείωσης στην απόδοση του προστατευτικού αγωγού[9]

4.7.4 Αγωγοί Προστασίας και Αλεξικέραυνα
Για να ελαχιστοποιήσουµε τα βραχυκυκλώµατα, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
αλεξικέραυνα σε κάθε στύλο και για κάθε ϕάση, σε συνδυασµό µε έναν προστατευτικό αγωγό.
Τα αλεξικέραυνα προστατεύουν τη µόνωση από ανάστροφα βραχυκυκλώµατα. Ο αγωγός
προστασίας διοχετεύει το µεγαλύτερο ποσοστό του ρεύµατος στο έδαφος, έτσι τα αλεξικέραυνα
δεν υφίστανται µεγάλη είσοδο ρεύµατος. Τα αλεξικέραυνα καθιστούν το σχεδιασµό
προστατευτικών αγωγών λιγότερο εξαρτηµένο από το επίπεδο της µόνωσης και της γείωσης.

4.8

Προστασία Γραµµών µε Αλεξικέραυνα

Τα αλεξικέραυνα των γραµµών διανοµής χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά στην προστασία
του εξοπλισµού όπως είναι οι µετασχηµατιστές και οι ρυθµιστές. Τα αλεξικέραυνα λειτουργούν
ως υψηλές αντιστάσεις σε συνθήκες κανονικών τάσεων ενώ µετατρέπονται σε χαµηλές
αντιστάσεις κατά την διάρκεια κρουστικής τάσης κεραυνού. Το αλεξικέραυνο οδηγεί το
κρουστικό αυτό ρεύµα στη γη, ενώ παράλληλα περιορίζει την τάση που εµφανίζεται στον
εξοπλισµό στο άθροισµα της τάσης εκφόρτισης του αλεξικέραυνου συν το επαγωγικό ρεύµα
στις γραµµές του αλεξικέραυνου και των γειωµένων αγωγών. Τα αλεξικέραυνα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την προστασία της µόνωσης σε γραµµές διανοµής και για την πρόληψη
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βραχυκυκλωµάτων και διακοπών του κυκλώµατος. ∆ιάφοροι τύποι αλεξικέραυνων είναι
διαθέσιµοι (π.χ. µε διάκενο από καρβίδιο σιλικόνης, απαγωγείς υπερτάσεων µε διάκενο ή χωρίς
διάκενο από οξείδιο µετάλλου). Από την πλευρά της προστασίας της µόνωσης των γραµµών
διανοµής, όλα συµπεριφέρονται κατά τον ίδιο τρόπο. Κάποιες διαφορές που πιθανόν να
υπάρχουν στις χαρακτηριστικές τάσης και ρεύµατος µπορεί να προκαλέσουν µόνο µικρή
διαφορά στην προστασία της µόνωσης, εφόσον υπάρχει σηµαντικό περιθώριο.
Για την επιλογή του κατάλληλου αλεξικέραυνου µπορούµε να ανατρέξουµε στο IEEE Std
C62.22-1997 ή στις οδηγίες του κατασκευαστή. Για την προστασία του εξοπλισµού (και
ιδιαίτερα µη-γειωµένων γραµµών), είναι συνήθως απαραίτητο να επιλέγουµε αλεξικέραυνο µε
το χαµηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας. Ωστόσο, για την προστασία της µόνωσης των
γραµµών, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο γιατί το επίπεδο προστασίας του αλεξικέραυνου
είναι γενικά χαµηλότερο από αυτό της µόνωσης της γραµµής. ΄Οταν εφαρµόζονται
αλεξικέραυνα για προστασία, το ποσοστό αποτυχίας των προστιθέµενων αλεξικέραυνων ϑα
πρέπει να εξετασϑεί σε αντιπαράθεση µε την βελτίωση της γραµµής που εξασϕαλίζεται από την
προσϑήκη τους.

4.8.1 Μήκος Αγωγών Σύνδεσης Αλεξικέραυνων
Οι αγωγοί αλεξικέραυνων, που συνδέουν την γραµµή διανοµής µε τα τερµατικά σηµεία της
γείωσης των αλεξικέραυνων στην κατασκευή, περιέχουν ένα µικρό ποσοστό εσωτερικής
επαγωγής. Αυτή η επαγωγή µπορεί να προκαλέσει πτώσεις τάσης L(di/dt) κατά µήκος του
αγωγού που άγει το κρουστικό ρεύµα του κεραυνού. Κάθε πτώση τάσης κατά µήκος του
αγωγού του αλεξικέραυνου προστίθεται στην τάση εκφόρτισης του αλεξικέραυνου.΄Ετσι
αυξάνεται η τάση που εµφανίζεται στα άκρα των συσκευών, που προστατεύονται από το
αλεξικέραυνο.
Το αποτέλεσµα που έχει το µήκος της γραµµής οδήγησης δεν είναι τόσο σηµαντικό στην
προστασία της µόνωσης των γραµµών διανοµής όσο είναι στην προστασία του εξοπλισµού.
Γενικά, το περιθώριο για εναέριους εξοπλισµούς είναι αρκετά µεγάλο. Επίσης, η στάθµη της
µόνωσης των γραµµών είναι γενικά µεγαλύτερη από αυτή της βασικής στάθµης µόνωσης BIL.
Βέβαια, είναι καλό να διατηρούνται οι γραµµές διανοµής µε αλεξικέραυνο και οι γειωµένοι
αγωγοί όσο το δυνατόν πιο κοντοί και ευθείς. Στο IEEE Std C62.22-1997 αναφέρονται
περισσότερες πληροφορίες για τις ϑέσεις τοποθέτησης των αλεξικέραυνων.

4.8.2 Βραχυκυκλώµατα από έµµεσα πλήγµατα
Τα αλεξικέραυνα µπορούν να µειώσουν κατά πολύ το ποσοστό των επαγόµενων τάσεων από
γειτονικά πλήγµατα κεραυνών. Στο Σχήµα 4.9 ϕαίνονται τα αποτελέσµατα, για CFO=150 kV,
h=10 m, Ng =1 κεραυνός/km2 /έτος και µήκος ανοίγµατος = 75 m, ενός κυκλώµατος χωρίς
γείωση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµη και αραιή χρήση αλεξικέραυνων µπορεί να µειώσει
σηµαντικά τα βραχυκυκλώµατα που προκαλούνται από τις επαγόµενες τάσεις (τοποθέτηση
αλεξικέραυνων ανά 8 στύλους αποδίδουν τουλάχιστον 25% µείωση στα σφάλµατα). Σε πολλά
κυκλώµατα διανοµής µε πολλούς µετασχηµατιστές, τα αλεξικέραυνα που χρησιµοποιούνται για
την προστασία των ίδιων των µετασχηµατιστών, παρέχουν σηµαντική προστασία έναντι
επαγόµενων τάσεων.
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Σχήµα 4.9: Αποστάσεις αλεξικέραυνων για βραχυκυκλώµατα από επαγόµενη τάση[9]

Τα αλεξικέραυνα µπορούν να προβούν ακόµα πιο αποτελεσµατικά στη µείωση των
βραχυκυκλωµάτων, εάν χρησιµοποιηθούν για την προστασία των στύλων µε µικρά επίπεδα
µόνωσης. Αυτοί οι «αδύναµοι κρίκοι» του συστήµατος µπορεί να είναι διακόπτες, τερµατικοί
στύλοι ή στύλοι διασταυρώσεων. Η τοποθέτηση αλεξικέραυνων σ΄ αυτούς τους στύλους µπορεί
να είναι περισσότερο συµφέρουσα από οικονοµική άποψη από τη βελτίωση του επιπέδου
µόνωσης της γραµµής.

4.8.3 Βραχυκυκλώµατα από άµεσα πλήγµατα
Η προστασία έναντι άµεσων πληγµάτων κεραυνών είναι δύσκολη υπόθεση λόγω των υψηλών
κρουστικών ρευµάτων, των απότοµων κλίσεων µετώπου και του µεγάλου ενεργειακού
περιεχοµένου των κεραυνών. Θεωρητικά, τα αλεξικέραυνα προστατεύουν επαρκώς έναντι
άµεσων πληγµάτων, αλλά πρέπει να τοποθετούνται σε πολύ µικρή απόσταση µεταξύ τους
(ουσιαστικά σε κάθε στύλο). Το Σχήµα 4.10 δείχνει υπολογισµούς των διαστηµάτων των
αλεξικέραυνων για την προστασία ενάντια σε άµεσα πλήγµατα. Η ανάλυση στο σχήµα 4.10
υποθέτει ότι ο ουδέτερος αγωγός είναι γειωµένος σε κάθε στύλο. Ο υψηλός αριθµός
βραχυκυκλωµάτων µπορεί να είναι παραπλανητικός σύµφωνα µε το σχήµα 4.10, όπου ο
ουδέτερος αγωγός δεν είναι γειωµένος, µε εξαίρεση τους στύλους όπου τα αλεξικέραυνα
εφαρµόζονται σε όλες τις ϕάσεις και το επίπεδο µόνωσης από τον ουδέτερο γειωµένο αγωγό
είναι υψηλό.
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Σχήµα 4.10: Απόσταση αλεξικέραυνων για προστασία από άµεσα πλήγµατα (Σηµ: Το µήκος του
ανοίγµατος είναι 75 m)[9]

 Προστασία Αλεξικέραυνου άνω Φάσης
Εάν ο αγωγός της άνω ϕάσης έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να παρεµποδίζει τα πλήγµατα των
κεραυνών, τα αλεξικέραυνα µπορούν να εφαρµοστούν στην άνω ϕάση, κάτι που τα κάνει να
λειτουργούν ως αγωγοί προστασίας. Κατά το πλήγµα, το αλεξικέραυνο άνω ϕάσης ϑα
κατευθύνει το κρουστικό ρεύµα στο έδαφος. Το κύκλωµα ϑεωρείται προστατευµένο, αν η
αντίσταση γείωσης είναι αρκετά µικρή και η µόνωση των απροστάτευτων ϕάσεων είναι αρκετά
µεγάλη. ΄Οπως σε ένα αγωγό προστασίας, ϑα πρέπει να δοθεί προσοχή για την διατήρηση
υψηλού επιπέδου µόνωσης στις απροστάτευτες ϕάσεις. Οι καµπύλες ενός αγωγού προστασίας
(Σχήµα 4.8) µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας της
σχεδίασης αλεξικέραυνου στην άνω ϕάση. Τα αλεξικέραυνα ϑα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε
σχεδόν κάθε στύλο ή πύργο, προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη προστασία.

 Ικανότητα Αλεξικέραυνου σε ΄Αµεσο Πλήγµα
Σε εκτεθειµένες σε κεραυνούς εγκαταστάσεις (π.χ. ανοιχτή γραµµή διανοµής, χωρίς αγωγό
προστασίας), τα αλεξικέραυνα που ανήκουν στις κατηγορίες διανοµής και αυτά των µεταλλικών
οξειδίων µπορούν να υποστούν περιστασιακές βλάβες λόγω των άµεσων πληγµάτων. ΄Ενα
σηµαντικό ποσοστό άµεσων πληγµάτων κεραυνών µπορούν να αναγκάσουν τα αλεξικέραυνα να
απορροφήσουν ενέργεια πέρα από την ικανότητα που έχει ορίσει ο κατασκευαστής και το 4/10
µs κρουστικό κύµα δοκιµής. ΄Αλλος ένας µηχανισµός αποτυχίας στο σχεδιασµό αλεξικέραυνων
από οξείδια του µετάλλου είναι τα περιστατικά βραχυκυκλώµατα γύρω από τα εµπόδια, όταν τα
αλεξικέραυνα υπόκεινται σε πολλαπλά πλήγµατα. Τα επιφανειακά βραχυκυκλώµατα λόγω
πολλαπλών πληγµάτων είναι λιγότερο πιθανά για αλεξικέραυνα χωρίς διάκενα, όπως αυτά µε
περίβληµα από πολυµερή.
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Κεφάλαιο 5ο
Σφάλματα στο Δίκτυο Μέσης
Τάσης της Περιοχής της Ναυπάκτου
5.1 Εισαγωγή
Στα προηγούµενα κεφάλαια µελετήσαµε όλα τα µέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστηµα
ηλεκτρικής ενέργειας και δώσαµε ιδιαίτερη βαρύτητα στο δίκτυο διανοµής, µιας και όπως
αναφέραµε είναι το πλέον πολύπλοκο και δαπανηρό τµήµα ενός συστήµατος ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω του πλήθους και του όγκου του εξοπλισµού που πρέπει να συνεργαστεί
αρµονικά ώστε να ϕέρει σε πέρας το έργο του. Γι΄ αυτό το λόγο άλλωστε στο δίκτυο διανοµής
εµφανίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό σφαλµάτων ενός Σ.Η.Ε.. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
υπάρχουν και πολλοί εξωτερικοί παράγοντες - συνθήκες που επηρεάζουν το δίκτυο διανοµής και
είναι υπαίτιοι σφαλµάτων.
Για το σχεδιασµό των γραµµών διανοµής (Μέσης Τάσης) ή των γραµµών µεταφοράς (Υψηλής
Τάσης) είναι απαραίτητη η µελέτη της προστασίας της εγκατάστασης από πλήγµατα κεραυνών
(είτε άµεσα, είτε από επαγωγή). Για το σκοπό αυτό οφείλουµε να γνωρίζουµε τις ηλεκτρικές
καταπονήσεις που προκύπτουν κατά τη λειτουργία µιας εγκατάστασης, καθώς και τη
συµπεριφορά των υλικών που παρεµβάλλονται ανάµεσα στα στοιχεία της εγκατάστασης που
βρίσκονται υπό τάση. Με τη µελέτη των προηγούµενων δύο παραµέτρων επιδιώκουµε να
προστατεύσουµε τις εναέριες γραµµές απο τις εµφανιζόµενες ηλεκτρικές υπερπηδήσεις.
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία ϑα εξετάσουµε ϑεωρητικά το κατά πόσο είναι
προστατευµένες οι γραµµές αυτές από πλήγµατα κεραυνών. Για το ϑεωρητικό υπολογισµό των
σφαλµάτων ακολουθήσαµε την οδηγία της IEEE για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση κεραυνού. Επίσης προµηθευτήκαµε απο τη ∆.Ε.Η.
Ναυπάκτου τα σφάλµατα που έχουν καταγραφεί στο δίκτυο µέσης τάσης της περιοχής την
περίοδο 2003-2014. Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα απο τη ϑεωρητική µελέτη µε τα
πραγµατικά σφάλµατα ϑα καταλήξουµε στα συµπεράσµατα µας.

5.2 Μεθοδολογία θεωρητικού υπολογισµού σφαλµάτων
Αρχικά, αναφέρουµε ότι καµία από τις γραµµές δεν προστατεύεται από αγωγό προστασίας.
Στην πράξη έχει αποδειχθεί, ότι το όριο της τάσης των γραµµών που συµφέρει να
προστατεύονται από αγωγούς προστασίας είναι τα 60 kV (ονοµαστική τιµή). Γι´ αυτό οι
γραµµές διανοµής 20 kV του ελληνικού δικτύου και ακόµα περισσότερο οι γραµµές
καταναλωτών 220/380 V δεν προστατεύονται µε αγωγούς προστασίας. Για την προστασία
αυτών των γραµµών χρησιµοποιούµε είτε απαγωγείς υπερτάσεων (αλεξικέραυνα) που
συνδέονται ανάµεσα στα ενεργά στοιχεία της εγκατάστασης και τη γη και επιτρέπουν τη
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διοχέτευση του ϕορτίου του κεραυνού προς αυτή, αλλά και τη διακοπή της ροής του ρεύµατος
στη συχνότητα του δικτύου, είτε διακόπτες ταχείας επαναφοράς που βγάζουν τη γραµµή εκτός
τάσης για αρκετά µεγάλο χρονικο διάστηµα (≈0.2 sec), έως ότου να παρέλθουν όλες οι
εκκενώσεις και να διακοπεί το τόξο που δηµιούργησε το βραχυκύκλωµα.
Ο ϑεωρητικός υπολογισµός της τάξης των σϕαλµάτων από κεραυνούς σε γραµµές διανοµής
γίνεται µε την άθροιση τριών παραµέτρων :
 Τον αριθµό των βραχυκυκλωµάτων από άµεσα πλήγµατα κεραυνών στη γραµµή.
 Τον αριθµό των βραχυκυκλωµάτων απο γειτονικά πλήγµατα (από επαγωγή).
 Τα σϕάλµατα από ζηµιά του προστατευτικού εξοπλισµού.
Η διαδικασία υπολογισµού συνοψίζεται στα παρακάτω στάδια:
1. Εκτίµηση της πυκνότητας κεραυνών στη γη, Ng: Η πυκνότητα των κεραυνών στη γη µπορεί
να υπολογισθεί µε τη βοήθεια του ισοκεραυνικού χάρτη της Ελλάδας που δίδεται από τις
µετεωρολογικές υπηρεσίες (βλ. σχήµα 5.1). Από τον εν λόγω χάρτη βρίσκουµε το πλήθος
των ηµερών καταιγίδας που αντιστοιχούν σε ένα συγκεκριµένο τόπο ανά έτος, Td.
Παρατηρούµε ότι για την περιοχή της Ναυπάκτου είναι Td=30 ηµέρες καταιγίδας ανά έτος.
Για να βρούµε τώρα την πυκνότητα των κεραυνών, αρκεί να εφαρµόσουµε την παρακάτω
εξίσωση που προέκυψε από µελέτες και µετρήσεις του A.J. Eriksson:
κεραυνοί/έτος

Σχήµα 5.1 : Ισοκεραυνικές καµπύλες στον ελλαδικό χώρο[16]
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(5.1)

2. Εκτίµηση των πληγµάτων των κεραυνών σε απροστάτευτη γραµµή. ∆ηλαδή γραµµή χωρίς
εξωτερική προστασία (π.χ δέντρα, σπίτια κ.λ.π).
3. Αναγωγή του Ns αν η γραµµή είναι ϑωρακισµένη από γειτονικά δέντρα ή άλλα αντικείµενα.
Τέτοια είδους ϑωράκιση ελαττώνει ουσιαστικά των αριθµό των πληγµάτων της γραµµής από
κεραυνούς.
4. Μέτρηση του αριθµού των βραχυκυκλωµάτων στη γραµµή που οφείλονται σε άµεσα
πλήγµατα κεραυνών, Ns.
5. Υπολογισµός του πλήθους των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων από έµµεσα πλήγµατα
κεραυνών στη γραµµή Ni. Τον αριθµό των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων σε ανοιχτό
έδαφος (δηλαδή για απροστάτευτη γραµµή), τον υπολογίζουµε από το παρακάτω διάγραµµα
ϑεωρώντας το µικρότερο CFO path (στην περίπτωσή µας, 125 kV) για κεραυνό/ km2/ έτος
και ύψος γραµµής h=10 m.
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6. Στη συνέχεια προσαρµόζουµε την τιμή που βρήκαµε, στο πραγµατικό ύψος Η της γραµµής
και την πραγµατική τιµή Ng για την περιοχή που µελετάµε (Ναύπακτο) σύµφωνα με τη
σχέση:
(5.2)
Σύµφωνα µε την οδηγία της IEEE, για να υπολογίσουµε τον αριθµό των έµµεσων
βραχυκυκλωµάτων σε προστατευµένη γραµµή, ϑεωρούµε ότι ο αριθµός αυτός βρίσκεται
κάπου µεταξύ του αριθµού των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων σε ανοιχτό έδαφος και του
αριθµού των άµεσων πληγµάτων σε ανοιχτό έδαφος.
7. Εκτίµηση της τάξης των σϕαλµάτων Np, οφειλόµενη στη µη καλή λειτουργία των
προστατευτικών διατάξεων.
8. Εκτίµηση του Nl (overall outage rate). Ο Nl µιας γραµµής δίνεται από τη σχέση:

Nl = Ns + Ni + Np

(5.3)

9. Αναγωγή του N1 στο πραγµατικό µήκος της γραµµής .
Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία εφαρμογής αυτής της μεθοδολογίας σε τέσσερις
πραγματικές γραμμές στην περιοχή της Ναυπάκτου.
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5.2.1 Γραµµή R-21 Νεοχωρίου
Στη ενότητα αυτή ϑα ασχοληθούµε µε µια πραγµατική γραµµή διανοµής της περιοχής της
Ναυπάκτου. Συγκεκριµένα, µε την R-21 Νεοχωρίου. Η γραµµή, που ξεκινάει από την περιοχή
Λυγιάς Ναυπάκτου και καταλήγει στην περιοχή του Νεοχωρίου, απεικονίζεται παρακάτω:

Φωτογραφία 5.1: Η γραμμή R-21 Νεοχωρίου ξεκινά από τη περιοχή Λυγιάς όπου βρίσκεται ο Υ/Σ της
Δ.Ε.Η. Ναυπάκτου και καταλήγει στο Νεοχώρι, περνώντας ενδιάμεσα από τους οικισμούς Δάφνη,
Παλαιοχωράκι, Παλαιόπυργος, Περιβόλια, Σίμος, Ποκίστα, Καστανιά, Άγιος Δημήτριος.[11]

Θα ακολουθήσουµε την µεθοδολογία που περιγράφηκε στην προηγούµενη ενότητα για να
υπολογίσουµε τον αριθµό των σϕαλµάτων λόγω κεραυνών που ϑα συνέβαιναν ϑεωρητικά στη
συγκεκριµένη γραµµή, και στη συνέχεια ϑα τα συγκρίνουµε µε τον αριθµό των πραγµατικών
σϕαλµάτων που έχουν καταγραφεί από τη ∆.Ε.Η. µέσω του Σηµειώµατος Αναγγελίας Βλαβών
(Σ.Α.Β.). Από τη Δ.Ε.Η. έχουμε ενημερωθεί σχετικά με το συνολικό µήκος της, το οποίο και
είναι 45,8 km. Η εκτίµηση των ηµερών καταιγίδας ανά έτος στην περιοχή της Ναυπάκτου
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υπολογίζεται από τον ισοκεραυνικό χάρτη της Ελλάδας και είναι :

Td = 30 ηµέρες καταιγίδας / έτος
Εποµένως, η πυκνότητα των κεραυνών στην επιφάνεια της γης προκύπτει από τον τύπο:

=> Ng  0.04  (301.25 )  2,808 κεραυνοί / km2 / έτος
Το ύψος της γραµµής από τη γη ϑεωρούµε ότι είναι κατά µέσο όρο H=12 m, ενώ η οριζόντια
απόσταση µεταξύ των εξωτερικών αγωγών είναι 80 cm. Με τα δεδοµένα αυτά υπολογίζουµε τον
αριθµό των σφαλµάτων που οφείλονται σε άµεσα πλήγµατα κεραυνών σε αθωράκιστη γραµµή
σύµφωνα µε τη σχέση :
κεραυνοί / 100km / έτος
∆εδοµένου ότι η γραµµή µας έχει µήκος 45,8 km , µε εφαρµογή της απλής µεθόδου των
τριών βρίσκουµε για τη συγκεκριµένη γραµµή:

Ns ≈ 16.09 κεραυνοί /km2 /έτος
Στο σηµείο αυτό πρέπει να ϑεωρήσουµε έναν παράγοντα Sf που αντιπροσωπεύει το ποσοστό
προστασίας της γραµµής από άµεσα πλήγµατα κεραυνών. Η προστασία αυτή µπορεί να
παρέχεται από ψηλά γειτονικά αντικείµενα όπως κτίρια, ή ακόµα και από βουνά ή δέντρα. Μια
προστατευµένη γραµµή δέχεται πολύ λιγότερα άµεσα πλήγµατα κεραυνών απ΄ ό,τι µια γραµµή
στο ανοιχτό έδαφος.
Από τα σχετικά στοιχεία που µας δόθηκαν από τη ∆.Ε.Η., διαπιστώνουµε ότι η γραµµή R-21
Νεοχωρίου περιβάλλεται σχεδόν σε όλο το μήκος της από λόφους και δέντρα ενώ η περιοχή
είναι ημιορεινή.
Ο συντελεστής Sf υπολογίζεται µε τη βοήθεια του σχήµατος που ακολουθεί, της οδηγίας της
IEEE για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής όταν αυτές πλήττονται από
κεραυνούς:
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Σχήµα 5.3: Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή
διανοµής ύψους 10 m.

Από τις πληροφορίες λοιπόν που έχουµε για τη συγκεκριµένη γραµµή, βλέπουµε ότι
προστατεύεται δεξιά και αριστερά από δέντρα και λόφους ενώ όταν εισέρχεται σε κατοικημένες
περιοχές προστατεύεται από σπίτια. Εποµένως ϑεωρούµε:
 Μια µέση απόσταση 15 m από την κατασκευή
 Μέσο ύψος εµποδίων από τη δεξιά πλευρά της εγκατάστασης, 10 m  Sfr  0.4
 Μέσο ύψος εµποδίων από την αριστερή πλευρά, 10 m  Sfl  0.4
Για το κομμάτι της γραμμής που έχει προστασία, θεωρούµε ότι ο συνολικός συντελεστής
προστασίας είναι, προσεγγιστικά, ο µέσος όρος του αθροίσµατος των επί µέρους. Άρα:

S f   S f r  S fl  2  0.4

Αφού υπολογίσαµε το συνολικό συντελεστή προστασίας, µπορούµε να βρούµε το συνολικό
αριθµό των άµεσων πληγµάτων της ϑωρακισµένης πλέον γραµµής (από δέντρα και κτίρια) από
τη σχέση:

Ns  N  (1 Sf )  35,14 (1 0.4)  21.08 κεραυνοί / 100 km / έτος
Παρατηρούµε λοιπόν ότι το πλήθος των κεραυνών που πλήττουν άµεσα τη γραµµή ανά
100 km και ανά έτος, είναι αισθητά µικρότερο όταν αυτή είναι προστατευµένη από γειτονικά
αντικείµενα όπως κτίρια ή από δέντρα, όπως συµβαίνει άλλωστε στην περίπτωση µας.
∆εδοµένου ότι η γραµµή µας έχει µήκος 45.8 km, µε εφαρµογή της απλής µεθόδου των τριών

108

βρίσκουµε τελικά για τη συγκεκριµένη γραµµή:

Ns  9.65 κεραυνοί / km2 / έτος.
Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός των έµµεσων πληγµάτων των κεραυνών στη γραµµή
(πλήγµατα από επαγωγή). Ο αριθµός αυτός σε ανοιχτό έδαφος υπολογίζεται από το σχετικό
σχήµα της οδηγίας IEEE:

Γνωρίζοντας ότι το δίκτυο µέσης τάσης στην Eλλάδα έχει τάση 20 kV και επειδή η στάθµη
µόνωσης σε ένα τέτοιο δίκτυο διανοµής είναι 125 kV, από το σχήµα της οδηγίας υπολογίζουµε
τον αριθµό των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων.
Από το παραπάνω σχήµα ϑεωρούµε ότι ο αριθµός των επαγόµενων βαχυκυκλωµάτων είναι:

M i  4 κεραυνοί/ 100 km /έτος
Στη συνέχεια, προσαρµόζουµε τον παραπάνω αριθµό στο πραγµατικό ύψος H της γραµµής
και την πραγµατική τιµή Ng για την περιοχή που µελετάµε (που βρήκαµε προηγουµένως)
σύµφωνα µε τη σχέση:
κεραυνοί/ 100 km /έτος
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∆εδοµένου όµως ότι η γραµµή R-21 Νεοχωρίου έχει µήκος 45.8 km, µε εφαρµογή της απλής
µεθόδου των τριών βρίσκουµε ότι τα σϕάλµατα στη γραµµή από επαγόµενα βραχυκυκλώµατα
είναι:

Ni  6,17 κεραυνοί / km2 / έτος
Προηγουµένως αναφέραµε ότι η γραµµή προστατεύεται από γειτονικά δέντρα και από
λόφους. Η προστασία αυτή ναι µεν µειώνει τα άµεσα πλήγµατα κεραυνών στη γραµµή, αλλά
οδηγεί σε περισσότερα βραχυκυκλώµατα από επαγωγή σ΄ αυτήν, διότι αυξάνονται τα κοντινά
πλήγµατα.
Θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν σϕάλµατα που να οφείλονται στην κακή λειτουργία των
προστατευτικών διατάξεων, δηλαδή Np=0, υπολογίζουµε το συνολικό αριθµό
βραχυκυκλωµάτων (overall outage rate) Nl που εµφανίζονται στη γραµµή διανοµής R-21
Νεοχωρίου:

Nl  Ns  Ni  N p  9,65  6.17  15,82 σϕάλµατα / έτος
Η παραπάνω τιµή του N1 είναι ο πλήθος των βραχυκυκλωµάτων που συµβαίνουν στη γραµµή
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πραγµατικό µήκος της (∼45.8 km). Παρατηρούµε ότι η ϑεωρητική
τιµή των πληγµάτων από κεραυνούς ανά έτος στη συγκεκριµένη γραµµή είναι υψηλή.
Στη συνέχεια ϑα καταγράψουµε τα σϕάλµατα που πήραµε από τη ∆.Ε.Η. και οφείλονται σε
πλήγµατα κεραυνών, για τη συγκεκριµένη γραµµή. Στο σηµείωµα αναγγελίας βλαβών που
προµηθευτήκαµε από τη ∆ιεύθυνση της ∆.Ε.Η. Ναυπάκτου, παρατηρούµε ότι τα σϕάλµατα είναι
ταξινοµηµένα ανά περιοχή και ανά υποσταθµό. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αιτίες που
µπορούν να προκαλέσουν σϕάλµα στη γραµµή. Κάθε µια πιθανή αιτία αναπαρίσταται στο
Σ.Α.Β. µε συγκεκριµένο κωδικό. Τα αίτια που ϑα λάβουµε υπ’όψιν µας είναι οι κεραυνοί, καθώς
και πιθανή κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή από την οποία περνάει η γραµµή. Σ΄αυτό το
σηµείο αξίζει να σηµειωθεί ότι ένα µεγάλο µέρος των σφαλµάτων έχει καταγραφεί ως
αγνώστου αιτίας ή σφάλµατα λόγω των υλικών του δικτύου.
Έπειτα από µελέτη των καταγεγραµµένων σϕαλµάτων κατά τη χρονική περίοδο των ετών
2003-2014, διαπιστώνουµε τα εξής:
-

Το 2003 καταγράφηκαν 11 σφάλματα από κεραυνό ή κακοκαιρία
Το 2004 καταγράφηκαν 11 σφάλματα
Το 2005 καταγράφηκαν 35 σφάλματα
Το 2006 καταγράφηκαν 12 σφάλματα
Το 2007 καταγράφηκαν 6 σφάλματα
Το 2008 καταγράφηκαν 7 σφάλματα
Το 2009 καταγράφηκαν 8 σφάλματα
Το 2010 καταγράφηκαν 23 σφάλματα
Το 2011 καταγράφηκαν 9 σφάλματα
Το 2012 καταγράφηκαν 11 σφάλματα
Το 2013 καταγράφηκαν 17 σφάλματα
Το 2014 καταγράφηκαν 15 σφάλματα
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Έτσι, ο µέσος όρος των µετρηµένων βραχυκυκλωµάτων ανά έτος είναι:

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται και συγκεντρωτικά τα καταγεγραμμένα σφάλματα, από
κεραυνούς ή κακοκαιρία, κατά τη χρονική περίοδο των ετών 2003-2014:

R-21

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

3

1

3

4

2

2

3

7

1

3

2

7

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

8

10

32

8

4

5

5

16

8

8

15

8

Σχήμα 5.4: Συγκριτικό διάγραμμα για τη γραμμή R-21 ανά έτος. Είναι εμφανής η απόκλιση της θεωρητικά
υπολογισμένης μέσης τιμής από τις καταγεγραμμένες τιμές κάθε χρονιάς.

Παρατηρούµε ότι υπάρχει µια σχετική απόκλιση από τη θεωρητική τιµή (Νl=15,82
σϕάλµατα/έτος). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάναµε τον παραπάνω υπολογισµό
από τα καταγεγραµµένα σϕάλµατα στα Σ.Α.Β. στις παραπλήσιες περιοχές της γραµµής. Επίσης,
ϑεωρήσαµε τα σϕάλµατα από κακοκαιρία ως πλήγµατα κεραυνών, κάτι που δεν είναι
απαραίτητο να συµβαίνει πάντα.
Επίσης, τα τελευταία χρόνια σε αρκετές γραµµές χρησιµοποιούνται µονωτήρες από γυαλί,
γεγονός που σηµαίνει ότι η στάθµη µόνωσης έχει αυξηθεί κατά πολύ. Το µοντέλο που
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χρησιµοποιήσαµε εµείς είναι προσεγγιστικό και επαρκεί για να βγάλουµε τα συµπεράσµατα
µας, δεν είναι όµως απαραίτητα το καλύτερο δυνατό.
Τέλος, θα μπορούσαμε να αναλύσουμε τη γραμμή τμηματικά (κάθε κομμάτι με το δικό του
συντελεστή προστασίας), και να βρούμε το συνολικό νούμερο από την άθροιση των επί μέρους
νούμερων σφαλμάτων,έχοντας ως αποτέλεσμα μια λίγο καλύτερη εκτίμηση, αλλά τελικά με
απόκλιση της ίδιας τάξης περίπου.
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5.2.2 Γραµµή R-22 Μακύνειας
Η δεύτερη γραµµή που µελετήσαµε είναι η R-22 Μακύνειας, η οποία ξεκινάει από τον Υ/Σ
της ΔΕΗ Ναυπάκτου στην περιοχή Λυγιάς και καταλήγει στο χωριό Μακύνεια. Η γραμμή
φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία:

Φωτογραφία 5.2: Η γραμμή R-22 Μακύνειας, η οποία ξεκινά από την περιοχή Λυγιάς Ναυπάκτου και
καταλήγει στο χωριό Μακύνεια , περνώντας ενδιάμεσα από τα χωριά Λευκά Βομβοκούς, Κάτω
Μαμουλάδα, Κάτω Πλατανίτης και Μολύκρειο.[11]

Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, ϑα υπολογίσουµε τον αριθµό των σϕαλµάτων λόγω
κεραυνών, που ϑα συνέβαιναν δηλαδή ϑεωρητικά στη συγκεκριµένη γραµµή, και µετά ϑα τα
συγκρίνουµε µε τον αριθµό των πραγµατικών σϕαλµάτων που πήραµε από τη ∆.Ε.Η. Από το
στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Δ.Ε.Η., το μήκος της γραμμής ανέρχεται ανέρχεται σε 25.7
km. Η εκτίµηση των ηµερών καταιγίδας ανά έτος στη περιοχή της Ναυπάκτου υπολογίζεται από
τον ισοκεραυνικό χάρτη της Ελλάδας και είναι:

Td  30 ηµέρες καταιγίδας / έτος
Εποµένως η πυκνότητα των κεραυνών στην επιφάνεια της γης προκύπτει από τον τύπο

Ng 0.04 T 1.25 ⇒ Ng  0.04  (301.25 )  2,808 κεραυνοί / km2 / έτος
Το ύψος της γραµµής από τη γη ϑεωρούµε ότι είναι κατά µέσο όρο H=12 m, ενώ η οριζόντια
απόσταση µεταξύ των εξωτερικών αγωγών είναι 80 cm. Με τα δεδοµένα αυτά, υπολογίζουµε
τον αριθµό των σφαλµάτων που οφείλονται σε άµεσα πλήγµατα κεραυνών σε αθωράκιστη
γραµµή σύµφωνα µε τη σχέση:
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κεραυνοί / 100km / έτος
∆εδοµένου ότι η γραµµή µας έχει µήκος 25,7 km, µε εφαρµογή της απλής µεθόδου των τριων
βρίσκουµε για τη συγκεκριµένη γραµµή:

Ns  9,03 κεραυνοί / km2 / έτος
Στο σηµείο αυτό, ϑα εισάγουµε τον προστατευτικό παράγοντα Sf που αντιπροσωπεύει το
ποσοστό προστασίας της όλης διάταξης από άµεσα πλήγµατα κεραυνών. Την προστασία αυτή
µπορεί να παρέχουν γειτονικά δέντρα, κτίρια ή βουνά ή γενικότερα ψηλότερες κατασκευές. Μια
προστατευµένη γραµµή δέχεται πολύ λιγότερα άµεσα πλήγµατα κεραυνών από ότι µια γραµµή
σε ανοιχτό έδαφος.
Για τον υπολογισµό του συντελεστή προστασίας ακολουθούµε τη µεθοδολογία που
υποδεικνύεται από οδηγία IEEE περί συµπεριφοράς εναέριων γραµµών διανοµής σε κεραυνικά
πλήγµατα και την οποία εφαρµόσαµε και στην προηγούµενη γραµµή.
Σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα της οδηγίας ΙΕΕΕ, υπολογίζουµε τον συντελεστή
προστασίας ως εξής:

Σχήµα 5.5: Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή
διανοµής ύψους 10 m.

Από τις πληροφορίες που έχουµε για τη συγκεκριµένη γραµµή, παρατηρούµε ότι η όδευσή της,
είναι σχεδόν αποκλειστικά µέσα από αγροτικές εκτάσεις µε αρκετά δέντρα και λόφους
παραπλήσια σ΄ αυτήν. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοντά στην γραµµή δεν υπάρχουν παρά σε
ελάχιστο κομμάτι του µήκους της, όταν αυτή ϕθάνει στις κατοικίσιµες περιοχές των χωριών στα
οποία διανέµει ενέργεια. Εποµένως, και σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες από το γραφείο της
Δ.Ε.Η., μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η γραμμή σε όλο το μήκος της περιτριγυρίζεται από
δέντρα και λόφους.
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Εποµένως ϑεωρούµε:
 Μια µέση απόσταση 20 m από την κατασκευή.

 Μέσο ύψος εµποδίων από τη δεξιά πλευρά της εγκατάστασης, 7,5 m  Sfr  0.2
 Μέσο ύψος εµποδίων από την αριστερή πλευρά, 7,5 m  Sfl  0.2

Θεωρούµε ότι ο συνολικός συντελεστής προστασίας είναι προσεγγιστικά, ο µέσος όρος του
αθροίσµατος των επιµέρους. Άρα:

Sf   S

fr

 S f l 


Αφού υπολογίσαµε το συνολικό συντελεστή προστασίας, µπορούµε να βρούµε το συνολικό
αριθµό των άµεσων πληγµάτων της ϑωρακισµένης πλέον γραµµής (από δέντρα) από τη σχέση:

Ns  N  (1 Sf )  35,14  (1 0.2)  28.11 κεραυνοί /100km / έτος
Παρατηρούµε λοιπόν ότι το πλήθος των κεραυνών που πλήττουν άµεσα τη γραµµή ανά 100
km ανά έτος, είναι µικρότερο όταν αυτή είναι προστατευµένη απο γειτονικά αντικείµενα όπως
δέντρα (28.11 έναντι 35,14 πληγµάτων όταν είναι αθωράκιστη).
Με την μέθοδο των τριων και για μήκος γραμμής 25,7 km βρίσκουμε ότι:

Ns  7,22 κεραυνοί / km2 / έτος
Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός των έµµεσων πληγµάτων των κεραυνών στη γραµµή
(πλήγµατα από επαγωγή).Ο αριθµός αυτός σε ανοιχτό έδαφος υπολογίζεται από το παρακάτω
σχήµα της οδηγίας IEEE:
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Γνωρίζοντας ότι το δίκτυο µέσης τάσης στην Ελλάδα έχει τάση 20 kV και επειδή η στάθµη
µόνωσης σε ένα τέτοιο δίκτυο διανοµής είναι είναι 125 KV, από το παραπάνω σχήµα της
οδηγίας υπολογίζουµε τον αριθµό των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων.
Από το σχήµα ϑεωρούµε ότι ο αριθµός των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων είναι:

M i  4 κεραυνοί/ 100 km /έτος
Στη συνέχεια προσαρµόζουµε τον παραπάνω αριθµό στο πραγµατικό ύψος H της γραµµής και
την πραγµατική τιµή Ng για την περιοχή που µελετάµε (που βρήκαµε προηγουµένως) σύµφωνα
µε τη σχέση:
κεραυνοί/ 100 km /έτος
∆εδοµένου όµως ότι η γραµµή R-22 Μακύνειας έχει µήκος 25,7 km, µε εφαρµογή της απλής
µεθόδου των τριων βρίσκουµε ότι τα σϕάλµατα στη γραµµή από επαγόµενα βραχυκυκλώµατα
είναι:

Ni  3.46 κεραυνοί / km2 / έτος
Θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν σϕάλµατα που να οφείλονται στην κακή λειτουργία των
προστατευτικών διατάξεων, δηλαδή Np=0, υπολογίζουµε το συνολικό αριθµό
βραχυκυκλωµάτων (overall outage rate) Nl που εμφανίζονται στη γραμμή διανομής R-22
Μακύνειας:

Nl  N s  Ni  N p  7.22  3.46  10.68 σϕάλµατα / έτος
Η παραπάνω τιµή του N1 είναι το πλήθος των βραχυκυκλωµάτων που συµβαίνουν στη γραµµή
λαµβάνοντας υπόψιν το πραγµατικό µήκος της (25.7 km). Στη συνέχεια ϑα καταγράψουµε τα
σϕάλµατα που πήραµε απο τη ∆.Ε.Η. και οφείλονται σε πλήγµατα κεραυνών, για τη
συγκεκριµένη γραµµή. Για την εξαγωγή των συµπερασµάτων µας, ακολουθήθηκε η ίδια
µέθοδος, όπως και µε την προηγούµενη γραµµή διανοµής. Τα αίτια που ϑα λάβουµε υπ’ όψιν
µας είναι οι κεραυνοί, καθώς και πιθανή κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή από την οποία
περνάει η γραµµή.
Έπειτα απο µελέτη των καταγεγραµµένων σϕαλµάτων για το διάστημα των ετών 2003-2014
διαπιστώνουµε τα εξής:
-

Το 2003 έχουν καταγραφεί 7 σϕάλµατα
Το 2004 έχουν καταγραφεί 4 σϕάλµατα
Το 2005 έχουν καταγραφεί 3 σϕάλµατα
Το 2006 έχουν καταγραφεί 6 σϕάλµατα.
Το 2007 έχουν καταγραφεί 12 σϕάλµατα
Το 2008 έχουν καταγραφεί 5 σϕάλµατα.
Το 2009 έχουν καταγραφεί 8 σϕάλµατα.
Το 2010 έχουν καταγραφεί 6 σϕάλµατα.
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-

Το 2011 έχουν καταγραφεί 3 σϕάλµατα.
Το 2012 έχουν καταγραφεί 8 σϕάλµατα.
Το 2013 έχουν καταγραφεί 6 σϕάλµατα.
Το 2014 έχουν καταγραφεί 4 σϕάλµατα.

Έτσι, ο µέσος όρος των µετρηµένων βραχυκυκλωµάτων ανά έτος είναι:

Παρακάτω, δίνεται ο πίνακας με την αναλυτική καταγραφή σφαλμάτων στη γραμμή για το
διάστημα 2003-2014, και το σχετικό συγκριτικό διάγραμμα:

R-22

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

2

1

1

2

2

1

2

1

1

1

2

2

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

5

3

2

4

10

4

6

5

2

7

4

2

Σχήμα 5.6: Συγκριτικό διάγραμμα γραμμής R-22 για το διάστημα 2003-2014.

Παρατηρούµε ότι και σ΄αυτή τη γραµµή υπάρχει µια σχετική απόκλιση από τη θεωρητική τιµή
(N1=10,68 σφάλµατα/έτος). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάναµε τον παραπάνω
υπολογισµό από τα καταγεγραµµένα σφάλµατα στα Σ.Α.Β. στις παραπλήσιες περιοχές της
γραµµής. Επίσης ϑεωρήσαµε τα σφάλµατα από κακοκαιρία ώς πλήγµατα κεραυνών, κάτι που
δεν είναι απαραίτητο να συµβαίνει πάντα.
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5.2.3 Γραµµή R-38 Παραλιακή
Η τρίτη γραµµή που µελετήσαµε είναι η R-38 Παραλιακή, η οποία ξεκινάει από τον Υ/Σ της
Δ.Ε.Η. στην περιοχή Λυγιάς Ναυπάκτου και καταλήγει στο χωριό Τολοφώνα. Η γραμμή
φαίνεται στην ακόλουθη φωτογραφία:

Φωτογραφία 5.3: Η γραμμή R-38 Παραλιακή, η οποία ξεκινάει από τον Υ/Σ Λυγιάς Ναυπάκτου και
καταλήγει στο χωριό Τολοφώνα, διερχόμενη ενδιάμεσα από τα χωριά Ξηροπήγαδο, Μαλάματα,
Μανάγουλη, Καστράκι, Ευπάλιο, Μοναστηράκι, Σκάλωμα, Μαραθιάς, Σεργούλα, Γλυφάδα, Καλλιθέα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ακολουθεί σχεδόν εξολοκλήρου την παραλιακή οδό.[11]

Όπως και στις προηγούµενες μελέτες, ϑα υπολογίσουµε τον αριθµό των σϕαλµάτων λόγω
κεραυνών, που ϑα συνέβαιναν δηλαδή ϑεωρητικά στη συγκεκριµένη γραµµή, και µετά ϑα τα
συγκρίνουµε µε τον αριθµό των πραγµατικών σϕαλµάτων που πήραµε από τη ∆.Ε.Η. Από το
στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Δ.Ε.Η., το μήκος της γραμμής ανέρχεται ανέρχεται σε 35,8
km.
Η εκτίµηση των ηµερών καταιγίδας ανά έτος στην περιοχή της Ναυπάκτου υπολογίζεται από
τον ισοκεραυνικό χάρτη της Ελλάδας και είναι:

Td  30 ηµέρες καταιγίδας / έτος
Εποµένως η πυκνότητα των κεραυνών στην επιφάνεια της γης προκύπτει από τον τύπο:

Ng = 0.04 T 1.25 ⇒ Ng = 0.04  (301.25 )  2,808 κεραυνοί / km2 / έτος
Το ύψος της γραµµής από τη γη ϑεωρούµε ότι είναι κατά µέσο όρο H=12 m, ενώ η οριζόντια
απόσταση µεταξύ των εξωτερικών αγωγών είναι 80 cm.
Με τα δεδοµένα αυτά, υπολογίζουµε τον αριθµό των σφαλµάτων που οφείλονται σε άµεσα
πλήγµατα κεραυνών σε αθωράκιστη γραµµή σύµφωνα µε τη σχέση:
κεραυνοί / 100km/ έτος
∆εδοµένου ότι η γραµµή µας έχει µήκος 35,8 km , µε εφαρµογή της απλής µεθόδου των τριων
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βρίσκουµε για τη συγκεκριµένη γραµµή:
N s  12,58 κεραυνοί / km2 / έτος.
Εισάγουµε τώρα τον προστατευτικό παράγοντα Sf που αντιπροσωπεύει το ποσοστό
προστασίας της όλης διάταξης από άµεσα πλήγµατα κεραυνών. Την προστασία αυτή µπορεί να
παρέχουν γειτονικά δέντρα, κτίρια ή βουνά ή γενικότερα ψηλότερες κατασκευές. Μια
προστατευµένη γραµµή δέχεται πολύ λιγότερα άµεσα πλήγµατα κεραυνών από ό,τι µια
γραµµή σε ανοιχτό έδαφος.
Από τα σχετικά στοιχεία που µας δόθηκαν από τη ∆.Ε.Η., διαπιστώνουµε ότι η γραµµή R-38
Παραλιακή περιβάλλεται στο μεγαλύτερο της μέρος από την αριστερή μόνο πλευρά από λόφους
ενώ από την δεξιά της είναι σχεδόν ακάλυπτη και «βλέπει» τη θάλασσα.
Ο συντελεστής Sf υπολογίζεται µε τη βοήθεια του παρακάτω σχήµατος της οδηγίας της IEEE
για τη συµπεριφορά των εναέριων γραµµών διανοµής όταν αυτές πλήττονται από κεραυνούς:

Σχήµα 5.7 : Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή
διανοµής ύψους 10 m.

Εποµένως ϑεωρούµε :
- Μια µέση απόσταση 15 m από την κατασκευή
- Μέσο ύψος εµποδίων από τη δεξιά πλευρά της εγκατάστασης, 5 m => Sfr  0.1
-

Μέσο ύψος εµποδίων από την αριστερή πλευρά, 15 m => Sfl  0.8

Για το κομμάτι της γραμμής που έχει προστασία, θεωρούµε ότι ο συνολικός συντελεστής
προστασίας είναι, προσεγγιστικά, ο µέσος όρος του αθροίσµατος των επί µέρους. Άρα:

S f   S fr  Sfl 2  0.45
Αφού υπολογίσαµε το συνολικό συντελεστή προστασίας, µπορούµε να βρούµε το συνολικό
αριθµό των άµεσων πληγµάτων της ϑωρακισµένης πλέον γραµµής (από δέντρα και κτίρια) από
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τη σχέση:

Ns  N  (1 S f )  35.14 (1 0.45)  19.33 κεραυνοί / 100 km / έτος
∆εδοµένου ότι η γραµµή µας έχει µήκος 35.8 km, µε εφαρµογή της απλής µεθόδου των
τριών βρίσκουµε τελικά για τη συγκεκριµένη γραµµή:

Ns  6.92 κεραυνοί / km2/ έτος.
Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός των έµµεσων πληγµάτων των κεραυνών στη γραµµή
(πλήγµατα από επαγωγή). Ο αριθµός αυτός σε ανοιχτό έδαφος υπολογίζεται από το σχετικό
σχήµα της οδηγίας IEEE:

Γνωρίζοντας ότι το δίκτυο µέσης τάσης στην Eλλάδα έχει τάση 20 kV και επειδή η στάθµη
µόνωσης σε ένα τέτοιο δίκτυο διανοµής είναι 125 kV, από το σχήµα της οδηγίας υπολογίζουµε
τον αριθµό των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων.
Από το παραπάνω σχήµα ϑεωρούµε ότι ο αριθµός των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων είναι:

M i  4 κεραυνοί/ 100 km /έτος
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Στη συνέχεια, προσαρµόζουµε τον παραπάνω αριθµό στο πραγµατικό ύψος H της γραµµής και
την πραγµατική τιµή N g για την περιοχή που µελετάµε (που βρήκαµε προηγουµένως) σύµφωνα
µε τη σχέση:
κεραυνοί / 100 km / έτος


∆εδοµένου όµως ότι η γραµµή R-38 Παραλιακή έχει µήκος 35.8 km, µε εφαρµογή της απλής
µεθόδου των τριών βρίσκουµε ότι τα σϕάλµατα στη γραµµή από επαγόµενα βραχυκυκλώµατα
είναι:

Ni  5.23 κεραυνοί / km2 / έτος
Θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν σϕάλµατα που να οφείλονται στην κακή λειτουργία των
προστατευτικών διατάξεων, δηλαδή N p 0, υπολογίζουµε το συνολικό αριθµό
βραχυκυκλωµάτων (overall outage rate) Nl που εµφανίζονται στη γραµµή διανοµής R-38
Παραλιακή:

N1  Ns  Ni  N p  6,92  5,23  12,15 σϕάλµατα / έτος
Η παραπάνω τιµή του N1 είναι το πλήθος των βραχυκυκλωµάτων που συµβαίνουν στη γραµµή
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το πραγµατικό µήκος της (∼35.8 km). Παρατηρούµε ότι η ϑεωρητική
τιµή των πληγµάτων από κεραυνούς ανά έτος στη συγκεκριµένη γραµµή είναι σχετικά υψηλή.
Στη συνέχεια ϑα καταγράψουµε τα σϕάλµατα που πήραµε από τη ∆.Ε.Η. και οφείλονται σε
πλήγµατα κεραυνών, για τη συγκεκριµένη γραµµή. Τα αίτια που ϑα λάβουµε υπ’όψιν µας είναι
οι κεραυνοί, καθώς και πιθανή κακοκαιρία στην ευρύτερη περιοχή από την οποία περνάει η
γραµµή.
Έπειτα από µελέτη των καταγεγραµµένων σϕαλµάτων για την περίοδο 2003-2014,
διαπιστώνουµε τα εξής:
-

Το 2003 καταγράφηκαν 7 σφάλματα από κεραυνό ή κακοκαιρία
Το 2004 καταγράφηκαν 10 σφάλματα
Το 2005 καταγράφηκαν 4 σφάλματα
Το 2006 καταγράφηκαν 8 σφάλματα
Το 2007 καταγράφηκαν 6 σφάλματα
Το 2008 καταγράφηκαν 6 σφάλματα
Το 2009 καταγράφηκαν 4 σφάλματα
Το 2010 καταγράφηκαν 8 σφάλματα
Το 2011 καταγράφηκαν 9 σφάλματα
Το 2012 καταγράφηκαν 12 σφάλματα
Το 2013 καταγράφηκαν 4 σφάλματα
Το 2014 καταγράφηκαν 5 σφάλματα
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Έτσι, ο µέσος όρος των µετρηµένων βραχυκυκλωµάτων ανά έτος είναι:

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται και συγκεντρωτικά τα καταγεγραμμένα σφάλματα, από
κεραυνούς ή κακοκαιρία, κατά το διάστημα 2003-2014:
R-38

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

2

2

1

2

2

2

2

3

2

6

1

3

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

5

8

3

6

4

4

2

5

7

6

3

2

Σχήμα 5.8 : Συγκριτικό διάγραμμα για τη γραμμή R-38 ανά έτος. Είναι εμφανής η απόκλιση της θεωρητικά
υπολογισμένης μέσης τιμής από τις καταγεγραμμένες τιμές κάθε χρονιάς.

Παρατηρούµε ότι και σε αυτή τη γραμμή υπάρχει µια σχετική απόκλιση από τη θεωρητική
τιµή (Ν1=12,15 σϕάλµατα/έτος). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάναµε τον
παραπάνω υπολογισµό από τα καταγεγραµµένα σϕάλµατα στα Σ.Α.Β. στις παραπλήσιες
περιοχές της γραµµής. Επίσης, ϑεωρήσαµε τα σϕάλµατα από κακοκαιρία ως πλήγµατα
κεραυνών, κάτι που δεν είναι απαραίτητο να συµβαίνει πάντα.
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5.2.4 Γραµµή R-39 Περιθιώτισσας
Η τέταρτη και τελευταία γραµµή που µελετήσαµε είναι η R-39 Περιθιώτισσας, η οποία
ξεκινάει από τον Υ/Σ του Λυγιά και καταλήγει στο χωριό Περιθιώτισσα. Η γραμμή φαίνεται
στην παρακάτω φωτογραφία:

Φωτογραφία 5.4: Η γραμμή R-39 Περιθιώτισσας (μπλε διαδρομή), η οποία ξεκινά από τον Υ/Σ της Δ.Ε.Η.
στο Λυγιά και καταλήγει στο χωριό Περιθιώτισσα, περνώντας ενδιάμεσα από τα χωριά Ξηροπήγαδο,
Καστράκι, Ευπάλιο, Φιλοθέη, Τείχιο, Παλαιοξάρι, Ποτιδάνεια.[11]

Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις, ϑα υπολογίσουµε τον αριθµό των σϕαλµάτων λόγω
κεραυνών, που ϑα συνέβαιναν δηλαδή ϑεωρητικά στη συγκεκριµένη γραµµή, και µετά ϑα τα
συγκρίνουµε µε τον αριθµό των πραγµατικών σϕαλµάτων που πήραµε από τη ∆.Ε.Η. Από το
στοιχεία που μας δόθηκαν από τη Δ.Ε.Η., το μήκος της γραμμής ανέρχεται ανέρχεται σε 31,8
km.
Η εκτίµηση των ηµερών καταιγίδας ανά έτος στη περιοχή της Ναυπάκτου υπολογίζεται από
τον ισοκεραυνικό χάρτη της Ελλάδας και είναι:

Td  30 ηµέρες καταιγίδας / έτος
Εποµένως η πυκνότητα των κεραυνών στην επιφάνεια της γης προκύπτει από τον τύπο:

Ng  0.04 T 1.25 ⇒ Ng  0.04  (301.25 )  2,808 κεραυνοί / km2 / έτος
Το ύψος της γραµµής από τη γη ϑεωρούµε ότι είναι κατά µέσο όρο H=12 m, ενώ η οριζόντια
απόσταση µεταξύ των εξωτερικών αγωγών είναι 80 cm. Με τα δεδοµένα αυτά, υπολογίζουµε
τον αριθµό των σφαλµάτων που οφείλονται σε άµεσα πλήγµατα κεραυνών σε αθωράκιστη
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γραµµή σύµφωνα µε τη σχέση:
κεραυνοί / 100km / έτος
∆εδοµένου ότι η γραµµή µας έχει µήκος 31,8 km , µε εφαρµογή της απλής µεθόδου των τριων
βρίσκουµε για τη συγκεκριµένη γραµµή N s  11,17 κεραυνοί / km2/ έτος.2
Στο σηµείο αυτό, ϑα εισάγουµε τον προστατευτικό παράγοντα Sf που αντιπροσωπεύει το
ποσοστό προστασίας της όλης διάταξης από άµεσα πλήγµατα κεραυνών. Την προστασία αυτή
µπορεί να παρέχουν γειτονικά δέντρα, κτίρια ή βουνά ή γενικότερα ψηλότερες κατασκευές. Μια
προστατευµένη γραµµή δέχεται πολύ λιγότερα άµεσα πλήγµατα κεραυνών από ότι µια γραµµή
σε ανοιχτό έδαφος.
Για τον υπολογισµό του συντελεστή προστασίας ακολουθούµε τη µεθοδολογία που
υποδεικνύεται από οδηγία IEEE περί συµπεριφοράς εναέριων γραµµών διανοµής σε κεραυνικά
πλήγµατα και την οποία εφαρµόσαµε και στην προηγούµενη γραµµή.
Σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα της οδηγίας ΙΕΕΕ, υπολογίζουµε τον συντελεστή
προστασίας ως εξής:

Σχήµα 5.9: Παράγοντες προστασίας λόγω κοντινών αντικειµένων σε διαφορετικά ύψη για µια γραµµή
διανοµής ύψους 10 m.

Από τις πληροφορίες που έχουµε για τη συγκεκριµένη γραµµή, παρατηρούµε ότι η όδευσή της,
είναι σχεδόν αποκλειστικά µέσα από δασικές εκτάσεις µε αρκετά δέντρα και λόφους
παραπλήσια σ΄ αυτήν. Κτιριακές εγκαταστάσεις κοντά στην γραµµή δεν υπάρχουν παρά σε
ελάχιστο κομμάτι του µήκους της, όταν αυτή ϕθάνει στις κατοικίσιµες περιοχές των χωριών στα
οποία διανέµει ενέργεια. Εποµένως, και σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες από το γραφείο της
Δ.Ε.Η., μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η γραμμή σε όλο το μήκος της περιτριγυρίζεται από
δέντρα και λόφους.
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Εποµένως ϑεωρούµε:
- Μια µέση απόσταση 15 m από την κατασκευή.
- Μέσο ύψος εµποδίων από τη δεξιά πλευρά της εγκατάστασης, 15 m  S f r  0.8
- Μέσο ύψος εµποδίων από την αριστερή πλευρά, 15 m  S f l  0.8

Θεωρούµε ότι ο συνολικός συντελεστής προστασίας είναι προσεγγιστικά, ο µέσος όρος του
αθροίσµατος των επιµέρους. Άρα:

S f  S

fr

 S f l 2  0.8

Αφού υπολογίσαµε το συνολικό συντελεστή προστασίας, µπορούµε να βρούµε το συνολικό
αριθµό των άµεσων πληγµάτων της ϑωρακισµένης πλέον γραµµής (από δέντρα και κτίρια) από
τη σχέση:
Ns  N  (1 S f )  35.14  (1 0.8)  7.02 κεραυνοί / 100 km / έτος
Με την μέθοδο των τριων και για μήκος γραμμής 31.8 km βρίσκουμε ότι :

Ns  2.23 κεραυνοί / km2 / έτος
Το επόµενο βήµα είναι ο υπολογισµός των έµµεσων πληγµάτων των κεραυνών στη γραµµή
(πλήγµατα από επαγωγή).Ο αριθµός αυτός σε ανοιχτό έδαφος υπολογίζεται από το παρακάτω
σχήµα της οδηγίας IEEE:
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Γνωρίζοντας ότι το δίκτυο µέσης τάσης στην Ελλάδα έχει τάση 20kV και επειδή η στάθµη
µόνωσης σε ένα τέτοιο δίκτυο διανοµής είναι είναι 125KV, από το παραπάνω σχήµα της
οδηγίας υπολογίζουµε τον αριθµό των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων.
Από το σχήµα ϑεωρούµε ότι ο αριθµός των επαγόµενων βραχυκυκλωµάτων είναι:

M i  4 κεραυνοί/ 100 km /έτος
Στη συνέχεια προσαρµόζουµε τον παραπάνω αριθµό στο πραγµατικό ύψος H της γραµµής
και την πραγµατική τιµή N g για την περιοχή που µελετάµε (που βρήκαµε προηγουµένως)
σύµφωνα µε τη σχέση:

∆εδοµένου όµως ότι η γραµµή R-39 Περιθιώτισσας έχει µήκος 31,8 km, µε εφαρµογή της
απλής µεθόδου των τριών βρίσκουµε ότι τα σϕάλµατα στη γραµµή από επαγόµενα
βραχυκυκλώµατα είναι:

Ni  4,29 κεραυνοί / km2 / έτος
Θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν σϕάλµατα που να οφείλονται στην κακή λειτουργία των
προστατευτικών διατάξεων, δηλαδή N p 0, υπολογίζουµε το συνολικό αριθµό
βραχυκυκλωµάτων (overall outage rate) Nl που εµφανίζονται στη γραµµή διανοµής R-39
Περιθιώτισσας:

N1  Ns  Ni  N p  2,23  4,29  6,52 σϕάλµατα / έτος
Η παραπάνω τιµή τουN1 είναι το πλήθος των βραχυκυκλωµάτων που συµβαίνουν στη γραµµή
λαµβάνοντας υπόψιν το πραγµατικό µήκος της (31,8 km).
Στη συνέχεια ϑα καταγράψουµε τα σϕάλµατα που πήραµε απο τη ∆.Ε.Η. και οφείλονται σε
πλήγµατα κεραυνών, για τη συγκεκριµένη γραµµή. Για την εξαγωγή των συµπερασµάτων µας,
ακολουθήθηκε η ίδια µέθοδος, όπως και µε τις προηγούµενες γραµµές διανοµής. Τα αίτια που
ϑα λάβουµε υπ’ όψιν µας είναι οι κεραυνοί, καθώς και πιθανή κακοκαιρία στην ευρύτερη
περιοχή από την οποία περνάει η γραµµή.
Έπειτα απο µελέτη των καταγεγραµµένων σϕαλµάτων για την περίοδο 2003-2014
διαπιστώνουµε τα εξής:
-

Το 2003 έχουν καταγραφεί 3 σϕάλµατα
Το 2004 έχουν καταγραφεί 3 σϕάλµατα
Το 2005 έχουν καταγραφεί 2 σϕάλµατα
Το 2006 έχουν καταγραφεί 2 σϕάλµατα.
Το 2007 έχουν καταγραφεί 3 σϕάλµατα
Το 2008 έχουν καταγραφεί 8 σϕάλµατα.
Το 2009 έχουν καταγραφεί 6 σϕάλµατα.
Το 2010 έχουν καταγραφεί 7 σϕάλµατα.
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-

Το 2011 έχουν καταγραφεί 4 σϕάλµατα.
Το 2012 έχουν καταγραφεί 7 σϕάλµατα.
Το 2013 έχουν καταγραφεί 8 σϕάλµατα.
Το 2014 έχουν καταγραφεί 5 σϕάλµατα.

Έτσι, ο µέσος όρος των µετρηµένων βραχυκυκλωµάτων ανά έτος είναι:

Παρακάτω, δίνεται ο πίνακας με την αναλυτική καταγραφή σφαλμάτων στη γραμμή για το
διάστημα 2003-2014, και το σχετικό συγκριτικό διάγραμμα:
R-39

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΚΕΡΑΥΝΟΣ

1

2

1

1

1

2

2

1

2

3

3

2

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

2

1

1

1

2

6

4

6

2

4

5

3

Σχήμα 5.10: Συγκριτικό διάγραμμα γραμμής R-39 για το διάστημα 2003-2014.

Παρατηρούµε ότι και σ΄αυτή τη γραµµή υπάρχει µια σχετική απόκλιση από τη θεωρητική
τιµή (N16.52 σφάλµατα/έτος). Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι κάναµε τον
παραπάνω υπολογισµό από τα καταγεγραµµένα σφάλµατα στα Σ.Α.Β. στις παραπλήσιες
περιοχές της γραµµής. Επίσης ϑεωρήσαµε τα σφάλµατα από κακοκαιρία ώς πλήγµατα
κεραυνών, κάτι που δεν είναι απαραίτητο να συµβαίνει πάντα.
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5.3

Σύγκριση-Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Τώρα που έχουµε τα πραγµατικά και τα θεωρητικά αποτελέσµατα, θα προβούµε στην ανάλυσή
τους. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την σύγκριση των αποτελεσµάτων, όπως και το σχετικό
διάγραμμα:
Γραμμή

R-21

R-22

R-38

R-39

Θεωρητική μέση
τιμή σφαλμάτων
(Νl)

15.82

10.68

12.15

6.52

Μέση τιμή
καταγεγραμμένων
σφαλμάτων

13.75

6

6.92

4.83

Απόκλιση (%)

13.08

43.82

43.05

25.92

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
R-21

R-22

Θεωρητική μέση τιμή σφαλμάτων

R-38

R-39

Μέση τιμή καταγεγραμμένων σφαλμάτων

Σχήμα 5.11: Συγκριτικό διάγραμμα για τις μέσες τιμές (θεωρητικές και καταγεγραμμένες) των τεσσάρων
γραμμών.

Από τα στοιχεία του συγκριτικού πίνακα και το αντίστοιχο διάγραμμα παρατηρούµε ότι
υπάρχει σχετική απόκλιση µεταξύ των καταγεγραµµένων και των θεωρητικά υπολογισμένων
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συµβάντων. Η απόκλιση όμως αυτή είναι πάντα θετική. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως τα
σφάλµατα που αναµένουµε είναι περισσότερα από αυτά που συµβαίνουν τελικά. Και στις
τέσσερις γραμμές διανομής που μελετήθηκαν, η μέθοδος που εφαρμόσαμε υπερεκτιμά τον
αριθμό των σφαλμάτων. Προκύπτουν λοιπόν εύλογα ερωτήματα σχετικά με την ακρίβεια του
µοντέλου που χρησιµοποιήσαµε στην μελέτη, αν και η διαφορά που παρουσιάζεται δεν είναι
μεγάλη. Υπάρχει όμως και σχετική δυσκολία στον καλό προσδιορισμό των τιμών των
παραμέτρων του μοντέλου. Για παράδειγμα, μια σημαντική παράμετρος του μοντέλου είναι ο
συντελεστής προστασίας των γραμμών διανομής Sf. Η τιμή του υπολογίζεται κατά προσέγγιση
με βάση σχετικές πληροφορίες που όμως μπορεί να μην είναι πάντα επαρκείς. Στην εργασία
αυτή αν και έγινε χρήση σχετικών διαγραμμάτων και στατιστικών δεδομένων ήταν δύσκολος ο
ακριβής προσδιορισµός του συντελεστή προστασίας, λόγω του µεγάλου µήκους των γραµµών
και της μορφολογίας της περιοχής (λοφώδεις, ορεινές και δασικές εκτάσεις). Θα ήταν πιθανά
καλύτερο να εξεταστεί η κάθε γραµµή τμηματικά κάνοντας παράλληλα χρήση και σύγχρονων
τεχνολογικών μέσων (π.χ. αεροφωτογραφίες). Επιπλέον, επειδή οι κλιµατολογικές συνθήκες
κάθε περιοχής δεν είναι οι ίδιες κάθε χρόνο, για τον λόγο αυτό επιλέγεται μια μέση τιμή για την
παράμετρο Τd για κάθε γραµµή γεγονός που επηρεάζει την ακρίβεια του αποτελέσµατος.
Αβεβαιότητες όμως υπάρχουν και στα στοιχεία που είναι καταγεγραµµένα στα αρχεία της
∆.Ε.Η. και τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό των σφαλµάτων. Είναι πολύ
δύσκολος ο ακριβής καθορισµός του σφάλµατος καθώς κανείς τεχνικός δεν είναι εκεί την ώρα
που συµβαίνει το σφάλμα, αλλά κάποια στιγµή αργότερα, για να επιδιορθώσει την βλάβη.
Μεγάλος αριθµός των καταγεγραµµένων πληγµάτων αποδίδεται από τους τεχνικούς της ∆.Ε.Η.
σε «Άγνωστα» ή «Άλλα Αίτια». Θα πρέπει ακόμα να σημειώσουμε και την συμμετοχή των
σφαλμάτων «Κακοκαιρίας» στην εξαγωγή των εκτιμήσεών μας, κάτι που όμως δεν σημαίνει και
την de facto πρόκληση επαγόμενων υπερτάσεων στις γραμμές.
Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε πως οι υπάρχουσες αποκλίσεις της θεωρητικής εκτίμησης
από τα πραγματικά δεδομένα των καταγραφών, οφείλονται τόσο στον προσεγγιστικό χαρακτήρα
της θεωρητικής εκτίμησης, όσο και σε πιθανά λάθη, εξαιτίας της εμπλοκής του ανθρώπινου
παράγοντα, στην καταγραφή των πραγματικών σφαλμάτων. Παρ’ όλα αυτά, η απόκλιση αυτή
είναι θετική (τα θεωρητικά υπολογισμένα σφάλματα είναι, δηλαδή, περισσότερα από τα
καταγεγραμμένα), γεγονός που δεν μειώνει την αξία της εκτίμησης που μας προσφέρει το
χρησιμοποιούμενο μοντέλο.
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