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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ο.Ε θεωρεί

όΤΙ υττόρχει ανάγκη όπως οι ιδιωηκοί Υποσταθμοί

(Υ/Σ)

Μέσης Τάσης

(6,6 kV, 15 kV , 20 kV, 22 kV) τύχουν της προσοχής των ιδιοκτητών ή/και των χρηστών τους ώστε
η μελ έτη , η κατασκευή , η δυνατότητα επέκτασης, η λειτουργία και η συντήρησή τους να έχουν το
μι κρότερο κόστος και τη μεγαλύτερη αποτελεσμαηκότητα . Ο Υ/Σ πρέπει να λειτουργεi με ασφάλεια,
οικονομία , αδιάλλειπτα και αξιόπιστα , ώστε να μη γίνονται ατυχήματα ή διακοπές που μειώνουν
την
παραγωγή ή που προκαλούν άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.
Και όπως σε όλα τα τεχνικά έργα, ο ιδιοκτήτης του Υ /Σ πρέπει να στοχεύει στη μακροχρόνια
ωφέλιμη ζωή του , πέρα από εκείνη που συνήθως καθορίζουν λογιστικοί ή/και ασφαλιστικοί κανόνες
καθώς και στην αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον .
Η Ο.Ε μελέτησε το θέμα που της ανατέθηκε έχοντας υπόψη της κυρίως τα ακόλουθα:

Σή μερα υπάρχουν 5.760 ιδιωΤΙκοl Υ/Σ στη χώρα (1993:5.300, 1994:5.500, 1995:5760) οι
οποίοι έχουν 4460 MVA εγκατεστημένη ισχύ και απορρόφησαν το 1995 6.980 GWh περίπου.
Η κατανομή του συνόλου των συνδεδεμένων πελατών Μ . Τ ανά χρήση βιομηχανική , εμπορική,
γεωργική , έλξη , δημόσια και ανά Περιφερειακή Δι εύθυνση της ΔΕΗ παρατίθεται στο παράρτημα 2.

1.

Η εκμετάλλευση (λειτουργία και συντήρηση) των ανωτέρω ιδιωτικών Υ/Σ εκτελείται με μεθόδους
όχι πάντοτε επιστημονικές, αφού η πλειοψηφία των υπευθύνων στους ιδιωηκούς Υ/Σ δεν είναι
διπλωματούχοι μηχανικοί. Εξ' άλλου τα διαΤΙθέμενα μέσα εlναι πενιχρά, πολύ σπάνια δε
ικανοποιητικά.

2.

3.

Δεν τηρούνται πλήρως οι Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών ( Ι ΕC κ.λ.π) ,
Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού, Κατασκευαστών εξοπλισμού Υ/Σ .

Ειδικών Συμβούλων,

Η

τεράστια πείρα ενός σχεδόν αιώνα, που απέκτησαν οι ανωτέρω καθώς και η ΔΕΗ τα τελευταία
στους χρήστες ιδιωτ~κών Υ /Σ της χώρας, αλλά και αν σε
ορισμένες περιπτώσεις είναι, χρηcnμοποιεfται (αυτή η πείρα) με δισταγμό και σε μικρό βαθμό,
κυρίως λόγω της στενής ανήληψης της ελαχιστοποίησης των δαπανών για τους Υ/Σ και επειδή δεν
εΚΤΙμούν τη σπουδαιότητά τους.

45 χpόνια δεν εfναι γενικά γνωστή

4.

Δεν τηρούνται πλήρως οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στη Νομοθεσία , με εξαίρεση ένα
ποσοστό των ιδιωτ~κών Υ/Σ των μεγαλύτερων πόλεων της χώρας ή των Υ /Σ μεγάλων εταιρειών,
κυρίως ηλεκτροβόρων.

5.

Ακόμη

και

σε

περιπτώσεις

κατά

εξοικονόμησης ενέργειας υποδει κνύεται

ης

οποίες η

εφαρμογή

στοιχειωδών

ρυθμίσεων

από τη ΔΕΗ μέσω των ΤΙμολογlων της ή επιβάλλεται

από τη νομοθεσlα, δεν επιδιώκεται κάποια βελ τfωση της κατάστασης.
Στα επόμεvσ εκτiθενται οι απόψεις της Ο . Ε. με σκοπό την ενημέρωση του τεχνικού κόσμου της χώρας
που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με ιδιωηκούς Υ/Σ Μέσης Τάσης.
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Οι άξονες στους οποfοuς κινήθηκε η εργασία είναι :

-

Καταγραφή της σημερινής κατάστασης των ιδιωηκών Υ/Σ .

-

Ανάλυση των αιτίων στα οποία αποδίδεται η υπάρχουσα κατάσταση .
nροτάσεις κατασκευασnκών βελτιώσεων στους Ιδιωηκούς Υ/Σ.

-

Προτάσεις αποτελεσματικής λειτουργίας και συντήρησης Ιδιωτικών Υ/Σ.

-

Οικονομικά στοιχεία Υ/Σ.

-

Ευθύνες των αρμοδίων για τη λειτουργία των Ιδιωηκών Υ/Σ Μ . Τ .

s

ΚΕΦΑλΑΙΟ

1.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ} ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (Μ .Τ.) ΣΗΜΕΡΑ

Σύμφωνα με διαπιστώσεις μελών της Ομάδας Εργασίας, τα οποία επισκέmονται για εργασίις
επεκτάσεων , συντηρήσεων , αποκαταστάσεων βλαβών κ.λ.π ιδιωτικούς Υ/Σ Μ . Τ . , η κατάσταση των

Υ/Σ αυτών σήμερα έχει, σε γενικές γραμμές, ως εξής:
Ια.

Υ/Σ Μ.Τ. , ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖQΝ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩ~

Οι Υ/Σ που τροφοδοτούν κτfρια μεγάλων καταστημάτων ή και γραφείων, Νοσοκομεία,
Ξενοδοχεία. Τράπεζες, Υπουργεία κ.λ.π. βρίσκονται κατά μέγιστο ποσοστό στο πρώτο ή δεύτιρο
υπόγειο του αντίστοιχου κτιρίου . Εξ αυτού του λόγου σε πολλές περιπτώσε ις υπάρχει
πρόβλημα προσπέλασης. Αυπ'ι εξασφαλίζεται συχνό μέσω μεταλλικών κυκλικών ή συνήθων κλι μάκων
ή μέσω κλιμακοστασίων από μπετόν μι το κανονικό πλάτος. Είναι προφανής η δυσχέρεια μεταφοράς
εργαλείων. οργάνων, συσκευών προς τον Υ/Σ στην περίmc.uση συvτηρησης , ή βλάβης. Εξάλλου αν
κάποτε χρειασθιί μετακίνηση μετασχημαηστή ή mνάκων, θα δοθεl λύση μέσω κάποιας καταπακτής,
που προβλέπεται. Συνεπώς υπάρχει
αντικειμενική
δυσχέρεια προσπέλασης
με τις
ευνόητις

1.

επιmώσεις.

Οι διαστάσεις των εmμέρους χώρων του Υ/Σ είναι σι αρκιτές περιmώσεις μικρότερες από αυτές
που επιβάλλουν οι κανονισμοί για λόγους ασφαλείας.

Ο αιρισuόs των χώρων πινάκων και Μ/Σ σΤ1ς περισσότερες των περιπτώσεων είναι από
ανύπαρκτος έως σχεδόν ικανοποιητικός. Σε μιρικούς Υ /Σ χρησιμοποιούνται τεχνητά μέσα για την
απομάκρυνση της εκλυόμενης θερμότητας, τα οποία σττανίως λειτουργούν ικανοποιητικά ή και
καθόλου . Η παραπάνω κατάσταση έχει σαν αποτέλεσμα την υπερθέρμανση του Μ/Σ .

2.

3.

Υπάρχιι υποτυπώδης ι(οπλισμός πυρόgβισnc,

ο

οποίος επί πλέον

δεν ελtγχεται , όπως

το εmβάλλουν οι σχιτικtς διατάξεις. Εξ άλλου το προσωπικό παρακολούθησης του Υ /Σ μερικές

φορές, δεν γνωρίζο τον κατάλληλο τρόπο χρησιμοποίησης του εν λόγω ττυροσβεσΤ1κού
εξοπλισμού . Δεν διατiθεται πυρανίχνευση στους ιδιωτικούς Υ/Σ Μ . Τ. πλην ολίγων περιmώσεων .

4.

Τα utτοσ ασcpάλιιας, ιfναι
χώρο του Υ/Σ αναρμοδίων
πινακfδcς

5.

mαοκfι κατά κανόνα , όσον αφορά την δυνατότητα εισόδου στον
προσώπων, αν και διν υτrάρχοuν πάντα οι ννωστtc

"κfνδυνος~ατος" ή "προσοχή, υψηλή τάση".

Συχνά ο χώρος του Υ/Σ
χρησιμοποιιίται και ως χώρος αποβfικιυσnc εuφλεκτων ή μη
αντικειμένων και υλικών , άσχετων πάντως προς την λειτουργία του Υ /Σ. Είναι ευνόητο n θα
συμβεί αν γίνιι έναρξη πυρκαϊάς σε χώρο Υ /Σ που είναι και αποθηκευτικός χώρος.

6

Κατά κανόνα ο χρήστης διν διαθtτιι ανταλλακτικά, έστω ελάχιστα των διαφόρων μηχανημάτων
του Υ/Σ rou. Οι υπεύθυνοι στηρίζονται ή στην αγορά , η οποία σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί
να ανταττοκριθεί εντός 2-3 ημερών ή στην πιθανότητα εφαρμογής προσωρινών , επικίνδυνων
όμως, λύσεων επί τόπου , μέχρις ότου εξευρεθούν τα κατάλληλα υλι κά. Και εν προκε ι μένω οι
επιπτώσεις είναι ευνόητες.

6.

7.

Επίσης κατά κ ανόνα , στους ιδιωηκούς Υ/Σ Μ .Τ. διν uπάρχονν τα
απαοαfτnτα
utσa
προστασlας, τα οποία οφείλει να χρησιμοποιεί ο χει ριστής στην εκτέλεση χειρισμών όπιuς
π . χ. μονωηκά γάVΤΙα , μονωηκό κοντό , φορητή γείωση , δοκιμαστ~κό τάσης κλπ.

8.

Υπάρχουν ιδιωτικοf ΥΙΣ Μ.Τ. uι ιπαρκή φωτισμό, αλλά οι περισσότεροι είναι με .Jν t:παρκή
φωnσμό .

9.

Σε

πολλούς
ι διωτικούς Υ/Σ Μ .Τ. διν
tχουν
ινκατααταθιl
οι
κατάλλnλις αλλnλο
δισuιύσιις uιταιύ των unχανnuάτων. Για παράδιιγμα είναι δυνατό το άνοιγμα της πόρτας του
Διακόπτη φορτiου ενώ αυτός είναι κλειστός (θtση "ΟΝ " ) και συνεπώς είνα ι δυνατή η

προσέγγιση τυχαία ή από αττροσεξία υπό τάση στοιχείων

.

10.

Συχνά διν υπάοχιι τοΙχcχ unαιύ 2 unαοχnuατιατών Μ.Τ. Λ μιταξύ μετασχημcrnστών και
πινάκων και αντf αυτού έχει τοποθετηθιί μεταλλικό χώρισμα .

11.

Στους

ιδιωηκούς Υ/Σ Μ .Τ,

που

έχουν επισκεφθιl

μέλη της Ομάδας

Εργασίας

(περίπου

100

εγκαταστάσεις) διν υπάρχουν uονοyραμμικά διαγράμματα ιοχUος.
σχέδια βοηθηnκών
κυκλωμάτων προστασίας καθώι: w:αι διατάξεις των μηχανημάτων. Σε ελάχιστες περιπτώσεις
μόνο υπάρχουν τα αντiστοιχα σχtδια της μελέτης. Σημασία έχει τα εν λόγω σχέδια και να είναι
ενημερωμένα και να διατiθενται σε πρώτη ζήτηση . Ενα μονογραμμικό που αναρτάται σε εμφανή θtση
είναι πάντα χρήσιμο .

Κατά κανόνα, χωρiς εξαίριση, δcv τnοιlται nuιpολόyιο αuuβάντων και ιπισκtwιων
σι
κανένα ιδιωnκό Υ/Σ Μ .Τ. Σε ελάχιστες περιπτώσεις, π. χ. μεγάλων εταιρειών , καταγράφονται
ορισμένα μεγέθη (τόση, tνταση , σuνφ) αττό τεχνικούς των εταιρειών αυτών. Δcν τnριfται
επiσnς αρχιfο για τις βλάβιc. οι οποfες συμβαίνουν στα μηχανήματα. Βασικός συντελεστής στην
ερμηνεία μιας βλάβης, στην ανακάλυψη της αιτfας της και στη διάγνωση της λειτουργικής

12.

κατάστασης του μηχανήματος ιlναι το ιατοοικό του κάθε unxaνfιuaτcx. Χωρίς αυτό οποιεσδήποτε
και οσεσδήποτι μετρήσεις και δοκιμές και αν εκτελεσθούν στο μηχάνημα δεν μπορούν να μας
βοηθήσουν επαρκώς στην εξαγωγή ασφαλών. συμπερασμάτων σχε11κών με την κατάσταση του .

13.

Σε μεγάλο ποσοστό Υ/Σ Μ . Τ. fι διν uπάρχιι κατάλληλη nλικτρικfι πpοοτασfα !) αν
υπάρχιι διν λιιτουρyιι Για παράδειγμα σε 1Ο Υ/Σ που επισκεφθήκαμε το 1995, παρατηρήσαμε

στους 6 εξ' αυτών

όΤΙ

στον Η/Ν

Buchholz εfχι · ανοίξει η στρόφιγγό του και σ' αυτή είχε
το
1/2 μtτρο.

συνδεθεί διαφανής πλαστ~κός σωλήνας μήκους περi

7

Κατ' αυτόν τον τρόπο τα τυχόν συγκεντρούμενα αέρια διαφιuγουν προς την ατμόσφαιρα , δεν
παραμένουν στον Η/Ν Bud'lholz και συνεπώς δεν δίνεται σήμα ALARM ή εντολή ανοίγματος διακόπτη
Μ . Τ . Είναι ευνόητο Τ1 σημαίνει αυτό για τον μετασχημαηστή . Ουσιασnκά διν tχει προστασία από τον
Η/Ν Buchholz.
Σε σχεηκά ερωτηματά μας , πήραμε την εξής απάντηση : Μετά από καθαρισμό του λαδιού με φίλτρο
συγκεντρώνονταν πολu συχνά αέρια στον Η/Ν Buchholz. καλούσαν αυτόν που είχε κάνει τον
καθαρισμό και εκείνος επέλεξε τον ως άνω

τρόπο απαλλαγής του από nς συχνές λειτουργίες του Η/Ν.
Συμπεραίνουμε όη ο κατ' αυτόν τον τρόπο ενεργήσας δεν γνώριζε ούτε τη λειτουργία ούτε τον
προορισμό του Η/Ν

Bud'lholz .

Αλλα σχεηκά περισταηκά. που φαίνεται όη είναι πιο γενικής εφαρμογής αφορούν την εντολή ανοίγματος
του Η/Ν Bud'lhotz. Αυτή η εντολή αντί να πηγαίνει προς τον Διακόπτη Μ . Τ . , που τροφοδοτεί τον
Μετασχηματιστή
πηγαίνει
προς
τον
κεντρικό διακόπτη Χ.Τ.
του
Μετασχημαηστή .
Και
εν
προκειμένω αυτός που πραγματοποίησε τη συνδεσμολογία, δεν γνώριζε την αποστολή και τη
λειτουργία του Η/Ν Bυd'lholz. Εχουν παpατηρηθd και άλλες παρόμοιες επικίνδυνες καταστάσεις σε
Υ/Σ Μ . Τ. πράγμα που μας οδηγεί στο συμπέρασμα όη την ευθύνη της λειτουργίας των ιδιωηκών Υ/Σ

Μ . Τ. έχουν

τεχνικοί, οι οποίοι , σε μεγάλο ποσοστό, δεν

γνωρίζουν επαρκώς

το ανηιc:είμενο

της

εργασίας τους.

14.

Σε αρκετούς Υ/Σ Μ . Τ txovv σuuβιf βλάβις από τnν ιfαοδο α'αuτούς μικρών ζώων π. χ.
πονηκών. Εχει παρατηρηθεί όη δεν υπάρχουν φραγμοί π. χ. στα σημεία διόδου των καλωδίων στο

κάτω μέρος των mνάκων Μ .Τ & Χ .Τ. καθώς και σι άλλα σημεία και έτσι τα μικρά ζώα
διεισδύουν στο χώρο του Υ/Σ, πλησιάζουν προς τα υπό τά.ση στοιχεία και προκαλούν
βραχυκυκλώματα μι όλες τις συνέπειες που αυτά έχουν.

15.

Σε κανένα Υ /Σ διν παρqτnρόθnκι λflwn utτοων ιιοικονόunαnc ενtpyιιας εκ μέρους
των χρηστών π . χ. η αγορά Μετασχημαηστή γίνεται στη βόση της αρχικής τιμής του και όχι
σε

συνδυασμό μ~ ..,ς απώλειες του σι χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 25 χρόνων.

8

-

lβ.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ (Υ/Σ) Μ.Τ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ κ . τ.λ.

1.

Οι Υ/Σ που τροφοδοτο~ν nς ως άνω εγκαταστάσεις εfναι ιπfνιιοι και εξυπηρετοuνται από το
προσωπικό της εγκατάστασης. Η προσπέλαση προς αυτοuς συνήθως είναι ευχερής.

2.

Ο αιρισμός των χώοων πινάκων και μετασχηματιστών στους ανωτέρω Υ/Σ ιfναι

3.

Και στους Υ/Σ αυτούς ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο Α3,

ΦUσtκόc.

όσον αφορά τον

ιξοπλισμό πuοόσβισης και τη χρήση του . Σε κανένα Υ/Σ δεν υπάρχει δυνατότητα για τον
επισκέπτη ή γ~α τον εργαζόμενο να επι κοινωνήσει με το υπόλοιπο κτίριο .

4.

Τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α4 ισχύουν και εν προκειμένω.

5.

Σπάνια

ο χώρος του Υ/Σ

Βιομηχανίας, Βιοτεχνlας ή Λατομείου κ . τ. λ. χρησιμοποιιlται ως

αποθηκιυτικός χώοοc.

6.

Οσον αφορά τα ανταλλακτικά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Αδ
περιπτώσεις έχουν προβλεφθιl κάποια αvταλλακηκά.

7.

Οσον αφορά τα utσα ποοστασfας, ισχύουν -:-.J αναφερόμενα στην παράγραφο Α7 .

8.

Επfσηc για τον φωτισμό, ισχύουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α8. Βέβαια, σι επfγιιοuς
Υ/Σ ο φωτισμός είναι λιγότερο απαραίτητος σε σύγκριση με τους ΥΙΣ που βρίσκονται στα

.

Σι μιρικtς

υπόγεια.

9.

Ισχuουν τα αναφερόμενα στην παράγραφο Α9 αλλά σι μικρότερη έκταση .

10.

Σχετικά με την ύπαοιn τofxou uπα(ύ uιτασχnuατιστών στους Υ/Σ Μ .Τ . μττορούμε να ποuμι
όη δεν υπάρχει έντονο πρόβλημα , δηλαδfι σης πιο πολλtς περιπτώσεις υπάρχει τοίχος και

όχι διαχωρ1σΤ1κό κιγιcλjδωμα.

11 .

Ηuιρt)λόyια
διαγράμματα

δεν τηρΟΟνται ,
στα οποία να

διαγράμματα uονοyοαuuικά. διαyράuuατα προοτασfας,
φαίνεται η διάταξη των μηχανημάτων , κατά κανόνα, δεν

υπάρχουν.
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12. Οι παρατηρήσεις της παραγράφου Α 14 ισχύουν και εν προκειμένω σε μικρότερο όμως βαθμό .
Πάντως και οι Υ/Σ της εξεταζόμενης κατηγορίας txouν ως αδύνατο anuιfo τnν nλικτρική

προστασfα.

13.

Οι βλάβες από μικρά ζώα είναι σπάνιες. Οι αιτfις Βλαβών στους Υ/Σ Βιομηχανιών , Βιοτεχνιών,
Λατομείων
κ . τ. λ.
β ραχυκύκλωμα.

14.

οφιfλονται

στnν

υπερβtρuανσn

των

Μnααχnuατιστών

και

σι

Οσον αφορά την ιξοικονόunσn ιvtρyιιας και εν προκειμένω διv λαμβάνονται μtτρα,

Μετά από τα παραπάνω αναφερθtντα, που διv αποτελούν βέβαια το σύνολο των εμπειριών των
μελών της Ομάδας Εργασίας, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση των ιδιωτικών Υ/Σ Μ . Τ. τiθεται
εύλογα το ερώτημα γιατi δεν συμβαίνουν βλάβες στα μηχανήματα και ατvχήματα στο προσωπικό των
Υ/ Σ ;

Τα γεγονότα δίνουν την απάντηση . Βλάβες συμβαίνουν και συχνά και υψηλού κόστους, πράγμα που
αποδεικνύεται τόσο γιατί αγοράζονται μηχανήματα για την αντικατάσταση των βλαβtντων όσο και γιατf
παρουσιάζονται σοβαρές επιπτώσεις αττό τη μη λειτουργία του Υ/Σ.
Δεν υπάρχει μηχανισμός που να γνωστοποιεί τα συμβαίνοντα στους ιδιωτικούς Υ/Σ Μ . Τ. Οι εταιρείες
διάθεσης εξοπλισμού Μ .Τ. όμως, πωλούν εξοπλισμό Μ .Τ . και έχουν μεγάλες εισπράξεις. Εττiσης οι
εταιρείες που αναλαμβάνουν την συντήρηση των Υ/Σ έχουν μεγάλες εισττράξεις από την αττοκατόσταση
βλαβών .
Οσον αφορά τα ατvχήματα στο προσωπικό, αυτά πράγμαn είναι σττάνια. Οι ιδιωτικοί Υ/Σ Μ .Τ είναι
απομονωμένοι , μη επιτηρούμιvοι χώροι , τους οποίους κανtνας δεν έπι01eίπτιται και διv tΤΤ1θι:ωριί.
Συνεπώς αν λάβει χώρα κάποια βλάβη π. χ. έκρηξη διακόmη μικρού όγκου λαδιού 20 kV, θα
προστρέξουν οι υπεύθυνοι , αλλά αφού tχει ολοκληρωθιi η βλάβη και tχει τεθεί εκτός τάσεως ο Υ/Σ.
Τ ότι ουσιαστικά οι προστρέξαντες δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο.
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Iy.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ Υ!Σ Μ.Τ.

Συνοπτ~κά τα συμπεράσματα της Ομάδας Εργασίας για τη σημερινή κατάσταση των Ιδιωηκών Υ/Σ Μ . Τ.
έχουν ως εξής:

(22 kV/0,4 kV, 22 kV/0.4 kV, 6,6 kV/0,4 kV),
1.

Τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά τη δυνατότητα εισόδου μη αρμοδίων στους Υ/Σ είναι επαρκή.

2.

Οι χώροι των Υ/Σ , σι πολλές περιπτώσεις, είναι ακατάλληλοι από πλευράς διαστάσεων ,
προσπέλασης και αερισμού. Επί πλέον χρησιμοποιούνται συνήθως και <..uς αποθηκευηκοί
χώροι.

3.

Οι χώροι των Υ/Σ έχουν ανεπαρκή φωτισμό και εξ' αυτών οι επίγειοι δεν έχουν θερμομονωθεί.
Μεταξu των μετασχηματιστών συνήθως υπάρχουν μεταλλικά κιγκλιδώματα αντi τοίχων όπιuς
θα έπρεπε.

4.

Στους Υ/Σ Μ .Τ . είναι υποτυπώδη τα διαΤΙθtμενα πυροσβεστικά μέσα. Δι.ν διατίθενται ατομι κά
μέσα προστασίας του χειριστή. Δεν διατίθενται ανταλλαιmκά.

5.

Στους Υ/Σ Μ . Τ . δεν τηρούνται ημερολόγια, δεν υπάρχουν γενιιιr::ώς μονογραμμικά διαγράμματα
ούτε
διαγράμματα προστασίας. Δι.ν τηρούνται αρχεία και μητρώα μηχανημάτων και έτσι
οποιαδήποτε βλάβη δεν καταχωρείται πουθενά.

6.

Δεν

λαμβάνονται

κατασκευής, και

7.

μέτρα

εξοικονόμησης

ενέργειας

σι

κανtνα

από

τα

στάδια

σχεδίασης,

εκμετάλλευσης του Υ/Σ.

Εχοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια επιλογής της μορφής ενός Υ/Σ κατά τη σχεδιασή του ,
όπ<..uς:
κριτήριο ασφάλειας

"

αξιοπιστfας - διαθι01μότητας - σuντηρησιμότητας
ευελιξίας κατά την εκμιτάλλιuση
οικονομικής λειτουργίας
οικονομικής κατασκευής

παρατηρούμε όπ οι ιδιωπκοi Υ/Σ Μ . Τ. έχουν κατασκευασθεi κυρί<..uς μι βάση το τελευταίο κριτήριο
της οικονομικής καταmc:ιυής.
Τόσο η χαλαρή προδιαγραφή κατασκευής του Υ/Σ όσο και η επιδίωξη του χαμηλοτέροu κόστους,
οδηγούν τους κατασκιuαστtς σε ανταγωνιστικές ημtς με σuντεη.ιημtνη εργασία , συχνά έξω από
τους κανόνες της τέχνης, φθηνά υλικά και κuρlως με λύσεις που δεν ικανοποιούν τα άλλα κριτήρια
επαρκώς.

ιι

8.

Κοινό
σημεiο
αδυναμίας του συνόλου σχεδόν
των Υ /Σ είναι τα βοηθηΤΙκά
Ι(Uκλώματα
προστασίας και αυτομαησμών. Οι συντηρητές δε του Υ/Σ που , στην πλειοψηφία τους δεν είναι
μηχανιl(οί, όχι

μόνο

δεν

βελnώνουν

την

Ι(ατάσταση

που

βρίσκουν

αλλά

πολλές φορές

την επιδεινώνουν .

9.

Η ''Αχίλλειος Πτέρνα" της εκμ"Στάλλευσης των Υ/Σ Μ.Τ. είναι η συντήρησή τους, η οποία
συχνότατα δεν ανατiθεται σε μηχανικούς αλλά σι πρόσωπα τα οποία δεν εξασφαλίζουν την
εύρυθμη
λειτουργία, την οικονομικότητα ούτε την
μεγαλύτερη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του

Υ/Σ .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΙΙ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Μ.Τ.

Η Ομάδα Εργασίας εκθέτει στα επόμενα nς προτάσεις της, με την εφαρμογή των οποίων
πιστεύει, όn αφενός θα βελnωθεί η κατάσταση των υφιστάμενων Υποσταθμών και αφετέρου θα
βοηθηθούν οι συνάδελφοι στην εφαρμογή των διαδικασιών που έχουν σχέση με τη ΔΕΗ και των
λοιπών κανονισnκών διατάξεων.
Η Ομάδα Εργασίας αναμένει όn τα αποτελέσματα θα φανούν σύντομα σε όλες ης φάσεις της
κατασκευής και εκμετάλλευσης των Υποσταθμών μέσης τάσης εφόσον εφαρμοσθούν οι προτάσεις
της.

Ακολουθούν :

Η

γενική

- rενική τεχνική περιγραφή ιδιωnκών Υ/Σ Μ .Τ.
- Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης Ιδιωηκών
τεχνική

περιγραφή

περιλαμβάνει

ης

Υ/Σ

βασικές

Μ . Τ.
κατηγορίες Υ /Σ σε σχέση με nς

διαδικασfες της ΔΕΗ, την τumκή διαμόρφωση των χώρων του Υ/Σ, τη γενική περιγραφή των

μηχανημάτων, nς γειώσεις στους Υ/Σ . τη θέση του Υ/Σ σε λειτ~υργfα κλπ.
Οι οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα είδη συντήρησης,

nς
δοκιμές στα μονωτικά λάδια , τις κατηγορίες λαδιών εν λειτουργία , τa συνιστώμενα όρια για
λάδια νέων
Μ/Σ, τη δειγματοληψία λαδιού από Μ/Σ, nς κατηγορίες μηχανημάτων Υ /Σ, ης
κατευθυντήριες γραμμές συνιστώμενων δοκιμών, τον καθαρισμό των λαδιών κ. λ.π.
Οι παρατιθέμενες προτ;]σc:ις αποσκοπούν στη κατασκευή Υ/Σ που θα λειτουργούν με ασφάλεια,
εύρυθμα και οικονομικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΙ

οι ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ Υ/Σ Μ.Τ.

Κατά

τη λειτουργία του Υ /Σ, ο υπεύθυνος της λειτουργίας οφείλει να προσανατολιστεί στην έγκαιρη
και συνετή αντψετώπιση των πιο κάτω βασικών προβλημάτων τουλάχιστο .

Παρακολούθηση της λειτουργικής κατάστασης του Υ/Σ.
Φόρτιση του Υ/Σ.
Προγραμμαnσμένοι χειρισμοί και έκτακτοι χειρισμοί.
Διόρθωση συνφ .
Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Λειτουργία

-

Συντήρηση του Υ/Σ και Περιβάλλον .

Παρατίθεται σύντομη περιγραφή των ΠΙΟ πάνω.

1.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΠΟΥΡΠΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ/Σ

Η παρακολούθηση της λειτουργίας του (,'Ζ εντάσσεται στα καθήκοντα του υπεύθυνου του Υ/Σ και
συνίσταται στην οπτική επιθεώρηση ως εξής :
Μια φορά τη μέρα ή ςιραιότερα αρμόδιο πρόσωπο, που κατέχει την απαιτούμενη επαγγελματική
άδεια, έχει την εmβαλλόμενη κατάρnση και την ενδεικνυμένη εμπειρία , εΠΙσκtmεται τον Υ/Σ
παίρνοντας όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας και εκτελεί οπτική επιθεώρηση με βάση το
έντuπο μηνιαίας επιθεώρησης το οποίο όμως δεν συμπληρώνει .
Αν
παρατηρήσει κάποια ασυνήθη οσμή ή κάποιο ασυνήθη θόρυβο ή κάποια μεταβολή του
χρώματος του SILICA GELL ή της στάθμης του λαδιού ή της θερμοκρασίας λαδιού αναφέρει
τις παρατηρήσεις του αμέσως στον Διπλ. Μηχανικό που tχει την ευθύνη της λειτουργίας του Υ/Σ .
Επίσης μια φορά τον μήνα εκτελείται λεπτομερέστερη επιθεώρηση με τη συμπλήρωση του σχετι
κού εvn.Jπou.
Και σnς 2 ΠΙΟ πάνω επιθεωρήσεις ο Υ/Σ είναι εν λειτουργία και αυτό πρέπει να το έχει
υπόψη του ο εκτελών τηv εmθεώρηση.
·
Τέλος μια φορά το χρόνο γίνεται διακοπή του Υ/Σ και εκτελείται συντήρησή του από
κατάλληλα συνεργεία
ύστερα
από
συνεννόηση
με όλα τα τμήματα
της Βιοτεχνίας ή
Νοσοκομείου ή Ξενοδοχείου κ .λ. π. και της ΔΕΗ .
Συνήθως αυτή η ετήσια διακοπή της λειτουργίας του Υ/Σ συμπίπτει με τις προγραμμαnσμtνες
εργασίες της ΔΕΗ στα μηχανήματά της που βρίσκονται στον εν λόγω ιδιωτικό Υ/Σ Μ . Τ .
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2.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤ ΑΘΜΟΥ

Συνήθως οι ιδιωηκοί Υ/Σ Μ .Τ . έχουν 2 ή περισσότερους Μ/Σ, όπως αυτό άλλωστε ενδείκνυται, η
δε εγκατεστημένη ισχύς αυτών είναι
μεγαλύτερη της ζήτησης. Πιο συγκεκριμένα οι Μ/Σ
φορτίζονται στο

70-80%

της ονομασηκής τους ισχύος . Επίσης η θερμοκρασία λαδιού είναι συνήθως

50-70 °C.
Η περίπτωση αυτή φόρησης Μ/Σ και ύπαρξης τέτοιων θερμοκρασιών λαδιού αποτελεί καλή βάση για

μεγάλη
διάρκεια
ωφέλιμης ζωής του Μ/Σ (20-25 χρόνια χωρίς προβλήματα , αν προβλεφθεί η
κατάλληλη συντήρηση και η μη καταπόνησή του από υπερτάσεις, βραχυκυκλώματα κλπ. ) . Η
εμπειρία από τη συμπεριφορά εκατοντάδων χιλιάδων Μ/Σ Μ . Τ. που λειτουργούν 20-25 χρόνια οδηγεί
στην άποψη ότι αν η θερμοκρασία λαδιού είναι 60-65 °C το μονωτικό σύστημα του Μ/Σ έχει διάρκεια
ζωής δεκάδες χρόνια.
Επειδή όμως η φόρτιση του Υ/Σ δεν αφορά μόνο τον ή τους Μ/Σ αλλά και τα άλλα μηχανήματα όπως
π. χ. Μ/Σ οργάνων, Διακόπτες, Ασφάλειες, Αποζεύκτες, θα πρέπει να ερευνηθούν οι συνθήκες και οι
συνέπειες

Εξ άλλου

της φόρτισης και της υπερφόρησης και από τη σκοπιά αυτή .

για

τις

αποφάσεις

φόρτισης και υπερφόρτισης παίζει ρόλο και η θερμοκρασία του

περιβάλλοντος χώρου του Υ/Σ.
Ενα πρόβλημα που τίθεται όταν ο Υ /Σ έχει 2 ή περισσότερους Μ/Σ εlναι το εξής : Τι είναι προτιμότερο
να βρίσκονται συνεχώς υπό τάση όλοι οι Μ/Σ, μολονότι, κατά τις μη εργάσιμες ώρες (νύ κτα π.χ. )
και μέρες (αργίες, Κυριακές) , θα φορτiζονται ελάχιστα ή να μένει υπό φορτiο ένΙJς που θα
καλύπτει τη ζήτηση και οι λοιποί να απενεργοποιούνται (θέση εκτός φορτfου και εκτός τάσης) με τη
διακοπή της εργασίας και να εττανενεργοποιούνται όταν θα επαναρχίσει η εργασία;

Για

την

απάντηση στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν .διάφορα γεγονότα μεταξύ των

οποίων τα εξής

:

α)

Εκτελούνται πολλοί χειρισμοί στα μηχανήματα ζεύξης

- απόζευξης για τη θέση εκτός τάσης των
Μ/Σ πλην π. χ. ενός , και την εττανενεργοποίησή τους με την έναρξη της εργασίας. Πρέπει να
μη
λησμονείται
ότι υπάρχει πάντοτε ττιθανότητα εκτέλεσης λανθασμένου χειρισμού ή
ανεπιθύμητης συμπεριφοράς των μηχανημάτων ζεύξης - απόζευξης.

β)

Ο Μ/Σ, που τiθεται εκτός τάσης, δεν έχει φορτίο (ούτε απώλειες εν κενώ) και ως εκ τούτου η
θερμοκρασία του πέφτει.
Το γεγονός αυτό ενδέχεται να οδηγήσει στη συμπύκνωση της υγρασίας που έχει το λάδι του
αν φυσικά το λάδι έχει υγρασία.

γ)

Αν συμβεί βλάβη
στον
υπό τάση Μ/Σ
και δεν υπάρχει βάρδια, ποιός θα κάνει τους
απαραίτητους χειρισμούς για την ενεργοποίηση ενός εκ των άλλων που είναι υγιείς και είχαν
απενεργοποιηθεί;

Παρόμοιο ερώτημα είναι:
αυτούς μπορεί να καλύψει

Να παραμένουν απλά υπό τάση (χωρίς φορτίο) οι Μ/Σ όταν ένας από
τα φορτία κατά τη νύκτα ή κατά ης αργίες και Κυριακές;
Και εδώ η

απάντηση
απαιτεf
συνεκτίμηση διαφόρων καταστάσεων. Πάντως δεν ισχύει η πιο πάνω γ)
παράγραφος. Συνεπώς η ιδιαίτερη κάθε φορά αντψετώττιση του προβλήματος θα
οδηγήσει στην
προσφορότερη λύση .
Στις περιπτώσεις, οι οποίες δεν είναι λίγες, μεταξύ των

5760 ιδιωτικών Υ/Σ Μ . Τ. (1995), ύπαρξης
ενός μόνο Μ/Σ στον Υ/Σ Μ .Τ . , με ισχύ πολύ κοντά στη ζήτηση απαπείται όπως η εκμετάλλευσή του
γίνεται με ιδιαίτερη σύνεση.
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Η υπερφόρτιση του Μ/Σ δεν οδηγεί μόνο στη θερμική καταπόνηση του μονωτικού του συστήματος
και στη συνέχεια στη θυσία μέρους της ωφέλιμης διάρκειας ζωής αλλά ενδέχεται να προκαλέσει
ανεπιθύμητη
και ταχεία υποβάθμιση των μονωτικών ιδιοτήτων του μονωτικού συστήματος με
δυσάρεστες συνέπειες που μπορεί να είναι μικρή βλάβη ως αχρήστευση του Μ/Σ .
Αν υπάρχει ανάγκη υπερφόρησης του μοναδικού Μ/Σ για έκτακτες ανάγκες, θα επιτραπεί αυτή η

υπερφόρτιση
υπό
την
προϋπόθεση
όη
Κατασκευαστής και οι σχεηκοί Κανονισμοί.

δεν

θα

υπερβαίνει

τα όρια που έχουν θέσει ο

Στην οποιαδήποτε απόφαση και αν καταλήξουμε θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε την θερμοκρασία

του περιβάλλοντος χώρου και του αερισμού του χώρου για την απομάκρυνση της παραγόμενης

από

τον Μ/Σ και τα άλλα μηχανήματα θερμότητας.

3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ

Προκειμένου

περί

προγραμμαησμένων

χειρισμών απομόνωσης

τμήματος

ή

Υ/Σ

Μ.Τ.

ολοκληρου

του Υ/Σ

Μ . Τ. σημειώνονται τα εξής :
Ο υπεύθυνος Διπλ . Μηχανικός Αδειούχος Γενικής Αδειας προγραμματiζει τη σειρά των διαδοχικών
χειρισμών που θα εκτελεσθούν σε Διακόπτες. σε Αποζεύκτες. σε Γειωτές, λαμβάντας υπόψη το
λόγο για τον οποίο θα γίνει η απομόνωση.

Στη συνέχεια καλεί τον κατάλληλο τεχνικό Αδειούχο ΣΓ ειδικότητας από
Συντήρησης

του

Υ /Σ,

του

εξηγεί

τη

σειρά

τονίζει όη αυτοί πρέπει να εκτελεσθούν ένας
Ελέγχεται
όη
αναφερόμαστε.

το

μηχάνημα

στο

των

- ένας με
οποίο

χειρισμών

την Ομάδα Λειτουργίας

την ακόλουθη διαδικασία
θα

γίνει

-

πάνω στο μονογραμμι κό του Υ /Σ και

ο

:

χειρισμός είναι αυτό στο οποίο

Εκτελείται ο ήδη καθορισμένος χειρισμός.
Ελέγχεται

ότι

το

μηχάνημα ανταποκρίθηκε κανονικά, δηλαδή ο Διακόπτης άνοιξε

-

θέση

OFF.

Αυτό επιβεβαιώνεται από τον αντfστοιχο δείκτη θέσης που έχει κάθε Διακόπτης.

Αν ο εκτελών τον χειρισμό ανΤΙληφθεί κάτl ανώμαλο διακόπτει τη διαδικασία εκτέλεσης χειρισμών,
αναφέρει το συμβάν στον υπεύθυνο του Υ/Σ
ή ενεργεί ανάλογα
εφόσον έχει την σχετική
εμπειρία .
Επίσης αν εκτελεί χειρισμό κατά λάθος σε άλλο μηχάνημα και όχι σε εκείνο στο οποίο έπρεπε
να εκτελέσει χειρισμό και το ανΤΙληφθεi ενώ εκτελεί τον χειρισμό, τότε ολοκληρώνει τον εσφαλμένο

χειρισμό και μετά αποφασίζονται οι επόμενοι χειρισμοi.
Μόλις τελειώσει ο πρώτος χειρισμός, εκτελείται ο επόμενος χειρισμός με την ίδια ακριβώς διαδικασία
όπως αναφέρθηκε πιο πάνω.
·
Είναι σκόπιμο και αποτελεσμαηκό να υπάρχει στον Υ/Σ γρατπή περιγραφή των διαδικασιών για
τις διάφορες προγραμμαησμένες διακοπές. Αυτή η γραπτή περιγραφή

θα

εκτείνεται

και

στη

διαδικασία επαναφοράς του Υ/Σ στην υπηρεσία .
Προκειμένου περί διαδικασίας εκτέλεσης χειρισμών επαναφοράς του Υ/Σ Μ . Τ . στην υπηρεσία
ακολουθείται
ακριβώς
η αντfστροφη σειρά χειρισμών από εκείνη που ακολουθήθηκε για την
απομόνωσή του .
Μια από τις αρχές της προγραμμαησμένης απομόνωσης Υ /Σ είναι η εξής :
Απόρριψη φορτίων με το άνοιγμα του Κεντρικού Διακόπτη
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400

ν.

Ανοιγμα Αυτόματου Διακόπτη
Ανοιγμα Αποζεύκτη

20 kV - θέση OFF.

Ανοιγμα όλων των Διακοπτών
Κλείσιμο Γειωτή

-

20 kV - θέση OFF.

400 V.

θέση ΟΝ .

Κανονικά , αν υπάρχουν και λειτουργούν οι αλληλοδεσμεύσεις τότε η πιο πάνω διαδικασία δεν θα
έχει δυσάρεστες συνέπειες.
Υπενθυμίζεται όπ

:

α)

οι Αυτόματοι Διακόπτες προορίζονται για τη διακοπή ισχύος. Επίσης μέσω αυτών επιτρέπεται
η ηλέκτριση ή η απενεργοποίηση οιουδήποτε μηχανήματος.

β)

οι Αποζεύκτες ή
Ασφαλειοαποζεύκτες προορίζονται για την απομόνωση τμήματος του Υ/Σ .
Επιτρέπεται ο χειρισμός τους υπό τάση αλλά όχι υπό φορτiο . Επιτρέπεται επίσης η ηλέκτριση
γραμμής, όχι όμως η θέση της εκτός τάσης.

γ)

οι

Γειωτές προορίζονται για τη γείωση τμήματος του Υ/Σ, το οποίο έχει τεθεί εκτός τάσης.

Προκειμένου περί έκτακτων χειρισμών λόγω ανώμαλης λειτουργίας τοtι Υ/Σ απαιτείται η τήρηση των
αρχών :

α.

της ασφάλειας κατά την εργασία (τήρηση αποστάσεων ασφαλείας, προστασία προσώπων και μηχα
νημάτων)

β.

της σειράς των διαδοχικών χειρισμών, που προαναφέρθηκε .

Επίσης
απαιτείται
η
εφαρμογή
όλων
εκείνων των μέτρων που έχουν προβλεφθεί για την
ανπμετώπιση έκτακτων αναγκών όπως π. χ. πυροσβεστικά μέσα , φιuπσμός ανάγκης, λειτουργία Η/Ζ,
απομόνωση τμήματος ή τμημάτων του Υ/Σ με κατάλληλους χειρισμούς κλπ.

4.

ΔJΟΡΘΩΣΗ σuνφ

Μεταξύ των καθηκόντων του υπευθύνου του Υ/Σ εlναι και η οικονομικά βέλπστη λειτουργία του
Υ/Σ . Η παρακολούθηση των λογαριασμών της ΔΕΗ και γενικά η μελέτη του θέματος του
τψολογiου θα οδηγήσει στη λήψη μέτρων.

Ενα

από τα πιο κοινά μέτρα είναι η διόρθωση του συνφ η

οποία επιτυγχάνεται

με

την σύνδεση

στη πλευρά των 400 V πυκνωτών κατάλληλης ισχύος.
Η μελέτη , η προμήθεια και η εγκατάσταση πυκνωτών για τη διόρθωση συνφ είναι σχετικά απλές.
Σκόπιμό είναι ο ττiνακας, που είναι κατάλληλα εξοπλισμένος για να αυξήσει το συνφ , να έχει χώρο
για τη πρόσθεση και άλλων πυκνωτών που ίσως χρειασθούν για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του συνφ
ώστε
να
φθάσει
πολύ
κοντά στη 1 ή για αντι~άθμιιση μηχανημάτων που μελλονπκά θα
εγκατασταθούν και θα τροφοδοτούνται από τον Υ/Σ.
Από την πλευρά της λειτουργίας, το συγκρότημα των πυκνωτών διόρθωσης του συνφ χρειάζεται
παρακολούθηση όπως όλος ο άλλος εξοπλισμός του Υ/Σ.
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Τονίζεται

όπ

ο πυκνωτής έχει

ιδιαιτερότητες

(π. χ. δεν έχει κινούμενα μέρη, δεν υπάρχουν εμφανείς

ενδείξεις για τη λειτουργία του , ενώ λόγω των μικρών απωλειών του θερμαίνεται ελάχιστα) και
πρέπει, με αυτές υπόψη, να παρακολουθείται.

5.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΥΙΣ

Σε

όλη

τη

διαδικασία

από

την

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τον τελικό χρήστη της,

υπάρχουν σχεδόν πάντοτε περιθώρια Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ο Υ /Σ ανήκει στο Ηλεκτρικό Σύστημα
και συνεπώς και γι' αυτό μπορεί και πρέπει να γίνεται προσπάθεια Εξοικόνομησης Ενέργειας .
Ενα από τα καθήκοντα του υπεύθυνου του Υ/Σ ,
Αδειούχου Γενικής Αδειας είναι
η προσπάθεια
εξέτασης και αvπμετώmσης με λήψη μέτρων, των περιπτώσεων σπς οποίες μπορεί να γίνει
Εξοικονόμηση Ενέργειας. Τέτοιες μεταξύ των άλλων, είναι οι πιο κάτω, προς πς οποίες πρέπει
να στραφεί το ενδιαφέρον του υπεύθυνου του Υ/Σ κατ' ελάχιστο.
Θερμομόνωση του κπρίου του Υ /Σ.
Κατάλληλος φωπσμός Υ /Σ.

Απώλειες Μ/Σ

-

Κατάλληλη εκμετάλλευσή του .

Διόρθωση συνφ.

Φυσικός ελκυσμός για την απαγωγή της αναπruσσόμενης θερμότητας.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ο υπεύθυνος λειτουργfας του Υ/Σ μπορεί και πρέπει να προωθεί το θέμα
της Εξοικονόμησης Ενέργειας όχι μόνο σπς κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν αλλά και σε άλλες

κατευθύνσεις.

6.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο

υπεύθυνος

αντιμετωπfζει

·

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Λειτουργίας και
πς

διά~ρες

Συντήρησης

επιπτώσεις

Ιδιωπκού Υ/Σ Μ.Τ . Διπλ.

Μηχανικός οφείλει να

που έχει η Λειτουργiα και η Συντήρηση του Υ/Σ στο

Περιβάλλον .
Μολονόπ αυτές είναι λίγες σχΕΤ1κά θεωρεlται σκόπιμη η σύντομη αναφορά σε μερικές από αυτές.
Ο
θόρυβος που προκαλεf η λειτουργία του Υ/Σ μπορεl να αποτελέσει ενόχληση για τους
περιοίκους και γι' αυτό πρέπει να διατηρείται κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια.
Τα

τυχόν

περιεχόμενα

στα

πολυχλωριομtνα διφενύλια

μηχανήματα

- PCBs)

εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για
είναι καρκινογόνα.
·
Τα

γνωστά

επιβαρυνπκά

μονωηκά
για

το

ορυκτά

συνθεπκά

μονωπκά

λάδια

(λάδια

που

περιέχουν

πρέπει να αποτελέσουν αvπκεiμενο σοβαρών ενεργειών σε

λάδια

τον

κύριο λόγο ότι δεν αποικοδομούνται και πιθανόν

πρέπει να αvπμετωπfζονται και αυτά σαν υλιικά

Περιβάλλον. Γι' αυτό συλλέγονται και

διατfθενται όπως ακριβώς και τα
λάδια των μηχανών εσ. καύσης. Οπωσδήποτε δεν οδηγούνται στους υπονόμους.
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Το μονωτικό αέριο

SF 6

πρέπει να μη διαφεύγει π.χ. κατά τις εργασίες συντήρησης, προς την

ατμόσφαιρα .

Τα υλικά
καθαρισμού
(π.χ. τριχλωριούχο αιθυλένιο)
έχουν
Περιβάλλον και γι ' αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ .
Γενικότερα

οφείλεται

σεβασμός προς το

και

από

Περιβάλλον.

τη

πλευρό της

Επιβάλλεται

Λειτουργίας

η λήψη

και

όλων των

και

αυτά

της Συντήρησης των Υ/Σ Μ . Τ.
ενδεικνυμtνων μέτρων ώστε το

Περιβάλλον να επιβαρύνεται το ελάχιστο.
Η χαλιναγώγηση των

επιβαρύνσεων του Περιβάλλοντος είναι καθήκον όλων .
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επιπτώσεις στο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

IV

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Δεδομένου όη για ης Βιοτεχνίες, τα Νοσοκομεία , τα μεγάλα κτiρια, τα Λατομεία και λοιπές εγκατα
στάσεις, που
είναι
καταναλωτές
μέσης τάσης (20 kV) ο Υ/Σ
τους
είναι
η μοναδι κή πηγή
τροφοδότησής
τους
με
χαμηλή τάση 230/400 V, οι ιδιοκτήτις οφιfλουν να διαθtτουν τα
απαραfτnτα χρnuατικά ποσά ,

για

τη

μελέτη,

τη

κατασκευή,

τη

λειτουργία

και

τη

συντήρησή

τους .

Δεδομένου
επίσης όπ n σnuιριν(ι κατάσταση
λειτουργlας και συντήρησης των περισσότερων
Ιδιωηκών Υ/Σ Μ .Τ . σε συνδυασμό με τη συγκρότησή τους ιfναι ανιπfτριπτn, rnιβάλιται n
άuισn ικτtλισn σnuαντικών βιλτιώσιων, ώστε αφενός οι κίνδυνοι από αυτή (την σημερινή
κατάσταση) να μειωθούν ουσιασπκά και αφετέρου τα μηχανήματα να έχουν , τουλάχιστο για 20-25
χρόνια, αξιόπιστη λειτουργία χωρίς βλάβες, που
συνεπάγονται
διακοπές
και
οικονομικές
επι βαρύνσεις για την αποκατάστασή τους.
Οσον αφορά το πρώτο θtua, οι ιδιοκτήτες Υ/Σ Μ . Τ. οφείλουν να αναθέτουν για το συμφέρον
τους αλλά και για τη νομική κάλυψή τους (Β .Δ. 19/26 Μαρτiου 1938) όλες ης διαδικασίες που
αφορούν τους Υ/Σ σε Διπλ. Μηχανικούς, κατόχους Γενικής Αδειας του ΥΒΕΤ. Πρέπει να
γνωρίζουν όη ο Υ/Σ λειτουργεί υπό τάση 20.000 V. Αυτό σημαίνει όπ οι υπεύθυνοι για τη
μελέτη, κατασκευή , λειτουργiα και συντήρηση πρέπει να είναι επιστημονικά και νομικά οι αρμόδιοι . Οι
κάτοχοι Γενικής Αδειας γνωρίζουν τα θέματα που έχουν σχέση με πς τάσεις πάνω από 1.000 ν.
δηλαδή
ης
δημιουργούμενες
εξωτερικές και εσωτερικές υπερτάσεις, πς στάθμες μόνωσης, ης
μολύνσεις των μονωτήρων , την ύπαρξη φυmκοχημικών φαινομένων σπς μονώσεις των Μ/Σ από
ης "μερικές εκκενώσεις" ή από τόξα και σωρεία ακόμη φαινομένων που συμβαίνουν σ' ένα Υ/Σ
και που πρέπει να ανπμετωπισθούν με επιστημονικές μεθόδους και μέσα υψηλής τεχνολογίας.
Επίσης γνωρίζουν τα θέματα που έχουν σχέση με τα βραχυκυκλώματα. Ο Υ /Σ θα τροφοδοτήσει
κάποια σπγμή βραχυκύκλωμα ή θα συμβεί βραχυκύκλωμα σε κάποιο μηχάνημα ή διάταξή του . Το
βραχυκύκλωμα μπορεί να φθάσει χιλιάδες Αμπέρ με συνέπειες ηλεκτροδυναμικής φύσης δηλαδή με
εμφάνιση μηχανικών καταπονήσεων ή και άλλες καθαρά ηλεκτρικής φύσης συνέπειες.

Οι

υπεύθυνοι

της λειτουργiας

και

της συντfιρησης, στην

οποία

περιλαμβάνεται

όχι

μόνο

η

πρόληψη βλαβών αλλά και η αποκατάστασή τους, έχουν το βαρύ φορτiο να διατηρούν τον Υ/Σ
σε συνεχή λειτουργία. με πς χαμηλότερες δαπάνες και υπό ης καλύτερες συνθήκες. Για το έργο
τους αυτό γνωρίζουν ότι πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλα προγράμματα
συντήρησης με

σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους με όργανα υψηλής τεχνολογiας και με management που να
οδηγεί στα βέλπστα αποτελέσματα . Εξ άλλου οφείλουν να αναθεωρούν τα προγράμματα συντήρησης
και να τα αναπροσαρμόζουν με βάση τις εμπειρίες τους, τις mθανόν νεότερες οδηγίες των
κατασκευαστών και την ανάλογη από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις εντός ή εκτός της χώρας .
Η
δυνατότητα
υπερφόρπσης. ενός
Μ/Σ, η βελτfωση του συνφ του Υ/Σ με
την εγκατάσταση
κατάλληλων πυκνωτών, η δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας 2 Μ/Σ του Υ/Σ , η βελτfωση του
σχήματος προστασίας του Υ /Σ, η συνεργασία των προστασιών ΔΕΗ και ιδιωηκού Υ/Σ, η εξασφάλιση
ανταλλακτικών και άλλα παρόμοια αποτελούν τρέχοντα αντικείμενα της εργασίας του υπεύθυνου του
Υ/Σ .
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Για την επαρκή ανημετώπιση των αναφερθέντων ο υπεύθυνος λειτουργίας και συντήρησης του Υ/Σ
Μ .Τ. εκτός από την κατάρτισή του, που πρέπει να αποδεικνύεται με Διπλώματα, Πιστοποιητικά κλπ. και
την εμπειpίια του που πρέπει να αποδεικνύετα ι με συστάσεις , οφείλει να διαθέτει και τη Γενική Αδεια

εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάctεων, ΣΤ ειδικότητας, 5ης κατηγορίας όπως ορίζει το ΒΔ
Μαρτίου

19/26

1938.

Οσον αφορά το δεύτερο θtua που αφορά τις απαραfτnτις βι.λτιώσιις στους Υ/Σ , επισημαiνονταr
συνοπτικά τα εξής:

ΑσΦάλιια λιιτουρyfας τοu Υ/Σ
Ενας Διπλ .

Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός ή

Μηχανολόγος

-

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός που κατέχει

την προβλεπόμενη από το Νόμο Γενική Αδεια γνωρίζει το θέμα της ασφαλούς λειτουργίας
του Υ /Σ και οφείλει να υποδείξει στον ιδιοκτήτη του Υ /Σ όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
ώστε να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας τόσο μεταξύ μηχανημάτων υπό τάση όσο και
μεταξύ μηχανημάτων υπό τάση και ανθρώπων .
Το θέμα των αλληλασφαλίσεων μεταξύ Διακοπτών , Αποζευκτών, Γειωτών και θυρών Πινάκων
είναι σημανηκό και πρέπει να αντιμετωπισθεί με υπευθυνότητα από τον έχοντα την ευθύνη
της λειτουργίας και συντήρησης, αν φυσικά αυτή η αντψετώπιση δεν έγινε από τον
Μελετητή , ή αν παραλείφθηκε από τον Κατασκευαστή ή αν καταργήθηκαν όλες ή μερικές
αλληλασφαλίσεις με τον χρόνο. Οι υποδείξεις θα είναι σαφείς και θα εφαρμοσθούν αμέσως
καθόσον
η
αλληλασφάλιση
δεν
προλαμβάνει μόνο βλάβες στα μηχανήματα από

απαγορευμένους χειρισμούς αλλά και τα ατυχήματα στο προσω'πικό λειτουργίας - συντήρησης
ή τους εmσκέτττες του Υ/Σ .

Τα κλειδιά και τα κλείθρα του Υ/Σ πρέπει να βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση την οποία
θα γνωρίζουν ο ιδιοκ'Τήτης, ο Μηχανικός Ασφάλειας και οι υπεύθυνοι του Υ/Σ .
Τα

ανταλλακτικά
του
Υ/Σ πρέπει να έχουν ελεvχθεί και να είναι έτοιμα προς χρήση . Θα
βρίσκονται σε χώρο προσιτό στους ασχολούμενους με τον Υ/Σ.
Στο χώρο του Υ /Σ πρέπει να είναι αναρτημένο μονογραμμικό σχεδιάγραμμα του Υ /Σ και να

μπορούν να βρεθούν σε πρώτη ζήτηση τα σχεδιαγράμματα της προστασίας της γενικής
διάταξης των
μηχανημάτων,
του
φωτισμού,
της
τηλεmκοινωνίας και της ύδρευσης αν
υπάρχουν τηλεπικοινωνία και ύδρευση .
Ο

υπεύθυνος της λειτουργίας και συντήρησης του Υ/Σ Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός πρέπει να οργανώσει μητρώο μηχανημάτων, αρχείο
βλαβών, εmσκευών, τροποποιήσεων, επεκτάσεων και λοιπών παρεμβάσεων . Επίσης πρέπει να
διατηρεί αρχείο για τις πραγματοποιούμενες εργασίες συντηρήσεων.

Ο χώρος του Υ/Σ δεν πρέπει να μεταβληθεί σε αποθήκη. Αυ'Τή η απαίτηση είναι βασική.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ

1.

Γενικός Οι κοδομικός Κανονισμός (Γ.0 . Κ . ) Ν .

2.

Κτφιοδομικός Κανονισμός ΦΕΚ 59/Δ/3 . 2.89 άρθρο

3.

Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
τροποποιήσεις:

ΥΙ'Ε.

1577/85
30 § 2
(ΚΕΗΕ) ΦΕΚ 59/Β/11 . 4. 1955 με ης εξής

ΦΕΚ 118/Α/24. 6 . 65
ΦΕΚ

293/8/11.5.66

ΦΕΚ 620/Β/ 18. 10. 66
ΦΕΚ
ΦΕΚ

630/8/25.10.66
1525/8/13.12.73

ΦΕΚ 118/Α/82

4.

Προδιαγραφές σύνταξης μελετών, Εγκ.

98/22.12.89

αριθμ . πρωτ. οικ. 82070/ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ/νση

ο . κ.Ι(}β

5.

Διαδικασία για Ηλεκτροδότηση Νέων Καταναλωτών Μέσης Τάσης · Ε . Ο.Μ . Η ,

6.

ΒΔ της

7.

Προεδρι κό διάταγμα 71/Τεύχος 1ο/ Αρ. Φύλλου

19/26

του

1938
32/17.02.88

( Κανονισμός πυροπροστασίας κηρίων)

8. GR 240

Προδιαγραφή ΔΕΗ για μεταλλικές κυψέλες
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1994,

σελ .
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ΜΕΤΡΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ Υ/Σ

Α. Νιοανιγιιρόμενα κτ(ρια (Π.Δ. 71, ΦΕΚ 32/Α/17 .2.88)

1.

Κατοικfις

Σε κτfρια μέχρι 4 ορόφους και με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από 500 m2 καθώς και σε κτfρια
με 5 ή περισσότερους ορόφους εγκαθiσταται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης σύμφωνα με το
παράρτημα Α της 3/81 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 20/8/19.1.81) & φορητοί πυροσβεστήρες
σύμφωνα με το Π . Δ. 922 (ΦΕΚ 315/1977).

2.

Ξενοδοχιια

Σε

κτiρια

μέχρι

3

ορόφους

(εκτός των μονορόφων) με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο από

500

m2

καθώς και σε κτiρια με περισσότερους από 3 ορόφους, αλλά με συνολικό δυναμικό τουλάχιστον 50
κλινών , τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανiχνευσης, όπως ανωτέρω.

3.

Εκπαιδευτήρια

Σε κτf ρια όπου στεγάζονται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (νηπιαγωγεία,
παιδικοί σταθμοί, σχολές τυφλών κ.λ.π. ) καθώς και σε κτfρια με περισσότερους από τρεις ορόφους,

τοποθετείται

4.

αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, όπως ανωτέρω.

Γραφιfα

Σε κτfρrα με θεωρηπκό πληθυσμό περrσσότερο από
πυρανίχνευσης.

5.

300 άτομα εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα

Καταστήματα

Σε κτiρια με συνολικό εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των 1000 m2 και σε κτfρια με συνολικό εμβαδόν
ορόφων μεγαλύτερο από 2500 m2 τοποθετείται σύστημα αυτόματης κατάσβεσης . Επίσης σε κτfρια
με συνολικό εμβαδόν περισσότερο των 1000 m2 , με αποθήκες μεγαλύτερες των 50 m2 και χωρίς
νυχτερινή φύλαξη εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης.

6.

Χώροι συνάθροισης κοινού

Τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανlχνευσης ή αυτόματο σύστημα κατάσβεσης.
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Νοσηλευτικά ιδρύματα

7.

Τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και αυτόματο σύστημα κατάσβεσης.
Κτfρια σωφρονισμού

8.

Τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και αυτόματο σύστημα κατάσβεσης. Σε υποσταθμούς
με εμβαδόν μικρότερο των 100 m2 η αυτόματη κατάσβεσης είναι προαιρετ~κή.

Χώροι στάθμευσης περισσοτtρων των

9.

οχημάτων και πρατηρfων υγρών καυσfμων.

10

Τοποθετείται αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης. Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοποθετείται στους
υπόγειους υποσταθμούς κτφίων με περισσότερους του ενός υπεργείους ορόφους καθώς και στα

υπόγεια τέτοια κτfρια με εμβαδόν ορόφου μεγαλύτερο των

10.
Σε

Βιομηχανικά ιcτfρια (ΠΔ
υποσταθμούς

κτιρίων

71/88 &

ΚΥΑ

μεσαίου βαθμού

300 m2 •

59051839/30.6.95)

κινδύνου με συνολικό πληθυσμό περισσότερο από

100

άτομα ή πληθυσμό ορόφου μεγαλύτερου από 50 άτομα καθώς και σε υποσταθμόύς κτιρίων αποθηκών
μεσαίου
βαθμού
κινδύνου συνολικού
εμβαδού μεγαλύτερου
από
2000 m2 καθώς και σε
υποσταθμούς κτιρίων μεγάλου βαθμού κινδύνου εγκαθίσταται αυτόματο . σύστημα πυρανίχνευσης.
Στους υποσταθμούς κτιρίων όλων των κατηγοριών τοποθετούνται αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες
οροφής όταν οι υπερκείμενοι όροφοι της επιχείρησης χρησιμοποιούνται για κατοικία , ξενοδοχείο,
εκπαίδευση και συνάθροιση κοινού .

Ειδικά για κτίρια κατηγορlας

C,

εκτός των παραπάνω, ισχύουν

τα εξής :

-

ομάδα Cβ
Τοποθετείται σύστημα αυτόματης κατά,,βεσης όταν η επιχείρηση διαθέτει αποθήκες μεγαλύτερες

-

ομάδα Cγ
Τ οποθεταίται σύστημα αυτόματης κατάσβεσης όταν υπάρχουν αποθήκες μεγαλύτερες των

των

500 m2

ή αποθηκεύει ποσότητα άνω των

2000 Kg.
300 m2

Υπόδειξη Ομάδας Ερyασfας
Επειδή, όπως συνάγεται
από
τα
ανωτέρω, η ενεργηηκή
πυροπροστασία
Υποσταθμών δεν ανΤ1μετωπiζεται ενιαία , υποδεικνύονται τα παρακάτω:

-

των

ΙδιωΤΙκών

Σε όλους τους υποσταθμούς να εγκαθίστανται σύστημα πυρανίχνευσης τουλάχιστον.

- Στους

υποσταθμούς

όλων των βιομηχανικών

κτιρίων να εγκαθίστανται και

κατάσβεσης.

60

αυτόματο

σύστημα

.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ8
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1.

VDE 0101/11 .80 Erection of ρower installations with rated νoltage aboνe 1 kV
VDE 0103/1988 - Ο Ι Ν 57103 - ΙΕC-865 Η/Μ Δυνάμεις μεταξύ ζυγών
DIN 57101 Errichten νοn Starkstromanlagen mit Nennspannungen uber 1 kV

2.

The National

3.

NF C13-200/1987

4.

ΙΕC

298
265
282
420
129

Electήcal

Code Handbook/4 th edition NFPA/1987

Δοκιμές κυψελών Μ .Τ. (Not adopted
Διακόπτες Φορτiου Υψηλής Τάσης

in Germany in VDE 0670)

Ασφάλειες Υ . Τ
Φυσίγγια συνδυασμένα με όργανα διακοπής

Αποζεύκτες εναλ. ρεύματος και αποζεύκτες γειώσεως

296/296Α

5.
6.

SEV/ASE 3163/1971 VDE 0370/10.66 Προδιαγραφές Λαδιών
CENELEC Harmonization Document HD-187-S-3
ΟΙΝ 42500 (EEC) Voltage ctasses 10 Ν and 20 Ν l.V.R.C 4% 50-630 Κ:VΑ
ΟΙΝ 42500
"
"
6% 800-2500 Κ:VΑ
ΟΙΝ 42511
"
"
6% 250-1600 Κ:VΑ
Τα πιο πάνω ΟΙΝ καλύπτουν την τάση βραχυκύκλωσης

7.
8.

ΟΙΝ

42520
ΟΙΝ 57532
DIN 42523
VDE 0532

Εδώ ορίζεται η απόσταση των τροχών κύλισης του Μ/Σ

Μελέτη και κατασκευή Μ/Σ χυτορητiνης
Στοιχεία Μ/Σ χυτορητfνης (βάρος, διαστάσεις κλπ. )
Κανονισμοί για Μ/Σ και αυτεπαγωγής - Ορίζονται τα ρεύματα βραχυκύκλωσης

(Καλύπτει και την ΙΕC

9.

76/1967 - Τάσεις Δοκιμής)
RAL 7000, BSS 381C/1964 Nr 632 Χρώμα Βαφής
ΟΙΝ VDE 0670 Teil 101-108

Οι Αμερικανικοί και Κανα~ικοi κανονισμοί διαφέρουν σημαντικά από τους Ευρωπαϊκούς.
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ΚΟΣΤΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

ΙΣΧΥΣ

Κτιριακό

Κόστος

(KVA)

Κόστος δρχ

Ηλ/γιιcού

Κόστος Ηλ/γικού
Υλικού

Υλικού Παροχfις
Α1 δρχ

Α2-2Μ/Σ παραλ.

Παροχfις

250

400

630

1.000

1.250

1.600

Υ . Σ.

1Μ/Σ

3.000.000

2Μ/Σ

3.200.000

1Μ/Σ

3.250.000

2Μ/Σ

3.500.000

1Μ/Σ

3.500.000

2Μ/Σ

4 .000.000

1Μ/Σ

4 .000.000

2Μ/Σ

4 .500.000

1Μ/Σ

4.500.000

2Μ/Σ

5.000.000

1Μ/Σ

4.750.000

2Μ/Σ

5.500.000

1Μ/Σ

5.000.000

2Μ/Σ

6.000.000

Μ.Τ

ΜΕ Μ/Σ

ΕΛΑΙΟΥ

Κόστος

Κόστος Ηλ/γικού

Κόστος

Ηλ/yιιcού

Υλικού
Παροχής
Β2-2Μ/Σ παραλ.

Η/Ζ

Υλικού Παροχfις
81 δρχ

(1996)

ΣΥΝΟΛΟ
δρχ

δρχ

δΡ't.

Δοv.

100

9

3.000.000

3.800.000

9.800.000

5.600.000 12.000.000
6.000.000 12.750.000

3.500.000
5.000.000

8.200.000 16.750.000

4.000.000

8 .200.000 15.700.000
7.000.000

14.000.000 25.000.000

4 .500.000

14.000.000 22.500.000
7.500.000

18.000.000 30.000.000
7.750.000

18.000.000 30.250.000
11 .000.000

8.500.000

30.000.000 46.000.000
30.000.000 43.250.000

12.000.000
9 .500.000

39.000.000 58.500.000
30.000.000 44.500.000

13.500.000

60.000.000 79.500.000

: Για Μ/Σ Ξηρού Τύπου το κόστος του εξοπλισμού του Υ/Σ αυξάνει 1.000.000 δρχ. για Μ/Σ μtχρι 630 KVA και 1.500.000
για 1.000 KVA και επάνω.
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