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ΛΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

1. TD-53/4 Διακόπτες 24 kV υπαίθριου τύπου για προστασία εναέριων 

γραμμών διανομής σε υπαίθριους Υ/Σ (συμπεριλαμβανομένων και των 

κυψελών 20 kV) μονώσεως αέρος. 

2. TD-66/2 Αποζεύκτης 24 kV, υπαίθριου τύπου, μονοπολικός, κάθετης 

διακοπής, ράβδου/αγκίστρου, χειροκίνητος (με αριθμό ΔΕΗ 5.1). 

3. TD-68/2 Αποζεύκτης 24 kV, υπαίθριου τύπου, τριπολικός, κάθετου τύπου, 

χειροκίνητος μέσω χειριστηρίου περιστροφής (με αριθμό ΔΕΗ 5.3).  

4. SS-20/6  Χαλύβδινα ικριώματα για εξοπλισμό Υ/Σ και ΚΥΤ. 

5. TD-79/1 Υπαίθριοι μονωτήρες στήριξης 24 kV, κυλινδρικοί συμπαγούς 

πυρήνος με εξωτερικά μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής. 

6. SS-17/1 Χάλκινοι αγωγοί ψυχρής εξέλασης για εναέριους ζυγούς 

Υποσταθμών. 

7. SS-139/1 Σωλήνες για ζυγούς στρογγυλοί, χωρίς ραφή, από ηλεκτρολυτικό 

χαλκό & συνδέσεις ζυγών. 

8. SS-31/2  Ορειχάλκινοι και διμεταλλικοί σφιγκτήρες για Υ/Σ 150/20 kV. 

9. TD-20  Επικασσιτερωμένη ταινία χαλκού & ράβδοι γειώσεως. 

 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

1. SS-44/1  Πίνακες Ελέγχου, Προστασίας & Διανομής. 

2. SS-96/1 Βοηθητικοί ηλεκτρονόμοι μεταγωγής. 

3. ΔΔ-ΔΕΕΔ/417 Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου & Προστασίας -

Πολυλειτουργικοί Ηλεκτρονόμοι για πύλες ΜΤ.  

4. TD-43 Δοκιμαστικές υποδοχές και βύσματα για κυκλώματα εντάσεως, 

τάσεως και για τον έλεγχο κυκλωμάτων πτώσεως διακοπτών. 

5. SS-140/9 Χάλκινα υπόγεια καλώδια ελέγχου και ισχύος 0.6/1 

(1.2)kV με μόνωση PVC ή PE ή XLPE και προστατευτικό μανδύα PVC. 
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PUBLIC POWER CORPORATION 
      ATHENS - GREECE 

                   May 1997 
 
 
 

SPECIFICATION  SS-44 / 1 
 

CONTROL, RELAY & DISTRIBUTION BOARDS 
 
 
PART  I 
 
I. SCOPE 
 

 This specification covers manufacturing and supplying of the control 
boards as shown on the attached prints of our drawings (preliminary). 

 
II. GENERAL REQUIREMENTS 
 

1. The control boards shall be fabricated in sections suited to 
shipment and capable of being readily assembled at ultimate 
destination for unit operation and connection to external circuits. 

 
2. All control and distribution boards shall be of the indoor steel 

cubicle type, except as otherwise noted on the drawings.  These 
boards shall be provided suitable for extension and shall be 
complete with all wiring, terminal blocks, labels, indicating lamps 
etc. 

 
3. The front part of the cubicle, upon which the relays and other 

apparatus are mounted shall be made from sheet steel through 
bending and forming operation. 

 The top of the cubicle, as well as the door, shall also be made 
through bending and forming operation. 

 The indoor cubicles, except the low voltage distribution cubicles 
for A.C. and D.C. auxiliary supply which form a set, shall be 
delivered without exterior side partitions. 
 The fastening of the relays and apparatus on the interior side 
partitions shall be made by screws permanently fixed (spot 
welded) on the metallic partition, in such a way as to assure 
easy removal and re-installment of the apparatus thickness of 
the sheet steel of the cubicles shall not be less than 2.3mm. 
Cubicles shall be of the dimensions 0.80 x 0.60 x 2.30 m. 
Handles and padlocks shall not be mounted higher than 2.1m 
above the floor level. 
All relays shall be mounted on the front of the panel not lower 
than 0.35m and not higher than 1.8m above floor level. 
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4. Cubicle door shall be hinged to lie flat back and not restrict areas 
to the panel. Hinges shall be of the lift-off type.  Doors shall be 
secured with integral handles and provision shall be made for 
locking.  On the lower part of the door, louvers shall be provided, 
covered on the interior side by a metallic screen. 

 
5. The drilling and wiring required for instruments, relays or other 

apparatus shall be carried out by the Contractor supplying the 
panels. 

 
6. The inside of cubicles shall be painted white or light grey.  The 

outside of the cubicles shall be painted grey.   One prime coating 
and two coats of finishing paint shall be provided, the prime 
coating being red lead in boiled linseed oil and two coats of 
finishing painting consisting of enameled hot paint (Duco). 

 
7. A fluorescent lamp shall be fitted inside each cubicle in order to 

illuminate as much as possible all wiring without dazzle.  The 
cubicle lamp shall be controlled from a door switch. 

 Indicating lamp glasses on control and relay panels shall 
conform to the following standard color code: 

 
RED        : Circuit breaker closed.  This color is to be reserved 

for the one function mentioned. 
 

GREEN   : Circuit breaker open.  This color is to be reserved 
for the one function mentioned. 

 
WHITE    : Lamps normally alight: Voltage healthy, trip circuit 

healthy etc. 
 

YELLOW : Alarm Indications on which action is necessary.  
Transformer over temperature, circuit breaker trip-
on fault, Buchholz relay actuated charger failure 
etc. 

 
8. Current transformers and voltage transformers secondary 

circuits shall be earthed at one point in an accessible position at 
the switchgear. 

 Apparatus located inside of the cubicle shall be mounted on the 
sides of the cubicles in such way to give a free access to the 
panel wiring and terminals. 

 
9. All metallic parts of the boards shall be electrically connected by 

a copper tinned grounding bar 25 x 3mm leading to the earthing 
terminals provided for connecting to the earthing system. 

 
 
10. Panel wiring shall consist of single core, copper stranded wire of 

2.5 sq. mm section, insulate, and shall conform to the 
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requirements of specification SS-140, Color of insulation shall be 
black or grey. 

 Terminal blocks shall be suitable for connection of a stranded 
copper wire of at least 6 sq. mm section, unless otherwise noted 
on the drawings. 

 Wiring shall be placed in plastic ducts and shall conform to the 
following standard code: 

 
 a. Connections in A.C. circuits: 
   Red for phase A 
   Yellow for phase B 
   Blue for phase C 
   Green for neutral 
   Yellow + Green for ground 
 
 b. Connections in D.C. circuits: 
   Grey for plus and minus D.C. 
 
 All wires and multi-core cables on panels shall have ferrules 

which bear the same number at both ends.  Ferrules shall be 
insulating material and shall be provided with glossy finish to 
prevent adhesive of dirt. 

 Ferrules, numbers, terminal blocks and all wiring accessories 
shall be as shown on drawing 30180 / 1 (or last revision). 

 
11. Terminal blocks shall be mounted vertically at the sides of the 

cubicles to give easy access to connection. 
 All connections shall be made to the front of terminal blocks 

which shall have pairs of terminals for incoming and outgoing 
wires. 

 
12. Main buses and bus taps shall be made of high conductivity 

tinned copper bars with half-round edges.   All tap joints shall be 
heavily bolted. 

 
13. Fuses and links, auxiliary protective gear and test links shall be 

accommodated inside the cubicle.  In each control or distribution 
board a minimum of 25% of spare terminal blocks mounted on 
the channel shall be provided. 

 For each type and rating of fuses and indicating lamps, fuse 
extractors (if required) and one spare fuse and one indicating 
lamp for each board shall be furnished. 

 
14. All wires associated with tripping circuits shall be provided with 

red ferrules marked “Trip”. 
 
15. Labels provided for all apparatus shall be of approved material 

to ensure permanency of the lettering.   The surface of the label 
shall have a mat or satin finish to avoid dazzle from reflected 
light.   Mimic diagram shall be provided on the 150kV and 15kV 
control panels and shall be white metal (aluminum alloy). 
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PART II 
 

TEST REQUIREMENTS 
 
Switch-gear assemblies, as stated above, shall be able to withstand the 
following dielectric tests to determine the adequacy of the insulation.  All these 
dielectric tests shall be made phase to phase and phase to ground. 
 
Devices used as a part of switch-gear assemblies shall be capable of meeting 
the dielectric requirements for such devices. 
 
1. A.C. assemblies equipment rated from 60 to 600V shall withstand for 

one minute a low frequency A.C. voltage test of twice reated voltage 
plus 1000V with a minimum of 1500V. 

 
2. Tests for D.C. assembled equipment rated 110V shall be 1500V. 
 The above tests shall be made at the point of manufacture. 
 
3. In addition, tests may be made by using 75% of the given values in 

paragraphs 1 and 2 at the point of installation. 
 
 
PART III 
 

DRAWINGS & CONNECTION DIAGRAMS 
 
Drawings of the general arrangement and diagrams of connections shall be 
submitted by the contractor for approval before starting any work. 
All wiring diagrams for the panels shall be drawn as viewed from the rear side. 
Upon delivery of the equipment the contractor shall furnish one approved 
reproducible transparency and three copies of all drawings referring to each 
control and distribution board. 
Pamphlets, technical descriptions, operation manuals etc., shall be submitted 
in ten copies (in English or French language) for each type of apparatus or 
relay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GC/ev/June 1977 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
        ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 

                 Μάιος 1997 
 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ   SS-44 / 1 
(Απόδοση Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) 

 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ  I 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ 
 
 Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει την κατασκευή και προµήθεια 

πινάκων ελέγχου, όπως εµφανίζονται στα συνηµµένα αντίτυπα των 
σχεδίων µας (προκαταρκτικά). 

 
II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Οι πίνακες ελέγχου θα κατασκευασθούν σε τµήµατα κατάλληλα 
για µεταφορά και ικανά για εγκατάσταση στον τόπο προορισµού 
τους για ανεξάρτητη λειτουργία και για σύνδεση µε εξωτερικά 
κυκλώµατα. 

 

2. ‘Ολοι οι πίνακες ελέγχου και διανοµής πρέπει να είναι 
µεταλλικοί, κατάλληλοι για εσωτερική εγκατάσταση εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά στα σχέδια.  Οι πίνακες αυτοί πρέπει να 
προβλεφθεί ώστε να είναι κατάλληλοι για επέκταση και να είναι 
πλήρεις µε όλες τις συρµατώσεις, οριολωρίδες ακροδεκτών, 
πινακίδων, ενδεικτικών λυχνιών, κ.τ.λ. 

 

3. Η µπροστινή πλευρά του πίνακα, πάνω στον οποίο είναι 
τοποθετηµένοι οι ηλεκτρονόµοι και οι συσκευές ελέγχου, θα είναι 
κατασκευασµένη από στραντζαριστή λαµαρίνα.   Επίσης από 
στραντζαριστή λαµαρίνα θα είναι κατασκευασµένη και η οροφή 
και η θύρα του πίνακα.   Οι πίνακες εσωτερικού χώρου, εκτός 
από τους πίνακες διανοµής χαµηλής τάσης συνεχούς και 
εναλλασσοµένου ρεύµατος τα οποία αποτελούν ένα 
συγκρότηµα, θα παραδοθούν χωρίς εξωτερικά πλευρικά 
τοιχώµατα. 

 Η στερέωση των ηλεκτρονόµων και συσκευών πάνω στα 
εσωτερικά πλευρικά τοιχώµατα θα γίνει µε κοχλίες µόνιµα 
στερεωµένους (πονταρισµένους) στη λαµαρίνα, ώστε αφ’ενός 
µεν να είναι σταθερή, αφ’ετέρου δε η αφαίρεση και 
επανατοποθέτηση των συσκευών να γίνεται µε ευκολία.   Το 
πάχος της λαµαρίνας των πινάκων θα πρέπει να µην είναι 
µικρότερο των 2,3mm. 
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 Οι πίνακες πρέπει να έχουν διαστάσεις 0,80 x 0,60 x 2,30 m. 
 Οι χειρολαβές και τα µάνδαλα ασφαλείας δεν πρέπει να 

τοποθετούνται ψηλότερα των 2,1m. πάνω από την επιφάνεια 
του δαπέδου. 

 ‘Ολοι οι ηλεκτρονόµοι πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι στην 
µπροστινή πλευρά του πίνακα, σε θέση όχι χαµηλότερη των 
0,35m. και όχι ψηλότερη των 1,8m. πάνω από την επιφάνεια του 
δαπέδου. 

 

4. Η θύρα του πίνακα ανηρτηµένη σε µεντεσέδες πρέπει να ανοίγει 
τελείως ώστε να µην παρεµποδίζεται η προσπέλαση προς το 
εσωτερικό του πίνακα.   Η ανάρτηση της θύρας πρέπει να 
επιτρέπει την δι’ανυψώσεως αποµάκρυνσή της.   Η θύρα πρέπει 
να κλείνει µε χειρολαβές και να προβλέπονται µάνδαλα 
ασφαλείας.   Στο κάτω µέρος της θύρας θα προβλεφθούν 
περσίδες για τον αερισµό του πίνακα, καλυπτόµενες εσωτερικά 
µε δικτυωτή λαµαρίνα (µεταλλική σίτα). 

 

5. Το άνοιγµα των οπών και η απαιτούµενη συρµάτωση για τα 
όργανα, ηλεκτρονόµους ή άλλες συσκευές, πρέπει να 
εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο Προµηθευτή των πινάκων. 

 

6. Το εσωτερικό των πινάκων πρέπει να χρωµατισθεί µε λευκό ή 
ελαφρά φαιό χρώµα, το δε εξωτερικό τους να χρωµατισθεί µε 
φαιό χρώµα.    Θα προβλεφθούν µια αρχική και δύο τελικές 
στρώσεις χρωµάτων (η αρχική στρώση από µίνιο µέσα σε 
βραστό λινέλαιο και οι δύο τελικές στρώσεις χρώµατος από 
θερµό σµάλτο (duco)). 

 

7. Μια λυχνία φθορισµού πρέπει να τοποθετηθεί στο εσωτερικό 
κάθε πίνακα για φωτισµό, όσο είναι δυνατό, όλων των 
συρµατώσεων και να µην προκαλεί θάµπωµα.   Αυτή η λυχνία 
του πίνακα πρέπει να ελέγχεται από τερµατικό διακόπτη θύρας. 

 Το χρώµα των ενδεικτικών λυχνιών στους πίνακες ελέγχου και 
προστασίας πρέπει να είναι σύµφωνο µε τον ακόλουθο 
τυποποιηµένο κώδικα χρωµάτων : 

 

ΚOKKINO   : Κύκλωµα διακόπτη κλειστό.   Το χρώµα 
αυτό προορίζεται για την αναφερόµενη 
λειτουργία µόνο. 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ   : Κύκλωµα διακόπτη ανοικτό.    Το χρώµα 
αυτό προορίζεται για την αναφερόµενη 
λειτουργία µόνο. 

 

ΛΕΥΚΟ       : Λυχνίες κανονικά αναµµένες : Κύκλωµα 
τάσεως υγιές, κύκλωµα πτώσεως υγιές κ.τ.λ. 

 

ΚΙΤΡΙΝΟ     : Ενδείξεις σηµάνσεων για τις οποίες 
απαιτείται επέµβαση. Υπερύψωση 
θερµοκρασίας Μ/Σ, πτώση διακόπτη από 
σφάλµα, λειτουργία ηλεκτρονόµου Buchholz, 
απώλεια φορτιστή, κ.τ.λ. 
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8. Τα δευτερεύοντα κυκλώµατα των Μ/Σ εντάσεως και τάσεως 
πρέπει να γειώνονται σε ένα σηµείο και σε προσιτή θέση. 

 Συσκευές στο εσωτερικό των πινάκων πρέπει να εγκατασταθούν 
στις πλευρές των πινάκων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 
προσιτές οι συρµατώσεις και οι ακροδέκτες. 

 
9. ‘Ολα τα µεταλλικά τµήµατα των πινάκων πρέπει να είναι 

ηλεκτρικά συνδεδεµένα, µε χάλκινη γαλβανισµένη ταινία 
γειώσεως 25 x 3mm, προς τους ακροδέκτες γειώσεως, τους 
προβλεπόµενους για σύνδεση προς το σύστηµα γειώσεως. 

 
10. Η συρµάτωση του πίνακα πρέπει να εκτελεσθεί µε πολύκλωνο 

χάλκινο µονοπολικό αγωγό διατοµής 2,5mm2, µονωµένο που να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της προδιαγραφής SS-140, 
εναλλαγή Β.   Το χρώµα της µόνωσης πρέπει να είναι µαύρο ή 
φαιό. 

 Οι ακροδέκτες της οριολωρίδας πρέπει να είναι κατάλληλοι για 
σύνδεση πάνω σ’αυτούς πολύκλωνου αγωγού διατοµής 
τουλάχιστον 6mm2, εκτός εάν σηµειώνεται διαφορετικά πάνω 
στα σχέδια.   ‘Ολη η συρµάτωση πρέπει να τοποθετηθεί µέσα σε 
πλαστικά κανάλια καλωδίων και να ανταποκρίνεται στον 
ακόλουθο τυποποιηµένο κώδικα χρωµάτων. 

 

 α. Συνδέσεις σε κυκλώµατα Ε.Ρ.: 
 

   Κόκκινο  : για την φάση Α 
   Κίτρινο  : για την φάση Β 
   Μπλε   : για την φάση C 
   Πράσινο  : για το ουδέτερο 
   Κίτρινο & πράσινο : για τη γείωση. 
 
 β. Συνδέσεις σε κυκλώµατα Σ.Ρ.: 
 

   Φαιό για τον θετικό και τον αρνητικό πόλο. 
  ‘Ολοι οι αγωγοί καθώς και τα πολυπολικά καλώδια των 

πινάκων πρέπει να φέρουν δακτύλιους µε τον ίδιο αριθµό 
στα δύο άκρα.  Οι δακτύλιοι πρέπει να είναι από µονωτικό 
υλικό, στιλπνής επιφάνειας για την προφύλαξη από 
προσκόλληση ακαθαρσιών.   Οι δακτύλιοι, οι αριθµοί, οι 
οριολωρίδες και οι ακροδέκτες και όλα τα συναφή µε τη 
συρµάτωση πρέπει να ανταποκρίνονται στο σχέιδο 
30180/1. 

 
11. Οι οριολωρίδες ακροδεκτών πρέπει να είναι εγκατεστηµένες 

κατακόρυφα στις πλευρές των πινάκων ώστε να επιτρέπουν 
εύκολη προσέγγιση για εκτέλεση συνδέσεων. 

 ‘Ολες οι συνδέσεις πρέπει να εκτελεσθούν στην µπροστινή 
πλευρά των οριολωρίδων των ακροδεκτών οι οποίες πρέπει να 
διαθέτουν ζεύγη ακροδεκτών για εισερχόµενους και 
εξερχόµενους αγωγούς. 

 
12. Οι κύριοι ζυγοί και οι λήψεις τους πρέπει να είναι 

κατασκευασµένοι από γαλβανισµένο χαλκό υψηλής 
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αγωγιµότητας µε ηµιστρογγυλευµένα άκρα.  ‘Ολες οι συνδέσεις 
των λήψεων πρέπει να είναι ισχυρά κοχλιωµένες. 

 
13. Ασφάλειες και γεφυροσύνδεσµοι, διατάξεις προστασίας και 

γεφυροσύνδεσµοι δοκιµής πρέπει να διαταχθούν στο εσωτερικό 
του πίνακα.   Σε κάθε πίνακα ελέγχου ή διανοµής πρέπει να 
προβλεφθεί αριθµός εφεδρικών ακροδεκτών, τοποθετηµένων 
στους οδηγούς, τουλάχιστον ίσος µε το 25% του συνόλου τους.  
Για κάθε τύπο ασφαλειών και ενδεικτικών λυχνιών πρέπει να 
παραδοθούν εξωλκείς ασφαλειών (εάν απαιτούνται) και ανά µία 
εφεδρική λυχνία και ασφάλεια (για κάθε πίνακα). 

 
14. ‘Ολοι οι αγωγοί που αφορούν τα κυκλώµατα πτώσεως πρέπει 

να εφοδιασθούν µε κόκκινους δακτύλιους µε την ένδειξη “TRIP”. 
 
15. Πινακίδες που προβλέπονται για όλες τις συσκευές πρέπει να 

είναι κατασκευασµένες από εγκεκριµένο υλικό, ώστε να 
διασφαλίζεται το ανεξίτηλο των γραµµάτων.   Η επιφάνεια της 
πινακίδας πρέπει να στερείται λαµπρότητας για την αποφυγή 
θαµπώµατος από το ανακλώµενο φως.   Στους πίνακες ελέγχου 
150kV και 15kV πρέπει να τοποθετηθεί ένα µιµικό διάγραµµα 
από λευκό µέταλλο (κράµα αλουµινίου). 

 
ΜΕΡΟΣ  II 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 

Τα συγκροτήµατα εξοπλισµού που περιγράφονται παραπάνω πρέπει να 
αντέχουν στις ακόλουθες διηλεκτρικές δοκιµές για καθορισµό της επάρκειας 
την µόνωσής τους.  ‘Ολες οι διηλεκτρικές δοκιµές πρέπει να εκτελεσθούν 
µεταξύ φάσεων και φάσεως - γης. 
Συσκευές χρησιµοποιούµενες σαν µέρη του εξοπλισµού πρέπει να 
ικανοποιούν τις διηλεκτρικές απαιτήσεις τέτοιων συσκευών. 
 
1. Συσκευές Ε.Ρ. µε ονοµαστικά χαρακτηριστικά από 60 έως 600V πρέπει 

να αντέχουν επί ένα λεπτό σε εναλλασσόµενη τάση δοκιµής χαµηλής 
συχνότητας, τιµής κατά 1000V µεγαλύτερης της διπλάσιας της 
ονοµαστικής τους τιµής. 

 
2. ∆οκιµές συσκευών Σ.Ρ. ονοµαστικής τάσης 110V, υπό τάση 1500V. 
 Οι ανωτέρω δοκιµές πρέπει να εκτελεσθούν στο εργοστάσιο 

κατασκευής. 
 
3. Επιπρόσθετα, δοκιµές µπορούν να εκτελεσθούν στη θέση 

εγκατάστασης, µε χρησιµοποίηση του 75% των τιµών που δίνονται στις 
παραγράφους 1 και 2. 

ΜΕΡΟΣ  III 
 
 

ΣΧΕ∆ΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ 
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Σχέδια γενικής διατάξεως και διαγράµµατα συνδεσµολογιών πρέπει να 
υποβληθούν από τον Ανάδοχο για έγκριση, πριν από την έναρξη 
οποιασδήποτε εργασίας. 
‘Ολα τα διαγράµµατα συρµατώσεων των πινάκων πρέπει να είναι 
σχεδιασµένα όπως φαίνονται από την οπίσθια όψη. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται, µαζί µε τους πίνακες, να παραδώσει και ένα 
εγκεκριµένο σχέδιο σε διαφανές χαρτί και τρείς φωτοτυπίες όλων τω σχεδίων 
που αφορούν κάθε έναν από τους πίνακες ελέγχου και διανοµής. 
Θα παραδοθούν επίσης φυλλάδια, τεύχη τεχνικών περιγραφών και οδηγιών 
λειτουργίας σε δέκα (10) αντίγραφα (στην Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα) για 
κάθε τύπο συσκευής ή ηλεκτρονόµου. 
 



PUBLIC POWER CORPORATION OF GREECE 
T/NPRD/SUBSTATION AND SWITCHING 
DESIGN AND SPECIFICATION SECTION 
 
 
         
 
 
 
 
       
   TECHNICAL DESCRIPTION TD- 43 
                                               

 
TEST SOCKETS AND PLUGS FOR CURRENT, VOLTAGE AND 

CIRCUIT BREAKERS TRIP CIRCUITS 
 
Test sockets and plugs are to be used for checking of the measurement and 
protection circuits without disturbing the circuits in question. 
 
Ι. Test sockets and plugs for current circuits. 
 
1. Test sockets for current circuits (scheme 1) 
Technical characteristics: 
Mounting:Flush mounting 

Connection:Rear with 2,5mm2 conductors 
Contacts for conductor connection: eight (8) at least 
Nominal voltage:380V A.C, 440VDC 
Nominal current:15A A.C                                 
Maximum current: 200A/1sec, 100A/5sec A.C     scheme1 
Power frequency voltage test: 2500V 50HZ 1min.  
 
The test sockets for current circuits shall be equipped with cover, which shall ensure 
the continuity of the circuit. 
Also a suitable arrangement must be available so as to short circuit the secondaries 
of the current transformers before measurements take place, that is when the plug 
is inserted in the test socket. 
 
2. Plugs 
Technical characteristics: 
Along with the sockets, appropriate plugs shall be provided so that the checking of 
measurement and protection circuits can be carried-out. 
Each plug shall bear eight (8) at least pins with a suitable cross-section as to enable 
the connection of 2,5mm2 conductors. 
The number of pins shall be determined by the number of contacts of the test 
socket. 
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II Test sockets and plugs for voltage circuits. 
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1. Test sockets for voltage circuits (scheme 2) 
Technical characteristics: 
Mounting:Flush mounting  
Connection:Rear with 2,5mm2 conductors 
Contacts for conductor connection:eight (8)at least 
Nominal voltage:380V A.C, 440VDC 
Maximum current:8A AC                                               
Maximum current:800A/25msec, 25A/5sec A.C                                      scheme2  
Power frequency voltage test:2500V 50HZ 1min. 
 
The test sockets for voltage circuits shall be equipped with cover, which shall 
ensure the continuity of the circuit. 
 
2. Plugs 
Technical characteristics: 
Along with the sockets, appropriate plugs shall be provided so that the checking of 
measurement and protection circuits can be carried-out. 
Each plug shall bear eight (8) at least pins with a suitable cross-section as to enable 
the connection of 2,5mm2 conductors. 
The number of pins shall be determined by the number of contacts of the test 
socket. 
 
III Test sockets and plugs for TRIP circuits. 
 
1. Test sockets for TRIP circuits (scheme 3) 
Technical characteristics: 
Mounting:Flush mounting  
Connection:Rear with 2,5mm2 conductors 
Contacts for conductor connection:eight (8)at least 
Nominal voltage:380V A.C, 440VDC 
Maximum current:8A AC                                               
Maximum current:25A/5sec, 800A/25msec A.C                                   scheme 3  
Power frequency voltage test:2500V 50HZ 1min. 
 
The test sockets for TRIP circuits shall be equipped with cover, which shall ensure 
the continuity of the circuit. 
 
2. Plugs 
Technical characteristics: 
Along with the sockets, appropriate plugs shall de provided so that the checking of 
measurement and protection circuits can be carried-out. 
Each plug shall bear eight (8) at least pins with a suitable cross-section as to enable 
the connection of 2,5mm2 conductors. 
The number of pins shall be determined by the number of contacts of the test 
socket. 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. 
Δ/ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Υ/Σ-ΚΥΤ 
Δυρραχίου 89 & Κηφισού 
104 43  ΑΘΗΝΑ 
         
 
 
 
 
       
   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤD-43  
                                               
 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΝΤΑΣΕΩΣ, 
ΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΣ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 
 
Οι δοκιμαστικές υποδοχές χρησιμοποιούντε για τον έλεγχο και την ρύθμιση 
κυκλωμάτων μέτρησης και προστασίας, χωρίς να διαταράσεται η λειτουργία των εν 
λόγω κυκλωμάτων. 
 
Ι. Δοκιμαστικές Υποδοχές και Βύσματα για  κυκλώματα εντάσεως. 
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1. Δοκιμαστικές Υποδοχές για κυκλώματα 
εντάσεως(σχήμα 1) 

Tεχνικά χαρακτηριστικά 
Τοποθέτηση: Σε εσοχή πίνακα 
Σύνδεση: Οπίσθια με αγωγούς 2,5mm2 

Θέσεις για σύνδεση αγωγών:Τουλάχιστον οκτώ (8) 
Ονομαστική τάση: 380V Ε.Ρ, 440V Σ.Ρ 
Ονομαστικό ρεύμα: 15Α 
Μέγιστο ρεύμα: 200Α/1sec, 100A/5sec                                 
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής                                                               σχήμα 1 
συχνότητας: 2500V 50ΗΖ-1min  

Οι δοκιμαστικές υποδοχές για κυκλώματα εντάσεως θα φέρουν κάλυμμα το οποίο 
θα εξασφαλίζει την συνέχεια του κυκλώματος. 
Επίσης θα υπάρχει κατάλληλη διάταξη ώστε να επιτυγχάνεται βραχυκύκλωση των 
δευτερευόντων τυλιγμάτων των Μετασχηματιστών εντάσεως πριν από τη μέτρηση 
όταν δηλαδή εισέρχεται στη δοκιμαστική υποδοχή (test socket) το δοκιμαστικό 
βύσμα (test plug). 
 
2. Βύσματα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Μαζί με τις δοκιμαστικές υποδοχές για κυκλώματα εντάσεως θα χορηγούνται 
κατάλληλα βύσματα, μέσω των οποίων θα γίνονται οι ρυθμίσεις και οι μετρήσεις στα 
κυκλώματα μέτρησης και προστασίας. 
Το κάθε βύσμα θα φέρει τουλάχιστον οκτώ (8) ακίδες ισοδύναμης διατομής 2,5mm2. 
Ο αριθμός των ακίδων θα καθορίζεται από τον αριθμό των επαφών της 
δοκιμαστικής υποδοχής (test socket). 
 
 
 



 
 
 
II Δοκιμαστικές υποδοχές και βύσματα για κυκλώματα τάσεως για κυκλώματα. 
 
1. Δοκιμαστικές υποδοχές τάσεως (σχήμα 2) 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά:  
Τοποθέτηση: Σε εσοχή πίνακα  
Σύνδεση: Οπίσθια με αγωγούς 2,5mm2    
Θέσεις για σύνδεση αγωγών: Τουλάχιστον οκτώ (8) 
Ονομαστική τάση: 380V E.P, 440V Σ.P 
Ονομαστικό ρεύμα: 8Α Ε.Ρ 
Μέγιστο ρεύμα: 800Α/25msec,25A/5sec A.C                                               
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής                                                             σχήμα 2 
συχνότητας: 2500V 50ΗΖ-1min 
Οι δοκιμαστικές υποδοχές για κυκλώματα τάσεως θα φέρουν κάλυμμα το οποίο θα 
εξασφαλίζει την συνέχεια του κυκλώματος. 
 
2. Βύσματα 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Μαζί με τις δοκιμαστικές υποδοχές για κυκλώματα τάσεως θα χορηγούνται 
κατάλληλα βύσματα μέσω των οποίων θα γίνονται οι μετρήσεις στα κυκλώματα 
μέτρησης. 
Το κάθε βύσμα θα φέρει τουλάχιστον οκτώ (8) ακίδες ισοδύναμης διαομής 2,5mm2

O αριθμός των ακίδων θα καθορίζεται από τον αριθμό των επαφών της 
δοκιμαστικής υποδοχής (test socket). 
 
 
III Δοκιμαστικές υποδοχές και βύσματα για κυκλώματα πτώσεως  
 
1. Δοκιμαστικές υποδοχές για κυκλώματα πτώσεως 

(σχήμα 3) 
Τεχνικά χαρακτηριστικά: 
Τοποθέτηση: Σε εσοχή πίνακα 
Σύνδεση: Οπίσθια με αγωγούς 2,5mm2  

Θέσεις για σύνδεση αγωγών: Τουλάχιστον οκτώ (8) 
Ονομαστική τάση: 380V E.P, 440V Σ.Ρ 
Ονομαστικό ρεύμα: 8Α   
Μέγιστο ρεύμα: 25Α/5sec, 800A/25msec                                          
Αντοχή σε τάση βιομηχανικής                                                             σχήμα 3 
 συχνότητας: 2500V 50HZ-1sec 
Οι δοκιμαστικές υποδοχές για κυκλώματα πτώσεως θα φέρουν κάλυμμα το οποίο 
θα εξασφαλίζει την συνέχεια του κυκλώματος. 
 
2. Βύσματα  
Μαζί με τις δοκιμαστικές υποδοχές για κυκλώματα πτώσεως θα χορηγούνται 
κατάλληλα βύσματα μέσω των οποίων θα ελέγχονται τα κυκλώματα πτώσεως. 
Το κάθε βύσμα θα φέρει τουλάχιστον οκτώ (8) ακίδες ισοδύναμης διατομής 2,5mm2 

O αριθμός των ακίδων θα καθορίζεται από τον αριθμό των επαφών της 
δοκιμαστικής υποδοχής (test socket). 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 
  

October 2005 
 

 
SPECIFICATION Νο . SS-96/1 

AUXILIARY THROW – OVER RELAYS 
 
 

I. SCOPE 
This specification covers the requirements concerning the general and 
operating characteristics of a throw – over relay to be used as an auxiliary 
relay in operating, indicating and protective circuits when it is required that 
the relay does not drop out when the supply voltage is interrupted, or when 
manual or electrical resetting of the relay is necessary.  
 

II. GENERAL CHARACTERISTICS 
Mode of operation: The throw – over relay shall be equipped with eight or 
fourteen contacts (as specified in the inquiry) divided in two groups, the 
contacts must have the possibility to be easily changed from normally open 
to normally closed. 

The relay shall be latched in either position by a permanent magnet or an 
interlocking device. The relay shall require no supply to hold it in position as 
the permanent magnet or the interlocking device, retains the armature in the 
one or the interlocking device, retains the armature in the one or the other 
position, when the supply to the contact in series with the coil has been 
interrupted. 

Construction and design: The throw over relay shall be of the plug – in type, 
furnished with a suitable base and shall be enclosed in a withdrawable 
plastic cover. The throw – over relay shall be provided with mechanical 
indication of its position, means shall be provided to displace the armature 
manually or electrically from one position to the other when required. 

Furthermore the relay shall be suitable for panel surface mounting and 
provided with screw type terminals, for near connection. 

 

III. TECHNICAL CHARACTERISTICS 
1. Rated voltage   
    (as specified in the inquiry)                      110 ή 220 V.Σ.P 

- Operating range                              80%-110% της ονοµ τάσεως 
 

   2.  Operating times 
- For make contacts ( for relay with 8 contacts )         ≤ 25ms 
- For break contacts (for relay with 8 contacts)           ≤ 15ms 
- For make contacts (for relay with 14 contacts)         ≤ 30ms 
- For break contacts (for relay with 14 contacts )        ≤ 25ms 
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               3.     Permissible ambient temperatures  - 10οC έως + 50 οC  

     Mechanical life                               approx. 10 million oper. 
 

               4. Contact data 
- Number of contacts (as specified in the inquiry)  8 or 14 
-  Current carrying capacity                                                  
- Continuous                                                             5 Α 
- For 1 sec                                                                20Α 
- Breaking capacity 
- On D.C. for L/R ≤40ms, 220V.D.C                         1Α 
 

               5. Available D.C. voltage from the  
Substation battery                                               110 ή 220V + 10%, -20% 

 
 

IV. DEPARTURES FROM THE SPECIFICATION 
Offers shall be accompanied by a technical report in which shall be stated 
any departures from this specification. 
 
 

V. TESTS 
Relays shall be tested in conformity to the corresponding standards Β.S, 
A.S.A., U.T.E., ή V.D.E. depending on the manufacturer’s country, and 
which apply for such relays. 

 

VI. DRAWINGS - PAMPHLETS 
Bidders are requested to submit attached to their offers, outline dimension 
drawings, wiring diagram as well as pamphlets and detailed technical 
description, for the subject relay. 

 

 

 

 

 
ΙΙδ/πµ/ΠΚ/13.10.2005 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 
  

Οκτώβριος 2005 
 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  Νο . SS-96/1 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ  ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ  
 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ 
Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις που αφορούν στα γενικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρονόµου (Η/Ν) µεταγωγής, ο οποίος 
θα χρησιµοποιηθεί σαν βοηθητικός Η/Ν σε κυκλώµατα προστασίας και 
ελέγχου σε περιπτώσεις που απαιτείται να µην αποδιεγείρεται ο Η/Ν όταν η 
τάση τροφοδοτήσεως διακοπεί, ή που απαιτείται να γίνεται χειροκίνητα ή 
ηλεκτρικά η επαναφορά του Η/Ν 
 

II. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Τρόπος λειτουργίας: Ο Η/Ν µεταγωγής θα είναι εφοδιασµένος µε οκτώ ή 
δέκα τέσσερις επαφές (όπως καθορίζεται από την διακήρυξη) χωρισµένες σε 
δύο οµάδες. 

Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα µετατροπής των επαφών από κανονικά 
ανοικτές σε κανονικά κλειστές. Ο Η/Ν θα είναι ΄΄ αγκιστρωµένος΄΄ στην µία 
ή άλλη θέση µε τη βοήθεια ενός µόνιµου µαγνήτη ή µε ένα σύστηµα 
αλληλασφαλίσεως. Ο Η/Ν δεν θα απαιτεί τάση τροφοδοτήσεως ώστε να 
κρατείται σε µία θέση, καθώς ο µόνιµος µαγνήτης ή το σύστηµα 
αλληλασφαλίσεως, θα κρατάει τον οπλισµό του στη µία ή άλλη θέση, όταν 
η τάση τροφοδοτήσεως προς το πηνίο µέσω µιάς εν σειρά προς αυτό επαφής 
διακοπεί. 

 

Σχεδιασµός και Κατασκευή: Ο Η/Ν µεταγωγής θα είναι βυσµατωτού τύπου, 
εφοδιασµένος µε την κατάλληλη βάση του, θα περικλείεται δε µέσα σε ένα 
αφαιρούµενου πλαστικό περίβληµα. 

Ο Η/Ν µεταγωγής θα είναι επίσης εφοδιασµένος µε µηχανική ένδειξη της 
θέσεως του. 

Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη για χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη µεταφορά 
του οπλισµού του Η/Ν από την µία θέση στην άλλη. Επιπλέον ο Η/Ν θα 
πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα ΄΄ εν εξοχή΄΄ µε 
σύνδεση των ακροδεκτών του εκ των όπισθεν µέσω κοχλιών. 

 
 

III. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
1. Ονοµαστική τάση  
    (καθορίζεται στη διακήρυξη)                      110 ή 220 V.Σ.P 
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- Περιοχή λειτουργίας                              80%-110% της ονοµ τάσεως 
 

   2.  Χρόνος λειτουργίας 
- Για τις επαφές ζεύξης ( Η/Ν µε 8 επαφές )         ≤ 25ms 
- Για τις επαφές διακοπής ( Η/Ν µε 8 επαφές )     ≤ 15ms 
- Για τις επαφές ζεύξης ( Η/Ν µε 14 επαφές )       ≤ 30ms 
- Για τις επαφές διακοπής ( Η/Ν µε 14 επαφές )   ≤ 25ms 
 
3. Επιτρεπόµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος       - 10οC έως + 50 οC  
     ∆ιάρκεια µηχανικής ζωής                               περίπου 10 εκατ. λειτουρ. 
 
4. Στοιχεία επαφών 
- Αριθµός επαφών (καθορίζεται στη διακήρυξη)  8 ή 14 
- Ένταση επαφών                                                    
- Συνεχώς                                                               5 Α 
- Για 1 λεπτό                                                          20Α 
- Ικανότητα διακοπής 
- Σε Σ.Ρ. και για L/R ≤40ms, 220V.Σ.P                1Α 
 
5. ∆ιαθέσιµη τάση Σ.Ρ. από τους συσσωρευτές 
    του υποσταθµού                                                110 ή 220V + 10%, -20% 
 

 
IV. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 

Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τεχνική έκθεση στην οποία θα 
σηµειώνονται οποιεσδήποτε παρεκκλίσεις από την προδιαγραφή αυτή. 
 
 

V. ∆ΟΚΙΜΕΣ 
Οι Η/Ν θα υποστούν δοκιµές σύµφωνα µε τους αντίστοιχους κανονισµούς 
Β.S, A.S.A., U.T.E., ή V.D.E. ανάλογα µε τη χώρα κατασκευής των Η/Ν, 
και οι οποίοι ισχύουν για αυτού του είδους Η/Ν. 

 

VI. ΣΧΕ∆ΙΑ – ΦΥΛΛΑ∆ΙΑ 
Οι διαγωνιζόµενοι, θα πρέπει, µαζί µε την προσφορά τους να υποβάλουν 
σχέδια διαστάσεων, διάγραµµα συνδεσµολογίας καθώς και φυλλάδια και 
λεπτοµερή τεχνική περιγραφή για τον υπόψη ηλεκτρονόµο. 

 

 

 

 

 
ΙΙδ/πµ/ΠΚ/13.10.2005 
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HELLENIC ELECTRICITY DISTRIBUTION 

NETWORK OPERATOR S.A. 

 

TECHNICAL DESCRIPTION ND-NMID – 417 
 

CONTROL & PROTECTION DIGITAL UNITS – MULTIFUNCTION 

RELAYS FOR MV SWITCHGEAR PANELS  
 

I. SCOPE 

 
This technical description covers the requirements regarding technical and operating features, as well 

as testing of the Control & Protection Digital Units (CPDUs) that include MV equipment’s 

protection, monitoring and control functions. More precisely these CPDUs will be placed in 

Metalclad Switchgear MV Panels of the following categories: incoming panels from transformers 

TM, bus section panels BSM, interconnection panels ICM, overhead feeder panels OLM, 

underground feeder panels ULM, capacitor bank feeder panels CM and independent power producer 

connection panels IPPM. 

The CPDUs as multifunction protection relays should be equipped with phase and earth overcurrent 

protection of definite and inverse time. The CPDUs placed in line feeder panels of OLM and ULM type 

must additionally be equipped with an under frequency function. Furthermore, the CPDUs placed in OLM 

panels must be equipped with auto-reclosing function, suitable for one rapid auto-reclosing and at least 

two sequential adjustable time delayed reclosings, and fulfill the requirements for the sensitive earth fault 

protection in overhead medium voltage distribution lines (SEF protection), where the direction 

criterion can be activated . OLM panels will be equipped with a suitable core balance current 

transformer for the detection of the low (sensitive) earth fault currents, according to Technical Description 

ND-NMID-418/October 2021. 

 

Moreover, the CPDUs must function as units for the collection, depiction and tele transmission of 

measurements, signals, indications and status of the under monitoring power equipment, but also as units 

for the local or remote control of the equipment, provided that predefined criteria and conditions are 

fulfilled.   

 

II. KEY WORDS 

 
Control and Protection Digital Unit, Multifunction Relay, Phase and Earth Overcurrent Relay, Auto-

Reclosing Relay, Sensitive Earth   Fault Detection, Underfrequency Function 

 

III. 20kV NETWORK ELECTRICAL SYSTEM CHARACTERISTICS 
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1. Nominal Voltage : 20 kV 

2. Maximum Operating Voltage : 24 kV 

3. Number of phases 3 

4. Nominal frequency : 50 Hz 

5. Basic Insulation Level : 125 kV peak 

6. Short Circuit Level : 10 kA 

7. Method of earthing : The 20kV system is earthed 

(grounded) via a 12Ω resistor 

 

 

 

IV. USE 

 
The CPDUs will be used: 

1) to monitor mv bays power equipment via the selection, depiction and tele transmission of 

equipment’s measurements, signals, indications and status, 

2) to control the mv bays power equipment via the C/B’s operation, locally or by tele-command, 

provided the fact that predefined criteria and interlock conditions are fulfilled, 

3) to protect mv bays power equipment against faults.  

 

V. STANDARDS 
 

The CPDUs shall comply with IEC 60255-151, 60255-27, 60255-26 and 60255-21 Standards. 

CPDUs as per ANSI/IEEE can be offered, subject, however to HEDNO’s approval. 

 

VI. REQUIRED TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE CPDUs 

 
1. Type of relay 

Numerical 

 

2. Construction-Installation 

The CPDUs shall be in a case and must be suitable for flush panel mounting. 

 
3. Degree of Protection of the relay’s case 

IP51 as per IEC 

 

4. Operating Conditions 

a. Installation  : Inside the control building of the substation 

b. Ambient temperature  : Minimum (-5οC) 

Maximum (+50οC) 

c. Altitude  : Up to 1000m above sea level 

d. Humidity  : 5% - 90% 

 

5. Terminals of the relay 

The terminals of the relay shall be suitable to be wired with 2,5 mm2 size copper conductors. 

 
6. Auxiliary Voltage Supply 
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The relay will be supplied with 110V DC with +20%, -20% variation. 

 
7. Rated current of the relay input 

Input current: ΙΝ = 5 Α, IΝs ≤ 1 (e.g. 1 A or 0,2 Α) [for SEF protection in overhead feeder panels] 

 

8. Thermal and dynamic withstand capability of the relay 

a. 250 x IN (INS) for 0.5 sec 

b. 100 x IN (INS) for 1 sec 

c. (30 to 40) x IN (INS) for 2 sec 

d. (3 to 4) x IN (4A for INS) continuous 

 
9. Required protection functions of the relay 

  CPDUs installed in all MV panel’s types will be equipped with the following functions: 

a. Definite time phase (50), earth (50N – residual (calculated)) and negative-sequence (46) 

overcurrent protection with two (2) stages for phase and earth Ι>, Ι>> and ΙE>, ΙE>>, respectively, 

and one (1) stage for negative sequence I2>. In total five (5) stages. 

 

b. Inverse time phase (51), earth (51N – residual (calculated)) and negative sequence overcurrent 

protection with characteristic curves as per IEC 60255-151. 

 

CPDUs installed in underground and overhead MV feeder panels, ULM and OLM, will be 

additionally equipped with the following functions: 

 

c. Broken conductor function (46BC), which uses the ratio of negative to positive sequence current 

(I2/I1) to detect an unbalanced fault that may occur on the system due to an open circuit condition 

(broken conductor, misoperation of one of the switchgear poles, blown fuse). The broken  conductor 

function shall operate with DT characteristic and will incorporate an undercurrent guard (Ι<) to 

inhibit its operation when the three phase currents are below a user settable level (e.g. very weak 

loads). If a built-in functionality does not exist for this feature, the CPDU shall be equipped with user 

programmable logic capabilities to allow its implementation, and the Bidder shall provide substantial 

justification which should be clearly documented in attachments to its offer.   

d. Underfrequency function (81U). The monitoring of the frequency will take place via voltage 

measurement in the (semi)busbars.   

e. Fault locator function (“FL”), that according to fault’s type and using the current and voltage 

measurements during the fault’s event, calculates the impedance vector and sends the proper 

information to SCADA-DMS system, so that (with further processing of the characteristic data of 

the fault) the possible location of the fault in MV network will be suggested. The exact list of the 

data exported will be determined in cooperation with the contractor during the phase of submission 

for approval of the typical signal list. 

 

Particularly, CPDUs installed in overhead MV feeder panels, OLM type, will have additionally 

the following functions:     

 

f. Two stages of sensitive earth fault protection, IEs> and IEs>>, with definite time characteristic and 

ability to determine direction. 

g. Auto-reclosing (79) with three (3), at least, reclosings. 

h. Inrush detector feature  to block/restrain the operation of selected phase and/or earth overcurrent 
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elements during energization of multiple pole-mounted transformers. The inrush detector will 

operate on the second harmonic principle, when the second harmonic current exceeds a set 

percentage of the fundamental current. 

The CPDUs that are to be installed in capacitor bank feeder panels CM, will have additionally 

undervoltage protection, so that the capacitor banks will be disconnected in case of voltage loss. Also 

a time delay functionality will ensure that the reclosing of the capacitor banks will be allowed only 

if the required discharge time has elapsed. 

 

Regarding the independent power producer connection panels IPPM, the requirements for ULM 

panels will apply if the independent line is underground and the requirements for OLM panels if 

the line is overhead or mixed overhead-underground. Furthermore, in IPPM panels there is no need 

for underfrequency protection functionality.    

 

10. Required additional functions of the CPDU 

a. Trip-circuit supervision function (74TC) to monitor continuously the availability and operability 

of the trip circuit including its incoming cables. It will provide open circuit monitoring both when 

the circuit breaker is in its closed and in its open position. It will also detect loss of circuit-breaker 

control voltage. An alarm signal will occur whenever the circuit is interrupted. The contractor is 

responsible for any extra equipment (e.g. resistance) needed for the implementation of this function. 

Optional, the contractor can provide a standalone 74TC relay. 

 

b. Circuit breaker condition monitoring function to record various statistics (e.g. CB opening time, 

CB closing time, CB operations, summated CB current amps (or squared amps) interrupted by the 

CB per phase) related to circuit breaker trip operation history, which can be used for scheduling 

preventive circuit breaker maintenance. Every time the CB trips, the CPDU will integrate the 

measured current information and record statistics through counters, which may be reset to zero 

following a maintenance inspection or overhaul. When the result of this integration exceeds a 

limit value (e.g. the breaker wear-maintenance curve threshold, if provided by CB manufacturer), 

the relay will alarm via output contact, communications port, or front-panel display. 

 

c. Current and Voltage Transformer (CT and VT) Supervision function to monitor continuously 

CT’s and VT’s circuits.   

 

d. Integrated programmable logic functions (e.g. logic gates, timers, counters and flip-flops) to 

allow the user to implement its own protection and automation solutions (e.g. switchgear 

interlocking) and schemes via a graphical user interface. User defined messages shall be also 

generated and displayed on the CPDU upon activation of user defined logic. 

 

e. At least two separate groups of protection settings shall be provided to address various system 

conditions and will be stored in the CPDU’s non-volatile memory. Changes between the setting 

groups will be executed via the front interface (e.g. push button), through a dedicated contact input 

or through the communication port. The change of setting groups will be only possible if there are 

no protection or automation functions running. During the autorecloser cycle, if the CPDU receives 

an order to change setting groups, this order will be kept in memory, and will only be executed after 

the reclaim time has elapsed. 

 

f. The CPDU’s local user interface shall have a graphical display of the mimic diagram and the 

measurements of the panel. The CPDU will have function keys/push buttons for navigation in the  

menu and push buttons for control (e.g. CB OPEN & CLOSE, LOCAL & REMOTE CONTROL, 

RECLOSING ACTIVATION & DEACTIVATION, INSTANEOUS ACTIVATION & 

DEACTIVATION), eleven (11) programmable red LEDs for signals  and eleven (11) programmable 

green LEDs  for indications or alternatively all the indications can be clearly depicted in the home 

screen. 
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g. The CPDU shall continuously measure the phase currents, the sequence components of the 

currents, the residual current (3I0 calculated, IE) and the earth current IG (3I0 measured, IEs) associated 

with the sensitive current measurement input. The CPDU shall also continuously measure the phase 

voltages, the sequence components of the voltages, the three-phase power (active and reactive), the 

power coefficient and the frequency. In addition, the CPDU shall calculate the demand and the 

minimum and maximum demand currents over a user-selectable period. All type of panels CPDUs 

shall be able to measure the Total Harmonic Distortion/Total Demand Distortion – THD/TDD 

(%RMS), and also CPDUs for TM panels will be able to measure additionally the THD voltage. The 

measured information can be accessed locally via the user interface on the relay front panel display, 

locally or remotely via the HMI of the CPDU setting and configuration software and remotely via 

the communication interface and communication protocol IEC61850 . 

 

h. The CPDU shall be equipped with a built-in self-diagnostics system that shall continuously 

monitor the state of the CPDU’s hardware and the operation of the CPDU’s software. Operation’s 

personnel shall be alerted for any fault or malfunction detected. A permanent fault will block the 

protection functions of the CPDU to prevent incorrect operation. 

 

11. Required setting ranges and accuracy limits of the relay 
 

The limits are applied according to the CPDU’s functions that are defined by the type of the panel that 

is to be installed in, according to paragraph 9. 

Α. Definite time overcurrent protection 

a. phase (Ι>): ( 0.1 to 4) x IN with a step not greater than 0.1A 
b. earth (ΙE>): ( 0.05 to 1) x IN with a step not greater than 0.05A 

c. SEF (IEs>): 0.01 to 1 A secondary with a step not greater than 0.001 A 

d. negative sequence (I2>): ( 0.1 to 3) x IN with a step not greater than 0.1A 

e. phase (Ι>>): ( 0.1 to 20) x IN with a step not greater than of 0.1A 

f. earth (ΙE>>): ( 0.05 to 1) x IN with a step not greater than of 0.05A 

g. SEF (IEs>>): 0.01 to 1 A secondary with a step not greater than 0.001 A 

h. time delay (for I>, IE>, I2>, I>>, IE>>): 0.05 - 60 sec with a step not greater than 0.05 sec 

i. time delay (for IEs>, IEs>>) : 0.05 - 180 sec with a step not greater than 0.05 sec 

j. pickup accuracy for (I>, IE>, IEs>, I2>, I>>, IE>>, IEs>>): not greater than 3% of the set value 

k. dropout to pickup ratio for (I>, IE>, IEs>, I2>, I>>, IE>>, IEs>>): not less than 0.95 

l. trip time accuracy for (I>, IE>, IEs>, I2>, I>>, IE>>, IEs>>): not greater than  2% or  50 ms, 

whichever is the greater 

 

Β. Inverse time overcurrent protection 

a. phase (Ιp): ( 0.1 to 4) x IN with a step not greater than 0.1 A 

b. earth (ΙEp): ( 0.1 to 1.0) x IN with a step not greater than 0.1 A 

c. negative sequence (I2p): (0.1 to 2.0) x IN with a step not greater than 0.1 A 

d. time multiplier: 0.05 – 1,5 sec (IEC) or 0.5-15sec (ANSI) with a step not greater than 0.05 

e. pickup accuracy for (Ip, IEp, I2p): not greater than 5% of the set value 

f. dropout to pickup ratio for (Ip, IEp, I2p): not less than 0.95 

g. trip time accuracy for (Ip, IEp, I2p): not greater than  5% or  40 ms, whichever is the greater 

C. Broken conductor 
a. I2/I1 pickup: from 20% to 100% with step not greater than 1% 

b. time delay: from 0.1 to 100 sec, with step not greater than 0.1 sec 

c. Min phase current : 0.1  x IN or less 

 
D. Inrush blocking/restraint 

a. 2nd harmonic content (%): from 5% to 40% of the fundamental frequency, with a step not greater 

than 1% 
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b. time delay (if applicable): from 0.05 to 20 sec, with step not greater than 0.05 sec 

 
E. Auto-reclosing 

a. Setting range for the dead time during the fast reclosing : 0.1–2 sec in steps not greater than 0.01 sec 

b. Setting range for the dead time during the first delayed reclosing : 0.5–15 sec minimum, in steps not 

greater than of 0.5 sec 

c. Setting range for the dead time during the second delayed reclosing: 0.5–15 sec minimum, in steps of 

0.5 sec 

d. Setting range for the reclaim (reset) time of the CPDU after successful reclosing cycle : 1-300 sec in 

steps of 0.5 sec 

e. Setting range for locking the autoreclosing whenever there is a manual close CB command  : 0-60 sec 

in steps of 0.5 sec. 

 

F. Underfrequncy Protection 

a. Activation setting : 45-50 Hz, continuous or by steps ≤ 0.1 Hz 

b. Operation time : 0.05 – 100 sec,  step not less than 0.05 sec 

c. Activation – deactivation difference : less than 0.1 Hz 

 

G. Measurement accuracy 

a. Phase currents: not greater than ±1% of reading 

b. 3I0 (residual current – calculated): not greater than ±2% of reading 

c. IG (earth current): not greater than ±1% of reading (associated with SEF current input) 

d. I1 (positive sequence current): not greater than ±2% of reading 

e. I2 (negative sequence current): not greater ±2% of reading 

f. Voltages : not greater than ±1% of reading 

g. Frequency: maximum allowed fault ± 0.05 Hz for every sharp voltage change 

  

12. Required characteristics and features of auto-reclosing 
 

The following stands for CPDUs installed in OLM panels.  

a. Number of reclosings (shots) : minimum three (3), one (1) for fast reclosing and two (2) with delayed 

reclosings. 

 

b. Mode of circuit breaker's operation during auto-reclosing : 3-pole operation of the circuit breaker 

 

c. Mode of operation of the auto-reclosing: 

The CPDU must be suitable for selection of one of the following operation functions: 
- Auto-reclosing OFF. Reclosing is not possible. 

- One reclosing, either fast or delayed. 

- One fast and one delayed reclosing. 

- One fast and two delayed reclosings 

 

d. Description of the operation of the auto-reclosing: 

In case of a fault (phase or earth), any of the stages of the definite or the inverse time function shall 

be activated based on the user’s settings and provide a tripping command to the circuit breaker in 

time set by the user. Either the auto-reclosing function is energized or not depending on the 

overcurrent stage that was initially excited (this is determined by the settings of the user). If the auto-

reclosing function is energized, then it takes over, and after a programmed time, it provides a closing 

command to the circuit breaker. 

If the fault is still present, then any overcurrent stage of the definite or inverse time function, 

depending on the settings of the user, shall assume control and a tripping command be provided to 

the circuit breaker after a specific programmed time. 

The auto-reclosing function provides again, after a programmed time, a closing command to the 

circuit breaker. If the fault is still present, then any overcurrent stage of the definite or inverse time 
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function, depending on the settings of the user, assumes control and provides a tripping lockout 

command to the circuit breaker after a programmed time. Τhe circuit breaker is locked in this 

position since the total number (according to the settings of the user) of reclosings is reached. 

 

e. The CPDU shall be equipped with a time configurable function for blocking the auto-

reclosing function, wherever the circuit breaker is manually closed. 

 

f. The CPDU shall be equipped with operation counter for counting the rapid and delayed 

reclosings. 

13. Additional required inputs 
 

The CPDU must have at least twelve (12) binary inputs 110V D.C., like the following: 
a. Input for signal of C/B’s uncharged spring, 

b. Input for signal of C/B’s low SF6 pressure, 

c. Set of inputs for the indication of C/B’s position, 

d. Set of inputs for the indication of carriage’s position, 

e. Set of inputs for the indication of earthing switches’ position, 

f. Input for signal of fault of an adjacent CPDU, 

g. Input for signal of voltage miniature circuit breaker’s tripping,  

h. Set of inputs for the monitoring of 110 V DC 

 

It is emphasized that in case that the supervision of the circuits of the C/B’s tripping coils takes place 

via binary CPDU inputs, the number of the above inputs should be increased appropriately. Any 

additional equipment for the supervision of the circuits of the C/B’s tripping coils must be included. 

 

Ιt is noted that all the above binary units have been considered as independent and so suitable for 

connection to different voltages (P,Q,S,I). For the cases that the proposed CPDU have groups of 

binary inputs with the same terminal, then the number of these inputs should be increased 

accordingly. 

 

14. Output contacts for control and signaling  

Α. Output contacts for C/B control (heavy duty) 

 

The CPDU shall be equipped with the following number of control (command) heavy-duty 

contacts and with the following technical characteristics. 

a. Number of contacts with regard to CB’s control and trip: 
One (1) NO contact for opening or tripping and 

One (1) NO contact for closing or making through the autoreclosing function 

 

b. The CPDUs that are to be installed in CM panels will have six extra output contacts for the control 

of the three banks of capacitors.  

c. Technical characteristics of control (command) contacts 

Continuous rated current: 5Α 

Short time current rating (Making capability): 30 Α for 0,5 sec 

Breaking capability at 110 V D.C.: ≥0,25 Α 

 

Β. Alarm output contacts 
 

The CPDU shall be equipped with the following number of alarm contacts, according to the functions 

that is equipped depending on the type of panel that is to be installed: 

a. Number of contacts with regard to the individual: 
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O/C Phase (Ι> and I>>): 1 NO  

O/C Earth (ΙE> and IE>>): 1 NO 

SEF (IEs> and IEs>>): 1 NO  

O/C Negative sequence (I2>) and protection of broken conductor: 1 NO 

Underfrequency (f<): 1 NO 

 

Therefore, the CPDU must be equipped with five (5) contacts defined as above or programmable by the 

user. 

 

b. Number of contacts with regard to the auto-reclosing function: 2 ΝΟ 

One for indicating that the autoreclosing function has been blocked. 

One for indicating that the instantaneous elements (I>>, IE>>) have been blocked.  

 

Total number of alarm contacts: seven (7). 

c. Technical characteristics of the alarm contacts 

Continuous rated current: 1Α 

Short time current rating - Making capability at 110 V D.C.: 8 Α for 0,5sec 

Breaking capability at 110 V D.C.: 0,25 Α 
 

Ιt is noted that all the above binary units have been considered as independent and so suitable for 

connection to different voltages (P,Q,S,I). For the cases that the proposed CPDU have groups of 

outputs with the same terminal, then the number of these inputs should be increased. 

 

15. Communications 

 
a. The CPDU shall be capable for communicating through fiber optic gates (or electrical in case that 

the network data switches are not compliant for optical interface) with a substation automation 

system via IEC 61850 communication protocol. 

The redundancy level of the network topology between RTU and CPDU is of outmost importance, 

as well as the connection way of the accessory equipment. Any first failure in the physical level of 

communication (optical fiber / Ethernet cable, network data switch, including failure of its supply) 

must not result to loss of transmitted data. The restoration of communication via alternative route 

must be immediate. 

Every CPDU must be equipped with two Ethernet gates that will be PRP (Parallel Redundancy 

Protocol) compliant or compliant to any other protocol needed for the configuration of the digital 

substation. 

       

b. SNTP protocol shall also be available for time synchronization. 

 

c. The CPDU shall be also equipped with an Ethernet or Usb gate, for the connection with a laptop. 

 

d. Together with the CPDUs, the supplier must provide any software needed for the setting and 

communication of the CPDU with a laptop and the substation automation system.  

 

e. Together with the CPDU, the supplier must provide cables for the communication with a laptop. 

 

16. Fault, event and disturbance recording 

 

The function of the fault, event and oscillographic recording shall be used for recording of phase and 

ground (earth) currents during fault conditions, simplifying post-fault analysis and improving 

understanding of protection scheme operations. 
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a. The fault and event recording will be triggered by any protection alarm and trip signal or pick 

up/dropout, by any logic input change of state, by any setting change and by any self test event. The CPDU 

shall have the capacity to store in non-volatile memory the most recent events with each event date and 

time stamped to 1 ms resolution. In case of a fault event, the fault record values (e.g. fault time and date, 

fault type, measured current per analog channel at the time of fault) will be stored for post-processing. 

 

b. The oscillographic recording will be triggered by any protection alarm and trip signal, as well as by 

any logic input and remote command. Each oscillographic record shall contain the waveform of each 

measured analogue signal (actual sampled values) as well as the digital input and output status information 

for the whole record length, which shall be 3 sec at least. An adjustable pre- trigger time shall allow data 

capturing before the fault/event initiation. The relay shall store at least 5 of the most recent oscillographic 

records in its volatile memory. The oscillographic records shall be exported to Comtrade standard format. 

 

c.  The fault, event and oscillographic recording information can be accessed locally via the user interface 

on the CPDU’s front panel or remotely via the communication interface. For both cases, the contractor is 

obliged to give the relative software. 

 

17. CPDU Dimensions 

 

The following dimensions stand only for the supply of individual CPDUs and not for CPDU that are part 

of metalclad switchgear supply. 

• Maximum height 30 cm 

• Maximum width 25 cm 

• Maximum depth 30 cm 

 

VII. TESTS 

 
Α. Routine Tests (as per IEC 60255-5) 

1. Power frequency voltage test : 2 kV rms, 50 Hz 

 
Β. Type Tests 

1. Impulse voltage test : 5 kV crest, 1.2/50μs,0.5J 

(as per IEC 60255-5)  3 positive and 3 negative 

pulses in 5 sec intervals 

 

2. High frequency test : 2.5 kV crest, 1MHz, 

(as per IEC 60255-22-1)  t=15ms, 400 pulses/sec, 

duration=2 seconds 

 

3. Fast transient test : 2 kV 5/50 ns, 5 kHz, 

(as per IEC 60255-22-4 and 61000-4-4) pulse duration 15 sec, 
iteration rate : 

1 /300 ms for 1 minute 

 

4. Mechanical vibration test  : 60-150 Hz, 0,5g acceleration 

during operation   sweep rate : 1 octave / minute 

(as per IEC 60255-21-1 and 60068-2-6) 20 cycles in 3 orthogonal axes. 

 
5. Electrostatic discharge test  

(as per IEC 60255-22-2, class IV)  : 8 kV contact discharge, 15kV 

air gap discharge, both 

polarities, 150pF, 

Ri=330Ω 
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VIII. DATA TO BE SUBMITTED BY ALL BIDDERS 

 
a. Wiring and dimensional (outline) drawings 

Bidders are requested to admit along with their offers outline drawings of the CPDU, wiring 

diagrams, all the necessary diagrams for the understanding of the CPDU’s operations, technical 

brochures and data essential for the complete description of the CPDU offered. 

 

b. Completion of the Attachments A. Failure to comply or inadequate completion will constitute 

sufficient reason for rejection of the offer. 

 

c. Type test certificates for the type test specified in this hereby technical description. Acceptance 

or not of these certificates lies on HEDNO’s judgment. 

 
 

IX. PACKING 

 
The CPDUs shall be delivered packed properly inside robust paper boxes, one unit per box, proper 

for this type of equipment. 
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ATTACHMENT ‘Α’ CONTROL & PROTECTION DIGITAL UNITS – 

MULTIFUNCTION RELAYS FOR MV SWITCHGEAR PANELS  
 

Failure to answer all following questions will result in rejection of the offer. 

1. Type and manufacturer of the CPDU .................................... 

 

2. Are the CPDUs equipped with definite time and inverse time   

phase and earth overcurrent protection?             ....................................

 

3. Are the CPDUs that are to be installed in OLM and ULM panels equipped with the 

function of underfrequency?         .................................... 

 

4. Are the CPDUs of OLM panels equipped with  auto-reclosing function?    

        ........................................ 

Is the auto-reclosing function suitable for one rapid reclosing and at  

least two sequential delayed reclosings?        ....................................... 

 

5. Can the CPDUs that are to be installed in OLM panels, detect sensitive earth faults  

with the capability to activate distance criterion (SEF protection)? ........................................ 

 

6. Degree of protection of the CPDU case ........................................ 

7. Operation temperature category of the CPDU ........................................ 

8. Altitude Resistance ........................................ 

9. Humidity Resistance ........................................ 

10. Type of the terminals of the CPDU ........................................ 
 

11. Are the terminals of the CPDU suitable to be wired with 2,5 mm2 

size copper conductors? ........................................ 

12. Auxiliary Voltage Supply of the CPDU ........................................ 

13. Rated current of the CPDU input ........................................ 

For SEF protection .................................... 
14 Thermal withstand capability of the CPDU 

For 0.5 sec         

For 1 sec  

For 2 sec  

Continuous  

15. Does the offered CPDUs comply with the requirements of .................................... 

paragraph VI – 9 of this hereby technical description? 

(according to the type of MV panel to be installed) 

16. Does the offered CPDUs comply with the requirements of 

paragraph VI – 10 of this hereby technical description? .................................... 

17. Setting ranges of the relay 
Α Overcurrent of definite time 

a. phase (Ι>) .................................... 

b. earth(ΙΕ>) .................................... 

c. SEF (ΙES>) .................................... 
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d. negative sequence (Ι2>) .................................... 

e. phase (Ι>>) .................................... 

f. earth (ΙΕ >>) .................................... 

g. SEF (ΙES >>) .................................... 

 

h. Delay time 

(for Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> ) .................................... 

i. Delay time 

( for ΙES >, ΙES >> ) .................................... 

j. Pickup accuracy 

(for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) .................................... 

k. Dropout / pickup ratio 

(for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) .................................... 

l. Trip time accuracy 

(for Ι> , ΙΕ >, ΙES >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >> ) .................................... 

 

Β Overcurrent of inverse time 

a. phase (Ιp>) .................................... 

b. earth (ΙΕp>) .................................... 

c. negative sequence (Ι2p>) .................................... 

d. time multiplier ................................. 

e. Pickup accuracy 

(for Ιp, ΙEP , Ι2P) .................................... 

f. Dropout / pickup ratio 

(για Ιp, ΙEP , Ι2P) .................................... 

g. Trip time accuracy 

(για Ιp, ΙEP , Ι2P) .................................... 

 

C Broken Conductor Protection 

a. Pickup Setup Ι2/Ι1 .................................... 

b. Delay Time .................................... 

c.     Min phase current (if applicable) .................................... 

 
 

D Inrush blocking / restraint 

a. 2th harmonic content (%) .................................... 

b. Time delay (if applicable) .................................... 

 
 

E Auto reclosing 

a. Setting range for the dead time during 

the fast reclosing: .................................... 
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b. Setting range for the dead time during 

the first delayed reclosing: .................................... 

c. Setting range for the dead time during 

the second delayed reclosing .................................... 

 

d. Setting range for the reclaim (reset) 

time of the relay, after successful reclosing 

circle                                                                                                     ………………………. 

F Underfrequency protection 

a.Activation settings ................................... 

b. Operation time .................................... 

c. Activation-deactivation difference       .................................... 

 .................................... 

G Measurement accuracy 

a. Phase currents .................................... 

b. 3Ι0 ( residual current - calculated) .................................... 

c. ΙG (earth current) .................................... 

d. Ι1 (positive sequence current) .................................... 

e. Ι2 (negative sequence current) .................................... 

f.      Voltages .................................... 

h.      Frequency .................................... 

 

18 Required characteristics of the autoreclosing 

a. Is the isolation of the auto-reclosing function possible? .................................... 

b. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing (rapid or delayed)?        .................................... 

c. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and one delayed 

reclosing? .................................... 

d. Is the CPDU suitable for one rapid reclosing and two delayed 

reclosings? .................................... 

d. Number of reclosings .................................... 

e. Is the CPDU equipped with a counter for counting the rapid and 

delayed reclosings?            .................................... 

 
19 Characteristics of the control (command) contacts. 

a. Number of contacts related to C/Bs Control and Tripping                           ..................................  

b. Number of contacts for controlling capacitor banks (at CPDUs of  

CM panels)  .................................... 

c. Rated current of the control (command) contacts .................................... 

d. Short time current rating (0.5sec) of the control (command) .................................... 

contacts at 110 V DC making 

e. Breaking capability of the control (command) contacts at 110 V D.C.      .................................... 
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20 Characteristics of the alarm contacts 

a. Number of alarm contacts for protection signaling (according to the  

type of panel to be installed): .................................... 

b. Are the alarm contacts freely programmable? .................................... 

c. Number of contancts for auto reclosure and instaneous  .................................... 

d. Rated current of the alarm contacts .................................... 

e. Short-time current (0,5sec) rating of the alarm contacts .................................... 

f. Breaking capability of the alarm contacts at 110 V D.C. .................................... 

 

21 Does the relay cover the requirements in paragraph VI-15 of this technical description? 

a. Is the CPDU compatible to IEC 61850? .................................... 

b. Can the CPDU communicate via two optical gates 

and is it compatible to PRP redundancy protocol or other protocol  

that has been requested? .................................... 

c. Is a SNTP protocol included in the relay for time synchronization? .................................... 

.................................... 

22 Does the relay cover the requirements in paragraph VI-16 of this technical description? 

a. Is the relay capable of event and oscillographic fault recording? .................................... 

b. Resolution of events .................................... 

c. Minimum recording time .................................... 

d. Min number of saved new oscillograms in the volatile                 

         memory of the relay 

 

23. Detailed description of all the additional inputs of the relay          …………………….. 

24. Power consumption of the relay in VA                                                                …………………….. 

25. Weight of the relay                                                                                               ..……………………. 

26. Outline dimensions of the relay                                                                             ..……………………. 

27. Is the relay suitable for panel flush mounting?                                                      ……………………..                                     

28. Is the relay equipped with a key pad and port (usb or Ethernet) for setting          ……………………… 

and parameterization purposes? 

 

29. Is the required software for the relay settings and communication provided?     ……………………… 

 

30. Αre cables for the communication of the CPDU with PC provided?                   ………………………
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PROPOSED PROTECTION SCHEME FOR OLM FEEDERS (IN DISTRIBUTION SUBSTATIONS) – MINIMUM 

TECHNICAL REQUIREMENTS 

 

 

The protection schemes for the rest MV panels will be configured according to the requirements of this 

technical description. 
 

Master Trip 

86 

3I>51 3I>>, 3I>>> 
50 

IE> 
51N 

IE>>, IE>>> 
50N 

I2> 
46 

I2/I1> 
46BC 

I2f/I1f> 

IES> 
51SG 

IES>> 
50SG 

3 

 

1 

 

PROTECTION 
LOCAL HMI 

 
Text or graphic LCD 

display, LED indicators, 

navigation keys, push 

buttons etc. 

SUPERVISION 

 

Trip circuit supervision 

(TCS) - 74TC 

 

CT and VT supervision 

(CTS/VTS) 

CONTROL 

 
I <-> O CB  

 
I -> O - 79 

 

COMMUNICATION 

 
Protocol:IEC61850 

Ports:2  

Redundancy Protocol: PRP 

Interface with laptop 

(USB/Ethernet) 

INPUT/OUTPUT 

 
BINARY INPUT 

 
BINARY OUTPUT 

 

12 

 
9 

 

ANALOG INPUT 

 
CURRENT  

TRANSFORMER 

 
ADDITIONAL FUNCTIONS 

 
• Sequence of events 
• Analog fault recorder 
• IED self supervision 
• User management 
• Two setting groups 
• Programmable logic 
• CB wear monitoring 
• Time synchronization 

(SNTP) 
• Fault Locator 

4 

 

MEASUREMENTS 

 
• 3I – 3phase current 

• 3I0 – Residual current 

• IG – Earth current 

• I2 – Neg. Seq. current 

• 3V - 3phase voltage 

• P, Q, cosφ, f 

f< 

81U 
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INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A. 

TNPRD/ SUBSTATION SPECIFICATION & EQUIPMENT SECTION  

 
 
       December 2016 

 
 

SPECIFICATION SS-140/9 

 

0.6/1 (1.2) kV CONTROL AND POWER UNDERGROUND 

CABLES WITH PVC OR XLPE INSULATION AND PVC JACKET 
 
 

I. SCOPE 
 

Present specification covers the furnishing of 0.6/1 (1.2) kV multi-copper 
conductor, power and control cables to be used in open and closed type 
Substations switchyards. 
 
 

II. INSULATION VOLTAGE 
 
The nominal voltage between conductor and earth is 600 V and between 
conductors is 1000 V. The maximum operation voltage between conductors in 
normal conditions is 1200 V. 
 

III. CHARACTERISTICS OF SYSTEM ON WHICH CABLES ARE TO BE 

USED 
 

 1. Kind of current  
  Both alternating and direct current. 
 
 2. Nominal operating voltage 
  In alternating current 400 V between phases and in direct 

current  220 V between conductors. 
 
 3. Frequency 
  50 Hz for alternating current. 
 
 4. Grounding  
  Neutral solidly grounded. 
 
 

IV. DESCRIPTION OF INSTALLATION 
 

Both in underground ducts and direct burial in ground. 
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V. CONDITIONS OF INSTALLATION 
 

Ambient temperature:  Minimum 0°C - Maximum 40
°
C. 

 
 

VI. DESIGN REQUIREMENTS 
 

The design and construction of the cables will follow IEC 60502-1. 
 The nominal area of the conductors in mm

2
, the number of conductors 

per cable and number of strands per conductor are given in Table I 
and IA. 

 

 

 

T A B L E     I 
 

Cables with PVC/A insulation 

Size of conductors - Insulation and Jacket thickness 
 

 

CONDUCTORS 

 

 

Nominal 

area 

(mm
2
) 

Conduc-

tor 

number 

per cable 

Number 

and 

diameter 

of wires 

(mm) 

Nominal 

thickness 

of 

insulation 

(mm) 

Approx. 

thickness 

of inner 

covering, 

lapped 

(extruded) 

(mm) 

Nominal 

thickness 

of outer 

jacket 

(mm) 

Approx. 

external  

cable 

diameter 

(mm) 

1.5 22 7  x  0.52 0.8 0.4  (1.0) 1.8 21.4 

2.5 2 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 11.2 

2.5 3 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 11.7 

2.5 4 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 12.6 

2.5 7 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 14.6 

2.5 8 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 16.1 

2.5 12 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 18.5 

2.5 19 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 21.4 

4 4 7  x  0.85 1.0 0.4  (1.0) 1.8 14.8 

4 8 7  x  0.85 1.0 0.4  (1.0) 1.8 19.2 

6 2 7  x  1.05 1.0 0.4  (1.0) 1.8 14.0 

6 4 7  x  1.05 1.0 0.4  (1.0) 1.8 16.0 

10 2 7  x  1.35 1.0 0.4  (1.0) 1.8 15.6 

10 4 7  x  1.35 1.0 0.4  (1.0) 1.8 18.0 

25+16 3 + 1 7 x 2.13 + 
7 x 1.70 

1.2 + 1.0 0.4  (1.0) 1.8 22.9 

35+16 3 + 1 7 x 2.52 + 
7 x 1.70 

1.2 + 1.0 0.4  (1.0) 1.8 24.8 

50 2 19  x  1.83 1.4 0.4  (1.0) 1.8 26.0 

50 4 19  x  1.83 1.4 0.4  (1.2) 1.9 30.8 
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CONDUCTORS 

 

 

Nominal 

area 

(mm
2
) 

Conduc-

tor 

number 

per cable 

Number 

and 

diameter 

of wires 

(mm) 

Nominal 

thickness 

of 

insulation 

(mm) 

Approx. 

thickness 

of inner 

covering, 

lapped 

(extruded) 

(mm) 

Nominal 

thickness 

of outer 

jacket 

(mm) 

Approx. 

external  

cable 

diameter 

(mm) 

50+25 3 + 1 19x 1.83 + 
7x 2.13 

1.4 + 1.2 0.4  (1.0) 1.9 29.0 

95+50 3 + 1 19x2.52 + 
19x1.83 

1.6 + 1.4 0.4  (1.2) 2.2 37.4 

120+70 3 + 1 37x2.03 + 
19x2.17 

1.6 + 1.4 0.4  (1.4) 2.3 41.0 

300 1 61x 2.50 2.4 0.4  (1.0) 1.9 28.9 

 
 
 

T A B L E    IA  

 

Cables with XLPE insulation 

Size of conductors - Insulation and Jacket thickness 

 

 

CONDUCTORS 

 

 

Nominal 

area 

(mm
2
) 

Conduct

or 

number 

per cable 

Number 

and 

diameter 

of wires 

(mm) 

Nominal 

thickness 

of 

insulation 

(mm) 

Approx. 

thickness 

of inner 

covering, 

lapped 

(extruded) 

(mm) 

Nominal 

thickness 

of outer 

jacket 

(mm) 

Approx. 

external  

cable 

diameter 

(mm) 

25+16 3 + 1 7 x 2.13 + 
7 x 1.70 

0.9 + 0.7 0.4  (1.0) 1.8 21.4 

35+16 3 + 1 7 x 2.52 + 
7 x 1.70 

0.9 + 0.7 0.4  (1.0) 1.8 23.4 

50 2 19  x  1.83 1.0 0.4  (1.0) 1.8 24.4 

50 4 19  x  1.83 1.0 0.4  (1.0) 1.9 28.8 

50+25 3 + 1 19x 1.83 + 
7x 2.13 

1.0 + 0.9 0.4  (1.0) 1.8 27.1 

95+50 3 + 1 19x2.52 + 
19x1.83 

1.1 + 1.0 0.4  (1.2) 2.1 35.0 

120+70 3 + 1 37x2.03 + 
19x2.17 

1.2 + 1.1 0.4  (1.2) 2.2 39.5 

300 1 61x 2.50 1.8 0.4  (1.0) 1.8 27.6 
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T A B L E II 
 

Colour sequence for control cables (area ≤10 mm
2
) 

 

 

CONDUCTOR NUMBER 

 

COLOURS 

 

 Base Colour Tracer 

  1        Black  

  2        White  

  3        Red  

  4        Green  

  5        Orange  

  6        Blue  

  7        White         Black 

  8        Red         Black 

  9        Green         Black 

10        Orange         Black 

11        Blue         Black 

12        Black         White 

13        Red         White 

14        Green         White 

15        Blue         White 

16        Black         Red 

17        White         Red 

18        Orange         Red 

19        Blue         Red 

20       Green         Red 

21        Blue        Green 

22       Orange         Blue 

 
 

T A B L E  II Α 
 

Colour sequence (area >10mm
2
) 

 

 

CONDUCTOR 

 

COLOURS 

 

  Phase A        Brown 

  Phase B        Black 

  Phase C        Grey 

  Neutral (N)        Light Blue 
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a) Conductors 
Conductors shall be circular of annealed, uncoated (plain) copper, 

stranded, of class 2 according IEC 60228, as specified in Table I and 
IA. 

 
b) Insulation 

Each stranded and uncoated copper conductor shall be insulated with 

PVC/A of nominal thickness as outlined in Table I. For cables with area 
greater or equal to 25 mm

2
, the insulation will be made alternatively 

with XLPE, if this is explicitly mentioned in the inquiry, as outlined in 
Table IA.  
Maximum copper temperature in normal operation is to be taken at 
70

°
C for PVC/A insulation and at 90°C for XLPE insulation. 

After the insulation coating and before the integration in cable, each 
conductor will pass through a spark-testing device, according standard 
IEC 62230, in order to ensure that there is no fault in the insulation. 

 
c) Cabling and Assembly 

Individual conductors shall be cabled together to give a round core.  
 
d) Conductor identification in control cables (area ≤10mm

2
) 

Colour coding by pigmenting insulation of conductor or otherwise 

specified by the bidder, according to the Table II. 
 
e) Conductor identification in power cables (area >10mm

2
) 

Colour coding by pigmenting insulation of conductor, according to the 

Table IIA. For two (2) conductor cables, the colours of phase A and 
neutral will be implemented. 

 
f) Inner covering and filler 

Above the insulation and below the concentric conductor, an inner 
covering of extruded or lapped manufacture shall be applied. In case of 
lapped manufacture and up to five conductors per cable, low moisture 
absorbent filler shall be also employed internally. The approximate 
thickness of the inner covering is mentioned in Tables I and IA for 
lapped and extruded material (extruded in brackets). 
For conductor area > 10mm

2
, the inner covering can be avoided, if this 

is the standard design of the manufacturer. In cables without inner 
covering, the special bending test, as in par.VII.C.m, is obligatory.  

 
g) Concentric tape conductor 

In order that present cables resist against rodent or insect damage, a 
concentric conductor under the jacket and over all conductors should 
be provided, which will be constructed from copper tape of 0.1 mm 
nominal thickness with galvanic continuity trough all cable length. 
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h) Outer jacket 
Outer jacket must be provided for the cables. The jacket will be made 
from flame retardant PVC-ST1 for PVC conductor insulation and PVC-
ST2 for XLPE conductor insulation. 
The jacket colour will be black. The nominal thickness of the jacket, as 

well as the approximate total cable diameter is given in Table I and IA.  
 
 

VII. INSPECTION AND TESTS 
 

All material shall be subject to inspection and must not be shipped without 
release from IPTO's representative. Release of material shall not relieve the 
Manufacturer from the responsibility of furnishing material to conform to 
requirements of the order nor invalidate any claim which IPTO may make 
because of defective or unsatisfactory material. The cable Manufacturer shall 
provide adequate facilities to IPTO's representative to test and inspect the 
manufacture and packing of all material. 
 
The Manufacturer is obliged to inform IPTO of the progress of work in his 
shops, and shall advise him as to the expected dates of completion, and the 
progress of work should be clearly indicated in order that inspection and 
witnessing of test may be scheduled without delay. 
 
Copies of manufacturer's test reports shall be furnished to IPTO as 
requested. Apart of these reports, all test certificates of the materials 
(conductors, polymer materials) used for the cable construction shall be 
submitted. 
These reports shall be certified as correct by a responsible representative of 
the Manufacturer. 
 
All cable tests must follow the standard IEC 60502-1. The tests of the non 
metallic cable materials shall be executed according the standards of IEC 
60811 series, while the acceptance criteria will follow the standard IEC 
60502-1. 
 
All existing test reports for every offered cable type shall be included in the 
bid. 
 
 

A. ROUTINE TESTS 
 
Routine tests will be performed at every produced cable length. 
The following tests will be performed: 
 
a. DC resistance of all cable conductors 

The DC resistance at 20°C must not exceed the resistance mentioned 
in standard IEC 60228. 
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b. Voltage test 
Voltage equal to 1.8 kV AC or 4.3 kV DC will be applied for continuous 
duration of 5 min between each insulated conductor and any other 
conductor, including the concentric conductor of the cable. 

 
 

B. SAMPLE TESTS 
 
One (1) cable samble for each type and production lot shall be obtained, for 
the execution of tests (a) and (b). If the production lot includes above 10000m 
or 20000m from a cable type, then two (2) or three (3) cable sambles will be 
respectively obtained from this cable type. 
For XLPE insulated cables, equal number of samples as above will be 
obtained, in order test (c) to be executed. 
 
a. Examination of all cable conductors 

The construction and the diameter of the conductors, as well as the 
conductor strands shall follow the standard IEC 60228 and Tables I 
and IA. 

 
b. Examination of thickness of all non-metallic and metallic cable sheaths 

The thickness of the conductor insulation will be measured according 
IEC 60822-201, of the concentric conductor, of the outer jacket 
according IEC 60811-202, as well as the total cable diameter 
according IEC 60811-203. The measurement values will be compared 
with the values in Tables I and IA, following the standard IEC 60502-1 
for cable acceptance. 

 
c. Hot-set test for XLPE insulation 

The test will be performed according the standard IEC 60811-507. The 
test conditions and the acceptance criteria are included in standard 
IEC 60502-1. 

 
 

C. TYPE TESTS 
 
The type tests shall be executed, submitted to IPTO and be accepted by it, 
before the construction of the cable length to be delivered. If the same tests 
have been executed to the same cable type for a previous contract with IPTO, 
before less than five years, then test repeating is not necessary.  
 
Electrical tests on insulated cable conductors: 
according IEC 60502-1 
 
a. Insulation resistance measurement at ambient temperature. 
b. Insulation resistance measurement at maximum conductor 

temperature 
c. Voltage test for 4h 
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Non-electrical tests for non-metallic materials: 
 
a. Sheaths thickness measurement (according IEC 60811-201, -202) 
b. Mechanical properties measurement without aging (according  

IEC 60811-501) 
c. Mechanical properties measurement after aging (according  

IEC 60811-401, -501) 
d. Mechanical properties measurement in cable pieces after aging 

(according IEC 60811-401, -501) 
e. Hot pressure test (IEC 60811-508) 
f. Mechanical properties test at low temperature (according  

IEC 60811-504, -505, -506) 
g. Loss of mass of PVC (ST2 type) at high temperature (according  

IEC 60811-409) 
h. Resistance to cracking after heat shock (according IEC 60811-509) 
i. Hot set test (according IEC 60811-507) 
j. Flame retardance test (according IEC 60332-1-1, -1-2, -1-3) 
k. Water absorption test on insulation (according IEC 60811-402) 
l. Shrinkage test for XLPE insulation (according IEC 60811-502) 
m. Special bending test (according IEC 60502-1) 
 
Tests (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (k) are applied to PVC/A insulation. Tests 
(a), (b), (c), (d), (i), (k), (l) are applied to XLPE insulation. Tests (a), (b), (c), 
(d), (e), (f), (h), (j) are applied to PVC (ST1) outer jacket. Tests (a), (b), (c), (d), 
(e), (f), (g), (h), (j) are applied to PVC (ST2) outer jacket. Test (m) is required 
only for cables without inner covering. 

 
 

VIII. DATA TO BE SUPPLIED BY BIDDER 
 
Bidders shall submit to Buyer the following data: 
 
a) complete description of Mechanical and Electrical Properties of 

insulating material, covering jacket) material, fillers etc., to be 
used in manufacturing of the specified cables. 

 
b) The effective (ac) resistance at 25

o
C and the reactance of the 

proposed cable. 
 

c) Thickness of insulation, protective copper tape and jacket. 
 

d) Type of fillers, and tape. 
 

e) Overall diameter of the cable. 
 

f) The cable weight per linear meter. 
 

g) In the Bidder's proposal the construction and tests standards 
applied for the specified cables should be stated, and copies of 
the proposed standards must be submitted. 
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h) Minimum bending radius. 

 
i) Test report for the tests mentioned above. 

 
j) Any proposed departure from present specifications and the 

reasons therefore. 
 
 

IX. REELS 

 
        1. The cables shall be shipped on substantial non-returnable wood-reels. 
 
        2. The reels shall be delivered with maximum length of the cables    

1000m and with minimum length of 500m and total weight less than 3 
tones. 

 
3. The reels should be brand new, of robust construction, covered in 

their entire perimeter, without voids, by wooden boards of 20mm 
thickness and capable of withstanding the mechanical stressed 
exerted during the handling and transportation of the cable. 

 
4. The above mentioned covering of the reels should be performed after 

the inspection by IPTO’s representative.  
 
 

X. SEALING AND PACKING OF CABLES 
 

 The cables should be placed on reels in such a way that they will be 
protected from injury during shipment. Each end of cable shall be firmly 
and properly secured to the reel. 
 Each end of each length of cable shall be hermetically sealed and 
positively fixed on the reel before shipment. 
 
 

XI. MARKING OF REELS 

 
 Each reel shall be marked as follows: 
 

a) On both lateral vertical sides of each reel shall be plainly 
indicated in indelible ink, not on a tag, the following: the 
Purchaser's order number, length of the shipped cable on the 
reel (LENGTH:…), number and cross-section of the cable’s 
conductors, as well as the cable’s voltage rating. It will be also 
indicated the length count at the beginning of the cable, either 
this is zero (0 m) or not (BEGINNING:…). 
Also, a shipping tag giving the same information shall be 
attached to the outer end of the cable beneath the reel legging. 
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b) With an arrow and suitable wording stenciled on the end to 
indicate which way it should be rolled. 

 
c)  Each reel should be branded with a serial number. 

 
 

CABLE MARKINGS 

 
The cables must bear on their outer sheath the following markings: 
 
- Manufacturer’s trade mark. 

 
- Cross-section of the conductors. 

 
- Insulation material. 

 
- Rated voltage. 

 
- Year of manufacturing. 

 
- Contract number. 
 
Furthermore, the outer cable sheath shall bear indication of the 
progressive length count per meter length for each reel, which should 
start at zero and end at length equal to the length indicated on the 
reel’s tag. 
 
The indication must be indelible written with relief characters/numerals. 
The space between the end of one indication and the beginning of the 
next one must be equal to one (1) meter. 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ  

 
 
      Δεκέμβριος 2016 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  SS-140/9 

 

ΧΑΛΚΙΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΣ 0.6/1 (1.2) kV 

ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ PVC Η XLPE ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ PVC 
 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ 
 
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια πολυπολικών καλωδίων 
ισχύος και ελέγχου 0.6/1 (1.2) kV, για χρησιμοποίηση σε υπαίθριους και 
κλειστού τύπου Υποσταθμούς και ΚΥΤ. 
 
 

II. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΩΣΗΣ 
 
Η ονομαστική τάση μεταξύ αγωγού και γης είναι 600 V, ενώ μεταξύ αγωγών 
είναι 1000 V. Η μέγιστη τάση λειτουργίας μεταξύ αγωγών σε κανονικές 
συνθήκες είναι 1200 V. 
 

III. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 1. Μορφή ρεύματος 
  Εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα. 
 

 2. Ονομαστική τάση λειτουργίας 
  Σε εναλλασσόμενο ρεύμα πολική τάση 400V και σε συνεχή τάση 

220V. 
 

 3. Συχνότητα 
  Για το εναλλασσόμενο ρεύμα 50 Hz. 
 

 4. Γείωση 
  Ουδέτερος απ’ευθείας γειωμένος (Neutral Solidly Grounded). 
 
 

IV. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
Τα καλώδια προορίζονται για να τοποθετηθούν σε αυλάκια ή να ταφούν 
απ’ευθείας στο έδαφος. 
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V. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Θερμοκρασία περιβάλλοντος  :  Ελάχιστη 0°C   -   Μέγιστη 40°C. 
 
 

VI. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
 

Η σχεδίαση και κατασκευή των καλωδίων θα ακολουθεί το πρότυπο  
IEC 60502-1. 
Η ονομαστική διατομή των αγωγών σε mm

2
, ο αριθμός των αγωγών ανά 

καλώδιο και ο αριθμός των κλώνων ανά αγωγό δίνονται στον Πίνακα I και ΙΑ. 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    I 
 

Καλώδια με μόνωση PVC/A  

Μέγεθος αγωγών - Πάχος μόνωσης και προστατευτικού περιβλήματος 
 

 

Α Γ Ω Γ Ο Ι 

 

 

Ονομα-

στική 

διατομή  

(mm
2
) 

Αριθμός 

αγωγών 

ανά 

καλώδιο 

Αριθμός & 

διάμετρος 

κλώνων 

(mm) 

Ονομα-

στικό 

πάχος 

μόνωσης 

(mm) 

Προσεγγ. 

πάχος 

εσωτερικής 

επένδυσης, 

με 

περιτύλιξη 

(εξώθηση) 

(mm) 

Ονομα-

στικό 

πάχος 

προστα-

τευτικής 

επένδυσης 

(mm) 

Προσεγγ. 

εξωτερική 

διάμετρος 

καλωδίου 

(mm) 

1.5 22 7  x  0.52 0.8 0.4  (1.0) 1.8 21.4 

2.5 2 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 11.2 

2.5 3 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 11.7 

2.5 4 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 12.6 

2.5 7 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 14.6 

2.5 8 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 16.1 

2.5 12 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 18.5 

2.5 19 7  x  0.67 0.8 0.4  (1.0) 1.8 21.4 

4 4 7  x  0.85 1.0 0.4  (1.0) 1.8 14.8 

4 8 7  x  0.85 1.0 0.4  (1.0) 1.8 19.2 

6 2 7  x  1.05 1.0 0.4  (1.0) 1.8 14.0 

6 4 7  x  1.05 1.0 0.4  (1.0) 1.8 16.0 

10 2 7  x  1.35 1.0 0.4  (1.0) 1.8 15.6 

10 4 7  x  1.35 1.0 0.4  (1.0) 1.8 18.0 

25+16 3 + 1 7 x 2.13 + 
7 x 1.70 

1.2 + 1.0 0.4  (1.0) 1.8 22.9 

35+16 3 + 1 7 x 2.52 + 
7 x 1.70 

1.2 + 1.0 0.4  (1.0) 1.8 24.8 

50 2 19  x  1.83 1.4 0.4  (1.0) 1.8 26.0 

50 4 19  x  1.83 1.4 0.4  (1.2) 1.9 30.8 
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Α Γ Ω Γ Ο Ι 

 

 

Ονομα-

στική 

διατομή  

(mm
2
) 

Αριθμός 

αγωγών 

ανά 

καλώδιο 

Αριθμός & 

διάμετρος 

κλώνων 

(mm) 

Ονομα-

στικό 

πάχος 

μόνωσης 

(mm) 

Προσεγγ. 

πάχος 

εσωτερικής 

επένδυσης, 

με 

περιτύλιξη 

(εξώθηση) 

(mm) 

Ονομα-

στικό 

πάχος 

προστα-

τευτικής 

επένδυσης 

(mm) 

Προσεγγ. 

εξωτερική 

διάμετρος 

καλωδίου 

(mm) 

50+25 3 + 1 19x 1.83 + 
7x 2.13 

1.4 + 1.2 0.4  (1.0) 1.9 29.0 

95+50 3 + 1 19x 2.52 + 
19x 1.83 

1.6 + 1.4 0.4  (1.2) 2.2 37.4 

120+70 3 + 1 37x 2.03 + 
19x 2.17 

1.6 + 1.4 0.4  (1.4) 2.3 41.0 

300 1 61x 2.50 2.4 0.4  (1.0) 1.9 28.9 

 

 

 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ    I Α  

 

Καλώδια με μόνωση XLPE 

Μέγεθος αγωγών - Πάχος μόνωσης και προστατευτικού περιβλήματος 

 

 

Α Γ Ω Γ Ο Ι 

 

 

Ονομα-

στική 

διατομή 

(mm
2
) 

Αριθμός Αριθμός & 

διάμετρος 

κλώνων 

σε 

χιλιοστά 

(mm) 

Ονομα-

στικό 

πάχος 

μόνωσης 

(mm) 

Προσεγγ. 

πάχος 

εσωτερικής 

επένδυσης, 

με 

περιτύλιξη 

(εξώθηση) 

(mm) 

Ονομα-

στικό 

πάχος 

προστα-

τευτικής 

επένδυσης 

(mm) 

Προσεγγ. 

εξωτερική 

διάμετρος 

καλωδίου 

(mm) 

25+16 3 + 1 7 x 2.13 + 
7 x 1.70 

0.9 + 0.7 0.4  (1.0) 1.8 21.4 

35+16 3 + 1 7 x 2.52 + 
7 x 1.70 

0.9 + 0.7 0.4  (1.0) 1.8 23.4 

50 2 19  x  1.83 1.0 0.4  (1.0) 1.8 24.4 

50 4 19  x  1.83 1.0 0.4  (1.0) 1.9 28.8 

50+25 3 + 1 19x 1.83 + 
7x 2.13 

1.0 + 0.9 0.4  (1.0) 1.8 27.1 

95+50 3 + 1 19x 2.52 + 
19x 1.83 

1.1 + 1.0 0.4  (1.2) 2.1 35.0 

120+70 3 + 1 37x 2.03 + 
19x 2.17 

1.2 + 1.1 0.4  (1.2) 2.2 39.5 

300 1 61x 2.50 1.8 0.4  (1.0) 1.8 27.6 
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 Π Ι Ν Α Κ Α Σ  II 
 

Σειρά χρωματισμών για καλώδια ελέγχου ( διατομή ≤10 mm
2
) 

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΩΓΟΥ 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

  

Βασικό Χρώμα 
Συμπληρωματικό 

Χρώμα διακρίσεως 

  1        Μαύρο  

  2        Λευκό  

  3        Κόκκινο  

  4        Πράσινο  

  5        Πορτοκαλί  

  6        Μπλε  

  7        Λευκό         Μαύρο 

  8        Κόκκινο         Μαύρο 

  9        Πράσινο         Μαύρο 

10        Πορτοκαλί         Μαύρο 

11        Μπλε         Μαύρο 

12        Μαύρο         Λευκό 

13        Κόκκινο         Λευκό 

14        Πράσινο         Λευκό 

15        Μπλε         Λευκό 

16        Μαύρο         Κόκκινο 

17        Λευκό         Κόκκινο 

18        Πορτοκαλί         Κόκκινο 

19        Μπλε         Κόκκινο 

20        Πράσινο         Κόκκινο 

21        Μπλε         Πράσινο 

22        Πορτοκαλί         Μπλε 

 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  II Α 
 

Σειρά χρωματισμών για καλώδια ισχύος (διατομή >10mm
2
) 

 

 

ΑΓΩΓΟΣ 

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

  Φάση A        Καφέ 

  Φάση B        Μαύρο 

  Φάση C        Γκρί 

  Ουδέτερος (N)        Γαλάζιο 
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α. Αγωγοί 
 Οι αγωγοί θα είναι πολύκλωνοι κυκλικής διατομής με κλώνους 

ανωπτημένου χαλκού, κλάσης 2 κατά IEC 60228, χωρίς καμία 

επικάλυψη, όπως προσδιορίζεται στον Πίνακα I και ΙΑ. 
 
β. Μόνωση 
 Κάθε χάλκινος πολύκλωνος αγωγός χωρίς επικάλυψη θα μονωθεί με 

PVC/A ονομαστικού πάχους όπως καθορίζεται στον Πίνακα I. Για τα 
καλώδια διατομής μεγαλύτερης ή ίσης με 25 mm

2
 η επικάλυψη θα γίνει 

εναλλακτικά με XLPE, εάν αυτό αναφέρεται ρητά στη διακύρηξη, όπως 
καθορίζεται στον Πίνακα ΙΑ. 

 Σαν μέγιστη θερμοκρασία χαλκού σε κανονική λειτουργία θα ληφθούν 
οι 70

°
C για μόνωση PVC/A και οι 90°C για μόνωση XLPE. 

 Μετά την επικάλυψη της μόνωσης και πριν την ενσωμάτωση στο 
καλώδιο, κάθε αγωγός θα διέρχεται από συσκευή δοκιμής σπινθήρα 
(spark test), σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62230, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει σφάλμα στη μόνωσή του. 

 
γ. Συσσωμάτωση των αγωγών και διαμόρφωση του καλωδίου. 
 Οι ανεξάρτητοι αγωγοί θα συσσωματωθούν ώστε να αποτελέσουν 

ενιαίο καλώδιο κυκλικής διατομής. 
 
δ. Αναγνώριση αγωγών καλωδίων ελέγχου (διατομή ≤10mm

2
) 

 Με κώδικα χρωμάτων ο οποίος επιτυγχάνεται με χρησιμοποίηση 
μόνωσης κατάλληλου χρωματισμού ή με άλλο τρόπο προσδιοριζόμενο 
από τον προμηθευτή. Οι χρωματισμοί θα είναι σύμφωνοι με τον Πίνακα 

II. 
 
ε. Αναγνώριση αγωγών καλωδίων ισχύος (διατομή >10mm

2
) 

 Με κώδικα χρωμάτων ο οποίος επιτυγχάνεται με χρησιμοποίηση 
μόνωσης κατάλληλου χρωματισμού. Οι χρωματισμοί θα είναι 

σύμφωνοι με τον Πίνακα IIA. Για τα καλώδια δύο (2) αγωγών θα 
εφαρμόζονται οι χρωματισμοί της φάσης Α και του ουδετέρου. 

 
στ. Εσωτερική επένδυση και παρεμβύσματα 

Πάνω από τη μόνωση και κάτω από τον συγκεντρικό αγωγό θα 
τοποθετηθεί εσωτερική επένδυση, κατασκευής με εξώθηση ή με 
περιτύλιξη. Σε περίπτωση κατασκευής με περιτύλιξη και μέχρι πέντε 
αγωγούς ανά καλώδιο, θα χρησιμοποιηθούν εσωτερικά κατάλληλα 
παρεμβύσματα (γεμίσματα) χαμηλής απορροφητικότητας της 
υγρασίας. Το προσεγγιστικό πάχος της εσωτερικής επένδυσης 
αναφέρεται στους Πίνακες Ι και ΙΑ για υλικό με περιτύλιξη και εξώθηση 
(εξώθηση σε παρένθεση). 
Για διατομή αγωγών > 10mm

2
, η εσωτερική επένδυση μπορεί να 

απαλειφθεί, εάν αυτή είναι η τυπική σχεδίαση του κατασκευαστή. Σε 
καλώδια χωρίς εσωτερική επένδυση, η ειδική δοκιμή κάμψης της παρ. 
VII.Γ.ιγ είναι υποχρεωτική. 
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ζ. Συγκεντρικός αγωγός ταινίας 
 Για να μπορούν τα καλώδια να αντέξουν τις ζημιές οι οποίες είναι 
δυνατόν να προκληθούν από τρωκτικά ή άλλα ζωύφια, πρέπει να 
περιλαμβάνουν συγκεντρικό αγωγό κάτω από την εξωτερική 
επένδυση, ο οποίος θα καλύπτει όλους τους αγωγούς του καλωδίου 
και θα είναι κατασκευασμένος από χάλκινη ταινία ονομαστικού πάχους 
0.1mm, με γαλβανική συνέχεια σε όλο το μήκος του καλωδίου. 

 
η. Εξωτερική προστατευτική επένδυση 
 Η εν λόγω κατηγορία καλωδίων θα εφοδιασθεί με εξωτερική 

προστατευτική επένδυση με ιδιότητα καθυστέρησης διάδοσης φλόγας 
(flame retardant) από PVC-ST1 για μόνωση αγωγών PVC και από 
PVC-ST2 για μόνωση αγωγών XLPE. 

 Το χρώμα της επένδυσης θα είναι μαύρο. Το ονομαστικό πάχος της 
επένδυσης, όπως και η προσεγγιστική συνολική διάμετρος του 

καλωδίου, δίνεται στον Πίνακα I και ΙΑ. 
 
 

VII. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
‘Ολο το υλικό πρέπει να επιθεωρηθεί και δεν θα φορτωθεί για μεταφορά 
χωρίς την προηγούμενη άδεια του εκπροσώπου του ΑΔΜΗΕ 
Η άδεια φόρτωσης του υλικού δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την 
ευθύνη να προμηθεύσει το υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εντολής και 
δεν ακυρώνει οποιαδήποτε απαίτηση την οποία είναι δυνατό να προβάλλει ο 
ΑΔΜΗΕ, εξαιτίας της προμήθεια τυχόν ελαττωματικού ή ακατάλληλου υλικού. 
Ο κατασκευαστής των καλωδίων οφείλει να παράσχει τις απαραίτητες 
διευκολύνσεις στους εκπροσώπους του ΑΔΜΗΕ για την δοκιμή και 
επιθεώρηση της κατασκευής και συσκευασίας του υλικού. 
Ο κατασκευαστής οφείλει να ενημερώνει τον ΑΔΜΗΕ για την πρόοδο των 
εργασιών καθώς και για την προσδοκώμενη ολοκλήρωση αυτών με τρόπο 
ώστε να γίνει γνωστό το τέλος των εργασιών και να προγραμματισθούν 
έγκαιρα η επιθεώρηση και οι δοκιμές του υλικού για την αποφυγή 
καθυστερήσεων. 
Αντίγραφα των εκθέσεων των δοκιμών του κατασκευαστή πρέπει να 
υποβληθούν στον ΑΔΜΗΕ όπως απαιτείται. Εκτός αυτών, πρέπει να 
υποβληθούν τα πιστοποιητικά των υλικών (αγωγών, πολυμερών υλικών), τα 
οποία έχουν χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή των καλωδίων. 
Οι εκθέσεις δοκιμών πρέπει να είναι επικυρωμένες για την ακρίβειά τους από 
έναν εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του κατασκευαστή. 
Όλες οι δοκιμές των καλωδίων θα ακολουθούν το πρότυπο  
IEC 60502-1. Οι δοκιμές των μη μεταλλικών υλικών των καλωδίων θα 
εκτελεστούν σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς IEC 60811, ενώ τα κριτήρια 
αποδοχής θα ακολουθούν το πρότυπο IEC 60502-1. 
Κατά την προσφορά θα δοθούν όλες οι προϋπάρχουσες εκθέσεις δοκιμών 
τύπου για κάθε προσφερόμενο τύπο καλωδίου. 
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Α.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ  
 
Οι δοκιμές σειράς θα εκτελεστούν σε κάθε παραγόμενο μήκος καλωδίου. 
Θα εκτελεστούν οι παρακάτω δοκιμές: 
 
α. Αντίσταση DC όλων των αγωγών του καλωδίου 
 Η αντίσταση DC στους 20°C δεν πρέπει να υπερβαίνει την αντίσταση 

που αναφέρεται στο πρότυπο IEC 60228. 
 
β. Δοκιμή τάσης 
 Θα εφαρμοστεί τάση δοκιμής ίση με 1.8kV AC ή 4.3kV DC για 

συνεχόμενη διάρκεια 5 λεπτών μεταξύ κάθε μονωμένου αγωγού του 
καλωδίου και κάθε άλλου αγωγού, περιλαμβανομένου και του 
συγκεντρικού αγωγού του καλωδίου. 

 
 

Β.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 
Θα ληφθεί ένα (1) δείγμα καλωδίου ανά τύπο και παρτίδα κατασκευής, για την 
εκτέλεση των δοκιμών (α) και (β). Εάν η παρτίδα παραγωγής περιλαμβάνει 
άνω των 10000m ή 20000m μήκους από έναν τύπο καλωδίου, θα ληφθούν 
αντίστοιχα δύο (2) δέιγματα ή τρία (3) δείγματα από αυτόν τον τύπο. 
Για καλώδια μόνωσης XLPE θα ληφθεί επιπλέον ίσος αριθμός δειγμάτων με 
τα παραπάνω αναφερόμενα, για την εκτέλεση της δοκιμής (γ). 
 
α. Εξέταση όλων των αγωγών του καλωδίου 
 Η κατασκευή και η διάμετρος των αγωγών, αλλά και των κλώνων των 

αγωγών σε κάθε καλώδιο πρέπει να συμφωνεί με το πρότυπο  
IEC 60228 και με τους πίνακες Ι και ΙΑ. 

  
β. Έλεγχος του πάχους των μη μεταλλικών και μεταλλικών στρώσεων του 

καλωδίου  
 Θα μετρηθεί το πάχος της μόνωσης των αγωγών κατά IEC 60811-201, 

του συγκεντρικού αγωγού, της εξωτερικής επένδυσης κατά  
IEC 60811-202, καθώς και η συνολική διάμετρος του καλωδίου κατά 
IEC 60811-203. Οι τιμές μέτρησης θα συγκριθούν με τις τιμές στους 
πίνακες Ι και ΙΑ, σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο  
IEC 60502-1 για την αποδοχή των καλωδίων. 

 
γ. Δοκιμή επιμήκυνσης της μόνωσης XLPE σε υψηλή θερμοκρασία  

(hot-set test) 
 Η δοκιμή θα εκτελεστεί σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60811-507. Οι 

συνθήκες και τα κριτήρια αποδοχής περιλαμβάνονται στο πρότυπο 
IEC 60502-1. 

 
 

Γ.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ 
 
Οι δοκιμές τύπου πρέπει να εκτελεστούν, να υποβληθούν και να γίνουν 
αποδεκτές από τον ΑΔΜΗΕ πριν την κατασκευή του παραδοτέου μήκους 
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καλωδίου κάθε τύπου. Εάν οι ίδιες δοκιμές έχουν εκτελεστεί στον ίδιο τύπο 
καλωδίου για λογαριασμό προηγούμενης σύμβασης με τον ΑΔΜΗΕ, πριν 
από διάστημα μικρότερο των πεντε ετών, δεν απαιτείται η επανάληψή τους. 
Οι απαιτούμενες δοκιμές τύπου είναι οι παρακάτω: 
 
Ηλεκτρικές δοκιμές στους μονωμένους αγωγούς του καλωδίου: 
κατά IEC 60502-1 
 
α. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 
β. Μέτρηση αντίστασης μόνωσης στη μέγιστη θερμοκρασία του αγωγού 
γ. Δοκιμή τάσης για 4h 
 
Μη ηλεκτρικές δοκιμές για τα μη μεταλλικά υλικά: 
 
α. Μέτρηση πάχους στρώσεων (κατά IEC 60811-201, -202) 
β. Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων χωρίς γήρανση (κατά IEC 60811-501) 
γ. Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων κατόπιν γήρανσης (κατά IEC 60811-401,  

-501) 
δ. Μέτρηση μηχανικών ιδιοτήτων σε τμήματα καλωδίου κατόπιν γήρανσης 

(κατά IEC 60811-401, -501) 
ε. Δοκιμή πίεσης σε υψηλή θερμοκρασία (κατά IEC 60811-508) 
στ. Δοκιμή μηχανικών ιδιοτήτων σε χαμηλή θερμοκρασία (κατά  

IEC 60811-504, -505, -506) 
ζ. Δοκιμή απώλειας μάζας PVC (τύπου ST2) σε υψηλή θερμοκρασία (κατά  

IEC 60811-409) 
η. Δοκιμή αντοχής σε ρηγμάτωση λόγω απότομης αλλαγής θερμοκρασίας 

(κατά IEC 60811-509) 
θ. Δοκιμή επιμήκυνσης μόνωσης XLPE σε υψηλή θερμοκρασία (hot set test, 

κατά IEC 60811-507) 
ι. Δοκιμή καθυστέρησης διάδοσης φλόγας (κατά IEC 60332-1-1, -1-2, -1-3) 
ια. Δοκιμή απορρόφησης νερού από τη μόνωση (κατά IEC 60811-402) 
ιβ. Δοκιμή συρρίκνωσης μόνωσης XLPE (κατά IEC 60811-502) 
ιγ. Ειδική δοκιμή κάμψης (κατά IEC 60502-1) 
 
Τη μόνωση τύπου PVC/A αφορούν οι δοκιμές (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (η), 
(ια). Τη μόνωση τύπου XLPE αφορούν οι δοκιμές (α), (β), (γ), (δ), (θ), (ια), 
(ιβ). Την εξωτερική επένδυση τύπου PVC (ST1) αφορούν οι δοκιμές (α), (β), 
(γ), (δ), (ε), (στ), (η), (ι). Την εξωτερική επένδυση τύπου PVC (ST2) αφορούν 
οι δοκιμές (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (ι). Η δοκιμή (ιγ) απαιτείται μόνο 
για καλώδια χωρίς εσωτερική επένδυση. 
 
 

VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
 
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλλει στον Αγοραστή τα παρακάτω 
στοιχεία : 
 
α. Πλήρη περιγραφή των μηχανικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών 

της μόνωσης, της προστατευτικής επένδυσης των χρησιμοποιούμενων 
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γεμισμάτων κ.τ.λ., τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή 
των καλωδίων. 

 
β. Την πραγματική ωμική αντίσταση, σε θερμοκρασία 25

ο
C 

(εναλλασσόμενο ρεύμα) και την επαγωγική αντίσταση των 
προτεινόμενων καλωδίων. 

 
γ. Πάχος μόνωσης, χάλκινης προστατευτικής ταινίας και προστατευτικής 

επένδυσης. 
 
δ. Τύπο παρεμβύσματος (γεμίσματος) και υλικού συγκράτησης αγωγών 

(πατροναρίσματος). 
 
ε. Εξωτερική διάμετρο των καλωδίων. 
 
στ. Βάρος ανά τρέχον μέτρο των καλωδίων. 
 
ζ. Τις προτάσεις του Προμηθευτή για τον τρόπο κατασκευής και τις 

χρησιμοποιούμενες προδιαγραφές για τις δοκιμές, καθώς επίσης και 
αντίγραφα των προτεινόμενων προδιαγραφών. 

 
η. Την ελάχιστη επιτρεπόμενη γωνία κάμψης των καλωδίων. 
 
θ. Πρωτόκολλα δοκιμών που έχουν εκτελεσθεί. 
 
ι.  Κάθε απόκλιση από αυτή την προδιαγραφή και τους λόγους για τους 

οποίους γίνεται. 
 
 

ΙΧ. ΣΤΡΟΦΕΙΑ 
 
1. Τα καλώδια πρέπει να φορτωθούν τυλιγμένα σε στροφεία, τα οποία δεν 

υποχρεούται ο ΑΔΜΗΕ να επιστρέψει στον Προμηθευτή. 
2. Τα στροφεία θα πρέπει να παραδίδονται με καλώδια μέγιστου μήκους 

1000 μέτρων και ελαχίστου 500m και συνολικού βάρους κάτω των 3 
τόνων. 

3. Τα στροφεία θα πρέπει να είναι καινούργια, στιβαρής κατασκευής, 
καλυμμένα περιμετρικά με σανίδες πάχους 20mm χωρίς κενά, σε όλη την 
περίμετρό τους, και ικανά να αντέχουν τις μηχανικές καταπονήσεις που 
εξασκούνται κατά τη χρήση και μεταφορά του καλωδίου. 

4. Η κάλυψη των στροφείων περιμετρικά με σανίδες, θα γίνεται μετά το 
πέρας της επιθεώρησης από τον εκπρόσωπο του ΑΔΜΗΕ.  

 
 

Χ. ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
 

Τα καλώδια πρέπει να τοποθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο στα στροφεία ώστε 
να προστατεύονται από τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά. 
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Τα άκρα κάθε καλωδίου θα στερεωθούν σταθερά επάνω στο στροφείο και 
πρέπει να σφραγισθούν ερμητικά πριν από την φόρτωση. 
 
 

ΧΙ. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΝΩ ΣΤΑ ΣΤΡΟΦΕΙΑ 
 

Κάθε στροφείο πρέπει να φέρει τα παρακάτω διακριτικά σημεία : 
 

α. Στις δύο πλευρικές κάθετες όψεις κάθε στροφείου θα πρέπει να είναι 
γραμμένα με ανεξίτηλο μελάνι και όχι σε πινακίδα τα εξής στοιχεία: ο 
αριθμός παραγγελίας Αγοραστή, το περιελιγμένο επί του στροφείου 
αποστελλόμενο μήκος (ΜΗΚΟΣ:… ), η διατομή και ο αριθμός των 
αγωγών του καλωδίου, καθώς και η ονομαστική τάση αυτού. Θα 
αναγράφεται επίσης η σήμανση μηκομέτρησης στην αρχή του 
καλωδίου, είτε αυτή είναι μηδέν (0 m) είτε όχι (ΕΝΑΡΞΗ:… ). 
Επίσης πινακίδα που θα περιέχει τις ίδιες, όπως παραπάνω, 
πληροφορίες, θα είναι τοποθετημένη στο ελεύθερο άκρο του καλωδίου 
και κάτω από την προστατευτική συσκευασία του στροφείου. 

 

β. Κατάλληλο τόξο και σήμανση για τον τρόπο εκτύλιξης του καλωδίου. 
 
γ. Στο μέτωπο κάθε στροφείου θα αναγραφεί αύξοντας αριθμός με 

ανεξίτηλη γραφή. 
 

 

XII. ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
 

Τα καλώδια θα φέρουν στο εξωτερικό του μανδύα τις ακόλουθες σημάνσεις: 
 

- Εμπορικό σήμα κατασκευαστή. 
 

- Διατομή αγωγών. 
 

- Υλικό μόνωσης. 
 

- Ονομαστική τάση. 
 

- Έτος κατασκευής. 
 

- Αριθμός σύμβασης. 
 
Επίσης στον εξωτερικό μανδύα του καλωδίου πρέπει να υπάρχει σήμανση 
προοδευτικής μηκομέτρησης ανά μέτρο μήκους (m) για κάθε στροφείο. 

 
Η σήμανση θα πρέπει να είναι ανεξίτηλα γραμμένη με ανάγλυφους 
ευανάγνωστους χαρακτήρες ψηφία. Το διάστημα μεταξύ μίας σημάνσεως και 
της επόμενης θα πρέπει να είναι ίσο με ένα (1) μέτρο. 
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                                                                                          Οκτώβριος 2021 

 
 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ-ΔΕΕΔ-417 
 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ  

 

 

Ι. ΣΚΟΠΟΣ 

 
Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι η παρουσίαση των απαιτήσεων που 

σχετίζονται με τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, καθώς και τις δοκιμές των 

Ψηφιακών Μονάδων Ελέγχου & Προστασίας (ΨΜΕΠ) που φέρουν συνδυαστικές δυνατότητες 

προστασίας, επιτήρησης  και ελέγχου του εξοπλισμού ΜΤ. Συγκεκριμένα, οι ΨΜΕΠ αυτές θα 

τοποθετηθούν σε Μεταλλοενδεδυμένους Πίνακες ΜΤ των εξής κατηγοριών:  πίνακες άφιξης 

Μ/Σ ΤΜ, πίνακες τομής ζυγών BSM, πίνακες διασύνδεσης ICM, πίνακες εναέριων 

αναχωρήσεων OLM, πίνακες υπόγειων αναχωρήσεων ULM, πίνακες τροφοδότησης 

συστοιχίας πυκνωτών CM και πίνακες αποκλειστικής τροφοδότησης παραγωγών IPPM. 

 

Οι ΨΜΕΠ ως πολυλειτουργικοί ηλεκτρονόμοι προστασίας θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργίες 

υπερέντασης φάσεων και γης, σταθερού και αντιστρόφου χρόνου. Οι ΨΜΕΠ που θα 

τοποθετηθούν στους πίνακες αναχωρήσεων ΜΤ, τύπου OLM και ULM, θα πρέπει επιπλέον να 

διαθέτουν λειτουργία υποσυχνότητας, ενώ αυτές που θα τοποθετηθούν στους πίνακες τύπου 

OLM θα διαθέτουν και λειτουργία αυτόματης επαναφοράς για ένα ταχύ και δύο τουλάχιστον 

διαδοχικά επανακλεισίματα, με ρυθμιζόμενη χρονική καθυστέρηση, και να καλύπτουν τις 

απαιτήσεις για την προστασία ανίχνευσης ασθενών σφαλμάτων γης σε εναέριες γραμμές 

αναχωρήσεων ΜΤ (SEF protection), με δυνατότητα ενεργοποίησης του κριτηρίου 

κατεύθυνσης. Για την ανίχνευση των ασθενών (ευαίσθητων) ρευμάτων σφάλματος γης, στους 

πίνακες των αναχωρήσεων εναερίων γραμμών διανομής των υποσταθμών ΥΤ/ΜΤ θα 

χρησιμοποιηθεί κατάλληλος μετασχηματιστής εντάσεως ισορροπίας πυρήνα σύμφωνα με την 

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-ΔΕΕΔ-418/Οκτώβριος 2021. 

 

Επίσης οι ΨΜΕΠ πρέπει να λειτουργούν και ως μονάδες συλλογής, απεικόνισης και 

τηλεμετάδοσης μετρήσεων, σημάνσεων, ενδείξεων και καταστάσεων του υπό επιτήρηση 

εξοπλισμού ισχύος, αλλά και ως μονάδες χειρισμών, τοπικών ή μέσω τηλε-εντολών, 

επιτρεπόμενων μόνο εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένα προκαθορισμένα κριτήρια και 

συνθήκες για τον υπό έλεγχο εξοπλισμό ισχύος. 

 

 

ΙΙ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
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Ψηφιακή Μονάδα Ελέγχου & Προστασίας, Πολυλειτουργικός Ηλεκτρονόμος, Ηλεκτρονόμος 

Υ/Ε Φάσης-Γης, Ηλεκτρονόμος Αυτόματης Επαναφοράς, Ανίχνευση Ασθενών Ρευμάτων 

Σφάλματος Γης, Λειτουργία Υποσυχνότητας. 

 

ΙΙΙ. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ 20kV ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 

 
1. Ονομαστική Τάση    : 20 kV 

2. Μέγιστη Τάση λειτουργίας   : 24 kV 

3. Αριθμός Φάσεων    : 3 

4. Συχνότητα λειτουργίας   : 50 Hz 

5. Βασική στάθμη μόνωσης   : 125 kV αιχμή 

6. Στάθμη βραχυκυκλώματος   : 10 kA 

7. Μέθοδος γειώσεως   : Το σύστημα ΜΤ  

είναι γειωμένο μέσω κατάλληλης αντίστασης (12Ω 

στα 20 kV)  

 

IV. ΧΡΗΣΗ 

 
Οι εν λόγω ΨΜΕΠ θα χρησιμοποιηθούν:  

1) για την επιτήρηση του εξοπλισμού ισχύος των πυλών μέσης τάσης μέσω συλλογής, 

απεικόνισης και τηλεμετάδοσης μετρήσεων, σημάνσεων, ενδείξεων και καταστάσεών του, 

2) για τον έλεγχο του εξοπλισμού ισχύος των πυλών μέσης τάσης μέσω του χειρισμού του Α/Δ 

σε τοπικό επίπεδο ή μέσω τηλε-εντολών και μόνο εφόσον ικανοποιούνται συγκεκριμένα 

προκαθορισμένα κριτήρια και συνθήκες αλληλενδέσεων του εξοπλισμού ισχύος και 

3) για την προστασία του εξοπλισμού ισχύος των πυλών ΜΤ έναντι σφαλμάτων. 

 

 

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Οι εν λόγω ΨΜΕΠ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς IEC 60255-151, 60255-

27, 60255-26 και 60255-21. Προσφερόμενες ΨΜΕΠ που είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς 

ANSI/IEEE, μπορούν να γίνουν τεχνικά αποδεκτές, κατά την κρίση όμως της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 

 

VI. ΑΠΑΙΤOYMENA ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΨΜΕΠ 

 

1. Τύπος Συσκευών 
Ψηφιακός. 

 

2. Κατασκευή – Εγκατάσταση 
Οι ΨΜΕΠ πρέπει να είναι εντός θήκης και να είναι κατάλληλες για τοποθέτηση σε εσοχή 

(πρόσωπο) επί πίνακα. 

 

3. Βαθμός Προστασίας της θήκης των ΨΜΕΠ 
IP51 κατά IEC 

 

4. Περιβαλλοντικές συνθήκες λειτουργίας 
α.  Εγκατάσταση    :  Εντός του κτιρίου ελέγχου του Υ/Σ 

β.  Θερμοκρασία περιβάλλοντος  :  Ελάχιστη (-5οC) 

Μέγιστη (+50oC) 

γ.  Υψόμετρο    :  Μέχρι 1000m πάνω από την επιφάνεια 

της θάλασσας. 
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δ.  Υγρασία    :  5% - 90% 

 

 

 

5. Ακροδέκτες των ΨΜΕΠ 
Οι ακροδέκτες των ΨΜΕΠ θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για συρμάτωση με χάλκινα καλώδια 

διατομής 2,5 mm2. 

 

6. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας 
Οι ΨΜΕΠ θα τροφοδοτούνται από βοηθητική τάση 110 Volt Σ.Ρ. με διακύμανση +20%, -20%.  

 

7. Ονομαστικό ρεύμα εισόδου της ΨΜΕΠ (Είσοδος) 
Ρεύμα εισόδου :  IN = 5 A,  

 INS ≤ 1 A (π.χ. 1 Α ή 0,2 Α) [για την προστασία Ασθενών Ρευμάτων Γης στις 

εναέριες αναχωρήσεις] 

 

8. Ικανότητα θερμικής και δυναμικής αντοχής της ΨΜΕΠ 

 
α. 250 x IN (INS) για 0.5 του δευτερολέπτου 

β. 100 x IN (INS) για 1 δευτερόλεπτο 

γ. (30 έως 40) x IN (INS) για 2 δευτερόλεπτα 

δ. (3 έως 4) x IN (4A για INS ) συνεχώς 

 

9. Απαιτούμενες λειτουργίες προστασίας της ΨΜΕΠ 

 
Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε όλους τους τύπους Πινάκων ΜΤ θα διαθέτουν τις εξής 

λειτουργίες :  

 

α. Προστασία υπερέντασης σταθερού χρόνου φάσεων (50), γης (50Ν - υπολογιζόμενο 

αθροιστικό ρεύμα γης) και αρνητικής ακολουθίας (46), με δύο (2) βαθμίδες υπερέντασης 

φάσεων και γης Ι >, Ι >> και ΙE> , ΙE>>, αντίστοιχα, και μία (1) βαθμίδα για αρνητική ακολουθία 

Ι2>. Συνολικά πέντε (5) βαθμίδων. 

 

β. Προστασία υπερέντασης αντιστρόφου χρόνου φάσεων (51), γης (51Ν - υπολογιζόμενο 

αθροιστικό ρεύμα γης) και αρνητικής ακολουθίας, με χαρακτηριστικές καμπύλες σύμφωνα με 

το πρότυπο IEC 60255-151.  

 

Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν στους πίνακες υπόγειων και εναέριων αναχωρήσεων ΜΤ, 

ULM και OLM, θα διαθέτουν επιπλέον τις εξής λειτουργίες :  

 

γ. Προστασία έναντι κομμένου αγωγού (46BC), η οποία χρησιμοποιεί το λόγο των ρευμάτων 

αρνητικής προς θετική ακολουθίας (I2/I1>) για την ανίχνευση ενός ασύμμετρου σφάλματος που 

δύναται να εμφανιστεί στο σύστημα εξ’ αιτίας κάποιας κατάστασης ανοικτού κυκλώματος 

(κομμένος αγωγός, δυσλειτουργία κάποιου πόλου του διακόπτη, καμένη ασφάλεια). Η 

προστασία έναντι κομμένου αγωγού θα λειτουργεί με χαρακτηριστική σταθερού χρόνου και 

θα περιλαμβάνει ρύθμιση υποέντασης, έτσι ώστε να αναστέλλεται η λειτουργία της όταν τα 

ρεύματα και των τριών φάσεων είναι κάτω από ένα – καθορισμένο από τον χρήστη – κατώφλι 

(π.χ. πολύ χαμηλό φορτίο). Σε περίπτωση που η εν λόγω λειτουργία δεν είναι ενσωματωμένη, 

η ΨΜΕΠ θα παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησής της μέσω προγραμματιζόμενης λογικής, ενώ 

ο Υποψήφιος θα παρέχει επαρκή τεκμηρίωση για τον τρόπο που αυτό επιτυγχάνεται στα 

έγγραφα που θα παραδώσει με την προσφορά του. 

 

δ. Λειτουργία υποσυχνότητας (81U). Η συχνότητα θα επιτηρείται μέσω της μέτρησης τάσης 

στους (ημι)ζυγούς. 
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ε. Λειτουργία εντοπισμού σφάλματος (Fault Locator “FL”) η οποία, λαμβάνοντας υπόψη το 

είδος του σφάλματος και μέσω των μετρήσεων τάσεως και έντασης κατά την εκδήλωση του, 

θα υπολογίζει το διάνυσμα της εμπέδησης του και θα εξάγει τις κατάλληλες πληροφορίες προς 

τα συστήματα SCADA-DMS, προκειμένου αυτά (με περαιτέρω επεξεργασία των 

χαρακτηριστικών στοιχείων του σφάλματος) να είναι σε θέση να υποδείξουν τα πιθανά σημεία 

του σφάλματος στο δίκτυο Μ.Τ. Ο ακριβής προσδιορισμός των εξαγόμενων πληροφοριών θα 

καθοριστεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο κατά τη φάση υποβολής προς έγκριση της τυπικής 

λίστας σημάτων. 

 

Ειδικότερα οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες εναέριων αναχωρήσεων ΜΤ, τύπου 

OLM, θα διαθέτουν επιπλέον των ανωτέρω και τις εξής λειτουργίες : 

 

στ. Δύο βαθμίδες για την προστασία ασθενών ρευμάτων γης, ΙΕS > και ΙΕS >>, με 

χαρακτηριστική σταθερού χρόνου και δυνατότητα προσδιορισμού κατεύθυνσης. 

 

ζ. Αυτόματη επαναφορά (79) με δυνατότητα τριών (3) τουλάχιστον επανακλεισιμάτων. 

 

η. Λειτουργία ανίχνευσης ρεύματος ηλέκτρισης (Inrush Current Detection) για τη δέσμευση / 

περιορισμό επιλεγμένων στοιχείων υπερέντασης φάσεων ή / και γης, κατά την ηλέκτριση 

πλήθους Μ/Σ διανομής σε μια γραμμή ΜΤ. Η συγκεκριμένη λειτουργία θα βασίζεται στο 

κριτήριο ύπαρξης δεύτερης αρμονικής, θα επενεργεί δηλαδή όταν το ρεύμα 2ης αρμονικής 

ξεπερνά ένα καθορισμένο από τον χρήστη ποσοστό της θεμελιώδους συνιστώσας του 

ρεύματος. 

 

Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν στους πίνακες MT πυκνωτών CM, θα διαθέτουν επιπλέον 

προστασία υπότασης, ώστε σε περίπτωση έλλειψης τάσης να αποσυνδέονται οι πυκνωτές. 

Επίσης λειτουργία χρονικού, ώστε να επιτρέπεται το επανακλείσιμο των πυκνωτών αφού 

περάσει ικανοποιητικός χρόνος εκφόρτισής τους.   

 

Όσον αφορά στους πίνακες αποκλειστικών γραμμών τροφοδότησης παραγωγών IPPM, θα 

ισχύουν οι απαιτήσεις για τους πινάκες ULM αν η αποκλειστική γραμμή είναι υπόγεια και οι 

απαιτήσεις για τους πίνακες OLM αν η γραμμή είναι εναέρια ή μικτή. Επίσης στις ΙPPΜ δεν 

απαιτείται προστασία υποσυχνότητας. 

 

 

10. Απαιτούμενες επιπλέον λειτουργίες της ΨΜΕΠ 

 
α. Λειτουργία ελέγχου υγείας κυκλώματος πτώσης (74TC), για τη διαρκή παρακολούθηση της 

διαθεσιμότητας και λειτουργικότητας του κυκλώματος πτώσης, συμπεριλαμβανομένων των 

εισερχόμενων σε αυτό καλωδίων. Θα παρέχεται παρακολούθηση έναντι ανοικτού κυκλώματος, 

τόσο όταν ο διακόπτης είναι σε «κλειστή», όσο και σε «ανοικτή» θέση. Επιπλέον, θα 

ανιχνεύεται απώλεια της τάσης ελέγχου του κυκλώματος (πηνίου) του διακόπτη. Στην 

περίπτωση που το κύκλωμα διακοπεί, θα πρέπει να παράγεται κατάλληλη σήμανση. Αν για τη 

συγκεκριμένη λειτουργία απαιτείται εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού (π.χ. αντιστάσεις) 

αυτός θα συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του αναδόχου. Κατ’ επιλογή του αναδόχου 

μπορεί να γίνει προμήθεια αυτόνομου 74TC ηλεκτρονόμου. 

 

β. Λειτουργία παρακολούθησης της κατάστασης του διακόπτη για την καταγραφή διάφορων 

στατιστικών (π.χ. χρόνοι ανοίγματος / κλεισίματος, αριθμός χειρισμών, άθροισμα ή 

τετραγωνικό άθροισμα των εντάσεων των ρευμάτων που διαρρέουν το διακόπτη κατά τη 

διακοπή (άνοιγμα), ανά φάση). Τα στατιστικά αυτά σχετίζονται με το ιστορικό των 

λειτουργιών πτώσης του διακόπτη, προκειμένου να προγραμματιστεί κατάλληλα η προληπτική 

συντήρησή του. Κάθε φορά που λαμβάνει χώρα πτώση του διακόπτη, η ΨΜΕΠ θα αποθηκεύει 
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/ επεξεργάζεται τη μετρούμενη τιμή του ρεύματος και θα πραγματοποιείται ο υπολογισμός των 

παραπάνω στατιστικών. Οι τιμές των στατιστικών θα είναι δυνατόν να μηδενιστούν 

(αρχικοποιηθούν εκ νέου), μετά από κάποια προγραμματισμένη συντήρηση ή επισκευή, με 

εντολή του χρήστη. Όταν η τιμή του αθροίσματος (integration) της έντασης των ρευμάτων 

διακοπής ξεπεράσει ένα όριο ( π.χ. το κατώφλι που ορίζεται από την καμπύλη συντήρησης - 

φθοράς του διακόπτη – εφόσον αυτή παρέχεται από τον κατασκευαστή), η ΨΜΕΠ θα δίδει 

σήμανση μέσω μιας επαφή εξόδου ή μέσω της θύρας επικοινωνίας ή τοπικά στην οθόνη 

ενδείξεων. 

 

γ. Λειτουργία παρακολούθησης της υγείας των κυκλωμάτων των Μ/Σ έντασης και τάσης (CT 

and VT Supervision).  

 

δ. Ενσωματωμένες προγραμματιζόμενες λογικές συναρτήσεις (π.χ. λογικές πύλες, 

χρονομετρητές, απαριθμητές και κυκλώματα flip-flop) και πλήρως απελευθερωμένο 

περιβάλλον προγραμματισμού, έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να υλοποιήσει, μέσω ενός 

γραφικού περιβάλλοντος, δικά του σχήματα προστασίας και λύσεις αυτοματισμού (π.χ. 

σχήματα αλληλασφαλίσεων). Επιπλέον, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει 

οπτικές ενδείξεις που θα παράγονται και θα εμφανίζονται στην οθόνη της ΨΜΕΠ κάθε φορά 

που ενεργοποιείται η λογική που έχει αναπτύξει. 

 

ε. Η ΨΜΕΠ θα διαθέτει τουλάχιστον δυο ομάδες ρυθμίσεων προστασίας προκειμένου να 

καλυφθούν διαφορετικές λειτουργικές καταστάσεις του δικτύου και οι οποίες θα 

αποθηκεύονται στη μόνιμη (non-volatile) μνήμη της ΨΜΕΠ. Η εναλλαγή ανάμεσα στα γκρουπ 

ρυθμίσεων θα λαμβάνει χώρα μέσω της μπροστινής οθόνης διεπαφής (π.χ. με τη χρήση ενός 

κομβίου επαφής), μέσω ειδικής εισόδου επαφής ή μέσω πόρτας επικοινωνίας. Η αλλαγή του 

γκρουπ ρυθμίσεων θα είναι δυνατή μόνο αν δεν εκτελείται κάποια λειτουργία προστασίας ή 

ελέγχου. Σε περίπτωση που η ΨΜΕΠ λάβει εντολή αλλαγής ρυθμίσεων κατά τον κύκλο της 

αυτόματης επαναφοράς, η εντολή θα εκτελείται μόνο κατόπιν παρέλευσης του χρόνου 

επαναφοράς του κύκλου λειτουργίας. 

 

στ. Η τοπική διεπαφή χρήστη της ΨΜΕΠ θα πρέπει να διαθέτει οθόνη για την ευκρινή 

απεικόνιση του δυναμικού μιμικού διαγράμματος και των μετρήσεων της πύλης. Επίσης η 

ΨΜΕΠ θα διαθέτει πλήκτρα λειτουργιών/κομβία επαφής για πλοήγηση στο μενού της και 

κομβία επαφής για έλεγχο (ΑΝΟΙΓΜΑ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ Α/Δ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΙΚΑ & 

ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΝΟΠΛΙΣΜΩΝ, 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΡΙΑΙΩΝ), έντεκα (11) προγραμματιζόμενες 

κόκκινες λυχνίες “LED” για σημάνσεις και έντεκα (11) προγραμματιζόμενες πράσινες λυχνίες 

“LED” για ενδείξεις ή εναλλακτικά το σύνολο των ενδείξεων να απεικονίζονται ευκρινώς στην 

αρχική οθόνη της ΨΜΕΠ. 

 

ζ. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να μετράει συνεχώς τα ρεύματα φάσεων, τις ακολουθιακές συνιστώσες 

των ρευμάτων, το αθροιστικό ρεύμα γης (3I0 υπολογιζόμενο, ΙΕ) , καθώς και το ρεύμα ως προς 

γη IG που σχετίζεται με την ευαίσθητη είσοδο μέτρησης ρεύματος (3Ι0 μετρούμενο, ΙΕS). Η 

ΨΜΕΠ θα πρέπει να μετράει συνεχώς τις φασικές τάσεις, τις ακολουθιακές συνιστώσες των 

τάσεων, τις τριφασικές ισχείς (ενεργή και άεργο), τον συντελεστή ισχύος και τη συχνότητα. 

Επιπλέον, η ΨΜΕΠ θα πρέπει να υπολογίζει τη ζήτηση και τα ελάχιστα / μέγιστα ρεύματα 

ζήτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα ορίζει ο χρήστης. Οι ΨΜΕΠ όλων των 

πυλών ΜΤ θα έχουν δυνατότητα μέτρησης της συνολικής αρμονικής  παραμόρφωσης 

εντάσεων – Total Harmonic Distortion/Total Demand Distortion –THD/TDD (% RMS), κι 

επιπλέον στην περίπτωση των πινάκων ΤΜ η αντίστοιχη ΨΜΕΠ θα έχει δυνατότητα μέτρησης 

και της THD τάσης. Οι πληροφορίες μετρήσεων θα μπορούν να ανακτηθούν τοπικά μέσω της 

οθόνης της ΨΜΕΠ, τοπικά ή εξ αποστάσεως μέσω του λογισμικού παραμετροποίησης της και 

εξ’ αποστάσεως μέσω της διεπαφής και του πρωτόκολλου επικοινωνίας IEC 61850. 

 



6 
 

η. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αυτοδιαγνωστικό σύστημα, το 

οποίο θα παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση του υλικού (hardware) και τη λειτουργία του 

λογισμικού (software) της. Το υπεύθυνο προσωπικό θα ενημερώνεται για κάθε σφάλμα ή 

δυσλειτουργία που θα εντοπίζεται. Σε περίπτωση μόνιμου σφάλματος της ΨΜΕΠ, θα 

αναστέλλεται η λειτουργία των λειτουργιών προστασίας έτσι ώστε να αποφεύγεται τυχόν 

λανθασμένη λειτουργία. 

 

11. Απαιτούμενα όρια ρύθμισης και ακριβείας της ΨΜΕΠ 
 

Τα όρια εφαρμόζονται σύμφωνα με τις λειτουργίες που διαθέτει η ΨΜΕΠ, οι οποίες 

καθορίζονται από τον τύπο πίνακα στον οποίο θα εγκατασταθεί, όπως εξειδικεύτηκαν στην 

παράγραφο 9. 

 

Α. Υπερέντασης Σταθερού χρόνου 

α. Για φάση (Ι>) : (0.1 έως 4) x IN, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.1Α 

β. Για γη (ΙΕ>) : (0.05 έως 1) x IN, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.05Α 

γ. Για SEF (ΙΕS>) : 0.01 έως 1 Α (ως προς το δευτερεύον του ΜΕ), με βήμα όχι 

μεγαλύτερο του 0.001Α 

δ. Για αρνητική ακολουθία (Ι2>) : (0.1 έως 3) x IN, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.1Α 

ε. Για φάση (Ι>>) : (0.1 έως 20) x IN, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.1Α 

στ. Για γη (ΙΕ>>) : (0.05 έως 1) x IΝ, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.05Α 

ζ. Για SEF (ΙΕs>>) : 0.01 έως 1 Α (ως προς το δευτερεύον του ΜΕ), με βήμα όχι 

μεγαλύτερο του 0.001Α 

η. Χρόνος καθυστέρησης ( για Ι> , ΙΕ >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >> ) : 0.05 – 60 s, με βήμα όχι 

μεγαλύτερο του 0.05 s 

θ. Χρόνος καθυστέρησης ( για ΙΕs >, ΙΕs >> )  : 0.05 – 180 s, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 

0.05 s 

ι. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης για ( Ι> , ΙΕ >, ΙΕs >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙΕs >>) : 

όχι μεγαλύτερη από το 3 % της ρύθμισης 

ια. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης για ( Ι> , ΙΕ >, ΙΕs >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙΕs >>) : όχι 

μικρότερος από 0.95 

ιβ. ακρίβεια χρόνου πτώσης για ( Ι> , ΙΕ >, ΙΕs >, Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙΕs >>) : όχι μεγαλύτερη 

από ±2% του καθορισμένου χρόνου καθυστέρησης ή ±50 ms αυτού, όποιο είναι 

μεγαλύτερο  

 

Β. Υπερένταση Αντιστρόφου χρόνου 

α. Για φάση (Ιp) : (0.1 έως 4) x IN, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.1A 

β. Για γη (ΙΕp) : (0.1 έως 1.0) x IN, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.1Α 

γ. Για αρνητική ακολουθία (Ι2p) : (0.1 έως 2.0) x IN, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.1Α 

δ. Πολλαπλασιαστής χρόνου : 0.05 – 1.5 s (IEC) ή 0.5 – 15 s (ANSI), με βήμα όχι 

μεγαλύτερο του 0.05 

ε. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης για (Ιp , IEp, I2p) : όχι μεγαλύτερη από το 5% 

της ρύθμισης 

στ. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης για (Ιp , ΙEp, I2p) : όχι μικρότερος από 0.95 

ζ. Ακρίβεια χρόνου πτώσης για (Ιp , ΙEp, I2p ) : όχι μεγαλύτερη από ±5% της καμπύλης 

αντιστρόφου χρόνου ή  ±40ms αυτής, όποιο είναι μεγαλύτερο 

 

Γ. Προστασία Κομμένου Αγωγού 

α. Ρύθμιση διέγερσης Ι2/Ι1: από 20% έως 100%, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 1% 

β. Χρόνος καθυστέρησης : από 0.1 έως 100 s, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.1 s 

γ. Ελάχιστο ρεύμα φάσης: 0.1 x IN ή μικρότερο 

 

Δ. Λειτουργία Δέσμευσης/ Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης 

α. Ποσοστό 2ης αρμονικής (%) : από 5% έως 40% της θεμελιώδους, με βήμα όχι 

μεγαλύτερο από 1% 
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β. Χρόνος καθυστέρησης (αν παραμετροποιείται): από 0,05 έως 20 s , με βήμα όχι 

μεγαλύτερο από 0,05 s 

 

 

 

Ε. Αυτόματη Επαναφορά 

α. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το ταχύ επανακλείσιμο : 0.1–2 s με ρύθμιση 

βήματος όχι μεγαλύτερη από 0.01 s 

β. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το πρώτο βραδύ επανακλείσιμο : 0.5–15 s 

κατ’ ελάχιστον με ρύθμιση βήματος όχι μεγαλύτερη από 0.5 s 

γ. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου κατά το δεύτερο βραδύ επανακλείσιμο : 0.5–15 s 

κατ’ ελάχιστον, με ρύθμιση βήματος 0.5 s 

δ. Περιοχή ρύθμισης για τον επανακαθορισμό (αρχικοποίηση) του χρόνου της ΨΜΕΠ, 

μετά από επιτυχή κύκλο επανακλεισίματος : 1-300 s, με βήμα των 0.5 s 
ε. Περιοχή ρύθμισης για δέσμευση της αυτόματης επαναφοράς οποτεδήποτε δίνεται 

χειροκίνητα εντολή κλεισίματος του διακόπτη: 0-60 s, με βήμα των 0.5 s 
 

ΣΤ. Προστασία Υποσυχνότητας  

α. Ρύθμιση διέγερσης : 45−50 Hz, με συνεχή ρύθμιση ή κατά βήματα ≤ 0.1 Ηz 

β. Χρόνος λειτουργίας: 0.05 – 100 sec, με βήμα όχι μεγαλύτερο του 0.05 sec  

γ. Διαφορά διεγέρσεως-αποδιεγέρσεως: μικρότερη από 0.1 Hz 

 

Ζ. Ανοχή σφάλματος μέτρησης 

α. Ρεύματα φάσεων και γης : όχι μεγαλύτερη από ±1% της μετρούμενης τιμής 

β. 3Ι0 (αθροιστικό – υπολογιζόμενο ρεύμα γης) : όχι μεγαλύτερη από ±2% της 

μετρούμενης τιμής 

γ. ΙG (ρεύμα γης - μετρούμενο) : όχι μεγαλύτερη από ±1% της μετρούμενης τιμής 

(σχετιζόμενη με την ευαίσθητη είσοδο ρεύματος SEF) 

δ. Ι1 (ρεύμα θετικής ακολουθίας) : όχι μεγαλύτερη από ±2% της μετρούμενης τιμής 

ε. Ι2 (ρεύμα αρνητικής ακολουθίας) : όχι μεγαλύτερη από ±2% της μετρούμενης τιμής 

στ. Τάσεις: όχι μεγαλύτερη από ±1% της μετρούμενης τιμής 

ζ. Συχνότητα: μέγιστο επιτρεπόμενο σφάλμα ±0.05 Ηz για κάθε απότομη μεταβολή 

τάσης  

 
12. Απαιτούμενα χαρακτηριστικά και στοιχεία της αυτόματης επαναφοράς 
 

Τα παρακάτω ισχύουν για τις ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων 

αναχωρήσεων, τύπου OLM, όπου θα είναι διαθέσιμη και η λειτουργία της αυτόματης 

επαναφοράς.  

 

α. Αριθμός επανακλεισιμάτων: τουλάχιστον τρία (3), ένα (1) ταχύ και δύο (2) βραδέα (με 

χρονική καθυστέρηση). 

 

β. Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη μέσω αυτόματης επαναφοράς : Τριπολική λειτουργία 

διακόπτη. 

 

γ. Τρόποι λειτουργίας της αυτόματης επαναφοράς:  

Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επιλογής των ακόλουθων τρόπων λειτουργίας: 

- Αυτόματη επαναφορά ΕΚΤΟΣ. Η επαναφορά δεν είναι δυνατή. 

- Ένα επανακλείσιμο, είτε ταχύ είτε βραδύ 

- Ένα ταχύ και ένα βραδύ επανακλείσιμο 

- Ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίματα. 

 

δ. Περιγραφή λειτουργίας της αυτόματης επαναφοράς: 
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Στην περίπτωση σφάλματος (φάσεων ή γης) θα ενεργοποιείται οποιαδήποτε βαθμίδα 

υπερεντάσεως σταθερού η αντιστρόφου χρόνου, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρήστη, και θα 

δίνεται εντολή πτώσεως στον διακόπτη σε χρόνο ρυθμιζόμενο από τον χρήστη. Η αυτόματη 

επαναφορά ενεργοποιείται ή δεν ενεργοποιείται ανάλογα με τη βαθμίδα που αρχικά έχει 

διεγερθεί (αυτό καθορίζεται από τις ρυθμίσεις που έχει κάνει ο κάθε χρήστης). Εάν η αυτόματη 

επαναφορά ενεργοποιηθεί, τότε αναλαμβάνει, και μετά από έναν χρόνο (που έχει 

προγραμματιστεί) δίνει εντολή κλεισίματος στον διακόπτη. 

Εάν το σφάλμα παραμένει, τότε οποιαδήποτε βαθμίδα υπερεντάσεως σταθερού ή αντιστρόφου 

χρόνου, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρήστη, αναλαμβάνει τον έλεγχο και δίνει εντολή 

πτώσεως στο διακόπτη μετά από ένα συγκεκριμένο προγραμματισμένο χρόνο. 

Η αυτόματη επαναφορά μετά από έναν προγραμματισμένο χρόνο δίνει εντολή κλεισίματος και 

πάλι στο διακόπτη. Εάν το σφάλμα συνεχίζει να παραμένει, τότε και πάλι οποιαδήποτε βαθμίδα 

υπερέντασης σταθερού ή αντιστρόφου χρόνου ανάλογα με τις ρυθμίσεις του χρήστη , 

αναλαμβάνει τον έλεγχο και δίνει εντολή πτώσεως στον διακόπτη, μετά φυσικά από έναν 

προγραμματισμένο χρόνο, και με οριστικό κλείδωμα του διακόπτη στη θέση αυτή, εφόσον έχει 

συμπληρωθεί ο συνολικός αριθμός (βάσει της σχετικής ρύθμισης του χρήστη) 

επανακλεισιμάτων. 

 

ε. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με χρονικά παραμετροποιήσιμη λειτουργία 

δέσμευσης της αυτόματης επαναφοράς οποτεδήποτε δίνεται χειροκίνητα εντολή κλεισίματος 

στον διακόπτη της γραμμής. 

 

στ. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα απαρίθμησης των ταχέων καθώς και των 

βραδέων επανακλεισιμάτων. 

 

13. Επιπρόσθετες απαιτούμενες είσοδοι της ΨΜΕΠ 
 

Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δώδεκα (12) ψηφιακές εισόδους (binary inputs) στα 

110V Σ.Ρ. για εισόδους όπως αυτές παρακάτω: 

 

α. Είσοδο για σήμα αφόρτιστου ελατηρίου Α/Δ. 

 

β. Είσοδο για σήμα χαμηλής πίεσης SF6 Α/Δ. 

 

γ. Ζευγάρι εισόδων για τη θέση του Α/Δ. 

 

δ. Ζευγάρι εισόδων για τη θέση του φορείου. 

 

ε. Ζευγάρι εισόδων για τη θέση του γειωτή. 

 

στ. Είσοδο για σήμα βλάβης διπλανής ΨΜΕΠ. 

 

ζ. Είσοδο για σήμα πτώσης μικροαυτόματου (μΑΔ) τάσεως. 

 

η. Ζευγάρι εισόδων για επιτήρηση τάσεων 110V DC. 

 

Υπογραμμίζεται ότι στην περίπτωση που η παρακολούθηση της υγείας των κυκλωμάτων των 

πηνίων πτώσης του Α/Δ υλοποιείται μέσω των ψηφιακών εισόδων της ΨΜΕΠ, θα πρέπει ο 

αριθμός των εισόδων να προσαυξηθεί καταλλήλως. Επίσης θα πρέπει η προσφορά για τις 

ΨΜΕΠ να περιλαμβάνει και τυχόν παρελκόμενο εξοπλισμό για την υλοποίηση της 

παρακολούθησης της υγείας των κυκλωμάτων των πηνίων πτώσης του Α/Δ. 

 

Επίσης σημειώνεται ότι όλες οι ψηφιακές είσοδοι έχουν θεωρηθεί ανεξάρτητες και συνεπώς 

ικανές να συνδεθούν σε διαφορετικές τάσεις (P, Q, S, I). Για τις περιπτώσεις που οι 
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προτεινόμενες ΨΜΕΠ διαθέτουν ομάδες ψηφιακών εισόδων με κοινό ακροδέκτη θα ήταν 

συνετό να επαυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός τους. 

 

 

 

14. Επαφές εξόδου για έλεγχο διακόπτη και σήμανση 

 
A. Επαφές εξόδου για έλεγχο διακόπτη (βαρέως τύπου) 

 
Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τον ακόλουθο αριθμό επαφών βαρέως τύπου και 

με τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

α. Αριθμός επαφών για τον έλεγχο και την πτώση του διακόπτη: 

Μία (1) επαφή κανονικά ανοικτή (1 ΝΟ) για άνοιγμα ή πτώση και 

Μία (1) επαφή κανονικά ανοικτή (1 ΝΟ) για κλείσιμο ή ζεύξη μέσω αυτόματης 

επαναφοράς. 

β. Όσον αφορά στις ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε Πίνακες ΜΤ τύπου CM, αυτές θα 

διαθέτουν έξι επιπλέον επαφές εξόδου για τον χειρισμό των τριών βαθμίδων πυκνωτών. 

 
γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά των επαφών βαρέως τύπου: 

Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας: 5 Α 

Ρεύμα βραχείας διάρκειας κατά τη ζεύξη: 30 Α για 0.5 s 

Ικανότητα διακοπής στα 110 V Σ.Ρ.:  ≥ 0.25 Α 

 
Β. Επαφές εξόδου για σήμανση 

 

Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με τον ακόλουθο αριθμό επαφών για σήμανση, 

προσαρμοσμένων στις λειτουργίες που διαθέτει ανάλογα με τον τύπο πίνακα ΜΤ στον οποίο 

θα τοποθετηθεί : 

 

α. Αριθμός επαφών σε σχέση με τις επιμέρους: 

Υ/Ε Φάσης (I> και Ι>>): μία επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ) 

Υ/Ε Γης (IΕ> και ΙΕ>>): μία επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ) 

SEF (IΕs > και IΕs >>): μία επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ) 

Υ/Ε Αρνητικής ακολουθίας (I2>) και προστασία κομμένου αγωγού (I2/Ι1>): μία επαφή 

κανονικά ανοικτή (ΝΟ) 

Υποσυχνότητας (f<): μία επαφή κανονικά ανοικτή (ΝΟ) 

 

Συνεπώς, θα πρέπει η ΨΜΕΠ να διαθέτει πέντε (5) επαφές όπως ορίστηκαν παραπάνω ή να 

είναι δυνατόν να προγραμματιστούν από τον χρήστη. 

 

β. Αριθμός επαφών σε σχέση με την αυτόματη επαναφορά και τα στιγμιαία: 2 ΝΟ 

Μία για ένδειξη ότι η αυτόματη επαναφορά έχει δεσμευθεί. 

Μία για ένδειξη ότι τα στιγμιαία στοιχεία ( Ι>>, IE >>) έχουν δεσμευτεί. 

 

Συνολικός αριθμός επαφών σήμανσης: 7 

 

γ. Τεχνικά χαρακτηριστικά των επαφών για σήμανση: 

Ονομαστικό ρεύμα συνεχούς λειτουργίας: 1Α 

Ρεύμα βραχείας διάρκειας κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ.: 8Α για 0.5 sec 

Ικανότητα διακοπής στα 110 V Σ.Ρ.: 0.25 Α 
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Επίσης σημειώνεται ότι όλες οι επαφές εξόδου έχουν θεωρηθεί ανεξάρτητες και συνεπώς ικανές 

να συνδεθούν σε διαφορετικές τάσεις (P, Q, S, I). Για τις περιπτώσεις που οι προτεινόμενες 

ΨΜΕΠ διαθέτουν ομάδες επαφών εξόδου με κοινό ακροδέκτη θα ήταν συνετό να επαυξηθεί 

περαιτέρω ο αριθμός τους. 

 

15. Επικοινωνίες 

 
α. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να διαθέτει δυνατότητα επικοινωνίας μέσω οπτικής (ή ηλεκτρικής στην 

περίπτωση που οι μεταγωγείς δεδομένων δικτύου δεν υποστηρίζουν οπτική διασύνδεση) θύρας 

με ένα αυτόματο σύστημα προστασίας και ελέγχου υποσταθμού μέσω πρωτοκόλλου 

IEC61850.  

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην τοπολογία του δικτύου επικοινωνίας μεταξύ RTU και 

ΨΜΕΠ, καθώς και στον τρόπο σύνδεσης του παρελκόμενου εξοπλισμού, ώστε το επίπεδο 

εφεδρείας να είναι πολύ υψηλό. Οποιαδήποτε πρώτη βλάβη στο επίπεδο φυσικού μέσου της 

επικοινωνίας (βλάβη οπτικής ίνας/καλωδίου Ethernet, βλάβη μεταγωγέα δεδομένων δικτύου, 

συμπεριλαμβανομένης και της διακοπής της τροφοδοσίας του) δεν πρέπει να οδηγήσει σε 

απώλεια μεταδιδόμενων πληροφοριών. Η αποκατάσταση της επικοινωνίας μέσω εναλλακτικής 

διαδρομής πρέπει να είναι άμεση.  

Συνεπώς κάθε ΨΜΕΠ πρέπει να διαθέτει δύο θύρες Ethernet, οι οποίες θα είναι ικανές να 

υποστηρίξουν το πρωτόκολλο δικτυακής εφεδρείας PRP (Parallel Redundancy Protocol) ή 

όποιο άλλο πρωτόκολλο απαιτείται με βάση τη διαμόρφωση του ψηφιακού δικτύου του Υ/Σ 

στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν.   

 

β. Επιπλέον η ΨΜΕΠ θα πρέπει να διαθέτει το πρωτόκολλο SNTP για χρονοσυγχρονισμό. 

 

γ. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει επιπλέον να είναι εφοδιασμένη με θύρα “Ethernet” ή “Usb” για 

επικοινωνία με φορητό ΗΥ. 

 

δ. Μαζί με το σύνολο των ΨΜΕΠ θα πρέπει να δοθεί το όποιο λογισμικό απαιτείται για την 

ρύθμιση και επικοινωνία της ΨΜΕΠ με φορητό ΗΥ και αυτόματο σύστημα ελέγχου. 

 
ε. Μαζί με το σύνολο των ΨΜΕΠ θα πρέπει να δοθούν και καλώδια επικοινωνίας των ΨΜΕΠ 

με φορητό ΗΥ. 

 

16. Καταγραφή σφαλμάτων, γεγονότων και διαταραχών 
 

Η λειτουργία καταγραφής σφαλμάτων, συμβάντων και παλμογραφημάτων, θα χρησιμοποιείται 

για την καταγραφή των φασικών και ρευμάτων γης κατά τη διάρκεια σφάλματος, έτσι ώστε να 

διευκολύνεται η ανάλυση σφαλμάτων και να βελτιώνεται η κατανόηση λειτουργίας του 

σχήματος προστασίας. 

 

α. Η καταγραφή σφαλμάτων και συμβάντων θα «εκκινεί» από κάθε σήμανση προστασίας και 

σήμα πτώσης ή διέγερση/ αποδιέγερση στοιχείου προστασίας, από κάθε αλλαγή κατάστασης 

λογικής εισόδου, από κάθε αλλαγή ρυθμίσεων και από κάθε συμβάν αυτοελέγχου που λαμβάνει 

χώρα. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει σε εσωτερική μόνιμη μνήμη 

τα πιο πρόσφατα συμβάντα (ημερομηνία και χρονική στιγμή συμβάντος με ανάλυση χρόνου 1 

ms). Σε περίπτωση συμβάντος σφάλματος, οι χαρακτηριστικές του τιμές (π.χ. χρονική στιγμή 

και ημερομηνία, τύπος, μετρούμενο ρεύμα ανά αναλογικό κανάλι) θα αποθηκεύονται για 

περαιτέρω ανάλυση. 

 

β. Η καταγραφή παλμογραφημάτων θα εκκινεί από κάθε σήμανση προστασίας και σήμα 

πτώσης, όπως και από κάθε λογική είσοδο ή απομακρυσμένη εντολή. Η καταγραφή 

παλμογραφημάτων θα περιλαμβάνει την κυματομορφή κάθε μετρούμενου αναλογικού 
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σήματος (διακριτές τιμές από τη δειγματοληψία), όπως και πληροφορίες σχετικά με τις 

καταστάσεις των ψηφιακών εισόδων και εξόδων για το συγκεκριμένο διάστημα καταγραφής, 

το οποίο θα είναι τουλάχιστον 3 s. Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης χρονικού παραθύρου πριν 

την εκκίνηση της λειτουργίας για την καταγραφή δεδομένων πριν την εκδήλωση του 

συμβάντος/σφάλματος. Η ΨΜΕΠ θα πρέπει να αποθηκεύει κατ’ ελάχιστο τις πέντε (5) πιο 

πρόσφατες παλμογραφικές καταγραφές στη μνήμη του. Οι παλμογραφικές καταγραφές θα 

μπορούν να εξαχθούν σε μορφή Comtrade Standard. 

 

γ. Οι καταγραφές σφαλμάτων, συμβάντων και παλμογραφημάτων θα μπορούν να ανακτηθούν 

τοπικά μέσω της διεπαφής χρήστη στην πρόσοψη της ΨΜΕΠ ή εξ αποστάσεως μέσω της 

διεπαφής επικοινωνίας της ΨΜΕΠ με το σύστημα ελέγχου του Υ/Σ. Σημειώνεται ότι και για 

τις δυο περιπτώσεις ο ανάδοχος στο πλαίσιο της σύμβασης των ΨΜΕΠ οφείλει να παραδώσει 

το αντίστοιχο λογισμικό. 

 

17. Διαστάσεις της ΨΜΕΠ 

 
Οι παρακάτω διαστάσεις ισχύουν μόνο στην περίπτωση που η προμήθεια αφορά μεμονωμένες 

ΨΜΕΠ. Δεν ισχύουν στην περίπτωση που οι ΨΜΕΠ είναι μέρος της προμήθειας 

μεταλλοενδεδυμένων πινάκων. 

 

Οι διαστάσεις της ΨΜΕΠ θα είναι ως ακολούθως: 

• Το μέγιστο ύψος θα είναι 30 cm. 

• το μέγιστο πλάτος θα είναι 25 cm. 

• Το μέγιστο βάθος θα είναι 30 cm. 

 
 

VII. ΔΟΚΙΜΕΣ 

 
Α. Δοκιμές Σειράς (κατά IEC 60255-5) 

1. Δοκιμή τάσεως βιομηχανικής συχνότητας : 2 kV rms, 50 Hz 

 

Β. Δοκιμές Τύπου 

1. Δοκιμή κρουστικής τάσεως :    5 kV αιχμή, 1.2/50μs,0.5J 

(κατά IEC 60255-5)     3 θετικοί και 3 αρνητικοί 

παλμοί σε διαστήματα των 

5 δευτερολέπτων 

 

2. Δοκιμή υψηλής συχνότητας :    2.5 kV αιχμή, 1MHz, 

( κατά IEC 60255-22-1)    t=15ms, 400 παλμοί ανά 

δευτερόλεπτο, 

διάρκεια=2 δευτερόλεπτα 

 

3. Δοκιμή Ταχέων Μεταβατικών :   2 kV 5/50 ns, 5 kHz, 

(κατά IEC 60255-22-4 και 61000-4-4)   διάρκεια παλμού 15 δευτερόλεπτα, 

ρυθμός επαναλήψεων : 

κάθε 300 ms για ένα λεπτό 

 

4. Μηχανική δοκιμή δόνησης κατά τη   60-150 Hz,  

επιτάχυνση 0.5 g 

λειτουργία της ΨΜΕΠ:    ρυθμός σάρωσης : 

      1 οκτάβα / λεπτό 

(κατά IEC 60255-21-1 και 60068-2-6)   20 κύκλοι σε 3 ορθογώνιους άξονες 

 

5. Δοκιμή ηλεκτροστατικής εκφόρτισης 
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(κατά IEC-60255-22-2, κλάση IV) :   8kV εκφόρτιση επαφής, 15kV 

εκφόρτιση σε κενό αέρος, 

αμφότερες πολικότητες, 

150pF, Ri=330Ω 

 

 

VIII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ  

 ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
α. Σχέδια καλωδιώσεων – διαστάσεων 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με τις προσφορές τους, σχέδια στα οποία να 

φαίνονται οι διαστάσεις της ΨΜΕΠ, σχέδια συρμάτωσής της, διαγράμματα απαραίτητα για την 

κατανόηση των λειτουργιών προστασίας της, καθώς και τα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια στα 

οποία θα αναφέρονται οι δυνατότητες της προσφερόμενης ΨΜΕΠ. 

 

β. Συμπληρωμένο το συνημμένο παράρτημα ‘Α’.  

Η μη συμπλήρωση του Παραρτήματος Α ή η ελλιπής συμπλήρωσή του, θα αποτελεί επαρκή 

λόγο απόρριψης της προσφοράς. 

 

γ. Πιστοποιητικά για τις προδιαγραφόμενες δοκιμές τύπου σε αυτήν εδώ την τεχνική 

περιγραφή. Η αποδοχή ή όχι των πιστοποιητικών αυτών είναι στην κρίση του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

 

ΙX. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Οι ΨΜΕΠ θα πρέπει να παραδοθούν κατάλληλα συσκευασμένες, κάθε μια μέσα σε χάρτινο 

κιβώτιο στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για αυτό το είδος εξοπλισμού.  
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 

Σε περίπτωση μη απάντησης στις παρακάτω ερωτήσεις, η προσφορά θα απορριφθεί. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ‘Α’ : ΨΜΕΠ (ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ) 

– ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

ΜΤ 

 

1. Τύπος και κατασκευαστής των ΨΜΕΠ: ......................  

  

2. Είναι οι ΨΜΕΠ εφοδιασμένες με δυνατότητα σταθερού και  

     αντιστρόφου χρόνου υπερέντασης φάσεων-γης;  ......................  

 

3. Διαθέτουν οι ΨΜΕΠ, που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων   ......................  

  και υπόγειων αναχωρήσεων, λειτουργία υποσυχνότητας;  

            

 

4. Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων   ......................  

διαθέτουν αυτόματη επαναφορά; Η αυτόματη επαναφορά έχει δυνατότητα  

ενός ταχέως επανακλεισίματος και δύο τουλάχιστον διαδοχικών βραδέων 

επανακλεισιμάτων;  ......................  

 

5. Οι ΨΜΕΠ που θα τοποθετηθούν σε πίνακες ΜΤ εναέριων αναχωρήσεων   ......................  

μπορούν να ανιχνεύσουν ασθενή σφάλματα γης με δυνατότητα  

ενεργοποίησης κριτηρίου κατεύθυνσης;  (SEF protection)  ......................  

 

6. Βαθμός προστασίας της θήκης της ΨΜΕΠ.  ......................  

 

7. Θερμοκρασιακή περιοχή αντοχής της ΨΜΕΠ κατά τη λειτουργία.  ......................  

8. Αντοχή σε υψόμετρο.  ......................  

9. Αντοχή σε συνθήκες υγρασίας.  ......................  

10. Τύπος των ακροδεκτών της ΨΜΕΠ.  ......................  

 

11. Είναι οι ακροδέκτες της ΨΜΕΠ κατάλληλοι για συρμάτωση με 

        καλώδιο διατομής 2,5 mm2  ......................  

12. Βοηθητική τάση τροφοδοσίας της ΨΜΕΠ.  ......................  

13. Ονομαστικό ρεύμα εισόδου της ΨΜΕΠ.  ......................  

 Για την προστασία Ασθενών Ρευμάτων Γης  ......................  

14.  Θερμική ικανότητα αντοχής της ΨΜΕΠ.  ......................  

Για 0,5 δευτερόλεπτα  ......................  

Για 1 δευτερόλεπτο  ......................  

Για 2 δευτερόλεπτα  ......................  

Συνεχώς  ......................  
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15.  Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου  ......................  

       VI-9 της παρούσας ΤΠ και ποιες είναι αυτές;   ......................  

 (ανάλογα με τον τύπο πίνακα ΜΤ στον οποίο  ......................  

 πρόκειται να εγκατασταθούν)   ......................  

 

16. Καλύπτουν οι προσφερόμενες ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου 

      VI-10 της παρούσας ΤΠ και ποιες είναι αυτές;  ......................  

   ......................  

   ......................  

   ......................  

17. Περιοχές Ρυθμίσεων των ΨΜΕΠ και βήμα ρύθμισης 

Α. Υπερέντασης Σταθερού Χρόνου 

α. φάση (Ι>)  ......................  

β. γη (ΙΕ>)  ......................  

γ. SEF (ΙES>)  ......................  

δ. αρνητική ακολουθία (Ι2>)  ......................  

ε. φάση (Ι>>)  ......................  

στ. γη (ΙΕ >>)  ......................  

ζ. SEF (ΙES >>)  ......................  

η. Χρόνος καθυστέρησης  

     (για Ι> ,ΙΕ >,Ι2 > , Ι >> , ΙΕ >>)  ......................  

θ. Χρόνος καθυστέρησης  

     ( για ΙES >, ΙES >> )    ......................  

ι. Ανοχή σφάλματος ρύθμισης-διέγερσης  

    (για  Ι> , ΙΕ >, Ι2 >, ΙES >, Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >>)  ......................  

ια. Λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης  

    (για  Ι> , ΙΕ >, Ι2 >, ΙES > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >>)    ......................  

ιβ. ακρίβεια χρόνου πτώσης  

    (για  Ι> , ΙΕ >, Ι2 >, ΙES > , Ι >> , ΙΕ >>, ΙES >>)    ......................  

B. Υπερέντασης Αντιστρόφου Χρόνου 

α. φάση (Ιp>)  ......................  

β. γη (ΙΕp>)  ......................  

γ. αρνητική ακολουθία(Ι2p>)  ......................  

δ. πολλαπλασιαστής χρόνου  ......................  

ε. ανοχή σφάλματος ρύθμισης διέγερσης 

    (για  Ιp, ΙEP , Ι2P)  ......................  

στ. λόγος αποδιέγερσης / διέγερσης 

    (για  Ιp, ΙEP , Ι2P)    ......................  

ζ. ακρίβεια χρόνου πτώσης 
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    (για  Ιp, ΙEP , Ι2P)    ......................  

Γ. Προστασία Κομμένου Αγωγού 

α. ρύθμισης διέγερσης Ι2/Ι1  ......................  

β. Χρόνος Καθυστέρησης  ......................  

γ.      ελάχιστο ρεύμα φάσης   ......................  

Δ. Λειτουργία Δέσμευσης/ Περιορισμού Ρευμάτων Ηλέκτρισης 

α. ποσοστό 2ης αρμονικής (%)  ......................  

β. Χρόνος Καθυστέρησης   ......................  

Ε. Αυτόματη Επαναφορά 

α. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου  

κατά το ταχύ επανακλείσιμο:  ......................  

β. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου 

κατά το πρώτο βραδύ επανακλείσιμο:  ......................  

γ. Περιοχή ρύθμισης νεκρού χρόνου  

κατά το δεύτερο βραδύ επανακλείσιμο  ......................  

δ. Περιοχή ρύθμισης για τον επανακαθορισμό (αρχικοποίηση)  

του χρόνου του ηλεκτρονόμου, μετά από επιτυχή κύκλο 

επανακλεισίματος  ......................  

ε. Περιοχή ρύθμισης για δέσμευση της αυτόματης 

επαναφοράς οποτεδήποτε δίνεται χειροκίνητα εντολή 

κλεισίματος του διακόπτη  ......................  

ΣΤ.    Προστασία Υποσυχνότητας  

α. Ρύθμιση διέγερσης :                 ……………... 

β. Χρόνος λειτουργίας:                 ……………… 

γ. Διαφορά διεγέρσεως-αποδιεγέρσεως:               ……………… 

Ζ.        Ανοχή Σφάλματος Μέτρησης 

α. Ρεύματα φάσεων  ......................  

β. 3Ι0 ( αθροιστικό – υπολογιζόμενο ρεύμα γης)  ......................  

γ. ΙG (ρεύμα γης - μετρούμενο)  ......................  

δ. Ι1 (ρεύμα θετικής ακολουθίας)  ......................  

ε. Ι2 (ρεύμα αρνητικής ακολουθίας)  ......................  

στ.   Τάσεις                                                                                            ......................  

ζ. Συχνότητα                                                                                      ......................  

18.  Απαιτούμενα χαρακτηριστικά της αυτόματης επαναφοράς 

 α. Υπάρχει η δυνατότητα απομόνωσης της ΑΕ;  ......................  

 β. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα επανακλείσιμο (ταχύ ή βραδύ)  .......................  

γ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και ένα βραδύ επανακλείσιμο;      ........................  

δ. Υπάρχει η δυνατότητα για ένα ταχύ και δύο βραδέα επανακλεισίματα;   ......................  

ε. Αριθμός επανακλεισιμάτων  ......................  

στ. Διαθέτει η ΨΜΕΠ απαριθμητή λειτουργιών για το ταχύ 

      επανακλείσιμο και τα βραδέα επανακλεισίματα;  ......................  
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19.  Χαρακτηριστικά επαφών Βαρέως Τύπου 

α. Αριθμός επαφών για έλεγχο και πτώση του ΔΙ  ......................  

γ. Αριθμός επαφών για χειρισμό των βαθμίδων πυκνωτών 

(στις ΨΜΕΠ των πυλών ΜΤ Πυκνωτών)  ......................  

γ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών βαρέως τύπου  ......................  

δ. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 s) των επαφών βαρέως 

    τύπου κατά τη ζεύξη στα 110 V Σ.Ρ.  ......................  

ε. Ικανότητα διακοπής των επαφών βαρέως 

    τύπου στα 110 V Σ.Ρ  ......................  

20.  Χαρακτηριστικά Επαφών για Σήμανση 

α. Αριθμός επαφών για σήμανση λειτουργιών των επιμέρους προστασιών (ανάλογα τον 

τύπο πίνακα ΜΤ όπου θα εγκατασταθούν)  ......................  

β. Είναι οι επαφές προγραμματιζόμενες;  ......................  

γ. Αριθμός επαφών σχετικά με αυτόματη επαναφορά και στιγμιαία  ......................  

δ. Ονομαστικό ρεύμα επαφών για σήμανση  ......................  

ε. Ρεύμα βραχείας διάρκειας (0,5 s) των επαφών σήμανσης  

    κατά τη ζεύξη στα 110V Σ.Ρ.  ......................  

στ. Ικανότητα διακοπής των επαφών σήμανσης στα 110 V Σ.Ρ  ......................  

 

21.   Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VI-15 της τεχνικής 

        περιγραφής; 

 α. Η ΨΜΕΠ είναι συμβατή με το πρωτόκολλο IEC 61850;  ......................  

 β. Η ΨΜΕΠ μπορεί να επικοινωνεί μέσω δύο οπτικών θυρών και να υποστηρίζει   ...........  

 το πρωτόκολλο δικτυακής εφεδρείαςPRP ή άλλο πρωτόκολλο που έχει ζητηθεί;

 ......................  

γ. Η ΨΜΕΠ διαθέτει πρωτόκολλο SNTP για χρονοσυγχρονισμό;            

  ......................  

22.  Καλύπτει η ΨΜΕΠ τις απαιτήσεις της παραγράφου VΙ-16 της τεχνικής 

       περιγραφής;  ......................  

α. Μπορεί η ΨΜΕΠ να καταγράψει σφάλματα σε μορφή γεγονότων και 

παλμογραφημάτων;         

β. Χρονοδιαχωρισμός γεγονότων σφάλματος  ......................  

γ. Ελάχιστος χρόνος καταγραφής   ......................  

δ. Ελάχιστος αριθμός αποθήκευσης πρόσφατων παλμογραφημάτων  

στη μνήμη της ΨΜΕΠ   ......................  

23. Αναλυτική περιγραφή όλων των επιπρόσθετων εισόδων της ΨΜΕΠ 

  ......................  

  ......................  

  ......................  
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24. Κατανάλωση της ΨΜΕΠ σε VA   ......................  

25. Βάρος της ΨΜΕΠ   ......................  

26. Συνολικές διαστάσεις της ΨΜΕΠ   ......................  

27. Είναι η ΨΜΕΠ κατάλληλη για τοποθέτηση εν εσοχή σε Πίνακα;            ......................  

28.  Είναι η  ΨΜΕΠ εφοδιασμένη με πληκτρολόγιο και θύρα (Ethernet ή Usb) επικοινωνίας 

για τους σκοπούς των ρυθμίσεων και παραμετροποίησης;   ......................  

29.  Δίνεται το απαιτούμενο λογισμικό για ρύθμιση και επικοινωνία της ΨΜΕΠ;  ....................  

30. Δίνονται καλώδια για την επικοινωνία της ΨΜΕΠ με PC;   ......................  

 

  



18 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΤ (ΣΕ 

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ) – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

 

Τα σχήματα προστασίας για τις υπόλοιπες πύλες ΜΤ διαμορφώνονται ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής περιγραφής. 

Master Trip 

86 

3I>51 3I>>, 3I>>> 

50 

IE> 

51N 

IE>>, IE>>> 

50N 

I2> 

46 

I2/I1> 

46BC 

I2f/I1f> 

IES> 

51SG 

IES>> 

50SG 

3 

1 

PROTECTION 
LOCAL HMI 

Text or graphic LCD 

display, LED indicators, 

navigation keys, push 

buttons etc. 

SUPERVISION 

Trip circuit supervision 

(TCS) - 74TC 

CT and VT supervision 

(CTS/VTS) 

CONTROL 

I <-> O CB  

I -> O - 79 

COMMUNICATION 

Protocol:IEC61850 

Ports:2  

Redundancy Protocol: PRP 

Interface with laptop  

(USB/Ethernet) 

INPUT/OUTPUT 

BINARY INPUT 

BINARY OUTPUT 

12 

9 

ANALOG INPUT 

CURRENT  

TRANSFORMER 
ADDITIONAL FUNCTIONS 

• Sequence of events 
• Analog fault recorder 
• IED self supervision 
• User management 

• Two setting groups 
• Programmable logic 
• CB wear monitoring 
• Time synchronization 

(SNTP) 
• Fault Locator 

4 

MEASUREMENTS 

• 3I – 3phase current 

• 3I0 – Residual current 

• IG – Earth current 

• I2 – Neg. Seq. current 

• 3V - 3phase voltage 

• P, Q, cosφ, f 

f< 

81U 



 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ SS-140/9/Δεκέμβριος 2016 

 
Φύλλο Αλλαγών Νο.1 

Σεπτέμβριος 2021 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Όπου γίνεται αναφορά σε Κανονισμούς και Προδιαγραφές, εφαρμόζεται η 

τελευταία έκδοσή τους. 

2. Το καλώδιο θα κατασκευάζεται και θα δοκιμάζεται σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή SS-140/9/Δεκέμβριος 2016 με την πρόσθετη απαίτηση να είναι 

Ευρωκλάσης Dca–s2, d2, a2 ως προς την αντίδρασή του στη φωτιά. 

Συγκεκριμένα, θα υπόκειται επιτυχώς τις σχετικές δοκιμές σύμφωνα με τον 

πίνακα 1 του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13501-6. 

3. Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα είναι είτε από ελαστομερές υλικό, 

βραδύκαυστο, χαμηλού καπνού και ελεύθερο αλογόνου σύμφωνα με 

αναγνωρισμένο Πρότυπο είτε από  θερμοπλαστικό υλικό, βραδύκαυστο, χαμηλού 

καπνού και ελεύθερο αλογόνου, τύπου ST8  σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60502. 

4. Η μόνωση των αγωγών θα είναι είτε από αιθυλενιούχο-προπυλενιούχο ελαστικό 

(EPR) είτε  από διασταυρωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), αντίστοιχα. 

5. Οι δοκιμές που αφορούν τον μανδύα και τη μόνωση, θα ελέγχουν τα  

χαρακτηριστικά των υλικών με βάση τα Πρότυπα κατασκευής τους. 

6. H Ευρωκλάση του καλωδίου ως προς την αντίδρασή του στη φωτιά, 

συγκεκριμένα η επισήμανση “Dca–s2, d2, a2”, θα αναγράφεται: 

-Στην επισήμανση του μανδύα του καλωδίου, σε διαστήματα των 50 cm, μετά 

την επισήμανση του τύπου και της διατομής του καλωδίου  

- Στη μεταλλική πινακίδα των ξύλινων στροφείων, μετά την επισήμανση του 

τύπου και  της διατομής του καλωδίου.  

Η πινακίδα του στροφείου θα φέρει τις προβλεπόμενες πληροφορίες στο 

πρότυπο EN 50575 για σύστημα πιστοποίησης AVCP 3. 

7. Για την εξασφάλιση της αρτιότητας του παραδιδόμενου μήκους κάθε στροφείου, 

θα τοποθετείται στο ελεύθερο άκρο του καλωδίου, σε εύλογη απόσταση από την 

κεφαλή του, κατάλληλη διακριτική σήμανση (π.χ. αυτοκόλλητη ετικέτα ή ίχνος 

από σφραγίδα κ.λπ.), ενδεικτική του κάθε κατασκευαστή. Επίσης, το εσωτερικό 

άκρο του κάθε στροφείου θα είναι ορατό και προσβάσιμο σε μία πλευρά του 

στροφείου. 

8. Διευκρινίζεται ότι η στεγανοποίηση των άκρων των καλωδίων στα στροφεία θα 

γίνεται με θερμοσυστελλόμενα επιστόμια. 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ-ΔΕΕΔ-417/Οκτώβριος 2021 
 

Φύλλο Αλλαγών Νο.1 

Νοέμβριος 2021 
 

1. Εφόσον οι Ψηφιακές Μονάδες Ελέγχου & Προστασίας (ΨΜΕΠ) θα υλοποιούν την 

προστασία και τον έλεγχο υπαίθριων πυλών ΜΤ, θα τοποθετηθούν ανάλογα με την 

πύλη ΜΤ που αφορούν :  

• Στους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Αναχωρήσεων ΜΤ, για τις πύλες  

αναχωρήσεων ΜΤ (OLM). 

• Στους Πίνακες Ελέγχου & Προστασίας Μ/Σ, για τις πύλες άφιξης Μ/Σ και τις 

πύλες τομής ζυγών ΜΤ (TM & BSM). 

• Στους Πίνακες  Ελέγχου & Προστασίας Πυκνωτών ΜΤ, για τις πύλες 

Πυκνωτών (CM).  

2. Σχετικά με τις ΨΜΕΠ που αφορούν στις πύλες αναχωρήσεων ΜΤ, τύπου OLM, δεν θα 

υλοποιηθεί η απαίτηση σχετικά με την προστασία ανίχνευσης ασθενών σφαλμάτων 

γης σε εναέριες γραμμές αναχωρήσεων ΜΤ (SEF protection), οπότε δεν θα 

τοποθετηθεί και μετασχηματιστής εντάσεως ισορροπίας πυρήνα. Συνεπώς, όλες οι 

αναφορές στην προστασία ανίχνευσης ασθενών σφαλμάτων γης δεν ισχύουν.  
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INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A. 

TNPRD/ SUBSTATION SPECIFICATION & EQUIPMENT SECTION  

 
 

        February 2017 
 
 

SPECIFICATION SS-20/6 

STEEL STRUCTURES FOR SUBSTATION AND SWITCHING 

STATION MATERIAL 
 
 

I. SCOPE 
 

 This Specification covers the technical characteristics, the 
manufacturing and testing of steel structures used in outdoor 
Substation and Switching station switchyard 

 
 

II         KEYWORDS 
 

Steel structures, Lattice type structures, Steel structures for 
Substations and Switching stations. 

 

 

III       USE 
 

The steel structures shall be used in outdoor substations and switching 
stations to carry extra - high, high and medium voltage (400KV, 150KV, 
66KV, 30KV, 20KV) equipment such as disconnecting switches,  post 
insulators, Voltage transformers, Current transformers, Surge 
arresters, Coupling capacitors, etc. 
 
 

IV        STANDARDS 
 
1. Applicable standards for the steel structures 
  DIN 17100  EN 10025   
  DIN 50115 
  DIN 50125 
  DIN 50111 
  EN 1461 
 
2. Applicable standards for the assembling components 

1. Bolts DIN 7990, DIN 267, DIN 78 
2. Nuts DIN 934, DIN 267 
3. Washers DIN 7989 or DIN 434, DIN 267 
4. Lockwashers DIN 127, DIN 267 
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V        TYPE OF STRUCTURES 
 

 The steel structures shall be either of the lattice type or shall be made 
of prefabricated structural steel members. 

 
 

VI. DESIGN CHARACTERISTICS 
 

 The lattice steel structures shall be manufactured according to the 
relevant drawings which shall be provided each time with the inquiry 
and to be capable to withstand a wind pressure of 180kg/m

2 
which 

corresponds to a wind speed of 150km/h and with a coefficient of 
dynamic pressure of 1.5 

 The computed stresses shall be smaller than the critical stresses of the 
material referred to diagram No 3319 attached hereto.    

 
 

VII. GENERAL TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE STEEL 

STRUCTURES 
 

1. All members of structures will be of structural steel St 37.2 and 
St 52.3 as shown in our drawings and in accordance with standards 
DIN 17100 or in accordance with standard ΕΝ 10025, S235JR and 
S355JR correspondingly. 

2. All members of steel structures shall be hot dipped galvanized in 
accordance with standard EN 1461.  

3. The boring, cutting and bending of all fabricated steel -work shall be 
carried out before galvanizing and shall be such as to prevent any 
possibility of irregularity occurring which might cause difficulty in the 
erection of the supports on the site. 

4. All welding required for the fabrication of column beams and other 
steel work shall be carried out before the final galvanizing of these 
members. 

5. All members shall be marked to facilitate erection.  The marking 
shall be made before galvanizing and must indicate the type of 
structure and the number of the member or plate according to the 
corresponding drawings.  

6. All members of steel structures and plates shall be carefully cut.  
Holes shall be accurately located so that when the members are in 
position the holes will be truly opposite to each other before being 
bolted up.  Drifting of holes will not be allowed. All burrs shall be 
removed before galvanizing. 

7. The manufacturers shall possess an EN 1090-1 conformance 
certificate, which will certify EXC3 execution class, following EN 
1090-2, for the production works concerning the items mentioned in  
the inquiry. 

 During steel work industrialization, hole opening with drilling is 
compulsory only for the following members: 

o Corner legs 
o Holes which are near to the bending zone of the corner 

members and to the gusset plates. 
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o Other members with thickness not exceeding 10mm or 
14mm, for S355 or S235 steel correspondingly, according to  
EN 10025.  

 
 

VIII. ADDITIONAL REQUIREMENTS 
 

1. With the delivery of the steel structures the Suppliers should 
provide 3% additional auxiliary assembling components (bolts, nuts, 
washers, lockwashers etc.) besides those required for the erection 
of the steel structures. 
These additional auxiliary-assembling components shall be 
delivered in separate packets.  

  
2. All steel structures shall bear the manufacturer’s trade- mark or 

symbol. 
 

3. The length of the screw thread of each anchoring rob shall be 
≥130mm. 

 
4. With each anchoring rod shall be delivered three (3) nuts (screwed 

on the bolt), two (2) washers and one (1) lock washer 
 

5. Anchoring rods shall be manufactured of hot dipped galvanized 
structural steel St 52.3, at their entire length, as shown in PPC’s 
drawings. 

 
 

IX. ASSEMBLING COMPONENTS 
 

1. BOLTS 
Metric thread bolts shall be used of class property 6.6 according to 
standard DIN 7990 having a diameter not smaller than 12mm. 
When in position, all bolts or screwed rods shall not stand out from 
their corresponding nuts, as much as is allowed by DIN 78 but in 
any case not more the 10mm. 
The length of the screwed parts shall be such that no screw thread 
part may form part of a sharing plane between parts, this shall be 
avoided with the use of washers. 
For bolts of size M14 DIN 931 shall be applicable and with property 
of 8.8   
 

2. Nuts 
Steel nuts shall be used of hardness 6 according to standard DIN 934 
 

3. Washers 
Shall be used washers according to standard DIN 7989. For the parts 
of U-shaped profiles shall be used washers according to DIN 434. 
 

4. Lockwashers 
Shall be used lockwashers of type B according to standard DIN 127. 
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All the bolts, nuts washers and lockwashers shall be galvanized 
according to standard DIN 267, part 10. 
 
 

X. TESTS 

 
 The following checks and tests shall be carried out in every for 
inspection quantity.  

 

1. Check of certificates, which concern the chemical composition of 
the material. 

 
2. Galvanizing 

  Samples of all galvanized material shall be subjected to the 
galvanizing tests.  Tests shall be carried out according to 
standard DIN 50976 and are referred to the coating thickness, 
the mass per unit area, the adhesion strength and also the 
homogeneity of the zinc coating. 

  In the table 1 are shown the coating thickness and 
corresponding mass per unit area. 

 

 

Table 1 

 
 
 

Type of workpiece 

 
Mean value 

Local coating 
thickness in 

μm 

 
Mean value 

Corresponding 
mass per unit 
area in g/m

2
 

 
Minimum local 

coating 
thickness in 

μm 
Steel parts less than 
1mm thick 

50 360 45 

Steel parts 1mm to 
under 3mm thick 

55 400 50 

Steel parts 3mm to 
under 6mm thick 

70 500 60 

Steel parts 6mm and 
thicker 

85 610 75 

 
 

 3. Dimensional check 

  1. Verification of the main dimensions 

  2. Verification of the cross sections 

  3. Check of interchangeability between the steel structure parts. 

4.  Bending test 

 Bending test (180
o
) shall be carried out according to standard 

DIN 50111and DIN 17100 on samples selected from members 
of structures of each one steel - type and cross section used. 

  
 
 



  SS-20/5 5 

5. Impact test 

 Impact test shall be carried out according to standard            
DIN 50115 and DIN 17100 on samples selected from members 
of structures of each one steel type and cross section used.  

  
6. Tensile 

  Tensile tests shall be carried out according to standard DIN 
17100 or EN 10002 on samples selected from members of 
structures of each one steel - type and cross section used. 

  Dimensions of test pieces shall be in accordance with the 
standard DIN 50125.  For the tensile test the ultimate breaking 
load, the yield point load and the elongation shall be measured 
in order to verity if they are within the permitted limits, which are 
referred in the table 2. 

 

Table 2 
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF STEEL QUALITIES  

FOR STEEL STRUCTURES 

 

Tensile test
 

St  37.2 St 52.3 

Ultimate breaking  340~470 N/mm
2
 490-630 N/mm

2
 

Yield point  235 N/mm
2
 355 N/mm

2
 

Breaking elongation 24%~26% 20%~22% 

 
 

XI. ASSEMBLING (ERECTION) OF STEEL STRUCTURES 

  
 PPC maintains the right to ask from the suppliers to assemble (erect), 
in their own plant sites, any of the structures that sees fit in order to 
verify that they have been properly constructed.    

 

XII. PACKING 
 

 All parts of the steel structures shall be delivered packed as follows 
and never steel structure loose inside a container and if they are 
delivered inside a container this must be in any case open from the 
upper part in order to facilitate the unloading.  

  

a. Parts longer than 2m (>2m) will be packed in packages which shall 
not exceed 2500kgr. 

b. Steel structures parts less than 2m (<2m) in length will be packed in 
packages which shall not exceed 800Kgr. 

c. The above packing (a and b) will be done with wrap wire of proper 
strength so as to withstand the weight of the package during lifting. 

d. All assembling (connecting) components such as bolts, nuts, 
washers and lockwashers shall be delivered inside robust wooden 
box of maximum weight of 50 kg and with the nuts to have been 
screwed on the bolt etc.   
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        Φεβρουάριος 2017 
 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-20/6 

ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Υ/Σ ΚΑΙ ΚΥΤ 
 

 
I. ΣΚΟΠΟΣ 
 Η προδιαγραφή αυτή αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την 

κατασκευή, και τις δοκιμές ικριωμάτων που χρησιμοποιούνται σε 
υπαίθριους Υποσταθμούς και ΚΥΤ.  

 
 

II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 Χαλύβδινα Ικριώματα, Ικριώματα δικτυωτού τύπου, χαλύβδινα 

ικριώματα Υ/Σ-ΚΥΤ  
 
 

III. ΧΡΗΣΗ 
 Τα χαλύβδινα Ικριώματα θα χρησιμοποιηθούν για να φέρουν τον 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό Υπερύψηλης, Υψηλής και Μέσης τάσης, 
400kV-150kV-66kV-30kV-20kV δηλαδή αποζεύκτες, μονωτήρες 
στήριξης ζυγών, Μ/Σ τάσεως, Μ/Σ εντάσεως αλεξικέραυνα, πυκνωτές 
ζεύξης κ.τ.λ  

  
 

IV. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
1. Εφαρμόσιμοι κανονισμοί για χαλύβδινα ικριώματα 

DIN 17100 ή ο αντίστοιχος EN 10025 
DIN 50115 
DIN 50125 
DIN 50111 
EN 1461 
 

2. Εφαρμόσιμοι κανονισμοί για τα υλικά συναρμολόγησης 
1. Κοχλίες DIN 7990, DIN 267, DIN 78 
2. Περικόχλια DIN 934, DIN 267 
3. Παράκυκλοι DIN 7989A ή DIN 434, DIN 267 
4. Παράκυκλοι ασφαλείας DIN 127, DIN 267 
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V.  ΤΥΠΟΙ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 
 

          Τα χαλύβδινα ικριώματα θα είναι δικτυωτού τύπου ή από 
προκατασκευασμένα τυποποιημένα ολόσωμα χαλύβδινα μέλη. 

 
 

VI. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 Τα δικτυωτά ικριώματα θα κατασκευασθούν με βάση τα σχετικά σχέδια 
τα οποία χορηγούνται κάθε φορά με την διακήρυξη και να αντέχουν 
πίεση ανέμου 180kgr/m

2
 η οποία αντιστοιχεί με ταχύτητα ανέμου 

150km/h και με συντελεστή δυναμικής πιέσεως 1.5 
Οι καταπονήσεις οι οποίες προκύπτουν από υπολογισμό θα είναι 
μικρότερες από την κρίσιμη καταπόνηση του υλικού που αναφέρεται 
στο συνημμένο διάγραμμα Νο 3319.  
 
 

VII. ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 

 1. Όλα τα μέλη των ικριωμάτων θα είναι από χάλυβα τύπου ST37.2 και 
ST52.3 όπως φαίνεται στα σχέδια και σύμφωνα με τους 
κανονισμούς DIN  17100 ή σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ 
10025 S235JR και S355JR αντίστοιχα. 

 
           2. Όλα τα μέλη των ικριωμάτων θα είναι επιψευδαργυρωμένα εν θερμώ 
  σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΝ 1461. 
 
           3. Η διάνοιξη οπών η κοπή και η κάμψη όλων των χαλύβδινων μελών 

θα εκτελεσθούν πριν από την επιψευδαργύρωση, με τέτοιο τρόπο 
ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα ανωμαλίας η οποία θα 
μπορούσε να προκαλέσει δυσκολία στην ανέγερση του ικριώματος. 

 
           4. Όλες οι συγκολλήσεις που απαιτούνται για την κατασκευή  

πυλώνων, δοκών και άλλων κατασκευών θα εκτελεσθούν πριν απο 
την επιψευδαργύρωση των μελών τους.  
 

5. Όλα τα μέλη θα φέρουν διακριτικό χαρακτηρισμό για διευκόλυνση 
κατά την συναρμολόγηση. Η ανάγλυφη εγχάραξη θα εκτελεσθεί πριν 
από την επιψευδαργύρωση και πρέπει να προσδιορίζει τον τύπο 
του ικριώματος και τον αριθμό του μέλους σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα σχέδια.  

 
6. Όλα τα μέλη των χαλύβδινων ικριωμάτων θα κοπούν προσεκτικά. Οι 

οπές θα έχουν ανοιχθεί στις ακριβείς τους θέσεις, ώστε κατά την 
συναρμολόγηση οι ευρισκόμενες απέναντι να συμπίπτουν ακριβώς 
πριν από την τοποθέτηση των κοχλίων. Δεν θα επιτραπεί η 
χρησιμοποίηση λίμας για την διάνοιξη οπών, προκειμένου να 
επιτευχθεί τα ταίριασμά τους. Όλες οι προεξέχουσες ανωμαλίες 
κοπής (γρέζια) θα έχουν αφαιρεθεί πριν από την 
επιψευδαργύρωση..  
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7. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό 
συμμόρφωσης κατά EN 1090-1, το οποίο θα πιστοποιεί κλάση 
εκτέλεσης (execution class) EXC3, σύμφωνα με το EN 1090-2, για 
τις εργασίες εκτέλεσης παραγωγής που αφορούν στα είδη που 
αναφέρονται στη Διακήρυξη. 
Στη βιομηχανοποίηση του χάλυβα, η διάνοιξη οπών με δραπανισμό 
(drilling) είναι υποχρεωτική μόνο στα ακόλουθα μέλη: 

o Ορθοστάτες 
o Οπές που γειτνιάζουν στην κάμψη γωνιακών στοιχείων και 

στα κομβοελάσματα 
o Λοιπά στοιχεία που το πάχος τους δεν υπερβαίνει τα 10mm ή 

14mm, για ποιότητα S355 ή S235 αντίστοιχα, σύμφωνα με το 
EN 10025.  

 
 

   VIII. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
1. Κατά την παράδοση των ικριωμάτων θα πρέπει οι προμηθευτές 

να προβλέψουν συνδετικό υλικό (κοχλίες, περικόχλια, 
παράκυκλοι και παράκυκλοι ασφαλείας, κ.τ.λ) σε ποσοστό 3% 
περισσότερο απο το απαιτούμενο για τη συναρμολόγηση των 
ικριωμάτων. Το επιπλέον αυτό υλικό θα παραδίδεται σε χωριστή 
συσκευασία. 

 
2. Τα ικριώματα θα φέρουν σε εμφανές σημείο κατάλληλο 

συμβολισμό για την αναγνώριση του κατασκευαστή.  
 

3. Το μήκος σπειρώματος του κάθε αγκυρίου θα πρέπει να είναι      
≥ 130mm. 

 
4. Μαζί με κάθε αγκύριο θα παραδίδονται τρία (3) περικόχλια 

(βιδωμένα σε κάθε αγκύριο), δύο (2) παράκυκλοι και ένας (1) 
παράκυκλος ασφαλείας. 

 
5. Τα αγκύρια θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ποιότητας      

St 52.3 γαλβανισμένα εν θερμώ, σε όλο το μήκος τους, όπως 
φαίνεται στα σχέδια της ΔΕΗ. 

    
 

IX. ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

1. Κοχλίες 
Θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινοι κοχλίες μετρικού σπειρώματος κλάση 
ποιότητας 6.6 σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 7990 με διάμετρο όχι 

μικρότερη των 12mm.  
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Μετά την τοποθέτησή τους οι κοχλίες και οι κοχλιοτομημένοι ράβδοι 
δεν πρέπει να εξέχουν απο το περικόχλιό όσο προβλέπεται από το 
DIN 78 και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από 10mm. To μήκος 
των κοχλιοτομημένων τμημάτων θα είναι τέτοιο ώστε κανένα επίπεδο 
διατμήσεως να διέρχεται δια του σπειρώματος. 
Αυτό θα αποφευχθεί με τη χρησιμοποίηση παράκυκλων. 
Για κοχλίες Μ14 θα ακολουθείται το DIN 931 και με ποιότητα 8.8. 

 

 

2. Περικόχλια  
Θα χρησιμοποιηθούν χαλύβδινα περικόχλια σκληρότητας 6 σύμφωνα 
με τον κανονισμό DIN 934. Τόσο για κοχλίες όσο για αγκύρια. 

 

3. Παράκυκλοι   
Θα χρησιμοποιηθούν παράκυκλοι σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 7989. 
Για τα μέλη των ικριωμάτων σχήματος U οι παράκυκλοι θα είναι 
σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 434.  

 

4. Παράκυκλοι ασφαλείας  
Θα χρησιμοποιηθούν παράκυκλοι ασφαλείας τύπου Β σύμφωνα με τον 
κανονισμό DIN 127.  

 

Όλοι οι κοχλίες, τα περικόχλια οι παράκυκλοι και οι παράκυκλοι 
ασφαλείας θα είναι επιψευδαργυρωμένα σύμφωνα με τον κανονισμό 
DIN 267 μέρος 10.              

 
 

X.  ΔΟΚΙΜΕΣ 
          Οι παρακάτω έλεγχοι και δοκιμές θα εκτελούνται σε κάθε προς 

επιθεώρηση ποσότητα: 
                

1. Έλεγχος πιστοποιητικών τα οποία αφορούν τη χημική σύσταση των 
υλικών. 

2. Δοκιμή επιψευδαργύρωσης 

           Δοκίμια απο όλα τα επιψευδαργυρωμένα υλικά, θα υποβληθούν σε 
δοκιμές επιψευδαργύρωσης. Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν σύμφωνα 
με το κανονισμό DIN 50976 και αφορούν το πάχος, τη μάζα ανά 
μονάδα επιφανείας, την πρόσφυση καθώς και την ομοιογένεια της 
επιψευδαργύρωσης.  

           Στον πίνακα 1 εμφανίζεται το πάχος της επιψευδαργύρωσης καθώς 
και η μάζα σε gr/m

2 
. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

 
 

Τύπος μετρούμενου 
τμήματος 

 
Μέση τιμή 

πάχους 
επιψευδαργύρ
ωσης (Τοπικά) 

σε μm 

Μέση τιμή  
επιψευδαργύρ

ωσης που 
αντιστοιχεί σε 

μάζα ανά 
μονάδα 

επιφανείας σε 
gr/m

2
 

Ελάχιστο 
τοπικό πάχος 
επιψευδαργύρ
ωσης σε μm 

Χαλύβδινα τμήματα με 
πάχος μικρότερο απο 
1mm 

50 360 45 

Χαλύβδινα τμήματα με 
πάχος απο 1mm έως κάτω 
απο 3mm 

55 400 50 

Χαλύβδινα τμήματα με 
πάχος 3mm έως  κάτω 
απο 6mm 

70 500 60 

Χαλύβδινα τμήματα με 
πάχος 6mm και πάνω  

85 610 75 

 

           3. Διαστασιολογικός έλεγχος 
 

1. Επαλήθευση των κυρίων διαστάσεων 
2. Επαλήθευση διατομών 
3. Έλεγχος εναλλαξιμότητας τμημάτων του ικριώματος 

 
4. Δοκιμή Κάμψεως 

Η Δοκιμή κάμψεως (180
ο
) θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους 

κανονισμούς DIN 50111 και DIN 17100 σε επιλεγόμενα δοκίμια 
από μέλη ικριωμάτων από κάθε τύπο χρησιμοποιούμενου χάλυβα 
από κάθε τύπο διατομής. 

 
5. Δοκιμή Κρούσεως 

Η δοκιμή κρούσεως θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς 
DIN 50115 και DIN 17100 σε επιλεγόμενα δοκίμια από μέλη 
ικριωμάτων από κάθε τύπο χρησιμοποιούμενου χάλυβα από κάθε 
τύπο διατομής. 
 

6. Δοκιμές εφελκυσμού  

Οι δοκιμές εφελκυσμού θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τους 
κανονισμούς DIN 17100 ή EN 10025 σε επιλεγόμενα δοκίμια από 
μέλη των ικριωμάτων από κάθε τύπο χρησιμοποιούμενου χάλυβα 
καθώς και από κάθε τύπο διατομής. Οι διαστάσεις των δοκιμίων θα 
είναι σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 50125. 
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To ανώτατο φορτίο θραύσεως, το σημείο διαρροής και η 
επιμήκυνση θα μετρηθούν για να εξακριβωθεί εάν βρίσκονται εντός 
των επιτρεπόμενων ορίων που αναφέρονται στον Πίνακα 2. 

 

                                                ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

                                  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ 

                                               ΓΙΑ ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ 
 

Δοκιμές εφελκυσμού St 37-2 St 52-3 

Τάση θραύσης  340 ~ 470 Ν/mm
2
 490 ~ 630 Ν/mm

2
 

Τάση διαρροής  235 Ν/mm
2
 355 Ν/mm

2
 

Επιμ/νση θραύσης. 24% ~ 26%  20% ~22% 
 

 
 

XI. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΝΕΓΕΡΣΗ) ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους προμηθευτές τη 
συναρμολόγηση (ανέγερση) στα εργοστάσια τους οποιουδήποτε 
ικριώματος κρίνει σκόπιμο, για διαπίστωση της ορθής κατασκευής του. 

 
 

XII.    ΣΥΣΚΕΥΣΙΑ 

Όλα τα τμήματα των ικριωμάτων θα παραδίδονται συσκευασμένα 
όπως παρακάτω και ποτέ δεν θα παραδίδονται ικριώματα ελεύθερα 
εντός Container,  εάν δε παραδίδονται σε Container αυτό θα πρέπει 
οπωσδήποτε να είναι ανοικτό στο επάνω μέρος για διευκόλυνση της 
εκφόρτωσης. 
 

α. Τμήματα ικριωμάτων μεγαλύτερα των 2m (2m) σε μήκος θα 
συσκευάζονται σε συσκευασίες οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τα 
2500kgr.  
 

β. Τμήματα ικριωμάτων μικρότερα των 2m ( 2m) σε μήκος, θα 
συσκευάζονται σε συσκευασίες οι οποίες δεν θα ξεπερνούν τα 800kgr.  
 

γ. Οι παραπάνω τρόποι συσκευασίας (α και β) θα γίνουν με σύρμα 
δεματοποίησης κατάλληλης αντοχής έτσι ώστε να αντέχουν το βάρος 
της συσκευασίας κατά την διάρκεια ανύψωσης τους από αυτό. 
  
δ. Όλο το συνδετικό υλικό όπως κοχλίες, περικόχλια, παράκυκλοι και 
παράκυκλοι ασφαλείας κλπ. θα παραδίδεται συσκευασμένο εντός 
ξύλινου κιβωτίου στιβαρής κατασκευής μέγιστου βάρους 50kg με τα 
περικόχλια να είναι βιδωμένα στους κοχλίες. 

 
 
 



 1

PUBLIC POWER CORPORATION 
     ATHENS - GREECE      April 1968 

 
 

SPECIFICATION  SS-17/1 
 

HARD DRAWN COPPER CONDUCTORS 
FOR SUBSTATION OVERHEAD BUSBARS

 
I. SCOPE
 This Specification covers the design requirements, materials and test 

procedure for Hard Drawn Copper Conductors.  The term corporation 
whenever used in this Specification shall mean and refer to the Public 
Power Corporation. 

 
II. STANDARD OF CONSΤRUCTION AND TESTING
 The copper conductors shall meet the requirements of the latest 

revision of ASTM B-8 for class AA conductors. 
 Before stranding the copper wire used shall meet all the requirements 

of the latest revision of specification ASTM B-1 “Hard Drawn Copper 
Wire”. 

 Any deviations from the designated standard and test shall be 
described in detail in the bid, together with the reasons for such 
deviations. 

 Where the requirements of this specification in respect of any features 
of design, construction or performance are in conflict with the 
designated standards, this specification shall prevail. 

 
III. SIZES
 The Conductors shall consist of a number of individual strands laid up 

on the Concentric Right-hand Lay System and shall preferably be of 
the following sizes: 

  
 

 
Nominal Size 

(sq. mm) 

 
Preferred Stranding 

 

 
Resistance 

(Ω/km at 20oC) 
 

  95 19            0.196 
120 19            0.156 
185 37 0.0995 
240 61 0.0756 
300 61 0.0614 
400 61 0.0456 
500 61 or 91 0.0374 
600 91 0.0300 

 
The lay of the conductor stranding has been assumed as 11 to 14 
times the overall diameter of the conductor. 

---------------------------------------------- 
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IV. CONDUCTIVITY
 The conductivity of any length of conductor shall be not less than 97% 

of I.A.C.S. and shall be taken as the average conductivity of the 
individual component strands.  The individual strands shall have not 
less than 96.5% conductivity. 

 
V. ELECTRICAL TESTS
 The electrical resistance of solid conductors shall be determined with 

an error not exceeding 0.1% by test on samples of adequate length to 
ensure the required accuracy with the particular method used. 

 If requested by the Corporation, certificates testifying the accuracy of 
the apparatus shall be provided by the Bidder, and either party 
concerned shall have the right to satisfy themselves that the apparatus 
and method of test are correct. 

 The measured resistance shall be corrected to the standard 
temperature of 20oC and to standard weight.  The factor for correction 
to standard weight shall be the fraction Standard weight per kilometer 
divided by weight per kilometer of the test sample. 

 The measured resistance of the finished stranded conductor shall be 
not more than 2% greater than that specified in Clause III of this 
Specification.   The sum of the conductance of the individual strands 
may be considered as the conductance of the finished conductor. 

 
VI. ULTIMATE STRENGTH AND ELONGATION
 The ultimate strength and elongation of the individual strands tested 

shall be determined separately in a standard tensile testing machine 
before stranding. 

 The ultimate elongation of individual wires shall be measured over a 
gauge length of 25cm  (between gauge marks on the wire itself, not 
between grips, the fracture being between the points of measurement) 
shall be not less than shown in the following table. 

 The average ultimate tensile strength of the individual copper wires 
tested for any length of conductor, and the minimum of any wire tested 
shall be not less than shown in the following table: 

 
 

Copper Wire 
Diameter 

 
(mm) 

 
Tensile Strength of 

Individual Wires 
(kg  per  sq.mm) 

 
Average        Minimum

 
Min. Elongation at 

fracture of 
Individual Wires 

(% in 25cm) 

1.5 - 2.0      46        -       44.5 0.8 
2.0 - 2.5      45        -       44 1.0 
2.5 - 3.0      44.5     -       43 1.0 
3.0 - 3.5      44        -       42 1.0 

 The ultimate strength of the completed Conductor shall be taken as the 
sum of the ultimate strengths of the copper wires at the minimum 
average values. 
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 For testing the ultimate strength of finished Conductor, the 
manufacturer’s mechanical dead ends shall be used and, when tested 
on lengths of cable not less than 12 meters shall develop not less than 
ninety five percent (95%) of the ultimate tensile strength of the 
complete Conductor as covered by these Specifications, before 
fracturing any strand. 

 
VII. STRANDS
 Each copper strand shall be free from scratches, die marks and surface 

imperfections and its section shall approximate a true circle so that its 
major diameter shall not exceed its minimum diameter by more than 
two percent (2%). 

 
VIII. LENGTH OF EACH PIECE
 The “Standard Length” of each piece should be approximate. The 

allowable tolerance shall be plus or minus five percent (5%). 
 Not more than seven percent (7%) of the total weight of any one item of 

conductor may be furnished in random lengths, none of which shall be 
less than fifty percent (50%) of the standard length. 

 The manufacturer must undertake that no random length will be wound 
on the same reel with a standard length and that all reels will be 
properly marked showing number of pieces and length of each piece. 

 
IX. SPLICES
 No joints shall be made in the component wires of stranded conductors 

in the case of conductors having 7 strands or less. 
 In the case of conductors containing more than 7 strands, joints either 

hard soldered or welded, will be permitted in the finished individual 
wires, provided that no two joints in the stranded conductors occur at 
points closer together than 15 meters. 

 
X. REELS
 The Conductor shall be shipped on substantial wood reels with 

maximum weight 2.2 ton.  Reel heads shall be approximately 5cm in 
thickness, firmly bolted to the drum and shall be equipped with a cast 
iron hub bushing with a hole at the center of the head at least 7cm in 
diameter.  Reels shall be lagged with wood lagging. 

 
XI. INSPECTION AND TESTS
 All equipment and / or material shall be subject to inspection and must 

not be shipped without release from Corporation’s Representative.  
Release of material shall not release the manufacturer from 
responsibility for furnishing material to conform to requirements of the 
order nor invalidate any claim which Corporation may take because of 
defective or unsatisfactory material.  The conductor manufacturer and 
his subcontractors shall provide adequate facilities to the Corporation’s 
representative to test and inspect the manufacture and packing of all 
equipment and / or materials. 
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 The manufacturer shall inform the Corporation of progress of the work 
in his shops, and shall advise him as to expected dates for completion, 
to the end that progress of work is clearly indicated and so that 
inspection and the witnessing of tests may be scheduled without delay. 

 Copies of manufacturer’s test reports shall be furnished to Corporation 
as requested.  These reports shall be certified as correct by 
responsible representative of the manufacturer. 

 
XII. TESTS AT MANUFACTURER’S WORKS
  
 a. Place and Manner of Test
  All tests shall be made at the manufacturer’s works, and the 

manufacturer will furnish to the Corporation’s representative, for 
the purpose of making such tests, one standard conductivity 
bridge, one standard tensile testing machine, and for tests on 
completed Conductor, one horizontal testing machine, and the 
required facilities for the use of these instruments. 

  All tests to determine whether the Conductor complies with 
these Specifications shall be made under the direction of the 
Corporation’s representative after notice from the manufacturer 
to the Corporation that the material is ready to test, and the 
cable shall be accepted or rejected by the Corporation prior to 
shipment of the material from the Manufacturer’s works. 

 Tests in the frequency indicated herein shall be made at the 
manufacturer’s expense. Should any sample fail to meet 
specification, the Corporation may call for more frequent tests 
entirely at manufacturer’s expense including the cost of the tests 
and full value for the material used in such tests. 

 
b. Samples for Test
 Samples of individual wires for test will normally be taken before 

stranding.  Samples shall be taken from not less than twenty 
percent (20%) of the spools. 

 If desired by the Corporation’s representative, samples of 
individual wires for test may be taken after stranding.  If so, they 
shall be obtained by cutting 1,40 meter lengths from the outer 
end of the finished Conductor on not more than five percent 
(5%) of the finished reels. 

 Samples taken after stranding shall be cut off in the presence of 
the Corporation’s representative, who shall take possession of 
the samples and test them as herein before described. 

 If desired by the Corporation, samples for test of completed 
Conductor with manufacturer’s standard dead end devices may 
be obtained by cutting 15 meters lengths from the outer end of 
the finished Conductor on not more than five percent (5%) and 
not to exceed ten percent (10%) of the finished reels. 

XIII. INFORMATION TO BE FURNISHED BY BIDDER
 The following information shall be included in the bid: 
 
 a. Actual cross section of finished conductor. 
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 b. Weight of finished conductor in kg. per km. 
 c. Length of lay. 
 d. Manufacturing length of finished conductor in meters. 
 e. Number of conductor lengths packed on each shipping real. 
 f. Net total weight of conductor on each shipping reel. 

g. Dimensions (diameter and overall width) of shipping reels in 
meters. 

 
 
 
 
 
 
 
JM/ab/6.4.1968 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
  ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ 

             Απρίλιος 1968 
 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  SS-17/1 
(Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά) 

 

ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΧΡΗΣ ΕΞΕΛΑΣΗΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΟΥΣ ΖΥΓΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 

 
 
IIII. ΘΕΜΑ 
 Η παρούσα προδιαγραφή περιλαµβάνει απαιτήσεις κατασκευής, υλικά 

και δοκιµές χάλκινων αγωγών ψυχρής εξέλασης.  Ο όρος Επιχείρηση, 
οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα προδιαγραφή, 
υποδηλώνει την ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆.Ε.Η.). 

 

IIIIIIII. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ & ∆ΟΚΙΜΩΝ 
 Οι χάλκινοι αγωγοί θα πληρούν τις απαιτήσεις της τελευταίας 

αναθεώρησης των κανονισµών ASTM B-8 για αγωγούς κλάσεως ΑΑ. 
 Πριν την περιέλιξή τους οι χρησιµοποιούµενοι χάλκινοι κλώνοι θα 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις της τελευταίας αναθεώρησης των 
Κανονισµών ASTM B-1 “Χάλκινοι µονόκλωνοι αγωγοί ψυχρής 
εξέλασης”. 

 Κάθε απόκλιση από τους προδιαγραφέντες κανονισµούς και δοκιµές 
θα περιγράφεται λεπτοµερώς στην προσφορά µαζί µε τα αίτια των 
αποκλίσεων αυτών. 

 ‘Οπου οι απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής αντιτίθενται στους 
αναφερθέντες κανονισµούς, σχετικά µε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό 
της µελέτης κατασκευής ή λειτουργίας, επικρατέστερη θα είναι η 
παρούσα προδιαγραφή. 

 

IIIIIIIIIIII. ΜΕΓΕΘΗ 
 Οι αγωγοί θα αποτελούνται από πλήθος ιδιαίτερων κλώνων 

περιεστραµένων κατά το οµοκεντρικό δεξιόστροφο σύστηµα και κατά 
προτίµηση θα είναι των κάτωθι µεγεθών: 

  

Ονοµαστικό 
Εµβαδό 
∆ιατοµής 

(mm2) 

 
Προτιµώµενος 
αριθµός κλώνων 

 
Αντίσταση 

(Ω/km στους 20οC) 

  95 19            0,196 
120 19            0,156 
185 37 0,0995 
240 61 0,0756 
300 61 0,0614 
400 61 0,0456 
500 61 ή 91 0,0374 
600 91 0,0300 

 Το βήµα περιέλιξης θεωρήθηκε 11 έως 14 φορές µεγαλύτερο της 
διαµέτρου του αγωγού. 

IIIIVVVV. ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ 
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 Η αγωγιµότητα οποιουδήποτε µήκους αγωγού, λαµβανοµένη ως ο 
µέσος όρος της αγωγιµότητας των ιδιαίτερων κλώνων, δεν θα είναι 
µικρότερη του 97% σύµφωνα µε τους Κανονισµούς I.A.C.S. 

 Οι ιδιαίτεροι κλώνοι δεν θα έχουν αγωγιµότητα µικρότερη του 96,5%. 
 
VVVV. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις των συµπαγών µονόκλωνων αγωγών θα 

προσδιορίζονται µε σφάλµα που δεν θα υπερβαίνει το 0,1% µε δοκιµές 
σε δείγµατα επαρκούς µήκους, ώστε να εξασφαλισθεί η απαιτούµενη 
ακρίβεια για την χρησιµοποιούµενη ειδική µέθοδο. 

 Εάν απαιτηθεί από την Επιχείρηση θα υποβληθούν από τον 
προσφέροντα πιστοποιητικά που θα αποδεικνύουν την ακρίβεια των 
συσκευών υπό την προϋπόθεση ότι οι συσκευές και η µέθοδος 
δοκιµής θα ικανοποιούν και όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. 

 Η αντίσταση που θα µετρηθεί θα αναχθεί στην κανονική θερµοκρασία 
των 20οC και το τυποποιηµένο βάρος. 

 Ο συντελεστής για την αναγωγή στο τυποποιηµένο βάρος θα προκύψει 
από τον λόγο του τυποποιηµένου βάρους ανά χιλιόµετρο προς το 
βάρος ανά χιλιόµετρο του δείγµατος δοκιµής. 

 Η µετρηθείσα αντίσταση του τελικού πολύκλωνου αγωγού θα είναι, το 
µέγιστο, 2% µεγαλύτερη της προδιαγραφόµενης αντίστασης στην 
παράγραφο III της παρούσας προδιαγραφής. 

 Το άθροισµα των αγωγιµοτήτων των ιδιαίτερων κλώνων µπορεί να 
θεωρηθεί ως αγωγιµότητα του τελικού αγωγού. 

 
VVVVIIII. ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ 
 Η τελική αντοχή και επιµήκυνση των κλώνων θα προσδιορισθεί 

ιδιαιτέρως πριν από την περιέλιξη µε τη βοήθεια κατάλληλης πρότυπης 
συσκευής δοκιµών σε εφελκυσµό. 

 Η τελική επιµήκυνση των ιδιαίτερων κλώνων δεν θα είναι µικρότερη 
των τιµών του παρακάτω πίνακα.  Η µέτρηση θα γίνει σε µήκος 25cm 
µεταξύ σηµείων µετρήσεως λαµβανοµένων στο δοκίµιο  και όχι µεταξύ 
των λαβών. 

 Η θραύση θα πραγµατοποιηθεί µεταξύ των σηµείων µετρήσεως. 
 Η µέση και ελάχιστη τιµή της τελικής αντοχής σε εφελκυσµό των 

ιδιαίτερων χάλκινων κλώνων για οποιοδήποτε µήκος αγωγού δεν θα 
είναι µικρότερη των τιµών του παρακάτω πίνακα. 

 
 

Χάλκινος Αγωγός 
Μονόκλωνος 
∆ιάµετρος 

(mm) 

 
Αντοχή Εφελκυσµού 
Ιδιαιτέρων Κλώνων 

(kg / mm2) 
 
Μέση τιµή      Ελάχ. τιµή 

 
Ελάχιστη 

Επιµήκυνση 
θραύσεως ιδιαιτέρων 

κλώνων 
(% στα 25cm) 

1,5 - 2,0      46        -      44,5 0,8 
2,0 - 2,5      45        -      44 1,0 
2,5 - 3,0      44,5     -      43 1,0 
3,0 - 3,5      44        -      42 1,0 
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 Ως τελική αντοχή του πλήρους αγωγού θα ληφθεί το άθροισµα της 
τελικής αντοχής των χάλκινων κλώνων λαµβανοµένης υπ’όψη της 
ελάχιστης µέσης τιµής. 

 Για δοκιµή της τελικής αντοχής του τελικού αγωγού θα 
χρησιµοποιηθούν εξαρτήµατα συσφίξεως των άκρων παρεχόµενα από 
τον κατασκευαστή. 

 Για δοκιµές σε τµήµατα πολύκλωνου αγωγού µήκους µεγαλύτερου των 
12 µέτρων θα αναπτύσσεται τάση µεγαλύτερη του 95% της τελικής 
αντοχής σε εφελκυσµό του πλήρους αγωγού, όπως περιγράφεται αυτή 
στην παρούσα προδιαγραφή, πριν από τη θραύση οποιουδήποτε 
κλώνου. 

 
VVVVIIIIIIII. ΚΛΩΝΟΙ 
 Κάθε χάλκινος κλώνος θα είναι απαλλαγµένος από εκδορές, 

κατασκευαστικά σηµάδια και επιφανειακές ανωµαλίες. 
 Η διατοµή του θα είναι κατά προσέγγιση κυκλική ώστε η µέγιστη 

διάµετρός της να µην υπερβαίνει την ελάχιστη περισσότερο του 2%. 
 

VVVVIIIIIIIIIIII. ΜΗΚΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 
 Το µήκος κάθε τεµαχίου θα είναι κατά προσέγγιση ίσο προς το 

“τυποποιηµένο µήκος”.  Επιτρεπόµενη ανοχή ίση προς +5%. 
 Από την ολική προµήθεια οποιουδήποτε είδους αγωγού ποσοστό όχι 

µεγαλύτερο του 7% µπορεί να παραδοθεί σε τυχαία µήκη εκ των 
οποίων όµως κανένα δεν θα είναι µικρότερο του 50% του 
τυποποιηµένου µήκους. 

 Ο κατασκευαστής αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην περιτυλίξει στο 
ίδιο τύµπανο τεµάχια τυχαίου µήκους µε τεµάχια προτύπου µήκους. 

 Σε όλα τα τύµπανα θα σηµειώνεται κατάλληλα ο αριθµός των τεµαχίων 
και το µήκος καθενός από αυτά. 

 

IIIIXXXX. ΕΝΩΣΕΙΣ (ΣΥΝ∆ΕΣΕΙΣ) 
 Εάν ο αγωγός αποτελείται από επτά ή λιγότερους κλώνους δεν θα 

υπάρχουν συνδέσεις στους τελευταίους. 
 Στην περίπτωση αγωγού αποτελούµενου από περισσότερους των 

επτά κλώνων επιτρέπονται συνδέσεις µε συγκόλληση, είτε “εν ψυχρώ 
είτε εν θερµώ” των ιδιαίτερων κλώνων, µε τον περιορισµό της µη 
ύπαρξης δύο συνδέσµων στον πολύκλωνο αγωγό που βρίσκονται σε 
απόσταση µικρότερη των 15m µεταξύ τους. 

 

XXXX. ΤΥΜΠΑΝΑ 
 Ο αγωγός θα παραδοθεί περιελιγµένος σε ξύλινα τύµπανα µεγίστου 

βάρους 2,2 ton. των οποίων οι πλευρικές κεφαλές θα είναι πάχους 
κατά προσέγγιση 5cm σταθερά βιδωµένες στο τύµπανο και 
εφοδιασµένες µε χυτοσιδηρά πλήµνη οπής διαµέτρου 7cm 
κατ’ελάχιστο, ευρισκόµενης στο κέντρο της κεφαλής. 

 Τα τύµπανα θα φέρουν ξύλινη επικάλυψη. 
 

XXXXIIII. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 ‘Ολος ο εξοπλισµός και / ή τα υλικά θα επιθεωρηθούν και δεν θα 

αποσταλούν χωρίς την άδεια του εκπροσώπου της Επιχείρησης.  Η 
άδεια φόρτωσης των υλικών δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή από 
την ευθύνη της παροχής υλικών που να πληρούν τις απαιτήσεις της 
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παραγγελίας, ούτε ακυρώνει οποιαδήποτε διεκδίκηση της Επιχείρησης 
λόγω ελαττωµατικών ή µη ικανοποιητικών υλικών.  Ο κατασκευαστής 
του αγωγού και οι υποπροµηθευτές του υποχρεούνται να παράσχουν 
επαρκείς διευκολύνσεις στον εκπρόσωπο της Επιχείρησης  για την 
δοκιµή και επιθεώρηση της κατασκευής και συσκευασίας όλου του 
εξοπλισµού και / ή των υλικών. 

 Ο κατασκευαστής υποχρεώνεται να πληροφορεί την Επιχείρηση για 
την πρόοδο των εργασιών στο εργοστάσιό του καθώς και για τις 
αναµενόµενες ηµεροµηνίες περατώσεως των εργασιών, ώστε η 
επιθεώρηση και οι δοκιµές να λαµβάνουν χώρα και να καταχωρούνται 
τα αποτελέσµατα δίχως αργοπορία. 

 Αντίγραφα των φύλλων δοκιµών του κατασκευαστή θα αποστέλλονται 
στην Επιχείρηση όπως απαιτείται.    Τα παραπάνω φύλλα δοκιµών θα 
ελέγχονται και εγκρίνονται για την ορθότητά τους από τον υπεύθυνο 
αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. 

 
XXXXIIIIIIII. ∆ΟΚΙΜΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
  
 α. Τόπος και Τρόπος δοκιµών 
  ‘Ολες οι δοκιµές θα γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής.   Ο 

κατασκευαστής υποχρεώνεται να εφοδιάσει τον εκπρόσωπο της 
Επιχείρησης, για την εκτέλεση των δοκιµών, µε µία πρότυπη 
γέφυρα µέτρησης αγωγιµότητας, µία πρότυπη µηχανή δοκιµής 
σε εφελκυσµό και µία οριζόντια µηχανή δοκιµών, για δοκιµές σε 
πλήρη αγωγό και να παρέχει σ’αυτόν συγχρόνως τις 
απαιτούµενες διευκολύνσεις για τη χρήση των παραπάνω 
οργάνων. 

 ‘Ολες οι δοκιµές για την εξακρίβωση της ικανοποίησης ή µη των 
όρων της παρούσας προδιαγραφής από τον αγωγό θα 
εκτελεσθούν κάτω από την διεύθυνση του εκπροσώπου της 
Επιχείρησης, µετά από ειδοποίηση του κατασκευαστή, ότι το 
υλικό είναι έτοιµο για επιθεώρηση.   Ο αγωγός θα γίνει δεκτός ή 
θα απορριφθεί από την Επιχείρηση πριν από την αποµάκρυνση 
του υλικού από το εργοστάσιο του κατασκευαστή. 

 ∆οκιµές που εκτελούνται µε την αναφερόµενη συχνότητα 
επιβαρύνουν οικονοµικά τον κατασκευαστή.   Εάν οποιοδήποτε 
δείγµα που δοκιµάζεται αποκλίνει από τους όρους της 
παρούσας προδιαγραφής η Επιχείρηση έχει το δικαίωµα να 
απαιτήσει συχνότερες δοκιµές, η δαπάνη των οποίων θα 
επιβαρύνει εξ’ολοκλήρου τον κατασκευαστή και ως προς το 
κόστος εκτελέσεως των δοκιµών και ως προς την αξία των 
χρησιµοποιουµένων δειγµάτων. 

 
β. ∆είγµατα δοκιµών 
 ∆είγµατα ιδιαιτέρων κλώνων θα λαµβάνονται για δοκιµή, πριν 

την περιέλιξή τους, από πλήθος τυµπάνων ίσο κατ’ελάχιστο 
προς το 20% του συνόλου τους. 

 Εάν επιθυµεί ο εκπρόσωπος της Επιχείρησης δείγµατα 
ιδιαιτέρων κλώνων µπορούν να ληφθούν µετά την περιέλιξη.   
Σ’αυτή την περίπτωση τα δείγµατα θα προκύπτουν από 
αφαίρεση τµηµάτων µήκους 1,40m από το τέλος του αγωγού σε 
αριθµό τυµπάνων µικρότερο του 5% του συνόλου τους. 



 

--------------------------------------------------- 
ΙΙγ/ΚΒ/ακ/ss-17e/Ιανουάριος 1997                                                                                ss-17/1 

5 

 ∆είγµατα που λαµβάνονται µετά την περιέλιξη θα αφαιρούνται 
παρουσία του εκπροσώπου της Επιχείρησης ο οποίος έχοντας 
στην κατοχή του τα δείγµατα θα εκτελεί δοκιµές σ’αυτά όπως 
περιγράφεται παραπάνω. 

 Εάν αιτηθούν από την Επιχείρηση δείγµατα δοκιµών του 
πλήρους αγωγού, µήκους 15m, µπορούν να κοπούν από το 
τέλος του αγωγού εφοδιαζόµενα µε εξαρτήµατα συσφίξεως των 
άκρων.  Αυτά τα δείγµατα δεν είναι δυνατό να ληφθούν από 
αριθµό τυµπάνων µεγαλύτερου του 5% του συνόλου τους. 

 
XXXXIIIIIIIIIIII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ 
 Με την προσφορά θα υποβληθούν συνηµµένα οι κάτωθι πληροφορίες: 
 
 α. Ενεργός διατοµή του τελικού αγωγού. 
 β. Βάρος του τελικού αγωγού (kg/km). 
 γ. Μήκος του βήµατος περιελίξεως. 
 δ. Μήκος κατασκευής του τελικού αγωγού σε µέτρα. 
 ε. Αριθµός τεµαχίων αγωγών περιελιγµένων σε κάθε τύµπανο. 
 στ. Καθαρό ολικό βάρος του αγωγού σε κάθε τύµπανο. 

ζ. ∆ιαστάσεις (∆ιάµετρος και ολικό πλάτος) του τυµπάνου 
περιελίξεως σε µέτρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΓ/εχ/10.8.1970 
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PUBLIC POWER CORPORATION  
TNPRD/SUBSTATION AND EHV SUBSTATION 
SPECIFICATIONS & EQUIPMENT SECTION 

 
                         March 2011  

 
 
 

 SPECIFICATION SS-31/2  
 

COPPER ALLOY (BRONZE) AND BIMETALLIC 
POWER CONNECTORS FOR S/S 150/20kV 

 
 

I. SCOPE  
 

The hereby specification covers the technical characteristics, design features 
and testing of copper alloy (Bronze) and bimetallic power clamp connectors, 
suitable for connecting multi-wire hard drawn copper conductors, copper 
tubes, copper tubes with aluminum conductors  of ACSR type and multi-wire 
hard drawn copper conductors with aluminum conductors of ACSR type.   
 
 

II. KEYWORDS 
 

Connectors, Copper alloy (Bronze) connectors, bimetallic connectors, 
substation connectors.   

 
  

III. USE 
 

The copper alloy and bimetallic connectors shall be used in 150/20kV 
substations. 
 
1. The Copper alloy (Bronze) connectors shall be used to connect: 

a. Multi–wire copper conductors with cross - sections 185mm2, 240mm2 

    and 400mm2 

b. Copper tubes with diameters of Φ80/70mm, Φ60/52mm, Φ30/24mm,  
    and Φ20/16mm. 
c. Copper tubes with multi-wire copper conductors. 

 
2. The Bimetallic connectors shall be used to connect multi–wire copper 

conductors with cross–sections of 185mm2 , 240mm2, 400mm2  and copper 
tubes with ACSR conductors with diameters Φ32.4mm, Φ25.04mm, 
Φ18.38mm and Φ17.25mm. 
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IV. OPERATING CONDITIONS 

 
1. Installation     : Outdoors 
2. Limits of ambient temperature              : -20 ºC to +45 ºC 
3. Altitude     : Up to 1000m above sea level 
4. Weather conditions                           :  Snow, ice and fog 
5. Environmental pollution level                  : Dust, salt and industrial                                             

                                                                             contamination (medium to heavy    
                                                                             depending on region) 

 
 

V. STANDARDS 
 

The Copper (Bronze) alloy and bimetallic connectors shall be in accordance 
with the following ASTM standards 

• ASTM B 154-95 & B 61-93 

• ASTM B 505-97 

• ASTM B 824-96 

• ASTM B 208-96 
 

 
VI. DESCRIPTION 

 
The copper alloy (Bronze) and bimetallic connectors are intended to hold 
mechanically and connect electrically two (2) or more parts of the network. 
The Bronze connectors shall be manufactured with cast copper alloy which the 
chemical composition is indicated below and they are intended to connect 
copper conductors or copper tubes. 
The bimetallic connectors shall be manufactured with cast copper alloy for the 
part of the connector which is intended to be connected with copper 
conductors and with aluminum for the part of the connector which is intended 
to be connected with aluminum conductors. 
A bimetallic sheet (CUPAL) of 1mm thickness shall be inserted between the 
surfaces in contact. 
Is also permissible, the connectors which is intended for connecting copper 
conductors with aluminum, to be made entirely of bronze if demonstrably they 
withstand corrosion. 
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VII. ELECTRICAL REQUIRED CHARACTERISTICS 
 

1. Nominal (rated) voltage            : 150kV 
2. Maximum operating voltage     : 170kV 
3. Rated short time current            : 31.5KA for 1 min 
4. Rated normal operating current 
 
 

4.1 Connector for copper tube of diameter Φ80/70mm : 2000A 

4.2 Connector for copper tube of diameter Φ60/52mm : 1250A 

4.3 Connector for copper tube of diameter Φ30/24mm : 700A 

4.4 Connector for copper tube of diameter Φ20/16mm : 300A 

4.5 Connector for multi-wire copper conductor 185mm2 : 430A 

4.6 Connector for multi-wire copper conductor   240mm2 : 530A 

4.7 Connector for multi-wire copper conductor   400mm2 : 730A 

4.8 Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of 

diameter 32.4mm 

 

: 1830A 

4.9 Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of 

diameter 25.04mm 

 

: 1230A 

4.10 Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of 

diameter 18.38mm 

 

: 800 

4.11 Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of  

diameter 17.25mm 

 

: 730A 

 
 
 

VIII. ALLOYS 
 

1. COPPER ALLOY (bronze) connectors 
 
The bronze connectors shall be manufactured with first melting copper alloy 
according to ASTM B 505-97 type C92200 with the following chemical 
composition: 
 
Copper (Cu)    : 86.0-90% 
Tin (Sn)           : 5.5-6.5% 
Lead (Pb)        : 1-2% 
Zinc (Zn)         : 3-5% 
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Also the impurities of the following metals shall not exceed the below 
indicated values:  

 
Nickel (Ni)     : <1% 
Iron (Fe)    : <0.25% 
Antimony (Sb)   : < 0.25% 
Phosphorus (Ph) : <0.05% 
Sulphur (S)     : <0.05% 
Aluminum (Αl)   : <0.005% 
Silicon (Si)          : <0.005% 

 
Mechanical properties of the copper alloy are the following: 
 
Tensile strength                                                : 235 ΜΡα 
Elongation                                                        : 24% 
Yield point at 0.5% elongation                       :  110ΜΡα     
 
2. Aluminum alloy connectors 
The bimetallic connectors shall be manufactured with high strength of first 
melting silicon aluminum for the part of the connector which is intended to be 
connected with aluminum conductors, with the following chemical 
composition: 
 
Aluminum (Al)   : 91-92% 
Silicon (Si)     : 6.5-7.5% 
Magnesium (Mg): 0.25-0.45% 

 
Impurities:  
Iron (Fe) max 0.4% 

 Copper (Cu) max 0.1% 
 Zinc (Zn) max 0.1% 

Lead (Pb) max 0.1% 
Manganese (Mn) max 0.1% 

 
Mechanical properties of the aluminum alloy are the following: 

 - Tensile strength       : > 235 Mpa 
   - Elongation     : >1.5% 
   - Yield point at 0.2 elongation  : 165 Mpa 
   - Hardness     : ≥ 65 ΗΒ 
   - Specific resistance               : 4.8 μΩ x cm  

 
 

IX. TESTS 
 

In accordance with ASTM B61-93. 
 
1. Quality assurance tests 
The following tests shall be made in one piece from each casting lot. 
1.1 Chemical analysis 
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1.2 Mechanical tests (simulate forces that result from short-circuit 
            conditions) 
1.3 Porosity test with non-destructive testing  

 
2. Type tests 
 
These tests shall be carried–out in one piece from each type of connector. 
 
2.1 Temperature rise test 
a. The tests shall be carried–out indoors. 
b. The conductors of anticipated type and size shall be extended at least 1m from each 

side of the connector, up to the point of the connection is made to the electrical 
circuit. 

c. The values of currents which the temperature rise test shall be carried-out for the 
various types of connectors shall be in accordance with the following: 

 
1.Connector for copper tube of diameter Φ80/70mm : 2000A 

2. Connector for copper tube of diameter Φ60/52mm : 1250A 

3. Connector for copper tube of diameter Φ30/24mm : 700A 

4. Connector for copper tube of diameter Φ20/16mm : 300A 

5. Connector for multi-wire copper conductor 185mm2 : 430A 

6. Connector for multi-wire copper conductor   240mm2 : 530A 

7. Connector for multi-wire copper conductor   400mm2 : 730A 

8. Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of   

    diameter 32.4mm 

 

: 1830A 

9. Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of  

    diameter 25.04mm 

 

: 1230A 

10. Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of  

      diameter 18.38mm 

 

: 800 

11. Connector for aluminum multi wire (ACSR) conductor of  

      diameter 17.25mm 

 

:730A 

 
 

The temperature rise of the connectors shall not exceed the temperature rise of the 
conductors which they are intended to be used with. 
Connectors having branches of different size conductors, the value of current shall 
be selected from the value which corresponds to the smaller size conductor. 
The specified currents shall be applied to the connectors until its temperature is 
stabilized at all points 
The hot-spot temperature rise shall not exceed the average temperature rise by 
more than 10 oC  
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2.2 The test measurement of the electrical resistance will be made in conjunction 
      with the temperature rise test. 
      For this test the conductor of the largest size shall be used for which the  
      connector is intended for. 
      The measurement of the electrical resistance shall be at a distance of 30cm 
     on either side of the junction of the connector and the deviation of the 
     measured, resistance after the test should not exceed the 1.2Ru.  
     Ru is the resistance of the conductor before the temperature rise test. 

 
      2.3 Mechanical strength test  

Mechanical strength of a connector shall be made with both the minimum and 
the maximum size of conductor which the connectors is intended to be used. 
The connector shall be fastened with the conductor and the bolts tightened 
with a moment of about 1.2 Nm of the nominal tightened torque. 
The following pull out values shall be considered as the minimum values so 
that no pull-out of the conductor from the connector is observed.  
 
 

Conductor Size Minimum Pull–Out values 
Stranded copper wire of cross section 185mm2  4540 Newton 
Stranded copper wire of cross section 240mm2  6000 Newton 
Stranded copper wire of cross section 400mm2 12000 Newton 
ACSR aluminum conductor with diameters  
Φ17.25 & Φ18.38 

  2500 Newton 

ACSR aluminum conductor with diameters  
 Φ 25.04 & Φ32.4 

 4500 Newton 

Copper tube of diameter 20/16mm 2500 Newton 
Copper tube of diameter 30/24mm 4500 Newton 
Copper tube of diameter 60/52mm 9000 Newton 
Copper tube of diameter 80/70mm   12000 Newton 

 
 

X. ASSEMBLING COMPONENTS 
 
All the assembling components, Bolts, Nuts and lock washers shall be made of 
stainless steel. 
All connectors shall be delivered complete with the bolts, nut and lock washers. 
 

 
XI. PACKING 

 
The connectors shall be packed in robust wooden cases of maximum gross 
weight 200kg. 
Each case shall be indelibly marked with the total weight, type of connector, 
number of connectors, contract number and year of manufacturing. 
Each case shall contain only one type of connectors and the required amount 
of grease if deemed necessary. 
 



 
 

ΙIδ /PK/pm/ March 2011                                                                                                              SS-31_2 7

XII. DATA TO BE SUBMITTED BY ALL BIDDERS 
 

All bidders must submit in the technical offer the following: 
1. Outline and cross section drawings of the clamp connectors with their 

dimensions, and also symbolism of the roughness of the contact surface of 
the clamp. 

2. Approximate weight of each assembled clamp connector 
3.  Chemical composition of the alloy which is to be used for the 

manufacturing of the conductors 
4. Type of material made of Bolts, Nuts, Washers, lockwashers and their 

strength. 
5. All bidders must answer all items of attachment “A”. Failure to comply or 

partial filling will result in rejection of the offer. 
6. Any available type test certificates for the type tests of this hereby 

specification. Acceptance or not lies at the judgement of PPC S.A. 
7. On the drawings shall be stated the type and the quality of special grease to 

cover the contact surface of the clamp with the conductor, if this deemed 
necessary by the manufacturer. 
Also on the drawings shall be stated the rated torque of the bolts of the 
clamp. 
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ATTACHMENT “Α” 
 
 
 
1. Type or description of the  

offered connectors    : ………………………….. 
 

……………………......... 
 
……………………......... 

 
……………………......... 
 
……………………......... 
 
……………………......... 
 
……………………......... 
 
……………………......... 
 
……………………......... 

 
……………………......... 
 
……………………......... 
 
……………………......... 
 
……………………......... 
 

 
2. Rated voltage    : ………………………….. 

 
3. Rated short-time current   : …………………............. 
 
4. Rated normal operating current   
 
    4.1 Rated normal operating current 
           for connectors for copper tube 
          Φ80/70mm     : ……………………......... 
 
    4.2 Rated normal operating current 
           for connectors for copper tube  
           Φ60/52mm     : ……………………......... 
 
    4.3 Rated normal operating current 
           for connectors for copper tube 
           Φ30/24mm     : ……………………......... 
 
    4.4 Rated normal operating current 
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           for connectors for copper tube  
           Φ20/16mm     : ……………………......... 
 
    4.5 Rated normal operating current 
           for connectors for multi-wire 
           conductor 185mm2    : ……………………......... 
 
    4.6 Rated normal operating current 
           for connectors for multi-wire 
           conductor 240mm2    : ……………………......... 
 
    4.7 Rated normal operating  
            current for connectors for 
            multi-wire conductor 400mm2  : ……………………......... 
 
 
    4.8 Rated normal operating current for 
           connectors for Aluminum ACSR  
           conductor 32.4mm      : ……………………......... 
 
    4.9 Rated normal operating current for 

 Connectors for Aluminum ACSR 
 conductor 25.04 mm   : ……………………......... 

 
   4.10 Rated normal operating current for  

connectors for Aluminum ACSR 
conductor 17.25 mm   : ……………………......... 

 
 
5. Type of alloy for bronze connectors  : …………………............. 
 
6. Chemical composition of copper alloy  
 

-Copper (Cu)      : …………………............. 
-Tin (Sn)      : …………………............. 
-Lead (Pb)       : …………………............. 
-Zinc (Zn)      : …………………............. 
 

 
7. Type of aluminum alloy for  
            bimetallic connectors    : …………………............. 
 
8. Chemical composition of aluminum alloy 
 

-Aluminum (Αl)     : …………………............. 
-Silicon (Si)      : …………………............. 
-Magnesium (Μn)     : …………………............. 
 

 
9. Material of assembling components  : …………………............. 
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10.      For bronze connectors 
 
 a. Tensile strength    : …………………............. 
 
   b. Elongation     : …………………............. 
 
 c. Yield point at 0.5% elongation  : …………………............. 
 
 
11. For alluminum alloy connectors 
 

a. Tensile strength    : …………………............. 
 
   b. Elongation     : …………………............. 
 
 c. Yield point at 0.2% elongation  : …………………............. 
 
 d. Hardness     : …………………............. 
 
 e. Specific resistance.            : …………….……………. 
 

 
12. Is necessary to use special grease to  

cover the contact surface of the clamp? 
If yes indicate the type and quality.  : …………….……………. 

 



 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Δυρραχίου 89 & Κηφισού 
ΑΘΗΝΑ-ΕΛΛΑΣ 
 
                               Μάρτιος 2011 
 
 

 
 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-31/2  
 
ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΣΦΙΓΚΤΗΡΕΣ 

ΓΙΑ Υ/Σ 150/20kV 
 
 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ  
 
Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την 
κατασκευή και τις δοκιμές ορειχάλκινων και διμεταλλικών σφιγκτήρων, 
κατάλληλων για σύνδεση χάλκινων πολύκλωνων αγωγών ψυχρής εξέλασης, 
χάλκινων σωλήνων, χάλκινων σωλήνων με χάλκινους πολύκλωνους αγωγούς 
ψυχρής εξέλασης καθώς επίσης και  χάλκινων πολύκλωνων αγωγών ψυχρής 
εξέλασης με αγωγούς αλουμινίου ACSR και  χάλκινων σωλήνων με αγωγούς 
αλουμινίου ACSR.   
 
 

II. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 
Σφιγκτήρες, Ορειχάλκινοι σφιγκτήρες, Διμεταλλικοί σφιγκτήρες 

 
  

III. ΧΡΗΣΗ 
 
Οι Ορειχάλκινοι και οι διμεταλλικοί σφιγκτήρες θα χρησιμοποιηθούν σε 
Υποσταθμούς 150/20kV. 
 
1. Οι Ορειχάλκινοι σφιγκτήρες θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση: 
α. Χάλκινων πολύκλωνων αγωγών, διατομών 185mm2, 240mm2 και  

400mm2 

      β. Χάλκινων σωλήνων διαμέτρων Φ80/70mm, Φ60/52mm, Φ30/24mm,   
Φ20/16mm. 

      γ.   Χάλκινων σωλήνων με χάλκινους αγωγούς. 
 
2. Οι διμεταλλικοί σφιγκτήρες θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνδεση χάλκινων 

πολύκλωνων αγωγών διατομών 185mm2, 240mm2, 400mm2, καθώς και 
χάλκινων σωλήνων με αγωγούς ACSR διαμέτρων Φ32,4mm, Φ25,04mm, 
Φ18,38mm και Φ17,25mm. 
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IV. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
1. Εγκατάσταση                   : Υπαίθρια 
2. Περιοχή θερμοκρασίας                  : -20 0C έως + 45 oC 
3. Υψόμετρο        : Έως 1000Μ πάνω από την  

επιφάνεια της θάλασσας. 
4. Καιρικές συνθήκες       : Χιόνι, πάγος και ομίχλη 
5. Επίπεδο μόλυνσης                            : σκόνη, αλάτι & βιομηχανικοί ρύποι 

(μέτριο έως βαρύ ανάλογα με την 
περιοχή). 

 
 

V. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 

Οι Ορειχάλκινοι και διμεταλλικοί σφιγκτήρες θα είναι σύμφωνοι με την 
τελευταία έκδοση των κανονισμών  

• ASTM B 154-95 & B 61-93 

• ASTM B 505-97 

• ASTM B 824-96 

• ASTM B 208-96 
 

 
VI. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
Οι Ορειχάλκινοι και οι διμεταλλικοί σφιγκτήρες προορίζονται να συγκρατούν 
μηχανικά και συνδέουν ηλεκτρικά δύο (2) ή περισσότερα τμήματα του 
δικτύου. 
Οι Ορειχάλκινοι σφιγκτήρες θα είναι κατασκευασμένοι με χυτό, κράμα 
χαλκού, του οποίου η χημική σύσταση καθορίζεται παρακάτω και 
προορίζονται για σύνδεση χάλκινων αγωγών ή χάλκινων σωλήνων ή χάλκινων 
αγωγών με χάλκινους σωλήνες.. 
Οι διμεταλλικοί σφιγκτήρες θα είναι κατασκευασμένοι με χυτό κράμα χαλκού 
για το τμήμα που προορίζεται για την σύνδεση χάλκινων αγωγών και από 
κράμα αλουμινίου για το τμήμα που προορίζεται για τη σύνδεση αγωγών 
αλουμινίου. 
Μεταξύ των επιφανειών επαφής του ορείχαλκου και του αλουμινίου του 
σφιγκτήρα θα παρεμβάλλεται ένα διμεταλλικό φύλλο CUPAL πάχους 1mm.  
Είναι επίσης επιτρεπτό οι σφιγκτήρες οι οποίοι προορίζονται για την σύνδεση 
χάλκινων αγωγών με αγωγούς αλουμινίου να είναι κατασκευασμένοι εξ 
ολοκλήρου από ορείχαλκο, αν αποδεδειγμένα αντέχουν στην διάβρωση. 
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VII. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

1. Ονομαστική τάση                       : 150kV 
2. Μέγιστη τάση λειτουργίας           : 170kV 
3. Ονομαστικό βραχυχρόνιο                      : 31,5ΚΑ για 1 λεπτό 
4. Ονομαστικά ρεύματα λειτουργίας         :  

 
 
4.1 Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήνα Φ80/70mm : 2000A 

4.2 Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήνα Φ60/52mm : 1250A 

4.3 Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήνα Φ30/24mm : 700A 

4.4 Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήναΦ20/16mm : 300A 

4.5 Σφιγκτήρας για χάλκινο πολύκλωνο αγωγό  185mm2 : 430A 

4.6 Σφιγκτήρας για χάλκινο πολύκλωνο αγωγό  240mm2 : 530A 

4.7 Σφιγκτήρας για χάλκινο πολύκλωνο αγωγό  400mm2 : 730A 

4.8 Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR  

      διαμέτρου 32,4mm 

 

: 1830A 

4.9 Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR    

      διαμέτρου 25,04mm 

 

: 1230A 

4.10 Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR   

        διαμέτρου 18,38mm 

 

: 800 

4.11 Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR    

        διαμέτρου 17,25mm 

 

:730A 

 
 
VIII. ΚΡΑΜΑΤΑ 

 
1. ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΚΟΥ 

 
Οι ορειχάλκινοι σφιγκτήρες θα είναι κατασκευασμένοι με κράμα χαλκού 
πρώτης χύτευσης σύμφωνα με τον κανονισμό ASTM B 505-97 τύπος C92200 
με την παρακάτω χημική σύνθεση: 
 
Χαλκός (Cu)  : 86-90% 
Κασσίτερος (Sn) : 5,5-6,5% 
Μόλυβδος (Pb) : 1-2% 
Ψευδάργυρος (Zn) : 3-5% 
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Επίσης οι προσμίξεις των παρακάτω μετάλλων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 
εξής τιμές:  
-Νικέλιο (Ni)  :<1% 
-Σίδηρος (Fe)  :<0,25% 
-Αντιμόνιο (Sb) :< 0,25% 
-Φωσφόρος (Ph) : <0.05% 
-Θείο (S)  : <0,05% 
-Αλουμίνιο (Al) : <0,005% 
-Πυρίτιο (Si)  : <0,005% 
 
Οι μηχανικές ιδιότητες του κράματος χαλκού είναι οι ακόλουθες: 
-Αντοχή σε εφελκυσμό                                                 : 235 ΜΡα 
-Επιμήκυνση                                                                 : 24% 
-Όριο διαρροής σε επιμήκυνση 0,5%                           : 110ΜΡα  

 
   2. ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
 

 Οι διμεταλλικοί σφιγκτήρες θα είναι κατασκευασμένοι με κράμα πυριτιούχου 
αλουμινίου, υψηλής αντοχής, πρώτης χύτευσης, για το τμήμα του σφιγκτήρα 
που προορίζεται για τη σύνδεση των αγωγών αλουμινίου, με τη παρακάτω 
χημική σύνθεση: 
-Αλουμίνιο (Al) 91-92% 
-Πυρίτιο (Si)6,5-7,5% 
-Μαγνήσιο (Mg) 0,25-0,45% 
 
Προσμίξεις:  
-Σίδηρος (Fe) max 0,4% 
-Χαλκός (Cu) max 0,1% 
-Ψευδάργυρος (Zn) max 0,1% 
-Φωσφόρος (Pb) max 0,1% 
-Μαγγάνιο (Mn) max 0,1% 
 
Οι μηχανικές ιδιότητες του κράματος αλουμινίου είναι οι ακόλουθες: 

 - Αντοχή σε εφελκυσμό   : > 235 Mpa 
   - Όριο διαρροής σε επιμήκυνση 0,2% : 165 Mpa 
   - Επιμήκυνση     : >1.5% 
   - Σκληρότητα     : ≥ 65 ΗΒ 
   - Ειδική αντίσταση                              : 4,8 μΩ x cm 

 
  

IX. ΔΟΚΙΜΕΣ  
 

Οι δοκιμές θα γίνουν σύμφωνα με το κανονισμό ASTM B.61-93 
1. Δοκιμές ποιότητας 
Οι παρακάτω δοκιμές πρέπει να γίνουν σε ένα τεμάχιο από κάθε παρτίδα 
χυτεύσεως. 
 

1.1 Χημική ανάλυση 
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1.2 Μηχανικές δοκιμές (προσομοίωση δυνάμεων που προκύπτουν από  
συνθήκες βραχυκύκλωσης). 

1.3 Δοκιμή πορώδους με μη καταστροφικό έλεγχο 
 
2. Δοκιμές Τύπου 
Οι δοκιμές αυτές θα γίνουν σε ένα τεμάχιο από κάθε τύπο σφιγκτήρα. 
 
2.1 Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 
      α.   Η δοκιμή θα εκτελεσθεί σε κλειστό χώρο. 
      β.   Αγωγοί του προβλεπόμενου τύπου με τις ανάλογες διαστάσεις θα προεξέχουν  

από το άκρο του δοκιμαζόμενου σφιγκτήρα τουλάχιστον ένα μέτρο, μέχρι το 
σημείο της σύνδεσης του αγωγού στο ηλεκτρικό κύκλωμα. 

      γ.  Οι τιμές των ρευμάτων με τις οποίες θα εκτελεσθεί η δοκιμή ανύψωσης  
θερμοκρασίας των διαφόρων τύπων σφιγκτήρων θα είναι όπως παρακάτω: 

 
 
4.1  Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήνα Φ80/70mm : 2000A 

4.2  Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήνα Φ60/52mm : 1250A 

4.3  Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήνα Φ30/24mm : 700A 

4.4  Σφιγκτήρας για χάλκινο σωλήναΦ20/16mm : 300A 

4.5  Σφιγκτήρας για χάλκινο πολύκλωνο αγωγό  185mm2 : 430A 

4.6  Σφιγκτήρας για χάλκινο πολύκλωνο αγωγό  240mm2 : 530A 

4.7  Σφιγκτήρας για χάλκινο πολύκλωνο αγωγό  400mm2 : 730A 

4.8  Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR  

       διαμέτρου 32,4mm 

 

: 1830A 

4.9  Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR 

       διαμέτρου 25,04mm 

 

: 1230A 

4.10 Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR 

       διαμέτρου 18,38mm 

 

: 800 

4.11 Σφιγκτήρας για πολύκλωνο αγωγό αλουμινίου ACSR    

        διαμέτρου 17,25mm 

 

:730A 

 
 

Η ανύψωση της θερμοκρασίας των σφιγκτήρων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 
την ανύψωση της θερμοκρασίας των αγωγών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.  
Για σφιγκτήρες με διακλαδώσεις για αγωγούς διαφόρων διαστάσεων, ως τιμή ρεύματος 
θα ληφθεί αυτή που αντιστοιχεί στον αγωγό που έχει τη μικρότερη διάσταση. 
Οι προδιαγραφόμενες εντάσεις θα επιβληθούν στους σφιγκτήρες έως ότου η 
θερμοκρασία τους σταθεροποιηθεί σε όλα τα σημεία. 
Η ανύψωση θερμοκρασίας στο θερμότερο σημείο του σφιγκτήρα δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη των 10oC από αυτήν της μέσης τιμής ανύψωσης. 
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2.2 Δοκιμή μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης. 
Η δοκιμή μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης θα γίνεται σε συνδυασμό με την δοκιμή 
ανύψωσης θερμοκρασίας. 
Κατά τη δοκιμή θα χρησιμοποιηθεί ο αγωγός της μεγαλύτερης διάστασης για την οποία 
προορίζεται ο σφικτήρας. 
Η μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης θα γίνεται σε απόσταση 30cm εκατέρωθεν της 
σύνδεσης του αγωγού με τον σφιγκτήρα και η απόκλιση της μετρούμενης αντίστασης 
μετά την δοκιμή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 1.2Ru (Ru η τιμή της αντίστασης του 
αγωγού πριν την δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας).  
 
2.3 Δοκιμή μηχανικής αντοχής  
Η δοκιμή μηχανικής αντοχής του σφιγκτήρα θα γίνει χρησιμοποιώντας αγωγό τόσο της 
μικρότερης διάστασης όσο και της μεγαλύτερης διάστασης για την οποία προορίζεται ο 
σφιγκτήρας. 
Ο αγωγός θα σφιχθεί από τον σφιγκτήρα με την σύσφιξη των κοχλίων του, με ροπή 
συσφίξεως της τάξεως 1,2 Nm της ονομαστικής ροπής σύσφιξης. 
Παρακάτω δίδονται οι ελάχιστες τιμές των δυνάμεων για κάθε είδος αγωγού οι οποίες 
πρόκειται να εφαρμοστούν ώστε να μην εμφανισθεί ολίσθηση του αγωγού από τον 
σφιγκτήρα. 

 
Μέγεθος αγωγού Ελάχιστη δύναμη 

ολισθήσεως 
Πολύκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 185mm2    4.540         Newton 
Πολύκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 240mm2     6.000         Newton 
Πολύκλωνος αγωγός χαλκού διατομής 400mm2      12.000         Newton 
Αγωγός Αλουμινίου (ACSR) με διάμετρο Φ 17,25 mm 
& Φ 18,38mm 

       2.500         Newton 

Αγωγός Αλουμινίου (ACSR) με διάμετρο Φ 25,04 mm 
& Φ 32,4mm 

    4.500         Newton 

Χάλκινος σωλήνας με διάμετρο Φ 20/16mm 2.500         Newton 
Χάλκινος σωλήνας με διάμετρο Φ 30/24mm 4.500         Newton 
Χάλκινος σωλήνας με διάμετρο Φ 60/52mm 9.000         Newton 
Χάλκινος σωλήνας με διάμετρο Φ 80/70mm       12.000         Newton 

  
 

X. ΚΟΧΛΙΕΣ, ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ, ΠΑΡΑΚΥΚΛΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
Οι κοχλίες, τα περικόχλια και οι παράκυκλοι ασφαλείας θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 
Οι σφιγκτήρες θα παραδοθούν πλήρεις με τους κοχλίες, τα περικόχλια και τους 
παράκυκλους ασφαλείας. 
 

 
XI. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Οι σφιγκτήρες θα πρέπει να είναι συσκευασμένοι σε ξύλινα κιβώτια στιβαρής 
κατασκευής μεγίστου βάρους 200kg. 
Κάθε κιβώτιο θα πρέπει να φέρει ανεξίτηλα το συνολικό βάρος το είδος του 
σφιγκτήρα, τον αριθμό σφιγκτήρων, των αριθμό συμβάσεως και το έτος 
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κατασκευής. Κάθε κιβώτιο θα πρέπει να περιέχει ένα  είδος σφιγκτήρα, καθώς 
και την απαιτούμενη ποσότητα γράσου αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
 
 

XII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 
Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει στην Τεχνική τους προσφορά να υποβάλουν 
τα ακόλουθα: 
 
1. Σχέδια διαστάσεων καθώς και σχέδια τομών των  σφιγκτήρων με τις 

διαστάσεις τους καθώς επίσης συμβολισμός της τραχύτητας της 
επιφάνειας επαφής του σφιγκτήρα. 

2. Το βάρος κατά προσέγγιση κάθε είδους συναρμολογημένου σφιγκτήρα 
3. Την χημική σύνθεση του κράματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την 

χύτευση των σφιγκτήρων. 
4. Το είδος του υλικού των κοχλίων, των περικοχλίων και των παράκυκλων 

ασφαλείας καθώς και τις αντοχές τους. 
5. Όλοι οι προσφέροντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το παράρτημα “Α”.  
      Η μη συμπλήρωση ή μερική συμπλήρωση θα οδηγεί σε απόρριψη της   
      προσφοράς. 
6. Τυχόν διαθέσιμα πιστοποιητικά δοκιμών τύπου για τις δοκιμές τύπου που 

αναφέρονται σ' αυτήν  την προδιαγραφή. Αποδοχή ή όχι εναπόκειται στην 
κρίση της ΔΕΗ Α.Ε. 

7. Στα σχέδια θα αναγράφεται ο τύπος και η ποιότητα του ειδικού γράσου, 
για την κάλυψη της επιφάνειας επαφής του σφιγκτήρα με τον αγωγό, αν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή. 
Επίσης στα σχέδια θα αναγράφεται η ονομαστική ροπή σύσφιξης των 
κοχλίων του σφιγκτήρα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” 
 
 
 
 
1. Τύπος ή περιγραφή των  
           προσφερόμενων σφιγκτήρων  : ………………………….. 
 

………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 
………………………….. 
 

 
2. Ονομαστική τάση    : ………………………….. 

 
3. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα  : ………………….. .......... 
 
4. Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας   
 
 

4.1 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας για 
           σφιγκτήρες με χάλκινο σωλήνα 
            Φ80/70mm.     : ……………………......... 
 

4.2 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 
            για σφιγκτήρες με χάλκινο σωλήνα  
            Φ60/52mm     : ……………………......... 
 

4.3 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 
            για σφιγκτήρες με χάλκινο  
            σωλήνα Φ30/24mm   : ……………………......... 
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4.4 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 

            για σφιγκτήρες με χάλκινο  
            σωλήνα Φ20/16mm   : ……………………......... 
 

4.5 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 
            για σφιγκτήρες με χάλκινο πολύκλωνο  
           αγωγό 185mm2    : ……………………......... 
 

4.6 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας για 
           σφιγκτήρες με χάλκινο πολύκλωνο  
           αγωγό 240mm2    : ……………………......... 
 

4.7 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 
            για σφιγκτήρες με χάλκινο  
           πολύκλωνο αγωγό 400mm2  : ……………………......... 
 

4.8 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας για 
            σφιγκτήρες με αγωγό αλουμινίου  
            ACSR διαμέτρου 32,4mm   : ……………………......... 
 

4.9 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας για 
            σφιγκτήρες με αγωγό αλουμινίου  
            ACSR διαμέτρου 25,04 mm  : ……………………......... 
 

4.10 Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας για 
            σφιγκτήρες με αγωγό αλουμινίου  
            ACSR διαμέτρου 17,25 mm  : ……………………......... 
 
 
5. Τύπος κράματος ορειχάλκινων  
           σφιγκτήρων     : …………………............. 
 
6. Χημική σύνθεση ορειχάλκινου κράματος  
 

-Χαλκός (Cu)     : …………………............. 
-Κασσίτερος (Sn)     : …………………............. 
-Μόλυβδος (Pb)     : …………………............. 
-Ψευδάργυρος (Zn)     : …………………............. 
 

 
7. Τύπος κράματος αλουμινίου  

διμεταλλικών σφιγκτήρων   : …………………............. 
 
8. Χημική σύνθεση κράματος αλουμινίου 
 

-Αλουμίνιο (Αl)    : …………………............. 
-Πυρίτιο (Si)      : …………………............. 
-Μαγνήσιο (Μn)     : …………………............. 
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9. Υλικό κατασκευής υλικού συνδέσεως  : …………………............. 
 
10. Για ορειχάλκινους σφιγκτήρες 
 
 α. Αντοχή σε εφελκυσμό   : …………………............. 
 
 β. Επιμήκυνση     : …………………............. 
 
 γ. Όριο διαρροής σε επιμήκυνση 0,5%  : …………………............. 
  
 
11. Για σφιγκτήρες κράματος Αλουμινίου. 
 

α. Αντοχή σε εφελκυσμό   : …………………............. 
 
 β. Επιμήκυνση     : …………………............. 
 
 γ. Όριο διαρροής σε επιμήκυνση 0,2%  : …………………............. 
 
 δ. Σκληρότητα     : …………………............. 
 
 ε. Ειδική αντίσταση     : …………………............. 
 
 
12. Απαιτείται η χρήση ειδικού γράσου για  

την κάλυψη της επιφάνειας επαφής του 
 σφιγκτήρα; Αν ναι αναφέρατε τον τύπο 
 και την ποιότητα.    : …………………............. 
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INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A. 
TNPRD/ SUBSTATION SPECIFICATION & EQUIPMENT SECTION  

 
 
        February 2012 

 
 

SPECIFICATION SS-139/1 
SEAMLESS ELECTROLYTIC COPPER ROUND TUBES 

FOR BUS BARS AND BUS CONNECTIONS 
 
 
 
I. SCOPE 
 
 This Specification covers the manufacture and testing of seamless electrolytic 

copper round tubes to be used as bus bars and bus connections in the Stations and 
Substations outdoor switchyards. 

 
II. MANUFACTURE REQUIREMENTS 
 

1. Tubes include hollow products of round cross-section having a continuous 
periphery and uniform wall thickness as specified below. 

 2. The material shall be electrolytic copper and cold drawn to size. 
3. Tubes shall be finished by such cold working to produce the required temper 

(hard drawn - see physical characteristics of Table 1). 
 4. Copper tubes shall be furnished in lengths of 6m. 
 
III. PHYSICAL AND ELECTRICAL REQUIREMENTS 
 

1. The material shall conform to the requirements as to Brinell hardness and 
electrical resistivity as prescribed in Table 1. 

2. Tension elongation and bend tests shall be made as stated below. 
 

TABLE 1 
 

SEAMLESS ELECTROLYTIC COPPER ROUND TUBES 
 

 
External 
Diameter 

 
 

(mm)  

 
Internal 

Diameter 
 
 

(mm) 

 
 

Thickness 
 
 

(mm) 

 
Tolerance 

for External 
Diameter 

 
(mm) 

 

 
Tolerance 

for 
Thickness 

 
(%)   

 
Minimum 
Tensile 

Breaking 
Strength 
(kg/mm2) 

 

 
Minimum 

Elongation 
Breaking 

 
(%) 

 
Minimum 
Hardness
(Brinell) 

 
(kg/mm2) 

 
Maximum 
Electric 

Resistivity 
at 20oC 

(Ω mm2/m) 

20 16 2 ± 0.10 ± 9 28 5 60 0.0179 
30 26 2 ± 0.15 ± 9 28 5 60 0.0179 
30 24 3 ± 0.15 ± 9 28 5 60 0.0179 
60 52 4 ± 0.20 ± 9 28 5 60 0.0179 
80 70 5 ± 0.20 ± 9 28 5 60 0.0179 
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IV. TESTS 
 

 All tests shall be made in the manufacturer’s laboratory or another official laboratory 
upon agreement between Purchaser and Seller.  Specified tests shall be followed 
by the IPTO representative. 
 All tests specimens shall be tested in full size and shall not show gassing or open-
grain structure characteristics of embrittlement. One specimen shall be selected 
from each size of specified tubes. 

 
 Detailed test reports for the tests below are to be supplied by seller. 
 
 1. Bend Test

 The specimen shall stand being bent cold through a 90o angle without 
fracture on the outside of the bent portion. 
 Tubes shall be bent around the smallest standard mandrel-size having a 
radius equal to, or greater than four times the outside diameter of the tube.   
Tube specimen may be filled with sand. 
 

2. Brinell Hardness Test
 It consists in measuring the diameter of the hollowness made by a steel ball 

under a load equal to:  P = 500kg where D = ball diameter in equal to 10mm.  
The hardness is calculated from the following formula: 

 

 H = 
2

2 2

P
D D D dπ ( )− −

 
where: D = ball diameter (in mm.) 

P = applied load as specified above. 
 d = hollowness diameter in mm. 

  
  

and it is expressed in Brinell degree. 
 
3. Tension Test
  Test specimens of full size tubular sections are to be used. Snug-fitting metal 

plugs shall be inserted far enough in the ends of such tubular specimens to 
permit the testing machine jaws to grip the specimens properly.   The plugs 
shall not extend into that part of the specimen upon which the elongation is 
measured.  The tensile breaking strength as well as the percent elongation 
are to be determined for the tested tubes. 

 

 Procedure for testing the specified tubes in tension, shall be according either 
with DIN standards or with A.S.T.M. standards (EG-46 “TENSION TESTING 
OF METALLIC MATERIALS”). 

 
4. Electrical Resistivity Test 
 The volume resistivity of a specimen at least 30 cm. long is to be measured 

with a Kelvin-type double bridge or a potentiometer, the surface in contact 
with the test specimen being a substantially sharp knife edge. 

 

 The test specimen shall be of uniform cross section throughout its length 
within plus and minus 0.75 percent (0.75%) of the cross sectional area.  It 
shall have resistance of at least 10 micro-ohms in the test length between 
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potential contact.  It shall have no surface cracks or defects visible to the 
unaided normal eye and substantially free from surface oxide dirt and grease. 

 
 With reference to the “Procedure”, “Temperature Correction” and “Report” for 

the present test, see A.S.T.M. standards B-193-49 “RESISTIVITY OF 
ELECTRICAL CONDUCTOR MATERIALS”. 

 
V. DIMENSIONS - TOLERANCES 
 
 Dimensions and tolerances are given in Table 1. 
 
VI. FINISH 
 
 The material shall be free of all imperfections not consistent with the best 

commercial practice and shall be commercially bright and clean. 
 
VII. DATA TO BE SUPPLIED BY BIDDER 
 
 1. Test report for all specified tests. 
 2. Weight in kg per linear meter, of each kind of copper tubes. 
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ  

 
 
        Φεβρουάριος 2012 

 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-139/1 
ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΖΥΓΟΥΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ, ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟ 
& ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΖΥΓΩΝ 

 
 
I. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΚΤΑΣΗ
 
 Η παρούσα Προδιαγραφή καλύπτει την κατασκευή και τις δοκιμές ελέγχου των 

στρογγυλών σωλήνων χωρίς ραφή, από ηλεκτρολυτικό χαλκό, που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως ζυγοί και ως συνδέσεις ζυγών στους 
υπαίθριους Υποσταθμούς. 

 
 
II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 

1. Οι σωλήνες πρέπει να είναι κοίλοι, κυκλικής διατομής, συνεχούς 
περιφέρειας και ενιαίου πάχους τοιχώματος, όπως αυτά καθορίζονται 
παρακάτω. 

 
2. Το υλικό πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρολυτικό χαλκό και 

να έχει υποβληθεί σε εξέλαση “εν ψυχρώ” για την απόκτηση του 
απαιτούμενου σχήματος και μεγέθους. 

 
3. Οι σωλήνες πρέπει να υφίστανται αυτή την τελική επεξεργασία “εν 

ψυχρώ” ώστε ο χαλκός να αποκτά τον απαιτούμενο βαθμό 
σκληρότητας εξελάσεως (βλ. “ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ” στον Πίνακα 1). 

 
4. Οι χάλκινοι σωλήνες θα προμηθεύονται από τον κατασκευαστή σε 

τεμάχια μήκους 6 μέτρων. 
 
 
III. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
 

1. Το υλικό πρέπει να παρουσιάζει τις καθοριζόμενες σ’αυτή την 
Προδιαγραφή ιδιότητες ως προς την σκληρότητα BRINELL και ως προς 
την ειδική ηλεκτρική αντίσταση, όπως αναγράφεται στον Πίνακα 1. 

 
2. Θα πραγματοποιηθούν  δοκιμές ελέγχου επιμηκύνσεως και κάμψεως, 

όπως αναφέρεται κατωτέρω. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΧΑΛΚΟ, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ 
 

 
 

Εξωτερική 
Διάμετρος 

 
 

(mm)  

 
 

Εσωτερική 
Διάμετρος 

 
 

(mm) 

 
 

Πάχος 
 
 
 

(mm) 

 
 

Ανοχή για 
Εξωτρερική 
Διάμετρο 

(mm) 
 

 
 

Ανοχή 
για το 
πάχος 

 
 

(%)   

 
 

Ελάχιστη 
Αντοχή 

Θραύσεως 
 

(kg/mm2) 
 

 
 

Ελάχιστη 
Επιμήκυνση 
Θραύσεως 

 
(%) 

 
 

Ελάχιστη 
Σκληρότητα 

(Brinell) 
 

(kg/mm2) 

 
Μέγιστη Ειδική 
Αντίσταση  
σε 20oC 

 
(Ωmm2/m) 

20 16 2 ± 0,10 ± 9 28 5 60 0,0179 
30 26 2 ± 0,15 ± 9 28 5 60 0,0179 
30 24 3 ± 0,15 ± 9 28 5 60 0,0179 
60 52 4 ± 0,20 ± 9 28 5 60 0,0179 
80 70 5 ± 0,20 ± 9 28 5 60 0,0179 

 
IV. ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
 ‘Ολες οι δοκιμές ελέγχου θα πρέπει να εκτελούνται στο εργαστήριο του 

κατασκευαστή ή και σε άλλο επίσημα αναγνωρισμένο εργαστήριο κατόπιν 
σχετικής συμφωνίας μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. 
Οι προδιαγραφόμενες δοκιμές ελέγχου θα παρακολουθούνται από 
εκπρόσωπο του ΑΔΜΗΕ. 
‘Ολα τα λαμβανόμενα για τις δοκιμές δείγματα θα πρέπει να είναι κανονικού 
μεγέθους και δεν θα πρέπει να είναι εύθρυπτα δηλαδή να παρουσιάζουν 
φυσαλλίδες ή κενά στην επιφάνεια.  Θα επιλεγεί ένα δείγμα από κάθε μέγεθος 
των καθοριζόμενων σωλήνων σ’αυτή την Προδιαγραφή. 
Ο πωλητής θα πρέπει να υποβάλει λεπτομερείς εκθέσεις αναφορικά με τα 
αποτελέσματα των παρακάτω δοκιμών ελέγχου: 
 

1. Δοκιμή Κάμψεως
  Το δείγμα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντέξει σε κάμψη εν ψυχρώ 

υπό γωνία 90οC χωρίς να παρουσιάσει θλάση στην εξωτερική 
επιφάνεια του τμήματος που βρίσκεται σε κάμψη. 

 Οι σωλήνες θα πρέπει να κάμπτονται γύρω από το μικρότερο 
τυποποιημένο μέγεθος τυμπάνου που θα πρέπει να έχει ακτίνα ίση ή 
μεγαλύτερη του τετραπλάσιου της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα.   
Τα δείγματα σωλήνων θα πρέπει να γεμίζονται με άμμο. 

 

2. Δοκιμή σκληρότητας BRINELL
 Η δοκιμή αυτή θα συνίσταται στη μέτρηση της διαμέτρου του κοίλου 

αποτυπώματος μια χαλύβδινης μικρής σφαίρας διαμέτρου 10mm 
πιεζόμενης πάνω στον σωλήνα με βάρος 500 κιλών. 

 Η σκληρότητα υπολογίζεται σύμφωνα με τον εξής τύπο: 
 

 H = 
2

2 2

P
D D D dπ ( )− −

   όπου D=διάμετρος της παραπάνω σφαίρας σε mm 

           P= το επιβαλλόμενο βάρος, όπως 
                καθορίζεται παραπάνω 
           d= διάμετρος κοίλου αποτυπώματος σε mm 
 
 η σκληρότητα εκφράζεται σε βαθμούς BRINELL. 
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3. Δοκιμή τάσεως εφελκυσμού
 Ως δείγματα για τη δοκιμή αυτή θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τεμάχια 

σωλήνα κανονικού μεγέθους.   Επίσης πρέπει να τοποθετούνται στα 
άκρα των σωλήνων αλλά αρκετά βαθιά μέσα σε αυτά, καλά 
εφαρμοσμένα μεταλλικά βύσματα, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να 
σφιχθούν από τις σιαγόνες του μηχανήματος της δοκιμής αυτής.  Τα 
βύσματα δεν πρέπει να εισέρχονται στον σωλήνα μέχρι το τμήμα εκείνο 
στο οποίο μετράται η επιμήκυνση. Έτσι θα μετρηθεί τόσο η αντοχή 
θραύσεως όσο και το ποσοστό επικηκύνσεως των ελεγχόμενων με 
δοκιμή σωλήνων. 

 
 Η δοκιμή ελέγχου των ανωτέρω σωλήνων ως προς την τάση 

εφελκυσμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αναγνωρισμένες 
(τυποποιημένες μεθόδους DIN ή ASTM (EG-46 “ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 
ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΝ”). 

 
4. Δοκιμή ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης
 Η ειδική αντίσταση ολόκληρου του όγκου ενός δείγματος, μήκους 

τουλάχιστον 30 εκατ. πρέπει να μετρηθεί με διπλή γέφυρα τύπου 
KELVIN ή με ποτενσιόμετρο και η επιφάνεια επαφής με το δείγμα θα 
είναι σαν κοφτερή λεπίδα μαχαιριού. 

 
 Το προς δοκιμή δείγμα πρέπει να έχει την ίδια διατομή σ’όλο το μήκος 

του ± 0,75% της επιφάνειας της διατομής.  Πρέπει να έχει ειδική 
αντίσταση τουλάχιστον 10μΩ για το μήκος μεταξύ των σημείων επαφής 
του δυναμικού μήκος.   Το προς έλεγχο δείγμα δεν πρέπει να έχει 
σχισμάδες στην επιφάνειά του ή άλλα τυχόν ελαττώματα ορατά διά 
γυμνού οφθαλμού. 

 
 Αναφορικά με την “Μέθοδο”, τις “Διορθώσεις Θερμοκρασίας” και την 

“Εκθεση” της δοκιμής ελέγχου βλέπε τις αναγνωρισμένες 
(τυποποιημένες) μεθόδους ASTM B-193-49 “ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ”. 

 
V. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΟΧΕΣ
 Οι διαστάσεις και οι ανοχές δίνονται στον Πίνακα 1. 
 
VI. ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
 Το υπόψη υλικό πρέπει να είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε ατέλειες ή 

ελαττώματα που δεν επιτρέπονται από τους νόμους του καλώς διεξαγόμενου 
εμπορίου και να έχει την εμφάνιση της καλής τελικής επεξεργασίας. 

 
VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
  
 1. Λεπτομερής έκθεση όλων των προδιαγραφομένων δοκιμών. 

2. Βάρος σε κιλά ανά τρέχον μέτρο των διαφόρων ειδών χάλκινων 
σωλήνων. 
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PUBLIC POWER CORPORATION 
ATHENS - GREECE 
      

              January 1999 
 
 
 

TECHNICAL DESCRIPTION TD-20 
 

TINNED COPPER STRIP & GROUND ELECTRODES
 
 

I. TINNED COPPER STRIPS REQUIRED    
           CHARACTERISTICS 

 The strips shall be of electrolytic annealed copper.   Copper strips shall 
have a minimum cross section of 25 x 4mm and 40 x 4mm or 
equivalent subject to purchaser’s approval. 

 Copper strips shall be hot dip tinned and shall be delivered in length not 
less than 25m. 

 Tinning of copper strips shall be with such a way that no discontinuity in 
the tinned surface is observed. 

 
 1. Tests
 

a. Dimentional test.  The permissible width tolerance is        
+ 1% and for the thickness is + 2%. 

 
b. Measurement of the resistivity.  Shall not be greater than 

0.0176 ohm . mm2 / m. 
 
c. Tinning test according to the latest revision of ASTM B-33 

Standard. 
 

2. Additional information
 Information about grounding system of the 150 / 15kV substation 

is given by SS-138 Specification of PPC. 
 
3. Packing
 Ground copper strips shall be delivered packed on wooden 

palettes with 800kg maximum weight. 

--------------------------------------------- 
IIg/PK/ak/td-20a/09.02.1999 



--------------------------------------------- 
IIg/PK/ak/td-20a/09.02.1999 

 
II. GROUND ELECTRODES REQUIRED    

CHARACTERISTICS 
 Ground electrodes shall consist of galvanized 2” steel pipes, 3m long 

and 5mm thickness (thickness of the pipe wall). 
 At the one end of the pipe and at a distance of about 50mm from this 

end, a tinned copper plate must be properly welded.   The tinned 
copper plate shall be of the following dimensions : 180x 180 x 7mm 
(see drawing 1). 

 The other end of the pipe must be shaped in such a way so that it can 
be driven easily into the ground. 

 The galvanized steel pipes shall have thirty (30) holes on their surface.  
The diameter of these holes shall be 12mm. 

 
 
 
 
 

 



 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΔΑ 

 
 
               ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1999 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  TD-20 
 

ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ 
& ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 

 
 
 
 
I. ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 
 
 Οι ταινίες γειώσεως θα αποτελούνται από ηλεκτρολυτικό ανωπτημένο 

χαλκό, θα έχουν ελάχιστη διατομή 25 x 4mm  και  40 x 4mm ή 
ισοδύναμη η οποία θα υπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ. 

 Οι χάλκινες ταινίες θα είναι επικασσιτερωμένες με εμβάπτιση εν θερμώ 
και θα παραδοθούν σε μήκη όχι μικρότερα των 25m. 

 Η επικασσιτέρωση των χάλκινων ταινιών θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε 
να μην παρατηρείται καμμία ασυνέχεια στην επικασσιτερωμένη 
επιφάνεια. 

 
 1. Δοκιμές
 

α. Διαστασιολογικός έλεγχος.  Η επιτρεπόμενη ανοχή είναι 
για το πλάτος + 1% και για το πάχος + 2%. 

β. Μέτρηση της ειδικής αντίστασης.  Δεν θα είναι μεγαλύτερη 
από 0,0176 ohm . mm2 / m. 

γ. ‘Ελεγχος επικασσιτέρωσης σύμφωνα με την τελευταία 
αναθεώρηση των κανονισμών ASTM B-33. 

 
 2. Επιπρόσθετα στοιχεία 
 
  Πληροφορίες για το σύστημα γειώσεως των υπαίθριων 

υποσταθμών 150 / 15kV δίδονται στην προδιαγραφή SS-138 της 
ΔΕΗ. 

 
3. Συσκευασία 
 
 Οι ταινίες γειώσεως θα πρέπει να παραδοθούν στη ΔΕΗ 

συσκευασμένες σε παλέττες μέγιστου βάρους 800kgr. 
 
 

---------------------------------------------------- 
ΙΙγ/ΠΚ/ακ/td-20e/18.01.1999 
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II. ΡΑΒΔΟΙ ΓΕΙΩΣΕΩΣ 
 
 Οι ράβδοι γειώσεως θα αποτελούνται από επιψευδαργυρωμένους 

χαλύβδινους σωλήνες διαμέτρου 2”, μήκους τριών (3) μέτρων και 
πάχους 5mm, βλέπε σχέδιο 1. 

 Στο ένα άκρο των σωλήνων και σε απόσταση περίπου 50mm από αυτό 
θα υπάρχει επικασσιτερωμένη πλάκα χαλκού διαστάσεων 180 x 180 x 
7mm κατάλληλα συγκολλημένη. 

 Το άλλο άκρο τους θα είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο ώστε να 
είναι εύκολη η έμπηξή τους στο έδαφος. 

 Οι χαλύβδινοι σωλήνες θα φέρουν στην επιφάνειά τους 30 οπές 
διαμέτρου Φ 12mm. 

 
 
 

 

---------------------------------------------------- 
ΙΙγ/ΠΚ/ακ/td-20e/18.01.1999 
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INDEPENDENT POWER TRANSMISSION OPERATOR S.A. 
TNPRD/ SUBSTATION SPECIFICATION & EQUIPMENT SECTION  

 

 

April 2008 

 

 TECHNICAL DESCRIPTION TD –53/4  

 

24 KV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS 

TO BE USED FOR OVERHEAD DISTRIBUTION LINE PROTECTION 

IN AIR INSULATED OUTDOOR  

(20 KV BAYS INCLUDED) SUBSTATIONS 

 

 

I. SCOPE 
This hereby technical description covers IPTO’s requirement with regard the characteristics, 

design features and testing of 24 kV outdoor circuit breakers. 

 

 

II. KEYWORDS 
Circuit breakers, SF6 circuit breaker, vacuum circuit breakers, switching devices. 

 

 

III. STANDARDS 
All technical characteristics and testing of the circuit breakers shall be in accordance with 

IEC – 62271 – 100 latest revision and IEC – 60694 (edition 2-2). 

 

 

IV. USE 
The circuit breakers are to be used in 150 / 20 kV air insulated outdoor (20 kV bays included) 

distribution substations in relation to overhead distribution lines for protection against all 

type of faults. 

 

 

V. ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF IPTO’s 20 KV SYSTEM 

 
1. Nominal Voltage                                                      : 20 KV 

 

2. Maximum Operating Voltage                                   : 24 KV 

 

3. Number of phases                                                     : 3 

 

4. Number of conductors                                              : 3 

 

5. Nominal Frequency                                                  : 50 Hz 
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6. Short Circuit Level                                                   : 10 KA 

 

7. Basic Insulation Level (Impulse level)                     : 150 KV 

 

8. Method of earthing (grounding)                               : The 20 KV system is earthed  

                                                                                                 through a 12Ω resistor. 

 

9. Available DC auxiliary supply voltage                     : 110V DC 

 

10. Available AC auxiliary supply voltage                     : 220 / 380V AC 

 

 

VI. OPERATING CONDITIONS 

 
1. Installation                                                                  : Outdoors 

 

2. Limits of ambient temperature                                   : -25
ο 
C to +45

ο
 C 

 

3. Altitude                                                                       : Up to 1000m above sea level 

 

4. Pollution level                                                             : Moderate 

 

5. Other weather conditions                                            : Snow, ice and fog. 

 

 

VII. REQUIRED DESIGN FEATURES OF THE BREAKER 

 
1. Type of tank 

 

The tank of the circuit breaker shall either be live tank or dead tank. 

 

a. By live tank is meant that the each interrupter unit (chamber) is inside an insulator. The 

interrupter unit is at high potential and is thus “live”. The flashover distance of the insulator 

both for the interrupter unit and the support column is determined by the specified lightning 

impulse voltage of the circuit breaker. 

 

b. By dead tank is meant that each interrupter unit (chamber) is installed inside an earthed 

(grounded) metallic enclosure which thus is regarded as “dead” or that the three interrupter 

units (chambers) are installed inside a common earthed metallic enclosure which thus is 

regarded as “dead”. In this arrangement the SF6 gas filling provides the insulation between 

the components of the interrupter unit and the metallic enclosure. Outdoor bushings 

connect the interrupter units to the high voltage terminals. The SF6 used for filling shall be 

in accordance with IEC – 60376 standard. 

 

2. Interrupting medium of the interrupter unit ( chamber) 

 

The interrupting medium for arc extinction and insulation shall be either vacuum or SF6. In 

case of SF6, the SF6 shall be in accordance with IEC – 60376 standard and the interrupting 

technology shall be of the puffer type or derivatives of puffer such as self – puffer, or self 

blast. 
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3. Method of operation of the circuit breaker 

 

Three - pole operation suitable also for triple pole auto – reclosing. 

 

4. Number of interrupter units ( chambers) 

 

Each pole of the circuit breaker shall contain one (1) interrupter unit (chamber). 

 

5. Number of operating mechanisms 

 

The circuit breaker shall be equipped with one (1) operating mechanism common to the three 

poles which must be suitable for triple pole auto – reclosing. The operating mechanism shall 

be inside a cabinet located underneath the “live” or “dead” tank of the breaker. 

 

6. Installation environment of the circuit breaker 

 

Outdoors, in air – insulated 150 / 20 KV distribution substations. 

 

7. Operating mechanism’s characteristics 

 

a. Type                                                                            : Spring charged type driven by an    

 electrical motor installed in a 

 cabinet or in the dead tank of the  

 breaker or magnetic actuator  

 mechanism of low energy, based 

 on solenoid plunger, held in the  

 tripped or closed position by a  

 permanent magnet, the whole being 

 installed in the dead tank of the  

 breaker. 

 

b. Type of tripping                                                           : Free – trip as per IEC-60050 (441) 

 

 

c. Auxiliary supply voltages 

 

1. For the tripping, opening and closing circuits           : 110V DC 

 

2. For all the other control and signaling circuits          : 110V DC 

 

3. For the motor of the spring charged mechanism 

            (if applicable)                                                            : 110V DC 

 

4. For the actuator coil (if applicable)                           : 110V DC 

 

5. For the anticondensation heaters (resistors) 

            and lighting                                                                : 220V AC 

 

6. Tolerances of the auxiliary DC supply voltage          

except for the tripping/opening coil                          : +10 % / -15 % 
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7.  Tolerance of the auxiliary DC supply voltage 

 for the tripping / opening coil             : -30%, +10% 

 

8. Circuit breaker’s operating mechanism and control cabinet 

 

The circuit breaker shall be equipped with a cabinet which shall contain the operating 

mechanism (if applicable) of the breaker and all other control devices associated with it or 

the breaker itself. This cabinet which shall be of class protection of IP55 as per IEC – 60144, 

shall be located below the tank for the dead tank type of circuit breaker and below the 

support (isolating) columns of the three poles for the live tank type of circuit breaker. In both 

cases the cabinet shall be mounted on the circuit breaker’s steel support frame. This cabinet 

shall contain besides other components and the following: 

 

a. The cabinet shall be equipped with anti – condensation heaters controlled via thermostat. 

 

b. The cabinet shall be equipped with position indicator which will clearly indicate the open 

and close position of the circuit breaker in accordance with IEC – 60694. 

 

c. The cabinet shall be equipped with an operations counter which shall indicate the number 

of operations of the breaker. 

 

d. The cabinet shall be equipped with a selector switch with three (3) operating positions “Off 

– Local – Remote” and with as many stages as needed for the control circuits of the 

breaker. In the “Off” position no circuit breaker operation would be allowed. 

 

The “local” position and in conjunction with two (2) push – buttons (open-close) or a 

control switch, will be used to control the breaker locally, that is, from the control cabinet, 

for maintenance purposes only. When the circuit breaker is under local control, the bay 

associated with the circuit breaker will be out of service.  

The “Remote” position will be used to control (opening-closing) the breaker from the 

control building of the substation or from the distribution’s peripheral control center and 

also for tripping purposes. 

 

e. The “Off – Local – Remote” selector switch shall be equipped with an additional number 

of stages, beyond those which are normally needed for all the control circuits, which shall 

be used to be inserted to both positive (+) and negative (-) 110V DC buses of the control 

circuits. 

 

f. The cabinet shall be equipped with two (2) push-buttons or a control switch of two 

positions for local closing and opening of the circuit breaker as all ready has been indicated 

above.  

 

g. The cabinet shall contain the following number of breaker auxiliary free of voltage contacts: 

      - Ten (10) N.O  

      - Ten (10) N.C 

 

h. The cabined shall be equipped with terminal blocks suitable to be wired with 2.5mm
2
 size 

conductors with the exemption of the terminal blocks associated with CTs and the motor of 

the operating mechanism or the actuator coil which must be suitable for 4mm
2
 and the 

10mm
2
 cables respectively. The terminal blocks shall preferably be of the screw type. 

There must be some spare terminal blocks installed in the cabinet. 
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i. The cabinet shall be equipped with an antipumping relay as to prevent constant opening 

and closing in the event of simultaneously applied “Οpen” and “Close” commands.  

 

j. Number of closing and Tripping circuits :  

 

1.   Number of closing circuits  : One (1) 

2.   Number of tripping circuits : One (1) 

 

k. The cabinet shall be equipped with a socket outlet for 220V AC 

 

l. The cabinet shall be equipped with a padlock 

 

m. The cabinet shall be equipped and with a light bulb (220V AC) 

 

n. The cabinet shall be equipped with SF6 pressure sensor or sensors for both live tank and 

dead tank breakers. 

 

 

9. Housing of the isolating column and of the interrupter chamber (For live                                            

tank type of breaker). 

 

a. The isolating housing of the breaker’s columns and interrupter chambers shall either be of 

extra strength porcelain or silicon rubber or EPDM rubber. The porcelain shall comply in 

all relevant respects with IEC – 60233 standard “Tests on hollow insulators for electrical 

equipment”. 

The silicon rubber and the EPDM rubber housing shall be in accordance with IEC – 61142 

standard “Composite insulators – Hollow insulators for use in outdoor and indoor electrical 

equipment”.  

 

b. The creepage distance of the columns and interrupter chambers housing shall be as 

follows:  

 

1. Between live parts and earth (ground):  25mm / KV (600mm) 

2. Across breaker terminals:  25mm / KV (600mm) 

             With the voltage used for the determination, being that of 24 KV (rated voltage).   

 

 

10. Bushings (For the dead tank type of circuit breaker)      

 

The dead tank type of circuit breaker shall be equipped with bushings of the following 

characteristics and in accordance with IEC – 60137 standard.  

“Insulated bushings for alternating voltages above 1000 V”.  

 

a. Type                                                                           : Outdoor – immersed bushings 

                                                                                            dry or liquid filled type 

 

b. Rated Voltage                                                             : 24 KV 

 

c. Rated phase – to – earth voltage                                : 13.85 KV 
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d. Rated current                                                              : 1250 A 

 

e. Rated thermal short – time current for one sec.         : 18042 A  

 

f. Rated dynamic current                                                : 45105 A  

 

g. Creepage distance                                                       : ≥ 600mm 

 

h. Insulating envelope                                                     : The insulating envelope of the  

  bushings shall be with sheds and 

                                                                                             be either of porcelain or silicon  

   rubber or EPDM rubber.  

                                                                                             Porcelain insulating envelope shall  

   comply with IEC – 60233 standard  

   “Tests on hollow insulators for 

                                                                                             electrical equipment”. 

                                                                                             The silicon and EPDM rubber shall  

  be in accordance with IEC – 61142  

  standard “Composite insulators- 

                                                                                             Hollow insulators for use in outdoor  

                                                                                             and indoor electrical equipment”. 

 

 

VIII. ADDITIONAL REQUIRED DESIGN FEATURES OF THE CIRCUIT BREAKER 

 

1. Wiring requirements  

 

The wiring of various circuits of the breaker shall be carried out with at least 1.5mm
2
 size 

conductors, unless, is differently needed by the power requirements of the circuit. 

Conductors must bear rings with markings. 

 

 2.  Lifting and handling of the circuit breaker  

 

The offer shall include either drawings or instructions which in detail shall indicate the 

method or the way the lifting and handling of the circuit breaker is to be carried out. 

 

3.  Circuit Breaker’s terminals  

 

a. For the live tank type of circuit breaker  

The terminals shall be of aluminium or nickel plated copper, rectangular in shape and 

with dimensions of about 100mm x 100mm x 15mm. 

 

b. For the dead tank type of circuit breaker 

The terminals shall be cylindrical in shape either from nickel plated copper or aluminium 

with dimensions suitable for the current rating characteristics of the circuit breaker. 

 

4.   Circuit Breaker’s Support Structure 

 

a. The circuit breaker is to be installed on a steel support structure for both live tank and 

dead tank type of circuit breaker. 
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b. The steel support structure for the live tank circuit breaker shall be such as to allow the 

installation of six (6) outdoor current transformers on it as it is described in detail in 

paragraph IX – B. 

 

c. The steel support structure shall be part of the supply. 

 

d. All necessary anchoring bolts for fastening the steel support structure must be part of the 

supply. 

 

e. The steel support structure and the anchoring bolts must be hot – dip galvanized. 

 

f. Enough information for the steel support structure must be provided so that the support 

structure’s concrete steel reinforced base can be calculated and constructed by IPTO S.A.   

 

5.   Pressure relief device (For the dead tank type of circuit breaker)  

 

The tank of the dead tank circuit breaker shall be equipped with a pressure relief device 

(disk) in accordance with IEC – 60298, Appendix AA. 

 

6.   Wind speed withstand capability of the circuit breaker 

 

The circuit breaker installed on its support steel structure together with the six (6) CTs 

depending on tank type shall be able to withstand a wind speed of 150 Km/h which 

corresponds to a wind pressure of 180 Kg / m
2
 (with coefficient of dynamic pressure = 1.5). 

 

7.   Earthling (grounding) of the circuit breaker    

 

a. For the live and dead tank type of a circuit breaker  

The frame of the circuit breaker shall be provided with a reliable earthling terminal for 

connection to an earthling conductor suitable for 10 KA fault current. The connecting point 

shall be marked with the “protective earth symbol”. 

 

 

IX.  REQUIRED CURRENT TRANSFORMERS IN RELATION TO THE CIRCUIT   

  BREAKER  

 

A.      For dead tank type circuit breakers 

 

1. The circuit breaker shall be equipped with six (6) bushing toroidal (ring) type current 

transformers. The three (3) of these current transformers of ratio 600–400 / 5A shall be 

installed in the bushings of entrance (side which shall be connected to the substation bus) 

and the other three (3) current transformers of ratio 720-950 / 0.58A shall be installed in the 

bushings of exit (side which shall be connected to the overhead distribution lines).  

 

2. The secondary leads of these six (6) current transformers shall be brought to the circuit 

breaker’s operating mechanism and control cabinet or to a separate hot – dip galvanized 

box, mounted close to the breaker’s operating mechanism and control cabinet. 

 

3.  The ratio, rated output power of secondaries, accuracy class and rated primary current of 

these CTs will be as follows:  
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a. Three (3) CTs with two (2) sections in the primary winding and one secondary winding  

 Ratio                                                                     : 600-400/ 5A 

 Rated output power                                             : 30 VA 

 Accuracy class                                                     : 5P 

 Accuracy limit factor                                           : 20 

 Rated primary current (In)                                   : 600 – 400 A  

 

b. Three (3) CTs with two (2) sections in the primary winding and one secondary winding  

 Ratio                                                                     : 720-950 / 0.58A 

 Rated output power                                              : 30 VA 

 Accuracy class                                                     : 5P 

 Accuracy limit factor                                          : 20 

 Rated primary current (In)                                  : 720 – 950 A 

 

 4.  Additional technical characteristics of all six (6) CTs 

a. Highest voltage                                                            : 24 KV 

b. Power frequency withstand voltage of secondary       : 3 KV 

c. Rated continuous thermal current                                : 1.2 x In 

d. Rated short –time thermal current                              : ≥ 25 KA 

e. Rated dynamic current                                               : ≥ 62.5 KA 

 

5.  The current transformers shall be located within the bushing design, external to the gas 

enclosure, to allow for easy changing. 

  

B.     For live tank type circuit breakers 

 

1.  The circuit breaker shall be equipped with six (6) outdoor dry type current transformers 

with the insulating housing to be consisted of cycloaliphatic resin and in accordance with 

IEC – 60044 – 1. 

 

2.  The primary terminals of the current transformers shall be of nickel plated copper or brass. 

These terminals shall be rectangular in shape and shall be installed diametrically opposite 

on the head of the CTs. 

 

3.  The secondary terminals together with an earthling terminal shall either be installed inside 

the circuit breaker’s operating mechanism and control cabinet or to a separate hot - dip 

galvanized box. These terminals shall be of the screw type. 

 

4.  All six (6) current transformers and the circuit breaker shall be installed on a common hot - 

dip galvanized steel support structure. The arrangement and dimensions of this common 

steel structure is indicated in the attached drawing SK – CB / CT – 1. 

All necessary materials, bolts and flexible copper strip with equivalent cross section 

300mm
2
 minimum for the connection of CTs with the circuit breaker, shall be part of the 

supply. 

 

 5. The ratio, rated output power of secondaries, accuracy class and rated primary current of 

these CTs will be as follows: 

 

a. Three (3) CTs with two (2) sections in the primary winding and one secondary winding  

 Ratio                                                                    : 600 – 400/ 5 A 

 Rated output power                                             : 30 VA 
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 Accuracy class                                                    : 5 P  

 Accuracy limit factor                                          : 20 

 Rated primary current (In)                                  : 600 – 400 A 

 

 b.   Three (3) CTs with two (2) sections in the primary and one secondary winding. 

 Ratio                                                                    : 720-950 / 0.58 A 

 Rated output power                                             : 30A 

 Accuracy class                                                    : 5 P 

 Accuracy limit factor                                          : 20 

 Rated primary current ( In)                                 : 720-950 A  

 

6. Additional technical characteristics of all six (6) CTs 

 

a. Highest voltage                                                           : 24 KV 

b. Power frequency withstand voltage of primary          : 60 KV 

c. Lighting impulse withstand voltage of primary          : 150 KV 

d. Power frequency withstand voltage of secondary      : 3 KV 

e. Rated continuous thermal current                               : 1.2 x In 

f. Rated short – time thermal current                             : ≥ 25 KA 

g. Rated dynamic current                                                : ≥ 62.5 KA 

h. Minimum creepage distance of the housing               : ≥ 600mm 

 

7.  The six (6) CTs (three of ratio 600-400/5A and three of ratio 720-950/0.58A) must have 

identical mounting bases, so that they are interchangeable.  

 

 

X.  CIRCUIT BREAKER’S REQUIRED RATED CHARACTERISTICS  

 

1. Rated Voltage                                                                      : 24 KV 

 

2. Rated Frequency                                                                  : 50Hz 

 

3. Rated normal current                                                           : 1250 A 

 

4. Rated insulation levels  

a. Rated power frequency withstand voltage  

 Common value                                                       : 60 KV r.m.s 

 

b. Rated lighting impulse withstand voltage  

 Common value                                                       : 150 KV peak 

 

5. Rated short circuit breaking current at voltages  

    below or equal to the rated voltage  

 AC component, r.m.s value                                    : 25 KA r.m.s 

 

6. Rated duration of short circuit                                             : 3 sec 

 

7. First – pole – to – clear factor                                              : 1.5 

 

8. Rated short circuit making current                                      

    (2.5 X the short circuit breaking current)                           : 62.5 KA peak 
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9. Rated short – time withstand current                                   : 25 KA r.m.s 

 

10. Rated peak withstand current                                             : 62.5 KA peak  

 

11. Rated operating sequence                                                  : O – 0.3s – CO – 10s – 

                                                                                                     CO – 10s – CO 

12. Rated cable – charging breaking current                           : 31.5A r.m.s 

 

13. Rated line – charging breaking current                              : 10A r.m.s 

 

14. Mechanical endurance class                                               : M2 (10000 operations) 

 

15. Electrical Endurance class                                                 : E1 

 

16. Restrike class during capacitive current breaking             : C1 

 

17. Rated break time                                                                : ≤ 80 ms 

 

18. Rated closing time                                                             : ≤ 75 ms 

 

18a. Rated closing time for a circuit break equipped  

        with magnetic actuator mechanism    : ≤ 150ms 

 

19. Rated opening time                                                            : ≤ 70 ms 

 

20. Rated transient recovery voltage for terminal faults  

 Peak value                                                              : 41 KV 

 Rate of rise of recovery voltage (RRRV)              : 0.47 KV / μς  

 First – pole – to – clear factor                                 : 1.5 

 
 

It should be noted that circuit breakers of North America manufacturing with: 
 

 Rated normal current                                             : 1200 A 

 Rated voltage                                                         : 25.8 KV 

 Rated short circuit breaking current at 25.8 KV    : 24 KA r.m.s 

 Rated short circuit making current                         : 60 KA peak 

 Rated  short – time withstand current                    : 24 KA r.m.s 

 Rated peak withstand current                                 : 60 KA peak 

 

and with all other rated characteristics equal to the rated characteristics indicated above, can 

also be accepted subject to the judgment of IPTO. 

 

 

XI.    TESTS FOR THE CIRCUIT BREAKER  

 

A.   Routine Tests  

Testing shall be in accordance with IEC–62271–100 and IEC–60694 (edition 2.2, 2002-10). 

The routine testing shall include the following:   
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1.   Power frequency voltage dry test on the main circuit  

Test voltage: 60 kV r.m.s, 50 Hz, for 1 minute for phase to earth, phase-to-phase and across 

open circuit breaker contacts. 

 

2.   Tests on auxiliary and control circuits 

 a. Inspection of auxiliary and control circuits and verification of conformity to the circuit 

diagrams and wiring diagrams. 

 b. Functional tests of all low voltage circuits 

 c. Verification of protection against electrical shock 

 d. Power frequency voltage test 

Test voltage: 1 kV, 50 Hz with duration of 1 sec.  

 

3.   Measurement of the resistance of the main circuit 

 The test current : any value between 50 A and 1250 A 

 The measured resistance shall not exceed 1.2 Ru, where Ru is equal to the resistance 

measured before the temperature – rise test. 

 

4.    Tightness test 

 

5.    Design and visual checks 

 The following shall be checked: 

 The language and data on the name plates 

 Identification of any auxiliary equipment 

 The colour and quality of paint and corrosion protection of metallic surfaces. 

 The values of the resistors and capacitors connected to the main circuit. 

 

6.    Mechanical operating test 

  a. At maximum supply voltage of the operating devices and of the auxiliary and  control  

circuits and at maximum pressure for operation. 

       - Five closing operations  

       - Five opening operations 

 

  b. At specified minimum supply voltage of the operating devices and of the auxiliary and 

control circuits and at minimum functional pressure for operation. 

       -  Five closing operations 

       -  Five opening operations 

 

  c. At rated supply voltage of the operating devices and of the auxiliary and control circuits  

and at rated pressure of operation.  

 

Five close – open operating cycles with the tripping mechanism energized by the closing of the 

main contacts.  

 

Moreover, five open-close operating cycles O – t – C where t shall be not more than the time 

interval specified for the rated operating sequence.  

 

Finally for all required operating sequences all inspections, measurements and functional tests 

shall be performed as specified in IEC – 62271 – 100. 
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B.   Type tests 

The type tests shall be carried out in accordance with IEC – 62271 – 100 and IEC – 60694 

(Edition 2.2, 2002 – 01). 

The following tests are required:  

 

1.   Dielectric Tests 

 

a.   Power frequency voltage tests  

      Test voltage                                                                       : 60 KV r.m.s for One (1) minute  

    applied between phase- to-earth,  

    between phases and across open  

  circuit breaker contacts. 

 

       The tests shall be performed in dry and wet conditions. 

 

NOTE:  In the case of the dead tank circuit breakers if the bushings have been previously 

tested according to IEC – 60137 standard, tests under wet conditions can be omitted. 

 
 

b.   Lightning impulse voltage tests  

 The circuit breaker shall be subjected to lighting impulse voltage tests in dry conditions only. 

   The tests shall be performed with voltages of both polarities using a lightning impulse of      

   1.2 / 50 μς. 

   The test voltage shall be                                                     : 150 KV peak, applied between  

  phase-to-earth, between phases  

  and across open circuit breaker  

  contacts. 

 
 

c.   Dielectric tests on auxiliary and control circuits  

     The tests involve  

 Impulse voltage withstand test and 

 Power frequency voltage withstand test 

 
 

Each test shall be performed: 

 

1. Between the auxiliary and control circuits connected as a whole and the frame of the 

breaker. 

 

2.  If practicable, between each part of the auxiliary and control circuits, which in normal use 

may be insulated from the other parts and the frame.  

 The other parts are connected together. 

 

The impulse voltage withstand value shall be 5 KV and the test shall be performed in 

accordance with IEC – 60255 – 5. 

The power frequency test shall be performed according to IEC – 61180 – 1. The test voltage 

shall be 2 KV with duration of 1 min. 
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2.   Measurement of the resistance of the main circuit  

 

The measurement shall be made with a DC current by measuring the voltage drop or resistance 

across the terminals of each pole. 

The current during the test shall have a value between 50A and rated normal current of the 

breaker. 

 
 

3.   Temperature – rise tests  
 

 a. The test shall be made at rated normal current of the breaker in an environment 

substantially free from air currents and this condition is satisfied when the air velocity is 

≤ 0.5 m/s 

 

 b. The test shall be made over a period of time sufficient for the temperature rise to reach a 

stable value. This condition is declared to be obtained when the increase of temperature 

rise does not exceed 1K in 1 h. 

 

 c. The ambient air temperature during tests shall be more than +10
ο
C but less than +40

ο
C. 

 

 d. The auxiliary equipment shall be tested at its rated supply voltage or its rated current. 

 

  e. The temperature rise of the various parts of the circuit breaker or auxiliary equipment for 

which limits are specified, shall not exceed the values specified in table 3 of IEC–60694.  

 

4.   Sort –time withstand current and peak withstand current tests  

 

 a. The test current shall be equal to the AC component of the rated short – time withstand 

current of the breaker. The peak current test shall be equal to the rated peak withstand 

current of the breaker. 

 

 b. The test time shall be 3 seconds. 

 

 c. The tests shall be made on the three phase breaker at rated frequency with a tolerance of   
 

± 10% at any suitable voltage. 

 

 d. After the test the switchgear shall not show significant deterioration, shall be capable of 

operating normally, carrying its rated normal current continuously without exceeding the 

temperature – rise limits specified in table 3 of IEC – 60964 and withstanding the 

voltages specified under dielectric tests. 

 

5.   Tightness test  
  
 

 
 

6.   Electromagnetic compatibility test (EMC)  

 

 a. The tests are only for the secondary systems of the circuit breaker. For the main circuit of 

the breaker, no electromagnetic compatibility test is required. 

 

 b. Electronic equipment, which is part of the secondary system, shall fulfill the requirements 

with regards to emission, as defined in CISPR II for group II, class A equipment. 
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 c. Secondary systems of the breaker shall be subjected to electromagnetic immunity tests if 

they include electronic equipment or components. In other cases no tests are required.  

 

 The following immunity tests are specified:  

   - Electric fast transient / burst test with normal EMC severity class test voltages 

   - Oscillatory wave immunity test with normal EMC severity class test voltages. 

 

 

7.    Mechanical operation test at ambient temperature  

 

The mechanical operation test shall consist of 10000 operating sequences. The circuit breaker 

should be tested preferably as a complete multipole circuit breaker. However, for convenience 

or owing to limitations of the dimensions of the test bay, one single – pole unit of the circuit 

breaker may be tested, provided that it is equivalent to the complete multipole circuit breaker 

over the range of tests, for example in respect of: 

 - reference mechanical travel characteristics 

 - power and strength of closing and opening mechanism  

 - rigidity of structure.  

 

The circuit breaker shall be tested as follows:    

 

     Operating sequence        Supply voltage and  

        operating pressure  

    Number of operating 

            sequences 

Circuit breaker for 

auto – reclosing 

C – ta – O – ta               Minimum                 500 

               Rated                500 

              Maximum                500 

O – t – CO – ta – C – ta                Rated                250 

O = opening  

C = closing 

CO = closing followed immediately by an opening 

ta = time between two operations which is necessary to restore the initial conditions 

       and / or to prevent undue heating of parts of the breaker 

t = 0.3 s 

Repetition rate of the operating sequence = 5 times 

 

 

8.    Short circuit current making and breaking tests  

 

 a. The circuit breaker shall be capable of making and breaking the specified three – phase 

symmetrical and asymmetrical currents between 10% and 100% of the rated short – circuit 

breaking current at rated voltage. 

 

 b. The breaker shall be capable at making and breaking single – phase short – circuit currents 

between 10% and 100% of the rated short – circuit breaking current at phase – to – earth 

voltage. 

 

 c. The breaker shall be capable of switching the capacitive current (31.5A) at a voltage level of 

24 KV / 3  x 1.2 = 16.6 KV 
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 d. The applied voltage, current, transient and power frequency recovery voltages may all be 

obtained from a single power source (direct tests) or from several sources where all of the 

current, or a major portion of it, is obtained from one source, and the transient recovery 

voltage is obtained wholly or in part from one or more separate sources (synthetic tests). 

 

Synthetic testing shall be in accordance with IEC – 60427. 

 

9.   Line – charging current switching test   

 

  a. Any of the following test possibilities is acceptable:  

 Three – phase test with use of parallel lines or with concentrated capacitors  

 Single – phase tests 

 Single phase laboratory test with concentrated capacitors 

 

  b. The line – charging breaking current shall be 10A. 

 

  c. The test voltage for direct single-phase laboratory tests shall be 24KV / 3  x 1.4 = 19.4 KV 

 

  d. In laboratory tests, the lines may be partly or fully be replaced by artificial circuits with 

lumped elements of capacitors, reactors or resistors. 

 

  e. The line – charging breaking current test shall be carried out according to C1 restrike class 

capability (C1 classification of a breaker means low probability of restrike during 

capacitive current breaking).  

 

10.  Cable – charging current switching tests  

 

  a. The cable – charging breaking current shall be 31.5A and the voltage test shall be 

24KV/ 3 x 1.2 = 16.6 KV. 

 

  b. Capacitors may be used to simulate screened and belted cables. 

 

  c. The cable-charging breaking current test shall be carried out according to C1 restrike class 

capability (C1 classification of a breaker means low probability of restrike during 

capacitive current breaking).  

 

11.  High temperature tests  

 

High temperature = +45
ο
 C 

 

 

XII.   CURRENT TRANSFORMERS TESTS  

 

Tests shall be in accordance with IEC–60044–1. The circuit breaker manufacturer is required 

to present to the IPTO inspector, when the inspector is at the manufacturer’s premises for 

circuit breaker inspection and testing, test reports for the following routine and type tests, for 

checking purposes. Type test reports may not be presented if they have been originally 

submitted in the technical offer and have been found to be satisfactory. 
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A.   Routine Tests  

 1. Verification of terminal markings 

 2. Power – frequency voltage withstand test on primary winding 

 3. Partial discharge measurement 

 4. Power – frequency voltage withstand test on secondary windings 

 5. Power – frequency voltage withstand tests between sections of primary and secondary  

          windings (Not applicable to bushing type CTs). 

 6. Inter – turn overvoltage test. 

 7. Determination of errors 

 

B.   Type tests  

 1. Temperature rise test 

 2. Short –time current tests 

 3. Lightning impulse test (Not applicable to bushing type CTs). 

 4. Wet test for outdoor type current transformers (Not applicable to bushing type CTs) 

 5. Determination of error 

 

 

XIII.   BUSHING TESTS  

 

The tests shall be in accordance with IEC–60137. The circuit breaker manufacturer is required 

to present to the IPTO inspector, when the inspector is at the manufacturer’s premises for 

circuit breaker inspection and testing, test reports for the following routine and type tests. Type 

test reports may not presented if they have been submitted originally in the technical offer and 

have been found to be satisfactory. 

 

A.  Routine tests 

 1. Dry power frequency voltage withstand test  

 2. Measurement of the partial discharge quantity 

 3. Visual inspection and dimensional check 

 

B.  Type tests. 

 1. Wet power – frequency voltage withstand test 

 2. Dry lightning impulse withstand test  

 3. Temperature rise test 

 4. Verification of thermal short – time current withstand 

 5. Cantilever load withstand 

 6. Verification of dimensions 

 

 

XIV.   NAMEPLATES  
 

The circuit breaker and its operating mechanism along with the CTs for the live tank type of 

circuit breaker shall be equipped with name plates of no corrosive material, which shall bear on 

them the following information. 

 

A.  Circuit Breaker  

1.   Manufacture 

2.   Type designation and serial number 

3.   Rated voltage, in KV 

4.   Rated lightning impulse withstand voltage in KV 
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5.   Rated frequency in Hz 

6.   Rated normal current in A 

7.   Rated duration of short circuit in sec 

8.   Rated short circuit breaking current in KA 

9.   DC component of the rated short circuit breaking current in % 

10. First – pole – to – clear factor 

11. Rated cable – charging breaking current in A 

12. Rated line – charging breaking current in A 

13. Rated SF6 filling pressure for interruption in MPa 

14. Rated SF6 filling pressure for operation in MPa 

15. Mass of the breaker in kg 

16. Rated operating sequence 

17. Year of manufacture  

18. Temperature class 

19. Relevant standard with date of issue 

 

B.  Operating mechanism 

1.   Manufacturer 

2.   Type designation and serial number  

3.   Rated supply voltage of closing and opening devices 

4.   Rated supply voltage of auxiliary circuits 

5.   Relevant standard with date of issue 

 

C.  Outdoor type CTs (for the live tank breaker)  
All CT’s shall bear a rating plate of non – corrosive material with the following markings:  

 

1.   The manufacture’s name 

2.   Serial number and type  

3.   Rated primary and secondary current 

4.   Rated frequency 

5.   The rated insulation level (lightning impulse level) 

6.   Rated output and corresponding accuracy class for the secondary windings 

7.   The highest voltage of the CT 

8.   The rated short – time thermal current 

9.   The rated dynamic current 

 

 

XV.   DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY ALL BIDDERS  
 

1.  Outline drawing of the breaker with its support structure, in which the physical dimensions 

of the breaker and its support structure are clearly depicted (For the dead tank type of 

breaker). 

 

2.   Brochures, technical pamphlets and any other information which are deemed necessary for 

the technical evaluation process. 

 

3.  Outline dimensional drawing of the breaker, the CTs and their steel support structure for the 

live tank type of circuit breaker. 

 

4.   All bidders are required to answer all items of “Attachment A”. Failure to comply or partial 

filling of the attachment will constitute sufficient reason for rejection of the offer. 
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5.  Any test certificates for the circuit breaker’s type tests specified in this hereby technical 

description. Acceptance or not of these certificates lies on IPTO’s judgment. 

 

6.  Any type test certificates for the CTs (both for live and dead tank breaker) and for bushings 

(for the dead tank breaker only).  

 Acceptance or not of these certificates lies on IPTO’s judgment. 

 

 

XVI.   DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY THE SUCCESSFUL BIDDER  
 

 1.  Complete schematic and wiring drawings of the breaker for approval before the 

construction of the breaker (3 sets). 

 

 2.  Terminal markings of primary and secondary terminals of the current transformers either 

for bushing type or for outdoor type (3 sets). 

 

 3. Complete physical drawings of the breaker with its structure (dead tank type) with 

dimensions for approval prior to construction (3 sets).   

 

 4. Complete physical drawings of the breaker with CTs and their common steel support 

structure (live tank type) with dimensions for approval prior to construction (3 sets). 

 

 5. Technical brochures describing in detail the breaker itself, the operating mechanism, current 

transformers and bushings (for dead tank only). 

 

 6. Assembly instructions of the breaker, the support structure and bushings (if applicable). 

 

 7. Maintenance instructions for the breaker and its operating mechanism and for the current 

transformers and bushings (if applicable). 

 

 

XVII.   WARRANTY  
 

The supplier must provide a warranty of three (3) years, beginning from the date of delivery of 

the circuit breaker for damages by faulty design or by unreliable components or by 

combination of the two. 

 

XVIII. PACKING  

 

1. Each circuit breaker must be delivered enclosed inside a robust wooden box with all of its  

    parts numbered and easily identifiable. 

 

2. Outdoor type CTs shall be packaged inside robust wooden boxes, three (3) CTs per box. 

 

3. The steel support structure for the live tank type of breaker shall be also packaged inside  

     robust wooden boxes with all of its parts numbered and easily identifiable. 

 

4. The steel support structure of the dead tank type of circuit breaker shall be delivered in the  

    same wooden box with the breaker, if possible. Otherwise it will be in its own robust  

    wooden box with all of its parts numbered and easily identifiable. 
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ATTACHMENT “A” 

 

24 KV OUTDOOR CIRCUIT BREAKERS 

TO BE USED FOR OVERHEAD DISTRIBUTION LINE  

PROTECTION IN AIR INSULATED OUTDOOR  

(20 KV BAYS INCLUDED) SUBSTATIONS 

 

 

 All bidders must provide the following data. Failure to comply in full shall constitute 

sufficient reason for rejection of the offer   

 

1.     Type and manufacture                                                    : ……………………… 

 

2.     Ambient temperature range                                            : ……………………… 

 

3.     Type of tank                                                                    : ……………………… 

 

                                                                                                ……………………….. 

 

4.     Interruption medium of the interrupter  

        unit (chamber)                                                               : ………………………. 

 

5.     Number of interrupter units (chambers) per pole          : ……………………… 

 

6.     Method of operation of the circuit breaker                     : ……………………… 

 

7.     Number of operating mechanisms                                  : ……………………… 

 

8.     Is the SF6 gas in accordance with IEC – 60376?           : ………………………  

 

9.     Type and description of the operating mechanism        : ………………………. 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………... 

 

10.    Type of tripping                                                            : ………………………. 

 

11.    Auxiliary supply voltages 

 

     a. For the tripping, opening and closing circuits               : ………………………. 

 

     b. For all other control and signaling circuits                    : ……………………… 

 

     c. For the motor of the spring charged mechanism  

         (if applicable)                                                               : ………………………. 
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    d. For the permanent magnet (if applicable)                      : ……………………… 

 

    e. For the anti condensation heaters (resistors) 

       and light                                                                           : ……………………… 

 

    f. Tolerances of the auxiliary DC supply voltage               : ……………………… 

 

 

12.    Is the operating mechanism and control 

         cabinet in accordance with the requirement 

         of paragraph VII – 8 – a up to n?                                  : ……………………... 

 

                                                                                                 ……………………….. 

 

                                                                                                 ……………………….. 

 

                                                                                                 ……………………….. 

                                                                                              

    ……………………….. 

 

13.    Type of housing of the isolating  

         column and of the interrupter chamber  

         (For the live tank breaker)                                            : ……………………… 

 

                                                                                                ……………………….. 

 

                                                                                                ……………………….. 

                                                                                                 

14.    Bushings characteristics (For the dead tank breaker)  

      

  a. Type                                                                              : ……………………... 

 

                                                                                                 ………………………. 

 

      b. Rated voltage                                                                 : ……………………... 

 

      c. Rated phase– to –earth voltage                                      : ……………………... 

  

      d. Rated current                                                                  : ……………………... 

 

      e. Rated thermal short – time current                                 : ……………………... 

 

      f. Rated dynamic current                                                    : …………………….. 

 

      g. Creepage distance                                                          : ……………………... 

 

      h. Type of insulating envelope                                          : ……………………... 

 

                                                                                                 ………………………. 

 

                                                                                                 ……………………….. 
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15.   Creepage distance of the isolating column and 

        interrupting chamber (for the live tank circuit breaker)  

 

       a. Between live parts and earth                                       : ……………………… 

 

       b. Across breaker terminals                                            : ……………………… 

 

16.   Size of wires (cables) used in the various  

        circuits of the breaker’s operating mechanism 

        and control cabinet                                                         : ………………………. 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………... 

 

17.   Is a drawing provided in which the method of  

        the handling and lifting of breaker is indicated?           : ………………………. 

 

18.   Describe the material and shape of the 

        breaker’s terminal                                                          : ………………………. 

 

                                                                                               ………………………… 

 

                                                                                               ………………………… 

 

                                                                                               ………………………… 

 

19.    Indicate wind speed withstand capability  

         of the breaker when installed on its  

         support structure                                                            : ……………………… 

 

20.    Indicate point of earthling of the offered  

         circuit breaker                                                                : ……………………… 

 

                                                                                                ……………………….. 

 

                                                                                                ……………………….. 

 

21.    Does the steel support structure of the live tank  

         breaker satisfy the requirements of paragraph  

         VIII – 4 – b?                                                                   : ……………………… 

 

22.    With regard the steel support structure, 

         does the offer comply with the requirements 

         of paragraph VIII – 4 a, c, d, e and f ?                           : ……………………… 

 

                                                                                                 ………………………..  

 

                                                                                                 ………………………..  
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23.    Current transformer characteristics  

 

     a. Type                                                                               : ………………………. 

 

     b. Indicate exactly where the CTs are  

         located at (e.g. in the bushings of entrance 

         or exit or on the steel support structure)                      : ………………………. 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………...       

  

     c. For the 600 – 400 / 5A CTs  

 

         1. Ratio                                                                          : ………………………. 

 

         2. Rated output power                                                   : ………………………. 

 

         3. Accuracy class                                                           : ……………………… 

 

         4. Accuracy limit factor                                                 : ……………………… 

 

         5. Rated primary current                                                : ……………………… 

 

         6. Number of CTs                                                          : ……………………… 

 

    d. For the 720-950 / 0.58A CTs  

 

        1. Ratio                                                                           : ………………………. 

 

        2. Rated output power                                                    : ………………………. 

 

        3. Accuracy class                                                            : ……………………… 

 

        4. Accuracy limit factor                                                  : ……………………… 

 

       5. Rated primary current                                                  : ……………………… 

 

       6. Number of CTs                                                            : ……………………… 

 

    e. Data common to all type of CTs 

 

       1. Highest voltage                                                            : ……………………… 

 

       2. Power frequency withstand voltage of primary           : ……………………… 

    (Not applicable to bushing type CTs) 

 

       3. Lightning impulse withstand voltage of primary         : ……………………… 

    (Not applicable to bushing type CTs) 
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       4. Power frequency withstand voltage of secondary       : …………………….... 

 

       5. Rated continuous thermal current                                : …………………….... 

 

       6. Rated short – time thermal current                              : ……………………… 

 

       7. Rated dynamic current                                                 : ……………………… 

 

24.   Creepage distance of the housing for the  

         outdoor type of CTs                                                      : ……………………… 

 

                                                                                                ……………………….. 

 

                                                                                                ……………………….. 

 

25.   Indicate material and shape of current 

        transformer terminals for the live tank 

        type of breaker                                                                : ……………………… 

 

26.    Indicate secondary terminal box material  

         and location for the current transformers                      : ………………………. 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                 ……………………….. 

 

27.    Is the steel support structure of the breaker  

         hot – dip galvanized ?                                                    : ……………………… 

 

28.    Is the secondary terminal box of the 

         CTs hot – dip galvanized (if applicable) ?                    : ……………………... 

 

29.    Is a steel support structure as per sketch  

         SK – CB/ CT-1 used for the CTs of the 

         live tank type of circuit breaker ?                                 : ………………………. 

 

                                                                                                ……………………….. 

 

30.   Do the six (6) CTs (three of ratio 600-400/5A 

        and three of ratio 720-950/0,58A) have identical  

        bases so that to be interchangeable?                              : ……………………… 

 

31.   Circuit breaker’s rated characteristics 

 

      a. Rated voltage                                                                 : ……………………… 

 

      b. Rated frequency                                                             : ……………………... 

 

      c. Rated normal current                                                      : ……………………... 
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     d. Rated insulation levels  

         1. Rated power frequency withstand  

             voltage – common value                                            : ……………………… 

 

         2. Rated lightning impulse withstand 

             voltage – common value                                            : ……………………… 

 

    e. Rated short circuit breaking current, AC component     : ……………………… 

 

    f. Rated short circuit breaking current,  

       DC component in %                                                        : ……………………… 

 

    g. Rated duration of short circuit                                        : ……………………… 

 

    h. First – pole – to – clear factor                                         : ……………………… 

  

    i. Rated short – circuit making current                               : ……………………… 

 

    j. Rated short – time withstand current                               : ……………………… 

 

   k. Rated peak withstand current                                          : ………………………. 

 

   l. Rated operating sequence                                                : ………………………. 

 

  m. Rated cable – charging breaking current                         : ……………………… 

 

  n. Rated line – charging breaking current                            : ………………………. 

 

  o. Mechanical endurance class                                             : ………………………. 

 

  p. Electrical endurance class                                                : ………………………. 

 

  q. Restrike class during capacitive current breaking            : ……………………… 

 

  r. Rated break time                                                                : ……………………… 

 

  s. Rated closing time                                                             : ……………………… 

 

  t. Rated opening time                                                            : ………………………  

 

  u .Rated transient recovery voltage for terminal faults  

 

     1. Peak value                                                                      : ……………………… 

 

     2. Rate of rise of recovery voltage                                     : ……………………… 

 

     3. First – pole – to – clear factor                                        : ……………………… 

 

 

32.   Dead time between closing and opening  

        or vise – versa                                                                : ……………………… 
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33.   Simultaneity difference between poles 

        (ON / OFF)                                                                   : ……………………… 

 

34.   Type of the main contacts                                              : ……………………… 

 

                                                                                                 ……………………….. 

 

35.   Material of the main contacts                                        : ………………………. 

 

                                                                                                 ………………………... 

 

36.   For SF6 gas in the interrupter chamber  

        (if applicable)  

 

     a. Rated pressure of SF6 in bar or MPa                             : ……………………… 

 

     b. SF6 alarm pressure in bar or MPa                                 : ……………………… 

 

     c. SF6 lockout pressure in bar or MPa                              : ………………………. 

 

     d. SF6 loss – rate / year                                                     : ………………………. 

 

     e. Mass of SF6                                                                   : ……………………… 

 

     f. Minimum operating pressure                                         : ………………………. 

 

 

37.   SF6 gas of the dead tank (if applicable)  

 

     a. Rated pressure of SF6 in bar or MPa                            : ………………………. 

 

     b. Minimum operating pressure of SF6 in bar or MPa     : ………………………. 

 

     c. SF6 lockout pressure in bar or MPA                             : ………………………. 

 

     d. SF6 loss – rate / year                                                     : ………………………. 

 

     e. Mass of SF6                                                                   : ……………………… 

 

 

38.   Class protection of the breaker’s operating  

         mechanism and control cabinet                                    : ………………………. 

 

39.   Number of auxiliary free contacts                                 : ……………………… 

 

                                                                                                ………………………..   

 

40.   Number of tripping coils                                               : ………………………. 

 

41.   Number of closing coils                                                : ………………………. 
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42.   Power consumption 

 

      a. Closing coil                                                                   : ……………………… 

  

      b. Trip coil                                                                        : ………………………. 

 

      c. Anticondensation heaters                                              : ……………………… 

 

      d. Light bulb                                                                     : ………………………. 

 

 

43.   Spring type operating mechanism data  

        (if applicable)  

 

      a. Motor voltage                                                                : ……………………… 

 

      b. Motor power when running                                          : ……………………… 

 

      c. Motor power during starting                                         : ……………………… 

 

      d. Voltage motor tolerances                                             : ………………………. 

 

 

44.   Magnetic actuator mechanism data 

        (if applicable)  

 

     a. Permanent magnet voltage                                             : ……………………… 

 

     b. Power of the permanent magnet                                   : ………………………. 

 

     c. Voltage supply tolerances                                             : ……………………… 

 

45.   Description of the vacuum interrupter chamber  

        (if applicable)                                                                : ………………………. 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………... 

 

                                                                                                ………………………... 

 

46.   Weight of the breaker complete with SF6 and 

         its support structure (dead tank breaker)                    : ………………………. 

 

47.   Weight of the breaker complete with SF6 

        (live tank breaker)                                                      : ………………………. 

 

48.   Weight of the live tank breaker’s 

        support structure                                                         : ………………………. 
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49.   Weight of the two types of CTs for the 

        live tank type of breaker                                              : ………………………. 

 

                                                                                               ………………………… 

 

                                                                                               ………………………… 

 

50.   Dimension of the circuit breaker along  

        with its steel support structure                                     : ………………………. 

 

                                                                                               ………………………… 

 

                                                                                               ………………………… 

 

51.   Is the breaker’s steel support structure 

        hot – dip galvanized ?                                                   : ………………………. 

 

52.   Is the dead tank of the breaker equipped 

        with a pressure relief disk ?                                          : ………………………. 

 

                                                                                               ………………………… 

 

                                                                                               ………………………… 

 

53.   For the dead tank type of circuit breaker, 

        indicate whether each interrupting unit 

        is inside each own dead tank or whether 

        all interrupting units are inside  

        a common  dead tank                                                     : ………………………. 

 

54.   Tolerance of the DC supply voltage  

        for the tripping / opening coil : ……………………… 

 

55.  Are all necessary materials, bolts and flexible  

       copper strip with equivalent cross-section 300mm
2
 

       minimum for the connection of the CTs with 

       the circuit breaker, part of the supply?  : ………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IΙδ/ma/AG/August 2004 

ΙΙδ/sp/AG/March 2005 

ΙΙδ/pm/AG/January 2006 

ΙΙδ/pm/AG/June 2006 

ΙΙδ/pt/AG/April 2008 
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∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E 
∆ιεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς/Τοµέας  

     Προδιαγραφών & Εξοπλισµού Υ/Σ – ΚΥΤ                
 

Απρίλιος  2008 
 
                                   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD – 53/4                                       

 
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 24KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΥΨΕΛΩΝ 20KV) ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ 
 
 

I. ΣΚΟΠΟΣ 
Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ σχετικά µε τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και δοκιµές υπαίθριων διακοπτών 24 KV. 

 
 

II.  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ 
∆ιακόπτες, ∆ιακόπτες SF6, ∆ιακόπτες κενού, εξοπλισµός ζεύξης/απόζευξης. 

 
 

III.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και οι δοκιµές των διακοπτών θα πρέπει να είναι 
σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC-62271-100 και IEC-60694 (έκδοση 2.2). 

 
 

IV.  ΧΡΗΣΗ 
Οι διακόπτες προορίζονται για χρήση σε υπαίθριους Υ/Σ 150/20KV µονώσεως αέρος σε σχέση 
µε εναέριες γραµµές 20KV διανοµής για προστασία έναντι παντός τύπου σφαλµάτων. 

 
 

V. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20KV ΤΗΣ ∆ΕΗ 
 
1. Ονοµαστική τάση                                                            : 20 KV 
 
2. Μέγιστη τάση λειτουργίας                                             : 24 KV 
 
3. Αριθµός φάσεων                                                             : 3 
 
4. Αριθµός αγωγών                                                             : 3 
 
5. Ονοµαστική συχνότητα                                                   : 50 Hz 
 
6. Στάθµη βραχυκυκλώµατος                                              : 10 ΚΑ 
 
7. Βασική στάθµη µονώσεως (κρουστική στάθµη µονώσεως)        : 150 KV 
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8. Μέθοδος γειώσεως                                                          : Το σύστηµα των 20 KV 
                                                                                                         είναι γειωµένο µέσω 
                                                                                                   αντίστασης 12 Ω. 
 
9. ∆ιαθέσιµη βοηθητική τάση τροφοδοσίας Σ.Ρ.                : 110 Σ.Ρ. από τις µπαταρίες  
                                                                                                   του Υ/Σ. 
 
10. ∆ιαθέσιµη βοηθητική τάση τροφοδοσίας Ε.Ρ.                 : 220/380 V E.Ρ. 
 
 

VI.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
1. Εγκατάσταση                                                                   : Υπαίθρια 
 
2. Όρια θερµοκρασίας περιβάλλοντος                                 : -25ο C, +45ο C 
 
3. Υψόµετρο                                                                         : Έως 1000 µέτρα πάνω από 
                                                                                                        το επίπεδο της θάλασσας. 
 
4. Επίπεδο µόλυνσης                                                            : Μέτριο 
 
5. Άλλες καιρικές συνθήκες                                                 : Χιόνι, πάγος και οµίχλη 
 
 

VII.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
 
1.   Τύπος του δοχείου 
 
Το δοχείο του διακόπτη θα είναι είτε ενεργού τύπου ή ανενεργού τύπου. 
 
α. Με ενεργό τύπο δοχείου εννοείται ότι κάθε µονάδα (θάλαµος) διακοπής είναι εντός 

µονωτήρος. Η µονάδα (θάλαµος) διακοπής είναι υπό υψηλή τάση και ως εκ τούτου ενεργός. 
Η απόσταση διάσπασης του µονωτήρα της µονάδας διακοπής καθώς και του µονωτήρα της 
στήλης στηρίξεως, προσδιορίζεται από τη προδιαγραφόµενη κεραυνική κρουστική τάση του 
διακόπτη. 

 
β.  Με ανενεργό τύπο δοχείου εννοείται ότι κάθε µονάδα (θάλαµος) διακοπής είναι εντός ενός 

µεταλλικού γειωµένου δοχείου και το οποίο ως εκ τούτου θεωρείται ως ανενεργό ή ότι και οι 
τρεις µονάδες (θάλαµοι) διακοπής είναι εντός ενός κοινού µεταλλικού γειωµένου δοχείου 
και το οποίο ως εκ τούτου θεωρείται ανενεργό. Σε αυτή τη διάταξη, το εξαφθορειούχο θείο 
(SF6) το οποίο χρησιµοποιείται για τη πλήρωση του µεταλλικού δοχείου παρέχει τη µόνωση 
µεταξύ των εξαρτηµάτων της µονάδας διακοπής και των τοιχωµάτων του µεταλλικού 
δοχείου. Μονωτήρες διελεύσεως υπαιθρίου τύπου συνδέουν τις µονάδες διακοπής µε τους 
ακροδέκτες υψηλής τάσεως. Το εξαφθορειούχο θείο (SF6) θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το 
κανονισµό IEC-60376. 
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2.   Μέσο διακοπής της µονάδος (θαλάµου) διακοπής  
 

Το µέσο διακοπής για απόσβεση τόξου και µόνωση θα πρέπει να είναι είτε το κενό ή το 
εξαφθορειούχο θείο (SF6). Στη περίπτωση του εξαφθορειούχου θείου, το εξαφθορειούχο 
θείο θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60376 και η τεχνολογία διακοπής να 
είναι φυσητού τύπου ή παράγωγα αυτής όπως αυτοφυσητού τύπου ή τύπου αυτοεκτόνωσης. 

 
3.   Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη 
 

Τριπολική λειτουργία κατάλληλη επίσης και για τριπολική αυτόµατη επαναφορά. 
 
4.   Αριθµός µονάδων (θαλάµων) διακοπής 
 

Κάθε πόλος του διακόπτη θα περιέχει µία µονάδα (θάλαµος) διακοπής. 
 
5.   Αριθµός µηχανισµών λειτουργίας  
 

Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε ένα (1) µηχανισµό λειτουργίας ο οποίος θα 
είναι κοινός και για τους τρεις πόλους και ο οποίος θα πρέπει να είναι κατάλληλος για 
τριπολική αυτόµατη επαναφορά. Ο εν λόγω µηχανισµός λειτουργίας θα πρέπει να είναι εντός 
πίνακα και εγκατεστηµένος κάτω από το ενεργό ή ανενεργό δοχείο του διακόπτη. 

 
6.   Περιβάλλον εγκατάστασης του διακόπτη 
 

Στην ύπαιθρο, σε υποσταθµούς 150/20 KV  µονώσεως αέρος. 
 
7.   Χαρακτηριστικά µηχανισµού λειτουργίας 
 
α. Τύπος                                                                                     : Ελατηριωτός κουρδιστός τύπος  
 οδηγούµενος από ηλεκτροκινητήρα 
                                                                                                      εγκατεστηµένος εντός πίνακα  
 ή 
 εντός του ανενεργού δοχείου 
 του διακόπτη 
                                                                                                      ή  
                                                                                                      µηχανισµός µαγνητικής διεγέρσεως 
 χαµηλής ενέργειας, βασισµένος σε  
 ένα σωληνοειδή βραχίονα  
 συγκρατούµενο στη θέση πτώσεως  
 ή κλεισίµατος από ένα µόνιµο  
 µαγνήτη.  
                                                                                                      Ο όλος µηχανισµός θα είναι 
 εγκατεστηµένος εντός του  
 ανενεργού δοχείου του διακόπτη.  
 
β. Τύπος πτώσεως                                                                      : Ελεύθερης πτώσης σύµφωνα µε το  
 κανονισµό IEC-60050 (441). 
 
 
 



                                                                            4                                                            TD-53/4 

γ. Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας  
 
   1. Για τα κυκλώµατα πτώσεως,  
       ανοίγµατος και κλεισίµατος                                               : 110 V Σ.Ρ. 
 
   2. Για όλα τα άλλα κυκλώµατα  
       ελέγχου και σηµάνσεως                                                      : 110 V Σ.Ρ. 
 
   3. Για το κινητήρα του ελατηριωτού µηχανισµού  
       (εάν ισχύει)                                                                         : 110 V Σ.Ρ. 
 
   4. Για το πηνίο του µηχανισµού µαγνητικής  
       διεγέρσεως (εάν ισχύει)                                                      : 110 V Σ.Ρ. 
 
   5. Για τις αντιστάσεις αντισυµπύκνωσης και φωτισµό          : 220 V Ε.Ρ. 
 
   6. Ανοχές των βοηθητικών τάσεων  
       τροφοδοσίας συνεχούς ρεύµατος  εκτός  
       του πηνίου πτώσεως / ανοίγµατος                                      : +10% / - 15%. 
   
  7. Ανοχές της βοηθητικής τάσεως Σ.Ρ του 
       πηνίου πτώσεως / ανοίγµατος        : -30%, +10% 
 
8.   Πίνακας ελέγχου και µηχανισµού λειτουργίας του διακόπτη 
 

Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε ένα πίνακα ο οποίος θα περιέχει το 
µηχανισµό λειτουργίας (εάν ισχύει) του διακόπτη και όλες τις άλλες συσκευές σχετιζόµενες 
µε το µηχανισµό λειτουργίας ή το διακόπτη αυτόν καθ’ αυτόν. Ο πίνακας αυτός θα πρέπει να 
είναι κλάσεως προστασίας ΙΡ 55 κατά IEC-60144 και θα πρέπει να ευρίσκεται 
τοποθετηµένος κάτω από δοχείο του ανενεργού τύπου δοχείου διακόπτη και κάτω από τις 
στήλες στηρίξεως των τριών πόλων του ενεργού τύπου δοχείου διακόπτη. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο πίνακας θα στηρίζεται επάνω στο µεταλλικό ικρίωµα του διακόπτη. Ο πίνακας 
θα πρέπει, εκτός άλλων εξαρτηµάτων, να περιέχει και τα ακόλουθα :  

 
 α. Ο πίνακας θα εµπεριέχει αντιστάσεις αντισυµπύκνωσης ελεγχόµενες µέσω θερµοστάτη. 
 
 β. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε δείκτη θέσεως ο οποίος θα δείχνει ξεκάθαρα    
     την ανοικτή και κλειστή θέση του διακόπτη σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60694. 
 
 γ. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε µετρητή λειτουργιών ο οποίος θα δείχνει τον        
     αριθµό λειτουργιών του διακόπτη. 
 
 δ. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε ένα επιλογικό διακόπτη µε τρεις (3) θέσεις  
     λειτουργίας “εκτός - τοπικά - εξ’ αποστάσεως” και τόσες βαθµίδες όσες απαιτούνται για τα  
     κυκλώµατα ελέγχου του διακόπτη. 
     Στη θέση “εκτός” δε θα επιτρέπεται χειρισµός του διακόπτη. 
     Η θέση “τοπικά” και σε συνδυασµό µε δύο (2) µπουτόν (άνοιγµα-κλείσιµο) ή χειριστήριο    
     ελέγχου δύο θέσεων, θα χρησιµοποιείται για τοπικό έλεγχο του διακόπτη, δηλαδή από το 

πίνακα ελέγχου αυτόν καθ’ αυτόν για λόγους συντήρησης. Όταν ο διακόπτης είναι υπό 
τοπικό έλεγχο, η κυψέλη του εν λόγω διακόπτη θα ευρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η θέση 
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“εξ’ αποστάσεως” θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο (άνοιγµα – κλείσιµο) του διακόπτη από 
το κτίριο ελέγχου του υποσταθµού ή από το περιφερειακό κέντρο ελέγχου της διανοµής. Η 
θέση “εξ’ αποστάσεως” θα χρησιµοποιείται επίσης και για πτώση του διακόπτη. 

 
 ε. Ο επιλογικός διακόπτης “εκτός - τοπικά - εξ’ αποστάσεως” θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος 

και µε ένα επιπρόσθετο αριθµό βαθµίδων, πέραν αυτών που κανονικά απαιτούνται για όλα 
τα κυκλώµατα ελέγχου, οι οποίες θα παρεµβάλλονται στους ζυγούς συν (+) και πλην (-) Σ.Ρ. 
110 V των κυκλωµάτων ελέγχου. 

 
 στ. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε δύο (2) µπουτόν ή ένα χειριστήριο ελέγχου 

δύο θέσεων για τοπικό άνοιγµα και κλείσιµο του διακόπτη όπως υποδεικνύεται παραπάνω. 
 
 ζ. Ο πίνακας θα πρέπει να περιέχει τον ακόλουθο αριθµό βοηθητικών επαφών του διακόπτη 

ελευθέρων τάσεως :  
      - ∆έκα (10) κανονικά ανοιχτές. 
      - ∆έκα (10) κανονικά κλειστές. 
 
 η. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τερµατικές οριολωρίδες κατάλληλες για 

αγωγούς διατοµής 2,5mm2 µε εξαίρεση τις τερµατικές οριολωρίδες που αφορούν Μ/Σ 
έντασης και τον κινητήρα του µηχανισµού λειτουργίας ή το πηνίο του µηχανισµού 
µαγνητικής διεγέρσεως, που θα πρέπει να είναι κατάλληλες για αγωγούς διατοµής 4mm2 και 
10mm2 αντίστοιχα. Οι οριολωρίδες θα είναι κατά προτίµηση βιδωτού τύπου.  
Ο πίνακας θα πρέπει να περιέχει και µερικές εφεδρικές τερµατικές οριολωρίδες.  

 
 θ. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε έναν ηλεκτρονόµο αντί άντλησης για τη 

παρεµπόδιση συνεχούς ανοίγµατος και κλεισίµατος του διακόπτη στη περίπτωση που 
ταυτόχρονα εφαρµόζονται εντολές ανοίγµατος και κλεισίµατος. 

 
 ι. Αριθµός κυκλωµάτων κλεισίµατος και πτώσεως. 
    1. Αριθµός κυκλωµάτων κλεισίµατος          : Ένα (1) 
    2. Αριθµός κυκλωµάτων πτώσεως               : Ένα (1) 
 
 κ. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε µία πρίζα τάσεως 220 V Ε.Ρ. 
 
 λ. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε κλειδαριά. 
 
 µ. Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε λαµπτήρα φωτισµού. 
 
 ν.  Ο πίνακας θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε ανιχνευτή ή ανιχνευτές πίεσης εξαφθορειούχου 

θείου (SF6) και για ενεργό τύπο δοχείου διακόπτη αλλά και για ανενεργό τύπο δοχείου 
διακόπτη. 

 
9.   Περίβληµα της στήλης µονώσεως και του θαλάµου διακοπής (Για ενεργό τύπο δοχείου   
      διακόπτη). 
 
 α. Το µονωτικό περίβληµα των στηλών µονώσεως και των θαλάµων διακοπής θα είναι είτε από 

εξαιρετικής αντοχής πορσελάνης είτε από πυριτιούχο λάστιχο είτε από EPDM.  
Το περίβληµα εκ’ πορσελάνης θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60233 
“∆οκιµές σε κοίλους µονωτήρες για ηλεκτρολογικό εξοπλισµό”. 



                                                                            6                                                            TD-53/4 

    Το περίβληµα από πυριτιούχο λάστιχο και EPDM θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το 
κανονισµό IEC-61142 “Συνθετικοί µονωτήρες – κοίλοι µονωτήρες για χρήση σε υπαίθριο 
και εσωτερικού χώρου ηλεκτρολογικό εξοπλισµό”. 

 
 β. Το µήκος του ερπυσµού του περιβλήµατος των στηλών µονώσεως καθώς και των θαλάµων 

διακοπής θα πρέπει να είναι ως ακολούθως :  
       1. Μεταξύ ενεργών µέρος και γης                                       : 25 mm/KV (600mm) 
       2. Κατά µήκος των ακροδεκτών                                          : 25 mm/KV (600mm) 
 
Η χρησιµοποιούµενη τάση για τον προσδιορισµό του µήκους ερπυσµού είναι αυτή των 24 KV 
(ονοµαστική τάση). 
 
10.   Μονωτήρες ∆ιελεύσεως (Για τον ανενεργό τύπο δοχείου διακόπτη)  
 
Ο διακόπτης ανενεργού τύπου δοχείου θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε µονωτήρες 
διελεύσεως µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και σε εναρµόνιση µε τον κανονισµό IEC-60137 
“Μονωτήρες διελεύσεως για εναλλασσόµενες τάσεις πάνω από 1000 V” : 
 
α. Τύπος                                                                                    : Υπαίθριος - εµποτισµένος,  
                                                                                                    ξηρού τύπου ή πλήρωσης µε υγρό. 
 
β. Ονοµαστική τάση                                                                  : 24 KV 
 
γ. Ονοµαστική τάση φάσης-γης                                                : 13,85 KV 
 
δ. Ονοµαστικό ρεύµα                                                                : 1250 Α 
 
ε. Ονοµαστικό θερµικό βραχυχρόνιο ρεύµα για 1 sec              : 18042 Α  
 
στ. Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα                                               : 45105 Α 
 
ζ. Μήκος ερπυσµού                                                                   : 600 mm 
 
η. Μονωτικό κάλυµµα                                                               : Το µονωτικό κάλυµµα των 
                                                                                                      µονωτήρων διελεύσεως θα  
                                                                                                      αποτελείται από κυάθια πορσελάνης 
                                                                                                      είτε από πυριτιούχο λάστιχο 
                                                                                                      είτε από EPDM.  
 Το µονωτικό κάλυµµα  από  
 πορσελάνη θα πρέπει να είναι  
 σύµφωνα µε το κανονισµό 
  IEC-60233 “∆οκιµές σε κοίλους 
 µονωτήρες για ηλεκτρολογικό 
 εξοπλισµό”.  
 Το πυριτιούχο λάστιχο και το  
                                                                                                      EPDM θα πρέπει να είναι  
 σύµφωνα µε το κανονισµό  
 IEC-61142 “Συνθετικοί 
 µονωτήρες-Κοίλοι µονωτήρες 
 για υπαίθριο και εσωτερικού  
 χώρου ηλεκτρολογικό εξοπλισµό”. 
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VIII.   ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ 
            ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
 
1.   Απαιτήσεις συρµάτωσης 
 
Η συρµάτωση των διαφόρων κυκλωµάτων θα πρέπει να γίνεται κατ’ ελάχιστον µε καλώδια 
διατοµής 1,5 mm2 εκτός και απαιτείται διαφορετικά λόγω της ισχύος του κυκλώµατος.  
Τα καλώδια θα πρέπει να φέρουν δακτυλίους µε σηµάνσεις. 
 
2.   Ανύψωση και µετακίνηση του διακόπτη 
 
Η προσφορά θα πρέπει να συµπεριλαµβάνει είτε σχέδια ή οδηγίες, που να υποδεικνύουν µε 
λεπτοµέρεια τη µέθοδο ή το τρόπο ανύψωσης και µετακίνησης του διακόπτη. 
 
3.   Ακροδέκτες του διακόπτη 
 
α. Για το διακόπτη µε ενεργό δοχείο 
    Οι ακροδέκτες θα είναι από αλουµίνιο ή από επινικελωµένο χαλκό, σχήµατος ορθογωνίου και 
    µε διαστάσεις 100 mm x 100 mm x 15 mm περίπου. 
 
β. Για το διακόπτη µε ανενεργό δοχείο    
    Οι ακροδέκτες θα είναι κυλινδρικού σχήµατος και θα είναι είτε από επινικελωµένο χαλκό ή  
    αλουµίνιο µε διαστάσεις κατάλληλες για τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά ρεύµατος του διακόπτη. 
 
4.   Ικρίωµα στήριξης του διακόπτη 
 
α. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένος επί µεταλλικού ικριώµατος και για τον 
    ενεργό και ανενεργό τύπο δοχείου διακόπτη. 
 
β. Το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης του ενεργού τύπου δοχείου διακόπτη θα πρέπει να είναι 
    τέτοιο που να επιτρέπει την εγκατάσταση επ’ αυτού έξι (6) µετασχηµατιστών εντάσεως   
    υπαίθριου τύπου όπως περιγράφεται στη παράγραφο ΙΧ – B. 
 
γ. Το µεταλλικό ικρίωµα θα είναι µέρος της προµήθειας. 
 
δ. Όλα τα απαιτούµενα αγκύρια για τη στήριξη µεταλλικού ικριώµατος του διακόπτη θα 
    πρέπει να είναι µέρος της προµήθειας. 
 
ε. Το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης καθώς και τα αγκύρια θα πρέπει να είναι γαλβανισµένα εν 
    κενώ. 
 
στ. Αρκετές πληροφορίες θα πρέπει να δοθούν για το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης έτσι ώστε η 
    εξ’ οπλισµένου σκυροδέµατος βάση του, να µπορεί να υπολογισθεί και κατασκευασθεί από 
    τη ∆ΕΗ Α.Ε. 
 
5.   Συσκευή εκτόνωσης πιέσεως (Για τον ανενεργό τύπο δοχείου διακόπτη) 
 

Το δοχείο του ανενεργού τύπου δοχείου διακόπτη θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
συσκευή (δίσκο) εκτόνωσης πίεσης σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60298, παράρτηµα ΑΑ. 
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6.   Αντοχή του διακόπτη σε ταχύτητα ανέµου  
 

Ο διακόπτης εγκατεστηµένος πάνω στο µεταλλικό ικρίωµα στήριξής του µαζί µε τους έξι (6) 
µετασχηµατιστές εντάσεως ανάλογα µε το τύπο δοχείου διακόπτη, θα πρέπει να µπορεί να 
αντέχει ταχύτητα ανέµου 150 Km/h η οποία αντιστοιχεί σε ανεµοπίεση 180 Kg/m2 (µε 
συντελεστή δυναµικής πίεσης = 1,5). 

 
7.   Γείωση του διακόπτη 
 
α.  Για το διακόπτη µε ενεργό και ανενεργό δοχείο       
     Το πλαίσιο του διακόπτη θα πρέπει να φέρει ένα αξιόπιστο ακροδέκτη γειώσεως για  
     σύνδεση µε αγωγό γειώσεως κατάλληλο για ρεύµα σφάλµατος 10 ΚΑ.  
     Το σηµείο σύνδεσης θα φέρει την ένδειξη του συµβόλου της γειώσεως προστασίας.  
 
 
ΙΧ.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ  
        ΤΟ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
 
Α.       Για το διακόπτη µε ανενεργό δοχείο 
 

1. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε έξι (6) µετασχηµατιστές εντάσεως 
τύπου δακτυλίου. Οι τρεις (3) από αυτούς τους Μ/Σ εντάσεως και σχέσεως 600-400/5Α 
θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι στους µονωτήρες διελεύσεως της εισόδου (πλευρά η 
οποία πρόκειται να συνδεθεί προς τους ζυγούς του υποσταθµού. Οι υπόλοιποι τρεις (3) 
Μ/Σ έντασης και σχέσεως 720-950/0,58 Α θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι στους 
µονωτήρες διελεύσεως της εξόδου (πλευρά η οποία πρόκειται να συνδεθεί προς τις 
εναέριες γραµµές της διανοµής). 

 
2. Οι αγωγοί των δευτερευόντων των έξι (6) Μ/Σ έντασης θα πρέπει να οδηγηθούν στον 

πίνακα του µηχανισµού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη ή σε ένα ξεχωριστό 
γαλβανισµένο εν θερµώ κιβώτιο το οποίο θα πρέπει να είναι τοποθετηµένο πλησίον του 
πίνακα του µηχανισµού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη. 

 
3. Η σχέση, η ισχύς των δευτερευόντων τυλιγµάτων, η κλάση ακριβείας και το ονοµαστικό 

ρεύµα πρωτεύοντος των Μ/Σ έντασης θα είναι ως ακολούθως :  
 

α.   Τρεις (3) Μ/Σ  έντασης µε τρία τµήµατα στο τύλιγµα του πρωτεύοντος και ένα  
   τύλιγµα δευτερεύοντος. 
• Σχέση                                                                           : 600-400/5 Α 
• Ονοµαστική ισχύς εξόδου                                           : 30 V Α 

 
• Κλάση ακριβείας                                                         : 5 Ρ 
• Συντελεστής ορίου ακριβείας                                      : 20 
• Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος (Ιn)                          : 600-400Α 

 
β.   Τρεις (3) Μ/Σ έντασης µε δύο τµήµατα πρωτεύοντος και ένα τύλιγµα δευτερεύοντος. 
• Σχέση                                                                             : 720-950/0,58 Α 
• Ονοµαστική ισχύς εξόδου                                              : 30 V A 
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• Κλάση ακριβείας                                                            : 5 Ρ 
• Συντελεστής ορίου ακριβείας                                         : 20  
• Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος (In)                            : 720-950 Α 

 
4. Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά για όλους τους έξι (6) Μ/Σ έντασης 

 
       α.   Μέγιστη τάση                                                                  : 24 KV 
      β.   Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου δευτερεύοντος        : 3 KV  
      γ.   Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας        : 1,2 x In 
       δ.   Ονοµαστικό βραχυχρόνιο ρεύµα                                    : 25 ΚΑ 
       ε.   Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα                                          : 62,5 ΚΑ 
 

5. Οι µετασχηµατιστές έντασης θα πρέπει να είναι τοποθετηµένοι εντός των µονωτήρων  
διελεύσεως και έξω από το δοχείο του αερίου (SF6) έτσι ώστε να µπορούν να 

       αλλαχθούν µε ευκολία.  
 
Β.       Για το διακόπτη µε ενεργό δοχείο 
 
 1. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε έξι (6) Μ/Σ έντασης εξωτερικού ξηρού 

τύπου µε το µονωτικό περίβληµα να αποτελείται από κυκλοαλιφατική ρητίνη και να είναι 
σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60044-1. 

 
 2. Οι ακροδέκτες πρωτεύοντος των µετασχηµατιστών εντάσεως θα είναι από επινικελωµένο 

χαλκό ή ορείχαλκο. Οι ακροδέκτες θα είναι σχήµατος ορθογωνίου και θα είναι 
εγκατεστηµένοι διαµετρικά αντίθετα στη κεφαλή των µετασχηµατιστών εντάσεως. 

 
 3. Οι ακροδέκτες δευτερεύοντος µαζί µε τον ακροδέκτη γειώσεως θα πρέπει να είναι 

εγκατεστηµένοι εντός του πίνακα του µηχανισµού λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη ή 
εντός ενός ξεχωριστού γαλβανισµένου εν θερµώ κιβωτίου. Οι ακροδέκτες θα πρέπει να είναι 
βιδωτού τύπου. 

 
 4. Όλοι οι έξι (6) µετασχηµατιστές εντάσεως καθώς και ο διακόπτης θα πρέπει να 

εγκατασταθούν σε ένα κοινό µεταλλικό γαλβανισµένο εν θερµώ ικρίωµα. Η διάταξη καθώς 
και οι διαστάσεις του κοινού µεταλλικού ικριώµατος δεικνύονται στο συνηµµένο σκαρίφηµα 
SK-CB/CT-1. 

      Όλα τα απαραίτητα υλικά, βίδες και οι χάλκινες εύκαµπτες ταινίες µε ισοδύναµη διατοµή 
300mm2 κατ’ ελάχιστον, για τη σύνδεση των Μ/Σ εντάσεως µε το διακόπτη θα είναι µέρος 
της προµήθειας. 

 
 5. Η σχέση, η ισχύς εξόδου των δευτερευόντων, η κλάση ακριβείας και το ονοµαστικό ρεύµα 

πρωτεύοντος των µετασχηµατιστών εντάσεως θα είναι ως ακολούθως : 
 
   α.   Τρεις (3) Μ/Σ έντασης µε τρία (3) τµήµατα στο τύλιγµα του πρωτεύοντος και ένα  
         τύλιγµα δευτερεύοντος. 

• Σχέση                                                                             : 600-400/5 Α 
• Ονοµαστική ισχύς εξόδου                                             : 30 VA 
• Κλάση ακριβείας                                                           : 5 Ρ 
• Συντελεστής ορίου ακριβείας                                        : 20 
• Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος (In)                           : 600-400 Α 
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β.  Τρεις (3) Μ/Σ έντασης µε δύο (2) τµήµατα στο πρωτεύον και ένα τύλιγµα δευτερεύοντος. 
• Σχέση                                                                            : 720-950/0,58 Α 
• Ονοµαστική ισχύς εξόδου                                            : 30 VA 
• Κλάση ακριβείας                                                          : 5 Ρ 
• Συντελεστής ορίου ακριβείας                                       : 20  
• Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος (In)                           : 720-950 Α 

 
6.   Επιπρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά για όλους τους έξι (6) Μ/Σ έντασης. 
      α.   Μέγιστη τάση                                                                     : 24 KV 

β.   Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του πρωτεύοντος       : 60 KV  
γ.   Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής 

       πρωτεύοντος                                                                       : 150 KV  
δ.   Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του  

       δευτερεύοντος                                                                    : 3 KV 
ε.   Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα συνεχούς  

      λειτουργίας                                                                         : 1,2 x In 
στ. Ονοµαστικό βραχυχρόνιο ρεύµα                                        : 25 ΚΑ 
ζ.   Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα                                              : 62,5 ΚΑ 
η.   Ελάχιστο µήκος ερπυσµού του περιβλήµατος                   : 600 mm 

 
7. Οι έξι Μ/Σ εντάσεως (τρεις σχέσεως 600-400/5Α και τρεις σχέσεως 720-950/0,58Α) πρέπει να    
    έχουν ίδια βάση έδρασης ώστε να είναι εναλλάξιµοι 
 
 
Χ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ 
 
1. Ονοµαστική τάση                                                           : 24 KV  
 
2. Ονοµαστική συχνότητα                                                  : 50 Hz 
 
3. Ονοµαστικό ρεύµα                                                          : 1250 Α 
 
4. Ονοµαστικά επίπεδα µόνωσης  
      α. Ονοµαστική τάση αντοχής συχνότητας δικτύου 

• Κοινή τιµή                                                           : 60 KV ενδεικνυόµενη τιµή 
 
      β.  Ονοµαστική κεραυνική κρουστική τάση  

• Κοινή τιµή                                                           : 150 KV µέγιστη τιµή 
 
5. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής βραχυκυκλώµατος σε τάση µικρότερη ή ίση µε την ονοµαστική. 

• Συνιστώσα Ε.Ρ., ενδεικνυόµενη τιµή                    : 25 ΚΑ ενδεικνυόµενη τιµή  
 
6. Ονοµαστική διάρκεια βραχυκυκλώµατος                        : 3 δευτερόλεπτα 
 
7. Συντελεστής ξεκαθαρίσµατος πρώτου πόλου                  : 1,5 
 
8. Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκυκλώµατος  
      κατά το κλείσιµο                                                              : 62,5 ΚΑ µέγιστη τιµή 
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9. Ονοµαστικό βραχυχρόνιο ρεύµα αντοχής                       : 25 ΚΑ ενδεικνυόµενη τιµή  
 
10. Ονοµαστικό µέγιστο ρεύµα αντοχής                               : 62,5 ΚΑ µέγιστη τιµή 
 
11. Ονοµαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας                : Ο-0,3s-CO-10s-CO-10s-CO 
 
12. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής αφόρτιστου  
      καλωδίου                                                                          : 31,5 Α ενδεικνυόµενη τιµή 
 
13. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής αφόρτιστης  
       γραµµής                                                                           : 10 Α ενδεικνυόµενη τιµή  
 
14. Κατηγορία µηχανικής αντοχής                                        : Μ2 (10000 χειρισµοί) 
 
15. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής                                       : Ε1 
 
16. Κατηγορία επαναφής κατά τη διακοπή  
      χωρητικού ρεύµατος                                                        : C1 
 
17. Ονοµαστικός χρόνος διακοπής                                        : 80 ms 
 
18. Ονοµαστικός χρόνος κλεισίµατος                                   : 75 ms 
 
18α. Ονοµαστικός χρόνος κλεισίµατος για διακόπτη 
        µε µηχανισµό µαγνητικής διέγερσης                        : ≤ 150 ms 
 

19. Ονοµαστικός χρόνος ανοίγµατος                                    : 70 ms 
 
20. Ονοµαστική παροδική τάση ανάκτησης για τερµατικά σφάλµατα 

• Μέγιστη τιµή                                                        : 41 KV 
 

• Ρυθµός ανόδου της τάσεως ανάκτησης                : 0,47 KV/µs 
 

• Συντελεστής ξεκαθαρίσµατος πρώτου πόλου      : 1,5 
 
Σηµειώνεται ότι, διακόπτες κατασκευής από χώρες της Βορείου Αµερικής µε χαρακτηριστικά : 

• Ονοµαστικό ρεύµα                                               : 1200 Α 
 

• Ονοµαστική τάση                                                 : 25,8 KV 
 

• Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής βραχυκυκλώµατος 
                  στα 25,8 KV                                                         : 24 ΚΑ ενδεικνυόµενη τιµή  
 

• Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκυκλώµατος  
                  κατά το κλείσιµο                                                   : 60 ΚΑ µέγιστη τιµή 
 

• Ονοµαστικό βραχυχρόνιο ρεύµα αντοχής            : 24 ΚΑ ενδεικνυόµενη τιµή 
 
Και µε όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ίδια µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
παραπάνω, µπορεί κατά την κρίση της ∆ΕΗ να γίνουν αποδεκτοί. 
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ΧΙ.   ∆ΟΚΙΜΕΣ 
 
Α.   ∆οκιµές σειράς  
 
Οι δοκιµές θα είναι σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-62271-100 και το IEC-60694 (έκδοση 2.2, 
2002-01). 
Οι δοκιµές σειράς θα περιλαµβάνουν τα ακόλουθα : 
 
1.   ∆οκιµή τάσεως συχνότητας δικτύου εν ξηρώ για το κυρίως κύκλωµα του διακόπτη 
 
Τάση δοκιµής                                                                             : 60 KV ενδεικνυόµενη τιµή,  
 50 HZ, για ένα λεπτό µεταξύ  
 φάσεως και γης, µεταξύ φάσεων,  
 καθώς και κατά µήκος των  
 ανοικτών επαφών του διακόπτη. 
 
 
2.   ∆οκιµές στα βοηθητικά κυκλώµατα και κυκλώµατα ελέγχου  
 
 α. Επιθεώρηση των βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου και επιβεβαίωση ότι είναι σύµφωνα µε 

τα σχηµατικά σχέδια και τα σχέδια συρµατώσεων. 
 β.  Λειτουργικές δοκιµές όλων των κυκλωµάτων χαµηλής τάσεως. 
 γ.  Επιβεβαίωση της προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας. 
 δ.  ∆οκιµή τάσεως συχνότητας δικτύου  
      Τάση δοκιµής                                                                     : 1 KV, 50 Hz για ένα δευτερόλεπτο 
 
3.   Μέτρηση της αντίστασης του κυρίως κυκλώµατος    
 

• Ρεύµα δοκιµής : οποιαδήποτε τιµή µεταξύ 50 Α και 1250 Α 
• Η µετρούµενη αντίσταση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 1.2 Ru, όπου Ru ισούται µε  

 την αντίσταση που µετριέται πριν τη δοκιµή αύξησης της θερµοκρασίας. 
 
4.   ∆οκιµή στεγανότητας 
 
 
5.   Σχεδιαστικοί και οπτικοί έλεγχοι    
 
Τα ακόλουθα θα πρέπει να ελεγχθούν :  

• Η γλώσσα και τα δεδοµένα των ονοµαστικών πινακίδων  
 

• Προσδιορισµός του όποιου βοηθητικού εξοπλισµού  
 

• Το χρώµα και η ποιότητα του βαψίµατος καθώς και η αντισκωριακή προστασία των 
µεταλλικών µερών. 

 
• Οι τιµές των αντιστάσεων και πυκνωτών συνδεδεµένων στο κυρίως κύκλωµα.  
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6.   Μηχανικές δοκιµές λειτουργίας (χειρισµών)   
 
α.   Στη µέγιστη τάση τροφοδοσίας των συσκευών λειτουργίας και των βοηθητικών κυκλωµάτων 

και κυκλωµάτων ελέγχου καθώς και στη µέγιστη πίεση λειτουργίας : 
 

• Πέντε χειρισµούς κλεισίµατος 
 

• Πέντε χειρισµούς ανοίγµατος 
 
β. Στην ελάχιστη τάση τροφοδοσίας των συσκευών λειτουργίας και των βοηθητικών 

κυκλωµάτων και κυκλωµάτων ελέγχου καθώς και στην ελάχιστη πίεση λειτουργίας :  
 

• Πέντε χειρισµούς κλεισίµατος  
 

• Πέντε χειρισµούς ανοίγµατος  
 
γ. Στην ονοµαστική τάση τροφοδοσίας των συσκευών λειτουργίας και των βοηθητικών 

κυκλωµάτων και κυκλωµάτων ελέγχου καθώς και στην ονοµαστική πίεση λειτουργίας : 
 

• Πέντε κύκλους χειρισµών κλεισίµατος-ανοίγµατος µε ενεργοποίηση του µηχανισµού 
πτώσης µέσω κλεισίµατος των κύριων επαφών. 

 
• Ακόµα, πέντε κύκλους χειρισµών Ο-t-C όπου t δε θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το 

χρονικό διάστηµα που προδιαγράφεται για την ονοµαστική ακολουθία (κύκλο) 
λειτουργίας. Τέλος, για όλες τις απαιτούµενες ακολουθίες (κύκλους) λειτουργιών 
(χειρισµών) όλες οι επιθεωρήσεις, µετρήσεις και δοκιµές λειτουργικότητας θα 
εκτελεσθούν όπως προδιαγράφεται στον κανονισµό IEC-62271-100. 

 
 
B.   ∆οκιµές Τύπου 
 
Οι δοκιµές τύπου θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC-62271-100 και IEC-60694 
(έκδοση 2.2,2002-01). 
 
1.   ∆ιηλεκτρικές δοκιµές   
 
α.  ∆οκιµές τάσεως συχνότητας δικτύου 
 
Τάση δοκιµής                                                                             : 60 KV ενδεικνυόµενη τιµή,  
 για ένα λεπτό εφαρµοζόµενη 
                                                                                                    µεταξύ φάσεως-γης, µεταξύ  
 φάσεων και κατά µήκος των 
 ανοικτών επαφών του διακόπτη. 
Η δοκιµή θα εκτελεσθεί εν ξηρώ και εν υγρώ.  
 
Σηµείωση : Στην περίπτωση ανενεργού δοχείου διακόπτη, εάν οι µονωτήρες διελεύσεως έχουν 
δοκιµασθεί προηγουµένως κατά IEC-60137, οι δοκιµές σε συνθήκες υγρασίας µπορεί να µη 
διεξαχθούν. 
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β.  ∆οκιµές κεραυνικής κρουστικής τάσεως 
Ο διακόπτης θα υποβληθεί σε δοκιµές κεραυνικής κρουστικής τάσεως εν ξηρώ µόνον. 
Οι δοκιµές θα εκτελεσθούν µε τάσεις αµφοτέρων πολικοτήτων κάνοντας χρήση του κεραυνικού 
παλµού 1,2/50µς. 
Η τάση δοκιµής θα είναι                                                            : 150 KV µέγιστη τιµή,  
 µεταξύ φάσεως-γης, µεταξύ  
 φάσεων και κατά µήκος των 
 ανοικτών επαφών του διακόπτη. 
 
γ. ∆ιηλεκτρικές δοκιµές στα βοηθητικά κυκλώµατα και κυκλώµατα ελέγχου 
    Οι δοκιµές περιλαµβάνουν : 

• Αντοχή σε κρουστική τάση και 
 

• Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου 
 
Κάθε δοκιµή θα εκτελεσθεί : 

1. Μεταξύ των βοηθητικών κυκλωµάτων και κυκλωµάτων ελέγχου συνδεδεµένων µαζί σε 
ένα σύνολο και του πλαισίου του διακόπτη. 

2. Εάν είναι πρακτικό, µεταξύ κάθε µέρους των βοηθητικών κυκλωµάτων ελέγχου, τα 
οποία µπορεί στη φυσιολογική τους χρήση να είναι µονωµένα από άλλα µέρη και του 
πλαισίου του διακόπτη. 

 
Η κρουστική τάση αντοχής θα είναι 5 KV και η δοκιµή θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε το            
IEC-60255-5. Η δοκιµή τάσεως σε συχνότητα δικτύου θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε το κανονισµό 
IEC-61180-1 η δε τάση δοκιµής θα είναι 2 KV µε διάρκεια ενός λεπτού. 
    
2.   Μέτρηση της αντίστασης του κυρίως κυκλώµατος 
 
Η µέτρηση θα εκτελεσθεί µε τάση συνεχούς ρεύµατος µετρώντας τη πτώση τάσεως ή την 
αντίσταση κατά µήκος των ακροδεκτών του πόλου. Το ρεύµα κατά τη δοκιµή θα πρέπει να έχει 
µια τιµή µεταξύ 50 Α και του ονοµαστικού ρεύµατος του διακόπτη. 
 
3.   ∆οκιµή Ανύψωσης Θερµοκρασίας 
 
 α. Η δοκιµή θα διεξαχθεί στο ονοµαστικό ρεύµα του διακόπτη σε περιβάλλον στο οποίο 

ουσιαστικά, δεν υπάρχουν ρεύµατα αέρος και αυτή η συνθήκη ικανοποιείται όλων η 
ταχύτητα του αέρος είναι ≤ 0,5 m/s. 

 
 β. Η δοκιµή θα διεξαχθεί για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την σταθεροποίηση της 

θερµοκρασίας ανύψωσης. Αυτή η συνθήκη ικανοποιείται όταν η αύξηση της 
θερµοκρασιακής ανύψωσης δεν υπερβαίνει το 1 Κ σε µια ώρα. 

 
 γ.   Η θερµοκρασία περιβάλλοντος κατά τη δοκιµή θα πρέπει να είναι µεταξύ +10ο C και +40ο C. 
 
 δ. Ο βοηθητικός εξοπλισµός θα δοκιµασθεί στην ονοµαστική του τάση τροφοδοσίας ή στο 

ονοµαστικό του ρεύµα. 
 
 ε. Η ανύψωση θερµοκρασίας των διαφόρων τµηµάτων του διακόπτη ή του βοηθητικού 

εξοπλισµού για τα οποία έχουν προδιαγραφεί όρια, δε θα πρέπει να υπερβούν τις τιµές που 
προδιαγράφονται στο πίνακα 3 του κανονισµού IEC-60694. 
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4.   ∆οκιµή αντοχής βραχυχρόνιου ρεύµατος και ρεύµατος αιχµής (µέγιστης τιµής)  
 
 α. Το ρεύµα δοκιµής θα ισούται µε τη συνιστώσα Ε.Ρ. του ονοµαστικού βραχυχρόνιου 

ρεύµατος αντοχής του διακόπτη. Το ρεύµα αιχµής κατά τη δοκιµή θα ισούται µε το 
ονοµαστικό µέγιστο ρεύµα του διακόπτη. 

 
 β. Ο χρόνος της δοκιµής θα είναι 3 δευτερόλεπτα. 
 
 γ. Οι δοκιµές θα εκτελεσθούν σε διακόπτη τριών πόλων στην ονοµαστική συχνότητα µε ανοχή 

± 10% και στη κατάλληλη τάση. 
 
 δ. Μετά τη δοκιµή, ο διακόπτης δε θα πρέπει να παρουσιάζει κατάρρευση, θα πρέπει να µπορεί 

να λειτουργήσει κανονικά, φέροντας το ονοµαστικό του ρεύµα συνεχώς χωρίς υπερβάσεις 
στα όρια θερµοκρασίας ανύψωσης όπως αυτά προσδιορίζονται στο πίνακα 3 του κανονισµού 
IEC-60694 και αντέχοντας τις τάσεις που προδιαγράφονται στις διηλεκτρικές δοκιµές. 

 
5.   ∆οκιµή σφραγίσεως (στεγανοποιήσεως) 
 
6.   ∆οκιµή ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας 
 
 α. Οι δοκιµές ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας αφορούν µόνο τα δευτερεύοντα συστήµατα 

του διακόπτη. Για το κυρίως κύκλωµα του διακόπτη, χωρίς χειρισµούς, το επίπεδο εκποµπής 
επιβεβαιώνεται µέσω της δοκιµής της τάσεως ραδιοπαρεµβολών. 

 
 β. Ηλεκτρονικός εξοπλισµός ο οποίος είναι µέρος των δευτερευόντων συστηµάτων θα πρέπει να 

ικανοποιεί τις απαιτήσεις ως προς την εκποµπή όπως ορίζεται στο CISPR II για εξοπλισµό 
οµάδας ΙΙ και κλάσεως Α. 

 
 γ. Τα δευτερεύοντα συστήµατα του διακόπτη θα πρέπει να υποβληθούν σε δοκιµές 

ηλεκτροµαγνητικής ανοσίας εάν εµπεριέχουν ηλεκτρονικό εξοπλισµό ή ηλεκτρονικά 
εξαρτήµατα. Σε αντίθετη περίπτωση, δοκιµές δεν απαιτούνται. Οι ακόλουθες δοκιµές 
ανοσίας απαιτούνται. 
- ∆οκιµή ταχέων ηλεκτρικών µεταβατικών µε κανονικές τάσεις δοκιµής ηλεκτροµαγνητικής 

         επικινδυνότητας.  
      - ∆οκιµή ανοσίας παλλόµενου κύµατος µε κανονικές τάσεις δοκιµής ηλεκτροµαγνητικής 
         επικινδυνότητας. 
 
7.   Μηχανικές δοκιµές λειτουργίας σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
 
Οι µηχανικές δοκιµές λειτουργίας θα αποτελούνται από 10000 κύκλους (ακολουθίες) 
λειτουργίας. Ο διακόπτης θα δοκιµασθεί κατά προτίµηση ως πλήρης πολυπολικός (τριφασικός) 
διακόπτης. Εντούτοις, για λόγους ευκολίας ή περιορισµένου χώρου, ένας µόνο πόλος του 
διακόπτη µπορεί να δοκιµασθεί υπό τη πρoϋπόθεση ότι είναι ισοδύναµος µε το πλήρη 
πολυπολικό διακόπτη για µια περιοχή δοκιµών, για παράδειγµα σε σχέση µε : 
 -  Χαρακτηριστικά αναφοράς µηχανικής οδήγησης  
 -  Ισχύ και αντοχή του µηχανισµού κλεισίµατος και ανοίγµατος 
 -  Αντοχής του ικριώµατος 
Ο διακόπτης θα πρέπει να δοκιµασθεί ως ακολούθως :  
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Αριθµός των κύκλων 
Λειτουργίας 

Κύκλος λειτουργίας Τάση τροφοδοσίας 
και πίεση λειτουργίας 

∆ιακόπτης κατάλληλος 
Για αυτόµατη επαναφορά 

            Ελάχιστη                500 
          Ονοµαστική                500 

C-t-O-ta 

             Μέγιστη                500 
O-t-CO-ta-C-ta           Ονοµαστική                250 
O = άνοιγµα 
C = κλείσιµο 
CO = κλείσιµο που ακολουθεί αµέσως µετά άνοιγµα 
ta = ο χρόνος µεταξύ δύο λειτουργιών, ο οποίος είναι απαραίτητος για την  
       ανάκτηση των αρχικών συνθηκών και / ή για τη παρεµπόδιση περιττής 
       υπερθέρµανσης τµηµάτων του διακόπτη. 
t = 0,3s 
Ρυθµός επανάληψης των κύκλων λειτουργίας = πέντε (5) φορές     
 
8.   ∆οκιµές διακοπής και κλεισίµατος ρεύµατος βραχυκυκλώµατος 
 
 α. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι ικανός να κλείσει και να διακόψει τα προδιαγραφόµενα 

τριφασικά συµµετρικά και ασύµµετρα ρεύµατα µεταξύ 10% και 100% του ονοµαστικού 
ρεύµατος διακοπής στην ονοµαστική τάση. 

 
 β. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι ικανός να κλείσει και να διακόψει ρεύµα µονοφασικού 

βραχυκυκλώµατος µεταξύ 10% και 100% του ονοµαστικού ρεύµατος βραχυκυκλώµατος 
διακοπής στη τάση φάσεως-γης. 

 
 γ. Ο διακόπτης θα πρέπει να είναι ικανός για ζεύξη / απόζευξη χωρητικών ρευµάτων (31,5 Α) 

στη τάση των 24 KV/ 3 x 1,2 = 16,6KV (για απευθείας µονοφασική εργαστηριακή δοκιµή). 
 
 δ. Η εφαρµοζόµενη τάση, ρεύµα, παροδική τάση ανάκτησης καθώς και η τάση ανάκτησης 

συχνότητας δικτύου µπορεί να ληφθούν από µια πηγή τροφοδοσίας (απ’ ευθείας δοκιµές) ή 
από περισσότερες από µια πηγές όπου όλο το ρεύµα ή το µεγαλύτερο µέρος αυτού 
λαµβάνεται από µια πηγή και η παροδική τάση ανάκτησης λαµβάνεται καθ’ ολοκληρίαν ή 
ένα µόνο µέρος αυτής από µια ή περισσότερες ξεχωριστές πηγές (συνθετικές δοκιµές).  
Οι συνθετικές δοκιµές θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60427. 

 
9.   ∆οκιµές κλεισίµατος και διακοπής ρεύµατος αφόρτιστης γραµµής  
 
α.  Μια από τις ακόλουθες δοκιµές είναι αποδεκτή 

• Τριφασικές δοκιµές µε χρήση παράλληλων γραµµών ή συγκεντρωτικούς πυκνωτές 
• Μονοφασικές δοκιµές 
• Εργαστηριακές µονοφασικές γραµµές µε συγκεντρωτικούς πυκνωτές 

 
β.  Το ρεύµα διακοπής αφόρτιστης γραµµής θα είναι 10 Α. 
 
 γ. Η τάση δοκιµής για απ’ ευθείας εργαστηριακές µονοφασικές γραµµές θα είναι                    

24 KV/ 3 x 1,4 = 19,4 KV.  
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 δ. Για εργαστηριακές δοκιµές, οι γραµµές µπορεί µερικώς ή πλήρως να αντικατασταθούν µε 
τεχνητά κυκλώµατα µε συγκεντρωτικά στοιχεία πυκνωτών ή αντιστάσεων.  

 
 ε. Η δοκιµή διακοπής ρεύµατος αφόρτιστης γραµµής θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε κλάση 

επαναφής C1 (κλάση C1 για διακόπτη σηµαίνει µικρή πιθανότητα επαναφής κατά τη 
διακοπή χωρητικού ρεύµατος). 

 
10.   ∆οκιµές κλεισίµατος και διακοπής ρεύµατος αφόρτιστου καλωδίου  
 
 α. Το ρεύµα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου θα πρέπει να είναι 31,5Α ενδεικνυόµενη τιµή και η 

τάση δοκιµής 24 KV/ 3  x 1,2 = 36 KV. 
 
 β. Πυκνωτές µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη προσοµοίωση καλωδίων µε µανδύα. 
  
 γ. Η δοκιµή διακοπής ρεύµατος αφόρτιστου καλωδίου θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τη κλάση 

επαναφής C1 (κλάση C1 για διακόπτη σηµαίνει µικρή πιθανότητα επαναφής κατά τη 
διακοπή χωρητικού ρεύµατος). 

 
 11.   ∆οκιµές Υψηλής Θερµοκρασίας 
        Υψηλή θερµοκρασία +45ο C. 
 
 
ΧΙΙ.   ∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 
 
Οι δοκιµές θα είναι σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60044-1. Ο κατασκευαστής των διακοπτών 
είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στον επιθεωρητή της ∆ΕΗ, όταν ο επιθεωρητής ευρίσκεται 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για επιθεώρηση και δοκιµές διακοπτών, πιστοποιητικά 
δοκιµών για τις ακόλουθες δοκιµές σειράς και τύπου για έλεγχο. Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου 
µπορεί να µη παρουσιασθούν εάν έχουν αρχικά υποβληθεί στη τεχνική προσφορά και έχουν 
βρεθεί να είναι ικανοποιητικά. 
 
A.   ∆οκιµές Σειράς 

1. Επιβεβαίωση των σηµάνσεων των ακροδεκτών. 
2. ∆οκιµή τάσης αντοχής συχνότητας δικτύου για το τύλιγµα πρωτεύοντος. 
3. Μέτρηση µερικών εκφορτίσεων. 
4. ∆οκιµή τάσης αντοχής συχνότητας δικτύου για τα δευτερεύοντα τυλίγµατα. 
5. ∆οκιµή αντοχής τάσεως συχνότητας δικτύου µεταξύ τµηµάτων του πρωτεύοντος και των 

δευτερευόντων τυλιγµάτων. (Μη εφαρµόσιµη για Μ/Σ έντασης µονωτήρων διέλευσης) 
6. ∆οκιµή υπέρτασης µεταξύ σπειρών. 
7. Προσδιορισµός σφαλµάτων. 

 
Β.   ∆οκιµές Τύπου 

1.  ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας. 
2.  ∆οκιµές βραχυχρόνιου ρεύµατος. 
3.  ∆οκιµές κεραυνικής κρουστικής τάσεως. (Μη εφαρµόσιµη για Μ/Σ έντασης µονωτήρων 

       διέλευσης) 
4.  ∆οκιµή εν υγρώ για Μ/Σ έντασης υπαίθριου τύπου (Μη εφαρµόσιµη για Μ/Σ έντασης 

εντός µονωτήρα διέλευσης). 
5.  Προσδιορισµός σφαλµάτων. 
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ΧΙΙΙ.   ∆ΟΚΙΜΕΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ∆ΙΕΛΕΥΣΕΩΣ 
 
Οι δοκιµές θα είναι σύµφωνα µε το κανονισµό IEC-60137. Ο κατασκευαστής των διακοπτών 
είναι υποχρεωµένος να παρουσιάσει στον επιθεωρητή της ∆ΕΗ, όταν ο επιθεωρητής είναι στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για επιθεώρηση και δοκιµές των διακοπτών, πιστοποιητικά 
δοκιµών για τις ακόλουθες δοκιµές σειράς και τύπου. Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου µπορεί να 
µη παρουσιασθούν εάν έχουν αρχικά υποβληθεί στη τεχνική προσφορά και έχουν βρεθεί να 
είναι ικανοποιητικά. 
 
Α.  ∆οκιµές σειράς 

1. ∆οκιµή αντοχής τάσεως συχνότητας δικτύου εν ξηρώ. 
2. Μέτρηση µερικών εκφορτίσεων. 
3. Οπτική επιθεώρηση και διαστασιολογικός  έλεγχος. 

 
Β.   ∆οκιµές Τύπου 

1. ∆οκιµή αντοχής τάσεως συχνότητας δικτύου εν υγρώ. 
2. ∆οκιµή κεραυνικής κρουστικής τάσης εν ξηρώ. 
3. ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας. 
4. Επιβεβαίωση αντοχής θερµικού βραχυχρόνιου ρεύµατος. 
5. Αντοχή σε κάµψη. 
6. Επιβεβαίωση διαστάσεων. 

 
 
ΧΙV.   ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΙ∆ΟΣ 
 
Ο διακόπτης καθώς και ο µηχανισµός λειτουργίας του καθώς και οι µετασχηµατιστές έντασης 
υπαίθριου τύπου, θα φέρουν πινακίδες σηµάνσεως από µη διαβρώσιµο υλικό, µε τις ακόλουθες 
πληροφορίες : 
 
Α.   ∆ιακόπτης 

1. Κατασκευαστής. 
2. Τύπο και αριθµό σειράς. 
3. Ονοµαστική τάση σε KV. 
4. Ονοµαστική κεραυνική κρουστική τάση αντοχής σε KV. 
5. Ονοµαστική συχνότητα. 
6. Ονοµαστικό ρεύµα σε Α. 
7. Ονοµαστική διάρκεια βραχυκυκλώµατος σε δευτερόλεπτα. 
8. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής βραχυκυκλώµατος σε ΚΑ. 
9. Συνιστώσα Σ.Ρ. του ονοµαστικού ρεύµατος διακοπής βραχυκυκλώµατος (επί τοις %). 
10.  Συντελεστής ξεκαθαρίσµατος πρώτου πόλου. 
11. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής αφόρτιστου καλωδίου σε Α. 
12. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής αφόρτιστης γραµµής σε Α. 
13. Ονοµαστική πίεση SF6 πλήρωσης για διακοπή σε ΜΡα. 
14. Ονοµαστική πίεση SF6 πλήρωσης για λειτουργία σε ΜΡα. 
15. Βάρος του διακόπτη σε kg. 
16. Ονοµαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας. 
17. Έτος κατασκευής. 
18. Θερµοκρασιακή κλάση. 
19. Σχετικός κανονισµός και ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. 
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Β.   Μηχανισµός Λειτουργίας 
 

1. Κατασκευαστής. 
2. Τύπος και αριθµός σειράς. 
3. Ονοµαστική τάση τροφοδοσίας των συσκευών κλεισίµατος και ανοίγµατος. 
4. Ονοµαστική τάση τροφοδοσίας των βοηθητικών κυκλωµάτων. 
5. Σχετικός κανονισµός και ηµεροµηνία έκδοσης αυτού. 

 
Γ.   Μετασχηµατιστές εντάσεως υπαίθριου τύπου (για διακόπτη ενεργού δοχείου) 
 
Όλοι οι µετασχηµατιστές έντασης θα φέρουν πινακίδα σήµανσης από µη διαβρώσιµο υλικό µε 
τα ακόλουθα στοιχεία : 
 

1. Όνοµα κατασκευαστή. 
2. Αριθµό σειράς και τύπο. 
3. Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος. 
4. Ονοµαστική συχνότητα. 
5. Ονοµαστική στάθµη µονώσεως (στάθµη κεραυνικής κρουστικής τάσης). 
6. Ισχύς εξόδου και κλάση ακριβείας των δευτερευόντων τυλιγµάτων. 
7. Η µέγιστη τάση του Μ/Σ έντασης. 
8. Ονοµαστικό θερµικό βραχυχρόνιο ρεύµα. 
9. Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα. 

 
 
XV.   ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ  

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. Σχέδιο διαστάσεων του διακόπτη µαζί µε το ικρίωµά του στο οποίο θα απεικονίζονται 
ξεκάθαρα οι διαστάσεις τους (Για το διακόπτη ανενεργού δοχείου).  

 
2. Εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια και οτιδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες κρίνονται 

απαραίτητες για τη διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. 
 

3. Σχέδιο διαστάσεων του διακόπτη, των µετασχηµατιστών έντασης καθώς και του 
µεταλλικού ικριώµατος στηρίξεώς του για το διακόπτη ενεργού δοχείου. 

 
4. Όλοι οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό απαιτείται να απαντήσουν στα ερωτήµατα του 

“ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α”. Η µη συµµόρφωση ή η µερική συµπλήρωση του 
ερωτηµατολογίου θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 

 
5. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιµών για τις δοκιµές τύπου του διακόπτη όπως 

καθορίζονται σε αυτήν εδώ τη προδιαγραφή. Η αποδοχή ή µη αυτών των πιστοποιητικών 
εναπόκειται στην έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
6. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιµών για τους µετασχηµατιστές εντάσεως (για τους δύο τύπους 

διακόπτη) και για τους µονωτήρες διελεύσεως (µόνο για το διακόπτη ανενεργού τύπου). 
Αποδοχή ή όχι αυτών των πιστοποιητικών εναπόκειται στην έγκριση της ∆ΕΗ Α.Ε. 
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ΧVI.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ Ο ΕΠΙΤΥΧΩΝ ΤΟΥ 
           ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   
 

1. Πλήρη σχηµατικά σχέδια και σχέδια συρµάτωσης του διακόπτη για έγκριση πριν τη 
κατασκευή του (3 σειρές). 

 
2. Σηµάνσεις ακροδεκτών των ακροδεκτών πρωτεύοντος και δευτερεύοντος των 

µετασχηµατιστών εντάσεως τύπου µονωτήρων διελεύσεως και υπαίθριου τύπου             
(3 σειρές). 

 
3. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια του διακόπτη και του ικριώµατός του (ανενεργού 

δοχείου) για έγκριση πριν τη κατασκευή τους (3 σειρές). 
 

4. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια του διακόπτη µε τους µετασχηµατιστές έντασης και του 
κοινού τους µεταλλικού ικριώµατος στήριξης (ενεργό δοχείο) για έγκριση πριν τη 
κατασκευή τους (3 σειρές). 

 
5. Τεχνικά φυλλάδια που θα περιγράφουν µε λεπτοµέρεια τον διακόπτη, το µηχανισµό 

λειτουργίας, τους µετασχηµατιστές έντασης και τους µονωτήρες διελεύσεως (για τον 
ανενεργό τύπο του διακόπτη µόνο). 

 
6. Οδηγίες συναρµολόγησης του διακόπτη, του ικριώµατος στήριξης και των µονωτήρων 

διελεύσεως (εάν εφαρµόσιµο). 
 

7. Οδηγίες συντήρησης για το διακόπτη και του µηχανισµού λειτουργίας του καθώς και για 
τους µετασχηµατιστές εντάσεως και µονωτήρες διελεύσεως (εάν εφαρµόσιµο). 

 
 
XVII.   ΕΓΓΥΗΣΗ 
Ο προµηθευτής θα πρέπει να παρέχει µια εγγύηση τριών (3) χρόνων, που θα αρχίζει την 
ηµεροµηνία παράδοσης του διακόπτη και θα περιλαµβάνει ζηµιές προκαλούµενες είτε από 
λάθος σχεδιασµό, είτε από αναξιόπιστα τµήµατά του, είτε από συνδυασµό και των δύο. 
 
 
XVIII.   ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

1. Κάθε διακόπτης θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασµένος µέσα σε ένα κλειστό ξύλινο 
κιβώτιο στιβαρής κατασκευής µε όλα τα τµήµατά του αριθµηµένα και εύκολα 
αναγνωρίσιµα. 

 
2. Μ/Σ εντάσεως υπαίθριου τύπου θα συσκευάζονται µέσα σε ξύλινα κιβώτια στιβαρής 

κατασκευής, τρεις (3) Μ/Σ έντασης ανά κιβώτιο. 
 

3. Το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης του διακόπτη ενεργού δοχείου θα πρέπει επίσης να 
παραδίδεται εντός ξύλινου κιβωτίου στιβαρής κατασκευής µε όλα τα τµήµατά του 
αριθµηµένα και εύκολα αναγνωρίσιµα. 

 
4. Το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης του διακόπτη ανενεργού δοχείου θα πρέπει να 

παραδίδεται εντός του ιδίου ξύλινου κιβωτίου του διακόπτη εφόσον αυτό είναι εφικτό. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα παραδίδεται στο δικό του ξύλινο κιβώτιο στιβαρής 
κατασκευής µε όλα τα τµήµατά του αριθµηµένα και εύκολα αναγνωρίσιµα. 



                                                                            21                                                            TD-53/4 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”  
∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ 24 ΚV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ Υ/Σ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ 20 KV) ΜΟΝΩΣΕΩΣ ΑΕΡΟΣ 
 
   
Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα δεδοµένα. Η µη συµµόρφωση µε 
αυτήν την απαίτηση στην ολότητά της θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 
 
1. Τύπος και κατασκευαστής                                                  : ................................................ 
 
2. Εύρος θερµοκρασίας περιβάλλοντος                                  : ................................................ 
 
3. Τύπος δοχείου                                                                     : ................................................ 
 
4. Μέσο διακοπής της µονάδας (θαλάµου) διακοπής             : ................................................ 
 
5. Αριθµός των µονάδων (θαλάµων) διακοπής ανά πόλο       : ................................................ 
 
6. Τρόπος λειτουργίας του διακόπτη                                       : ................................................ 
 
7. Αριθµός µηχανισµών λειτουργίας                                       : ................................................ 
 
8. Είναι το εξαφθορειούχο θείο σύµφωνα 
      µε το κανονισµό IEC-60376;                                               : ................................................ 
 
9.   Τύπος και περιγραφή του µηχανισµού λειτουργίας             : ................................................ 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
10. Τύπος πτώσεως                                                                    : ................................................ 
 
11.  Βοηθητικές τάσεις τροφοδοσίας  
       α. Για τα κυκλώµατα ανοίγµατος και κλεισίµατος             : ................................................ 
 
       β. Για όλα τα άλλα κυκλώµατα ελέγχου και σηµάνσεως   : ................................................ 
 
       γ. Για το κινητήρα του ελατηρίου του  
           µηχανισµού (εάν εφαρµόσιµο)                                        : ................................................ 
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       δ. Για το µόνιµο µαγνήτη (εάν εφαρµόσιµο)                       : ................................................ 
 
       ε. Για τις αντιστάσεις αντισυµπύκνωσης και το φωτισµό    : ................................................ 
 
     στ. Ανοχές της βοηθητικής τάσεως συνεχούς ρεύµατος        : ................................................ 
 
12.  Είναι ο πίνακας µηχανισµού λειτουργίας  
       και ελέγχου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 
        παραγράφου VII – α έως ν ;                                               : ................................................ 
 
13.   Τύπος περιβλήµατος της στήλης µονώσεως  
         και του θαλάµου διακοπής (Για το διακόπτη  
         ενεργού δοχείου)                                                               : ................................................ 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
14.  Χαρακτηριστικά των µονωτήρων διελεύσεως  
       (Για το διακόπτη ανενεργού δοχείου)  
       α.  Τύπος                                                                             : ................................................ 
 
       β.  Ονοµαστική τάση                                                          : ................................................ 
 
       γ.  Ονοµαστική τάση φάσεως-γης                                      : ................................................ 
 
       δ.  Ονοµαστικό ρεύµα                                                         : ................................................ 
 
       ε.  Ονοµαστικό θερµικό βραχυχρόνιο ρεύµα                      : ................................................ 
 
      στ. Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα                                          : ................................................ 
 
        ζ.  Μήκος ερπυσµού                                                           : ................................................ 
 
        η.  Τύπος του µονωτικού καλύµµατος                                : ................................................ 
 
                                                                                                     ................................................. 
 
                                                                                                     ................................................. 
 
15.   Μήκος ερπυσµού της στήλης µονώσεως και του  
        θαλάµου διακοπής (Για το διακόπτη ενεργού δοχείου)  
        α.  Μεταξύ ενεργών µερών και γης                                    : ................................................ 
 
        β.  Κατά µήκος των ακροδεκτών του διακόπτη                  : ................................................ 
 
16.   Μέγεθος των καλωδίων που χρησιµοποιούνται  
        στα διάφορα κυκλώµατα του πίνακα µηχανισµού  
        λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη                               : ................................................ 
 
                                                                                                     ................................................. 
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17.   Παρέχεται ένα σχέδιο στο οποίο να δεικνύεται    
        ο τρόπος διαχείρισης και ανύψωσης του διακόπτη;          : ................................................ 
 
18.   Να δοθεί περιγραφή του υλικού και του σχήµατος  
        των ακροδεκτών του διακόπτη                                          : ................................................ 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
19.   Να σηµειωθεί η αντοχή του διακόπτη σε  
        ταχύτητα ανέµου όταν είναι εγκατεστηµένος 
        στο ικρίωµα στήριξής του                                                  : ................................................ 
 
20.   Να σηµειωθεί το σηµείο γείωσης του  
        προσφερόµενου διακόπτη                                                  : ................................................ 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
21.   Ικανοποιεί το ικρίωµα στήριξης του διακόπτη  
        ενεργού δοχείου τις απαιτήσεις της παραγράφου 
        VIII – 4 – β;                                                                      : ................................................ 
 
22.   Σε σχέση µε το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης, 
        καλύπτει η προσφορά τις απαιτήσεις της  
         παραγράφου VIII – 4 α,γ,δ,ε και στ ;                               : ................................................ 
 
23.    Χαρακτηριστικά Μ/Σ έντασης  
         α.  Τύπος                                                                           : ................................................ 
 
         β.  Να υποδειχθεί που ακριβώς οι µετασχηµατιστές 
              έντασης είναι εγκατεστηµένοι (δηλαδή στην 
              είσοδο ή έξοδο των µονωτήρων διελεύσεως 
              ή επάνω στο µεταλλικό ικρίωµα στήριξης)                  : ................................................ 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                   ................................................. 
 
       γ.   Για τους Μ/Σ έντασης σχέσεως 600-400/5 Α 
          1. Σχέση                                                                        : ................................................ 
 
          2. Ονοµαστική ισχύς εξόδου                                        : ................................................ 
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          3. Κλάση ακριβείας                                                      : ................................................ 
 
          4. Συντελεστής ορίου ακριβείας                                   : ................................................ 
 
          5. Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος                             : ................................................ 
 
          6. Αριθµός Μ/Σ  έντασης                                             : ................................................ 
 
      δ.   Για Μ/Σ έντασης σχέσεως 720-95/0,58 Α  
          1. Σχέση                                                                       : ................................................ 
 
          2. Ονοµαστική ισχύς εξόδου                                        : ................................................ 
 
          3. Κλάση ακριβείας                                                      : ................................................ 
 
          4. Συντελεστής ορίου ακριβείας                                   : ................................................ 
 
          5. Ονοµαστικό ρεύµα πρωτεύοντος                             : ................................................ 
 
          6. Αριθµός Μ/Σ έντασης                                              : ................................................ 
 
       ε.   ∆εδοµένα κοινά για όλους τους τύπους  
             µετασχηµατιστών εντάσεως. 
 
         1. Μέγιστη τάση                                                           : ................................................ 
 
        2. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του 
              πρωτεύοντος. (για Μ/Σ έντασης εξωτερικού 
                χώρου µόνον)                                                    : ................................................ 
   
  3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής του 
             πρωτεύοντος. (για Μ/Σ έντασης εξωτερικού 
      χώρου µόνον)                                                 : ................................................ 
 
        4. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου του  
              δευτερεύοντος                                                        : ................................................ 
 
        5. Ονοµαστικό θερµικό ρεύµα συνεχούς λειτουργίας : ................................................ 
 
        6. Ονοµαστικό θερµικό βραχυχρόνιο ρεύµα              : ................................................ 
 
        7. Ονοµαστικό δυναµικό ρεύµα                                 : ................................................ 
 
24.   Μήκος ερπυσµού του περιβλήµατος για Μ/Σ 
         έντασης υπαίθριου τύπου                                              : ................................................ 
 
25.    Να υποδειχθεί το υλικό και το σχήµα των  
         ακροδεκτών των Μ/Σ έντασης για το διακόπτη 
         ενεργού δοχείου                                                              : ................................................ 
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26.    Να υποδειχθεί το υλικό καθώς και η θέση  
         εγκατάστασης του τερµατικού κιβωτίου των 
         δευτερευόντων τυλιγµάτων                                            : ................................................ 
 
                                                                                                   ................................................. 
 
                                                                                                   ................................................. 
 
27.   Είναι το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης του  
        διακόπτη γαλβανισµένο εν θερµώ ;                                 : ................................................ 
 
28.   Είναι το τερµατικό κιβώτιο δευτερευόντων  
        τυλιγµάτων των Μ/Σ έντασης γαλβανισµένο 
        εν θερµώ ; (εάν εφαρµόσιµο)                                           : ................................................ 
 
29.   Είναι το µεταλλικό ικρίωµα στήριξης σύµφωνα  
        µε το σκαρίφηµα SK-CB/CT-1, χρησιµοποιούµενο  
        για τους Μ/Σ έντασης του διακόπτη ενεργού δοχείου;    : ................................................ 
 
30.   Έχουν και οι έξι (6) Μ/Σ εντάσεως (τρεις σχέσεως  
        600-400/5Α και τρεις σχέσεως 720-950/0,58Α) 
         ίδια βάση έδρασης ώστε να είναι εναλλάξιµοι;             : ................................................ 
 
31.   Ονοµαστικά χαρακτηριστικά του διακόπτη 
         α. Ονοµαστική τάση                                                      : ................................................ 
 
         β. Ονοµαστική συχνότητα                                             : ................................................ 
 
         γ. Ονοµαστικό ρεύµα                                                    : ................................................ 
 
         δ. Ονοµαστικά επίπεδα µόνωσης  
            1. Ονοµαστική τάση αντοχής συχνότητας  
                 δικτύου – κοινή τιµή                                            : ................................................ 
 
            2. Ονοµαστική κεραυνική κρουστική τάση  
                 αντοχής – κοινή τιµή                                           : ................................................ 
 
         ε. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής βραχυκυκλώµατος  
             συνιστώσα Ε.Ρ.                                                        : ................................................ 
 
         στ. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής βραχυκυκλώµατος  
               συνιστώσα Σ.Ρ, επί τοις % τιµή                             : ................................................ 
 
         ζ. Ονοµαστική διάρκεια βραχυκυκλώµατος                : ................................................ 
 
         η. Συντελεστής ξεκαθαρίσµατος πρώτου πόλου         : ................................................ 
 
         θ. Ονοµαστικό ρεύµα βραχυκυκλώµατος  
              κατά το κλείσιµο                                                     : ................................................ 
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         ι.  Ονοµαστικό βραχυχρόνιο ρεύµα αντοχής              : ................................................ 
 
         κ. Ονοµαστικό µέγιστο ρεύµα αντοχής                      : ................................................ 
 
         λ. Ονοµαστική ακολουθία (κύκλος) λειτουργίας       : ................................................ 
 
         µ. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής αφόρτιστου 
              καλωδίου                                                                : ................................................ 
 
         ν. Ονοµαστικό ρεύµα διακοπής αφόρτιστης  
             γραµµής                                                                   : ................................................ 
 
         ξ. Κατηγορία µηχανικής αντοχής                                : ................................................ 
 
          ο. Κατηγορία ηλεκτρικής αντοχής                              : ................................................ 
 
          π. Κατηγορία επαναφής κατά το κλείσιµο  
              χωρητικού ρεύµατος                                               : ................................................ 
 
          ρ. Ονοµαστικός χρόνος διακοπής                               : ................................................ 
 
          σ. Ονοµαστικός χρόνος κλεισίµατος                          : ................................................ 
 
          τ. Ονοµαστικός χρόνος ανοίγµατος                            : ................................................ 
 
          υ. Ονοµαστική παροδική τάση ανάκτησης  
               για τερµατικά σφάλµατα  
               1. Μέγιστη τιµή                                                      : ................................................ 
 
               2. Ρυθµός ανόδου της τάσεως ανάκτησης              : ................................................ 
 
               3. Συντελεστής ξεκαθαρίσµατος πρώτου πόλου    : ................................................ 
 
32.   Νεκρός χρόνος µεταξύ κλεισίµατος και  
        ανοίγµατος ή και αντιστρόφως                                     : ................................................ 
 
33.   Χρονική διαφορά µεταξύ πόλων κατά το  
        κλείσιµο και άνοιγµα                                                    : ................................................ 
 
34.   Τύπος των κύριων επαφών του διακόπτη                     : ................................................ 
 
35.   Υλικό των κύριων επαφών του διακόπτη                     : ................................................ 
 
36.   Για το εξαφθορειούχο θείο (SF6) του θαλάµου 
        διακοπής (εάν εφαρµόσιµο)  
          α. Ονοµαστική πίεση του SF6 σε bar ή MPa              : ................................................ 
 
          β. Πίεση σήµανσης του SF6 σε bar ή MPa                 : ................................................ 
 
          γ. Πίεση κλειδώµατος του SF6 σε bar ή ΜΡa             : ................................................ 
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          δ. Ρυθµός απώλειας του SF6 / έτος                               : ................................................ 
 
          ε. Βάρος του SF6                                                           : ................................................ 
  
         στ. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας                                     : ................................................ 
 
 
37.   SF6 για το ανενεργό δοχείο (εάν εφαρµόσιµο) 
 
         α. Ονοµαστική πίεση SF6 σε bar ή MPa                          : ................................................ 
 
         β. Ελάχιστη πίεση λειτουργίας του SF6 σε bar ή MPa     : ................................................ 
 
         γ. Πίεση κλειδώµατος του SF6 σε bar ή MPa                   : ................................................ 
 
         δ. Ρυθµό απώλειας του SF6 / έτος                                    : ................................................ 
 
         ε. Βάρος του SF6                                                              : ................................................ 
 
 
38.   Κλάση προστασίας του πίνακα µηχανισµού  
        λειτουργίας και ελέγχου του διακόπτη                              : ................................................ 
 
39.   Αριθµός ελεύθερων βοηθητικών επαφών                         : ................................................ 
 
40.   Αριθµός πηνίων πτώσεως                                                 : ................................................ 
 
41.   Αριθµός πηνίων κλεισίµατος                                            : ................................................ 
 
42.   Ισχύς κατανάλωσης 
 
         α. Πηνίο κλεισίµατος                                                         : ................................................ 
 
         β. Πηνίο πτώσεως                                                              : ................................................ 
 
         γ. Αντιστάσεων αντισυµπύκνωσης                                    : ................................................ 
 
         δ. Λαµπτήρα φωτισµού                                                     : ................................................ 
 
 
43.   ∆εδοµένα µηχανισµού λειτουργίας τύπου ελατηρίου (εάν εφαρµόσιµο)  
 
         α. Τάση κινητήρα                                                              : ................................................ 
 
         β. Ισχύς κινητήρα                                                             : ................................................ 
 
         γ. Ισχύς κινητήρα κατά την εκκίνηση                              : ................................................ 
 
         δ. Ανοχές της τάσεως του κινητήρα                                 : ................................................ 
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44.   ∆εδοµένα µηχανισµού µαγνητικής διέγερσης (εάν εφαρµόσιµο)  
 
         α. Τάση του µόνιµου µαγνήτη                                          : ................................................ 
 
         β. Ισχύς του µόνιµου µαγνήτη                                          : ................................................ 
 
         γ. Ανοχές τάσεως τροφοδοσίας                                        : ................................................ 
 
 
45.   Περιγραφή του θαλάµου µε διακοπτικό µέσο το κενό     : ................................................ 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
                                                                                                    ................................................. 
 
46.   Βάρος του διακόπτη µε πλήρωση SF6  
        και µαζί µε το ικρίωµα στήριξής του  
        (Ανενεργού δοχείου διακόπτης)                                    : ................................................ 
 
47.   Βάρος του διακόπτη µε πλήρωση SF6  
        (Ενεργού δοχείου)                                                          : ................................................ 
 
48.   Βάρος του ικριώµατος του διακόπτη  
        ενεργού δοχείου                                                             : ................................................ 
 
49.   Βάρος των δύο τύπων Μ/Σ έντασης του  
        διακόπτη ενεργού δοχείου                                              : ................................................ 
 
                                                                                                  ................................................. 
 
                                                                                                  ................................................. 
 
 
50.   ∆ιαστάσεις του διακόπτη συµπεριλαµβανοµένου 
        και του ικριώµατος στήριξής του                                   : ................................................ 
 
                                                                                                   ................................................. 
 
                                                                                                   ................................................. 
 
 
51.   Είναι το ικρίωµα στήριξης του διακόπτη  
        γαλβανισµένο εν κενώ                                                    : ................................................ 
 
52.   Είναι ο διακόπτης ανενεργού δοχείου  
        εφοδιασµένος µε δίσκο εκτόνωσης πίεσης                     : ................................................ 
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53.   Για το διακόπτη ανενεργού δοχείου, να  
        υποδειχθεί εάν κάθε διακοπτικός θάλαµος  
        είναι τοποθετηµένος εντός του δικού του  
        ανενεργού δοχείου ή εάν όλοι οι θάλαµοι  
        διακοπής είναι εγκατεστηµένοι εντός ενός  
        κοινού ανενεργού δοχείου                                               : ................................................ 
 
                                                                                                   ................................................. 
 
                                                                                                   ................................................. 
 
54.   Ανοχές της βοηθητικής τάσεως του  
        πηνίου πτώσεως / ανοίγµατος                 : ................................................ 
 
55.  Είναι µέρος της προµήθειας όλα τα απαραίτητα 
       υλικά, βίδες και οι χάλκινες εύκαµπτες ταινίες µε 
       ισοδύναµη διατοµή 300mm2 κατ’ ελάχιστον, για 
       τη σύνδεση των Μ/Σ εντάσεως µε το διακόπτη;  : ................................................ 
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ΙΙδ/π.µ/ΑΓ/Ιούνιος 2006 
ΙΙδ/π.τ/ΑΓ/Απρίλιος 2008 





 

PUBLIC POWER CORPORATION 
T/NPRD/SUBSTATION & EHV SUBSTATION 
SPECIFICATIONS AND EQUIPMENT SECTION 

January 2011 
 
 

TECHNICAL DESCRIPTION TD-66/2 
24KV OUTDOOR,SINGLE-POLE, VERTICAL BREAK, HOOKSTICK TYPE AC 

DISCONNECTOR MANUALLY OPERATED  
(DESIGNATED BY PPC S.A AS No 5.1) 

 
 

 I.  SCOPE 
 
 This technical description covers PPC’s requirements with regard the design features, 
 rated characteristics and testing of 24 KV, single-pole, vertical break, hookstick, AC 
disconnectors manually operated . 
 
II.  KEYWORDS 
 
ac disconnectors , disconnecting switches, isolators. 
 
III. STANDARDS 
 
The disconnector shall be in accordance with IEC 62271-102 & IEC-60694 standards. 
Futhermore the disconnector’s  cylindrical post insulators shall be in accordance with IEC 
60273 and IEC 60168 standards. 
 
IV. USE
 
The disconnectors are to be used in the 20KV overhead distribution line bays (six(6) per 
bay).They are to be installed at both sides of the circuit breaker (three (3) for the main 
buses and three (3) for the auxiliary buses)  for isolating purposes in  outdoor air insulated 
150/20kVsubstations which have all the 20KV primary equipment installed outdoors. 
They are also to be used in the 20KV capacitor banks bays (Three per bay) and in the 
12Ω earthing resistor (two (2) per resistor). 
  
V. OPERATING CONDITIONS  
 
     1. Installation     : Outdoors 
     2. Ambient temperature range   : Maximum +  45°C 
           : Minimum  -  25°C 

     3. Altitude       : Up to 1000m above 
         sea level 
     4. Relative humidity    : ≤ 95% 
     5. Ice coating     : 10mm maximum 
     6. Pollution level     : moderate to heavy depending  
              on location 
     7. Wind speed     : 150Km/h 
     8. Other conditions     : Snow and fog 

IIδ/pm/AG/January 2011 TD-66 
 

1



 

 
VI. PPC’s 20 KV ELECTRICAL SYSTEM CHARACTERISTICS 
 
       1.Nomimal Voltage    : 20KV 
       2.Maximum Operating Voltage   : 24KV  
       3.Lightning impulse withstand voltage  : 150KV 
       4. Short circuit level    : 10KA 
       5. Number of phases    : 3 
       6. Nominal Frequency    : 50 Hz 
       7. Earthing (grounding) method   : The 20KV system is 
         earthed via a 12Ω resistor  
       8. Auxiliary voltages    : 110V D.C, 1Φ 230V A.C, 
                                                                                                        3Φ 400V A.C 
 
VII. DISCONNECTOR REQUIRED DESIGN FEATURES  
 

1. Type 
The disconnector shall be of the outdoor type, single-pole (phase), vertical break, 
of the hookstick type having two(2) solid core cylindrical post insulators. 
The  disconnector shall be operated manually  by hand via a hookstick. 
 

2. Type of metals of the non-current carrying parts of the disconnector 
The non-current caring parts shall be from hot-dip galvanized steel. 

 
3. Type of metal of the contacts of the disconnector. 
    The contacts shall be tin-plated copper. 
 
4. Type of metal of the blade(arm)  
    The blade shall be from tin-plated copper. 
 
5. Type of metal and shape of the disconnector’s terminals.
    The terminals shall be from tin-plated copper and of orthogonal shape and of   
    60mm x 70mm in dimentions and with thickness of 5 mm. 

Also the disconnector shall be equipped with suitable bronze connectors Ø 30    in 
diameter.  
The bronze connectors with the connecting material (bolts, nuts, washers and lock 
washers, from stainless steel) must be part of the supply and shall be installed on 
the disconnectors. 

 
6. Type of metal of the connecting parts of the disconnctror. 

All bolts ,nuts and washers used shall either be from hot-dip galvanized steel or 
from stainless steel.    
 

7. Base frame (support base) of the disconnnector.
The base frame (support base) of the disconnector  on which the two post 
insulators are mounted on shall be part of the the supply and of hot-dip galvanized 
steel and of dimentions as indicated in drawing No 5.1. 

 
8. Contact features 
   The contacts must be self cleaning and capable to maintain  always     
   contact pressure. 
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9. Material of the hook of the blade of the disconnector  
   The hook shall be from stainless steel or hot-dip galvanized steel. 

 
10. Hookstick

   The hookstick shall not be part of the supply. 
 

      11. Method of mounting of the disconnector 
            The  disconnector shall be mounted in a vertical underhung position or in a  under 

-hung position with an angle of about 30o from the vertical (For steel structure 
type OP) . 

        
       12.Dimentions of the disconnector. 

  The dimentions  of the disconnector shall be as indicated in the     
  drawing No 5.1. 
 

       13. Characteristics of the blade (arm) 
            The blade of the disconnector must be secured in the closed position so that it can 

withstand seismic, wind forces and any other vibrational forces without opening. 
 

VIII. DISCONNECTOR REQUIRED RATED ELECTRICAL AND OTHER  
         CHARACTERISTICS 

 
1. Number of poles      : One (1) 
2. Installation      : Outdoors 
3. Rated Voltage      : 24 KV 
4. Rated insulation levels 

a. Power frequency withstand voltage 
-  Phase to earth  dry and wet for 1 min  : 50 KV rms 
-  Across the isolating distance   : 60 KV rms 
 
b. Lightning impulse withstand  voltage 
-   Phase to earth                                      : 150KV peak 
-   Across the isolating distance   : 165KV peak 

5. Rated frequency     : 50 Hz 
6. Rated normal current     : 630 A 
7. Rated short-time withstand current   : 10 KA  rms 
8. Rated peak withstand current    : 25 KA peak 
9. Rated duration of short circuit   : 3 sec  

        10.Thickness of ice coating for  which operation is  
             possible                                                                      :10mm 

 11. Type of conductors used for the connection of  
       the disconnector     : Rigid 
 12. Mechanical endurance class    : MO (1000 operations) 

 
IX. POST INSULATORS REQUIRED CHARACTERISTICS
 

1. Type      : Outdoor solid core 
  cylindrical post insu- 
  lators with external 
  metal fittings 
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2. Material of the cylindrical post insulators  : Porcelain 
3. Color of the porcelain    : Brown 
4. Designation of the insulators as per IEC-60273 : C8-150 
5. Power frequency withstand voltage wet  : 50 KV rms 
6. Lightning impulse withstand voltage   : 150KV peak 
7. Height of the post insulators    : 355mm ± 1 mm 
8. Creepage distance      : 600mm   
9. Failing load  

a. Bending     : 8000 N 
b. Torsion     : 1500 Nm 

        
10. Maximum nominal diameter of the insulating part : 195mm 
11. Bottom metal fitting pitch circle diameter  : 76 mm 
12. Top metal fitting pitch circle diameter              : 76mm 
 
X. TESTS
          
          The disconnector shall be subject to the following tests. 
           
     A. Routine tests
          The routine tests shall be carried out on all disconnectors of the order. 
           

1. Dielectric test on the main circuit of the disconnector. 
 
 Power frequency voltage test.  
 
The test voltage shall be 50 KV rms for phase to earth and 60 KV rms   
across the isolating distance. The test conditions shall be in accordance 
with table 6 of IEC 62271-102. 
 
Alternatively, the power frequency voltage withstand test may be 
omitted if the dimensions between the conductive parts and phase, 
across open contacts and between conductive parts and the frame are 
checked by measurements.  
 

2.  Measurement of the resistance of the main circuit   
    The test current shall be between 50A and the rated  
    normal current. The measured resistance shall not exceed 1.2 Ru where Ru 
    is equal to the resistance measured before the temperature rise test. 

 
    3.  Design and visual checks  

   The  disconnectors shall be checked to verify that they  
   comply with this hereby technical description.  

 
 B. Special Tests 
         The special test shall be carried out only on one (1) disconnector of the  
              order because of the assembly complexities involved. 
 

  1.  Mechanical operating tests  
     The tests shall be performed without voltage or current flowing through the main  
     circuit. The test program shall consist of five close-open operating cycles  
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     The test shall be performed on a completely assembled disconnector.    
 
C. Type Tests 

 
 1.  Dielectric tests  

   
a. Power frequency voltage test 

- Test voltage      : 50 KV rms for 1min  
         for phase to earth and 
       : 60 KV rms for 1 min 

across the isolating      
distance 

Conditions      : Dry and wet 
b. Lightning impulse voltage test 

- Test voltage     : 150 KV peak of  both 
         polarities for phase to  

  earth and 
: 165 KV peak, across  
  the isolating distance 

Lightning impulse shape    : 1.2/50μs 
- Conditions     : Dry 

 
2. Temperature-rise test   

 
- Test current       : 630A 
- Test frequency     : 50 HZ +2%, -5% 
Test duration                           : Up to the time at 

  which the increase of  
  temperature rise does 
  not exceed 1K in 1h 
 

3. Short-time withstand and peak withstand current test  
                

- Short-time test current    : 10 KA rms 
- Peak withstand test current     : 25 KA peak 
- Test frequency     : 50 Hz ± 10% 
- Test duration      : 3 sec 
 

4. Operating and mechanical  endurance tests  
 

The mechanical endurance test shall consist of 1000 close-open operations    
 without voltageor current through the disconnector. 
  

5. Operation test under severe ice conditions 
 

The test shall be conducted with class 10 of ice coating (10mm of ice coating)  
  

  
XΙ. TESTS FOR THE DISCONNECTOR’S POST INSULATORS
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The disconnector manufacturer is obliged to present to the PPC inspector, when the        
inspector is at the manufacturer’s premises for the inspection and testing of the       
disconnectors , the following routine, sample and type test insulator certificates. Type test        
certificates are not required to be presented, if they have been submitted in the        
technical offer of the inquiry and have been found to be satisfactory.  
 
All tests shall be in accordance with IEC-60168. 
 
   A. Routine tests 
 

1. Visual inspection 
2. Mechanical tests 

The tests shall consist of: 
a. Bending test and 
b. Torsion test 
 

B. Sample tests
    Sample tests shall be carried out after the routine tests on a few numbers of insulators 
    of the order selected, at random. 
 

1. Verifications of dimensions 
2. Temperature cycle test (This prior to the mechanical failing load test) 
3. Mechanical failing load test (Bending, tensile, torsion and compression) 
4. Porosity test 
5. Galvanizing test 
 

C. Type Tests 
 

1. Dry lightning impulse withstand voltage test 
2. Wet power – frequency withstand voltage test 
3. Mechanical failing load test 

 
XII. NAMEPLATE 
 
         The nameplate for the disconnector,shall be of non-corrosive material, visible from 
ground and shall bear the following information:  
 
  Disconnector 

 Manufacturer √ 
Type √ 
Serial Number √ 

 
     

 
 
 Year of 
  Manufacture 

√ 

Rated Voltage √ 
 
 

Rated Lightning  
Impulse withstand  

 
 

voltage 

√ 

 
Rated normal  
current 

√ 

Rated duration of 
short circuit  

√ 

Mechanical 
endurance class 

√ 

Mass √ 
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XIII. DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY ALL BIDDERS
 

1. Outline drawing of the disconnector , in which all the physical dimensions of 
the disconnector  are clearly depicted. 

 
2. Brochures, technical pamphlets and any other information which is deemed 

necessary for the technical evaluation process. 
 

3. All bidders are required to answer all items of Attachment A. Failure to 
comply or partial filling of the attachment will constitute sufficient reason for 
rejection of the offer. 

 
4. Any test certificates for the type tests specified in this hereby technical 

description. 
Acceptance or not of these certificates lies on PPC’s judgment. 

 
5. A drawing indicating the disconnector on its base frame (support base) with 

complete dimensions. 
 

XIV. DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY THE SUCCESSFUL 
            BIDDER   
 

      
1. Complete physical drawings of the disconnector , indicating all dimensions 

details, for approval before the construction of the disconnector (three sets). 
 
2. A drawing indicating the disconnector on its base frame (support base). 

 
3. Maintenance and assembly instructions in detail for the disconnector. 

 
 
XV. WARRANTY
 
  The supplier must provide a warranty of two (2) years, beginning from the date of  
             delivery of the disconnector , for damages due to faulty design, or due to  
             unreliable components , or due to combination of the two.  
 
XVI. PACKING 
 

Each disconnector must be delivered packaged inside of an entirely enclosed 
robust wooden box of at least 20mm thickness, one (1) disconnector per box.  

 
The transmission motion rods of the disconnector shall be delivered packaged in a 
separate wooden box.  
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ATTACHMENT “A” 

24 KV OUTDOOR, SINGLE-POLE,VERTICAL BREAK, 
HOOKSTICK TYPE AC DISCONNECTOR-MANUALLY 

OPERATED (DESIGNATED AS 5.1)
All bidders must provide the following data. Failure to comply in full, shall constitute 
sufficient reason for rejection of the offer. 
 
1. Type                 :…………………………………….…… 
 
                                                                        …………………………………………. 
 
                                                                        ………………………………………… 
 
                 .…………………………………………. 
                                   
2. Manufacturer               :…………………………………………. 
 
                                                                        ………………………………………….. 
 
                 ….………………………………………. 
       
3. Ambient temperature range during               
    operation                                                     :..………………………….….…………. 
  
4. Type of metal used in the non-current  
    carrying parts of the disconnector              :.….……………………………………... 
 
5. Type of metal used in the contacts 
    of the disconnector                                     :…………………………………………. 
                                                
6.  Type of metal used in the blade (arm) 
      of the disconnector                                  :………………………………………….. 
 
7.   Type of metals used in the terminals of the 
      of the disconnector     :………………………………………….. 
 
8.   Dimensions of the terminals of the  
      disconnector                                   :………………………………………….. 
 
9.   Type of metal used in the connecting parts 
       of the disconnector             :………………………………………….. 
 
10.  Type of metals used for the base frame  
        (support base) of the disconnector  :………………………………………….. 
 
11.  Are the contacts self-cleaning and always 
        maintaining contact pressure ?       :……………………………………..…… 
 
12.  Material of the hook of the blade             :…………………………………………... 
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                                                                        ……………………………………………. 
 
13.   Are the dimentions of the disconnector 
       in agreement with drawing No 5.1  :…………………………………………… 
 
                                                                        ……………………………………………. 
 
                                                                        ……………………………………………. 
 
14.   Disconnector’s  electrical and other characteristics     
      
 a. Numbers of poles      :…………………………………………… 
 

b. Installation       :…………………………………………… 
 
        ……………………………………………. 
                               
c. Rated voltage      :…………………………………………… 
 
d. Power frequency withstand voltage 

              
              • Phase to earth, dry and wet             :…………………………………………... 
 
                 • Across the isolating distance      :………………………………...………… 

 
e. Lightning impulse withstand voltage 
 

               • Phase to earth                                  :…………………………………………... 
 
                 • Across the isolating distance      :…………………………………...……… 

 
f. Rated frequency       :……………………………………...…… 
 
g. Rated normal current      :……………………………………….…. 
 
h. Rated short-time withstand current     :………………………………………….. 
 
i. Rated peak withstand current     :………………………………………….. 
 
j. Rated duration of short circuit      :………………………………………….. 
 
k. Thickness of ice coating for which 
    operation is possible     :…………………………………………… 
 
l. Mechanical endurance class                :…………………………………………… 
 

15. Post insulators characteristics 
 

a.Type                                                  :…………………………………….……… 
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                                                              …………………………………….………. 
 
b. Manufacturer                                   :…………………………………………….. 
 
c. Material of the insulators  ?              :……...……………………………………... 
 
d. Color of the porcelain                       :……………………………………………. 
 
e. Designation of the 
    insulators as per IEC-60273            :…………………………………………….. 
 
f. Power frequency withstand  
    voltage, wet     :…………………………………………….. 
 
g. Lightning impulse withstand 
   voltage     :…………………………………………….. 
 
h. Height of the post insulators   :…………………………………………….. 
 
i. Creepage distance                          :…………………………………………….. 
 
j. Failing load 
 

• Bending    :…………………………………………….. 
 
• Torsion    :……………………………………………. 
 
• Tension    :……………………………………………. 

 
• Compression     :……………………………………………. 

 
k. Maximum normal diameter of 
    the insulating part    :…………………………………………….. 
 
l. Bottom metal fitting pitch 
   circle diameter     :…………………………………………….. 
 
m. Top metal fitting pitch circle 
   diameter     :…………………………………………….. 
 

   16.  Indicate number of insulators per pole   :…………………………………………… 
              

17.   Weight of the disconnector including  
            its base frame (support base)     :…………………………………………...... 
 

      …………………………………………...… 
 

18. Weight of the each insulator                   :…………………………………………….. 
                 
                                                                       ……………………………………………. 
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19. Is the blade (arm) of the  
disconnector secured in the 
 closed position so that it does 
 not open under seismic, wind 
 or other vibrational forces?                           :…………………………………………… 
                 
                                                                       ……………………………………………. 

20. Are the bronze connectors Ø 30 
      in diameter with the connecting materials  
      (bolts, nuts, washers and lock washers from 
       stainless steel) part of the supply?               :………………………………………….. 
      
                                                                            …………………………………………… 
21. Are the disconnectors going to be  
      delivered packed inside of entirely  
      closed robust wooden boxes of at least 
      20mm thickness, three (3) disconnectors 
      per box?         :………………………………………….. 
      
                                                                            …………………………………………… 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   
ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ  

 
Ιανουάριος 2011 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-66/2 

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 24KV,ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΘΕΤΗΣ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ, ΡΑΒΔΟΥ/ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ,ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 

(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΗ  5.1) 
 
 

 Ι.  ΣΚΟΠΟΣ  
 

Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΔΕΗ σε σχέση με τα 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, ονομαστικά χαρακτηριστικά και δοκιμές αποζευκτών   
Ε.Ρ. 24 ΚV, μονοπολικών, κάθετης διακοπής, ράβδου/αγκίστρου και χειροκίνητης 
λειτουργίας.  

 
ΙΙ.  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  
 
      Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης.  
 
ΙΙΙ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
 

Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC-62271- 102 & 
IEC- 60694. Επιπλέον οι συμπαγούς πυρήνος κυλινδρικοί μονωτήρες στήριξης  του 
αποζεύκτη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC- 60273 & IEC- 
60168.  

 
IV.  ΧΡΗΣΗ 
 

Οι αποζεύκτες θα χρησιμοποιηθούν στις κυψέλες εναέριων  γραμμών διανομής (έξι (6) 
ανά κυψέλης) τοποθετούμενοι τρεις ανά πλευρά του διακόπτη (τρείς (3) για τους 
κύριους ζυγούς και τρείς (3) για τους βοηθητικούς ζυγούς) για τους σκοπούς 
απομόνωσης σε  υπαίθριους  υποσταθμούς 150/20kV μονώσεως αέρος, οι οποίοι έχουν 
όλον τον πρωτεύοντα εξοπλισμό των 20KV εγκατεστημένο υπαιθρίως. Οι αποζεύκτες 
αυτοί θα χρησιμοποιηθούν επίσης στις κυψέλες πυκνωτών 20KV (τρεις (3) ανά 
κυψέλη) καθώς και στις αντιστάσεις γειώσεως των 12Ω (δύο (2) ανά αντίσταση).    

 
V.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
     1. Εγκατάσταση     : Στην ύπαιθρο  
     2. Περιοχή διακύμανσης θερμοκρασίας  : Μέγιστη  + 45°C  
       περιβάλλοντος     : Ελάχιστη - 25°C  
     3. Yψόμετρο     : Μέχρι 1000m πάνω από την επι- 
                                                                                      φάνεια της θάλασσας.  
     4. Σχετική υγρασία     : ≤ 95%  
     5. Στρώμα πάγου     : 10mm μέγιστο 
     6. Επίπεδο περιβαλλοντικής μόλυνσης  : Μέτριο έως  βαρύ ανάλογα με την  
                                                                                      τοποθεσία.  
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     7. Ταχύτητα ανέμου    : 150Km/h  
     8. Άλλες συνθήκες     : Χιόνι και ομίχλη  
 
VI.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20 KV ΤΗΣ  
       ΔΕΗ Α.Ε  
 
       1. Ονομαστική τάση    :  20KV  
       2  Μέγιστη τάση λειτουργίας   :  24KV   
       3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :  150KV  
       4. Στάθμη βραχυκυκλώματος    :  10KA  
       5. Αριθμός φάσεων    :  3  
       6. Ονομαστική συχνότητα   :  50Ηz  
       7. Μέθοδος γειώσεως     :  Το σύστημα 20KV είναι  
                                                                                       γειωμένο μέσω αντίστασης 12Ω         

8. Βοηθητικές τάσεις    :  110V Σ.Ρ  
                                                                                       1Φ  230V Ε.Ρ 
                                                                                       3Φ  400V Ε.Ρ  
 
VII.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ 
 

1. Τύπος  
Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι υπαίθριου τύπου, μονοπολικός, κάθετης διακοπής,  
ράβδου/ αγκίστρου, με κυλινδρικούς μονωτήρες στήριξης συμπαγούς πυρήνος. Ο 
αποζεύκτης θα πρέπει να είναι χειροκίνητος  ή δε λειτουργία του θα επιτυγχάνεται 
με ράβδο χειρισμού με  κατάλληλη διαμόρφωση στο ένα άκρο της για να 
εισέρχεται σε άγκιστρο  (κρίκο). 
 

2. Είδος μετάλλων για τα μη ρευματοφόρα μέρη  του αποζεύκτη    
Τα μη ρευματοφόρα μέρη θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. 

               
3.  Είδος μετάλλου των επαφών του αποζεύκτη  
     Οι επαφές θα πρέπει να είναι από επικασσιτερωμένο χαλκό. 
 
4.  Είδος μετάλλου της λεπίδας ( βραχίονα) του αποζεύκτη 
     Η λεπίδα (βραχίονας) του αποζεύκτη θα πρέπει να είναι από επικασσιτερωμένο     
     χαλκό. 
 
 5.  Είδος μετάλλου  και σχήμα των ακροδεκτών του αποζεύκτη  
     Οι ακροδέκτες  θα πρέπει να είναι από επικασσιτερωμένο χαλκό ορθογωνικού     
      σχήματος και με διαστάσεις 60mm x 70mm και πάχους 5mm. 

Επίσης ο αποζεύκτης θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλους ορειχάλκινους 
συνδέσμους  Ø 30. Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι μαζί με το συνδετικό τους υλικό 
(κοχλίες, περικόχλια, παράκυκλοι και παράκυκλοι ασφαλείας από ανοξείδωτο 
χάλυβα θα αποτελούν μέρος της προμήθειας και θα ευρίσκονται εγκατεστημένοι 
επί των αποζεύκτών.  

  
6.  Είδος μετάλλου του συνδετικού υλικού του χρησιμοποιούμενο στον αποζεύκτη. 
     Όλοι οι κοχλίες ,περικόχλια και παράκυκλοι θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο 

εν θερμώ χάλυβα. 
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7.  Βάση στήριξης του αποζεύκτη
     Η βάση στήριξης του αποζεύκτη πάνω στην οποίαν τοποθετούνται οι δύο (2)  
     μονωτήρες  στήριξης θα πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας και από     
     γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα και με διαστάσεις όπως αυτές δεικνύονται στο    
     σχέδιο Νο 5.1.   
 
8. Χαρακτηριστικά των επαφών. 
     Οι επαφές πρέπει να είναι αυτοκαθαριζόμενες και ικανές να διατηρούν πάντοτε    
     πίεση επαφής. 
 
9.  Είδος υλικού του άγκιστρου (κρίκου) της λεπίδας του αποζεύκτη.  
     Το άγκιστρο (κρίκος) της λεπίδας θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι ή    
     από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.    
 

10.  Ράβδος / αγκίστρου  
    Η ράβδος /αγκίστρου για τον χειρισμό του αποζεύκτη δεν θα είναι μέρος της    
     προμήθειας.  

 
      11.  Τρόπος ανάρτησης του αποζεύκτη   

    Ο αποζεύκτης θα εγκατασταθεί σε κάθετη κρεμαστή θέση σε κρεμαστή θέση υπό  
γωνία 30ο περίπου από την κάθετο (ικρίωμα OP). 

 
      12.  Διαστάσεις  του αποζεύκτη

    Οι διαστάσεις  του αποζεύκτη θα πρέπει να είναι όπως  
     δεικνύονται στο σχέδιο Νο 5.1. 
 

       13. Χαρακτηριστικά της λεπίδας (βραχίονα) του αποζεύκτη  
 Η λεπίδα θα πρέπει να ασφαλίζει στην κλειστή θέση έτσι ώστε να μην ανοίγει από 
σεισμό, ανεμοπίεση ή άλλου είδους κραδασμούς.      

 
VIIΙ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ 
      

1. Αριθμός πόλων     : Ένας (1)  
2. Εγκατάσταση      : Στην ύπαιθρο  
3. Ονομαστική τάση     :  24 KV  
4. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης  

α. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου  
-  Φάση προς γη εν ξηρώ και υγρώ   
    για ένα (1) λεπτό                                           :  50 KV    
                                           ενδεικνυόμενη τιμή  
-  Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως :  60 KV  
          ενδεικνυόμενη τιμή 
β. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής 
-  Φάση προς γη                                :  150KV μέγιστη τιμή  
-  Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως  :  165KV μέγιστη τιμή  

 
5. Ονομαστική συχνότητα    : 50Hz  
6. Ονομαστικό ρεύμα     : 630 Α  
7. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής  : 10 ΚΑ ενδεικνυόμενη τιμή 
8. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής   : 25 ΚΑ μέγιστη τιμή  
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9. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος  : 3 δευτερόλεπτα  
 10. Πάχος στρώματος πάγου για το οποίο η λειτουργία  
       είναι εφικτή      : 10mm  
 11. Είδος  αγωγών χρησιμοποιουμένων για τη σύνδεση   
       του αποζεύκτη      : Μη εύκαμπτοι  
 
 12. Κλάση μηχανικής αντοχής  :  MΟ (1000 κύκλοι 

   λειτουργίας)  
 
 

IΧ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

1.  Τύπος      : Υπαίθριος συμπαγούς  
         πυρήνος, κυλινδρικού 

   σχήματος μονωτήρας  
   στήριξης με εξωτερικά     
   μεταλλικά εξαρτήματα.  

2. Είδος υλικού των κυλινδρικών μονωτήρων στήριξης: Πορσελάνη  
3. Χρώμα  πορσελάνης     : Καφέ 
4. Προσδιορισμός του μονωτήρα με βάση το IEC- 60273 :  C8-150  
5. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου εν υγρώ   :  50KV ενδεικνυόμενη τιμή  
6. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :  150KV μέγιστη τιμή  
7. Ύψος του μονωτήρα  στήριξης   :  355mm ± 1mm  
8. Μήκος ερπυσμού     :  600mm    
9. Φορτία αντοχής   

α. Κάμψης     :  8000Ν  
β. Στρέψης     :  1500Nm  

       10. Μέγιστη διάμετρος του μονωτικού μέρους               :195mm 
       11. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικά   
              εξαρτήματος εφαρμογής κάτω μέρους                     :76mm  
       12. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού εξαρτήματος 
             εφαρμογής κορυφής     :76mm  
 
 
Χ.  ΔΟΚΙΜΕΣ 
      
 Ο αποζεύκτης θα πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμές 
     
 Α.  Δοκιμές σειράς 
           
      Οι δοκιμές σειράς θα εκτελεσθούν για όλους τους αποζεύκτες της παραγγελίας.  
          

1. Διηλεκτρικές δοκιμές για το κύριο κύκλωμα του αποζεύκτη.  
  
 Δοκιμή σε τάση συχνότητας δικτύου. 
Η τάση δοκιμής θα πρέπει να είναι 50KV ενδεικνυόμενη τιμή για φάση- 
γη και 60 ΚV κατά μήκος της απόστασης μονώσεως.   

                           Οι συνθήκες δοκιμής θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 6 του  
κανονισμού IEC 62271-102.  
Εναλλακτικά, η δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου μπορεί να 
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παραληφθεί εάν οι διαστάσεις  μεταξύ των αγώγιμων μερών και φάσης 
κατά μήκος ανοικτών επαφών και μεταξύ ενεργών μερών και πλαισίου 
στήριξης ελεγχθούν με μετρήσεις.   

 
2. Μέτρηση της αντίστασης του κύριου κυκλώματος  
      Το ρεύμα δοκιμής θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50A και του ονομαστικού 
      ρεύματος του αποζεύκτη. Η μετρούμενη αντίσταση δεν θα πρέπει να   
      υπερβαίνει την τιμή 1,2 Ru, όπου Ru είναι ή τιμή της 
      αντίστασης  που μετρήθηκε πριν την δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας.  

 
  
3. Σχεδιαστικοί και οπτικοί έλεγχοι   
   Ο αποζεύκτης  θα ελεγχθεί για να επιβεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις αυτής εδώ της τεχνικής  περιγραφής.    
      

Β.  Ειδικές δοκιμές  
Οι ειδικές δοκιμές θα εκτελούνται μόνο σε ένα (1) αποζεύκτη της παραγγελίας λόγω 
των μεγάλων χρονικών απαιτήσεων συναρμολόγησης. 
 
1.  Μηχανικές δοκιμές  λειτουργίας 
     Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν χωρίς τάση ή ρεύμα στο κυρίως κύκλωμα 
     Το πρόγραμμα δοκιμής θα αποτελείται από πέντε (5) κύκλους κλεισίματος -    

ανοίγματος . 
     Η δοκιμή θα εκτελεσθεί σε συναρμολογημένο αποζεύκτη .  
   
       

Γ.  Δοκιμές τύπων  
 

1. Διηλεκτρικές  δοκιμές 
α.   Δοκιμή σε τάση συχνότητας δικτύου  

- Τάση δοκιμής     :  50 KV ενδεικνυόμενη  
           τιμή για ένα (1) λεπτό   
          μεταξύ φάσης- γης και  
                  
    

:  60 KV ενδεικνυόμενη  
           τιμή για ένα (1) λεπτό 

   κατά μήκος της       
   απόστασης μονώσεως   

- Συνθήκες      :  Εν ξηρώ και εν υγρώ  
 

β.  Δοκιμή σε κεραυνική κρουστική τάση  
- Τάση δοκιμής     :  150 KV μέγιστη τιμή  
        αμφοτέρων πολιτι- 

κοτήτων μεταξύ          
φάσεως – γης  και 

:  165 KV μέγιστη τιμή  
   κατά μήκος της  
   απόστασης μόνωσης     
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Μορφή του κεραυνικού κρουστικού παλμού :  1.2/50μs  
-  Συνθήκες     :  Εν ξηρώ  

 
2. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 

- Ρεύμα δοκιμής     : 630A  
- Συχνότητα δοκιμής     : 50Hz + 2%  
                   -5%  
- Διάρκεια δοκιμής                 : Μέχρι το σημείο που  

  η αύξηση της θερμο -          
  κρασίας δεν υπερβαίνει   
  το 1K σε μια (1)ώρα  
 

3. Δοκιμή βραχυχρόνιου ρεύματος αντοχής καθώς και ρεύματος μεγίστου 
- Βραχυχρόνιο ρεύμα δοκιμής   : 10 ΚA  
        ενδεικνυόμενη τιμή  
- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής    : 25 ΚΑ 
         μέγιστη τιμή  
- Συχνότητα δοκιμής     : 50 Hz ± 10%  
- Διάρκεια δοκιμής      : 3 δευτ. 
 

4. Λειτουργικές και μηχανικές δοκιμές αντοχής 
Οι μηχανικές δοκιμές αντοχής θα αποτελούνται από 1000 κλεισίματα -ανοίγματα 
χωρίς τάση  ή ρεύμα.  
 

5. Δοκιμή υπό συνθήκες πάγου 
Η δοκιμή θα εκτελεστεί με κλάση  στρώματος 10 (10mm στρώμα πάγου) 

 
ΧΙ.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 
Ο κατασκευαστής του αποζεύκτη είναι υποχρεωμένος  να επιδείξει στον επιθεωρητή της 
ΔΕΗ, όταν ο επιθεωρητής είναι στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για την επιθεώρηση 
και τη δοκιμή των αποζευκτών, τα ακόλουθα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς, 
δειγματοληψίας και τύπου. Πιστοποιητικά δοκιμών και τύπου δεν απαιτείται να 
επιδειχθούν, εάν έχουν υποβληθεί με την τεχνική προσφορά του διαγωνισμού και έχουν 
βρεθεί να είναι ικανοποιητικά.  Όλες οι δοκιμές θα είναι κατά IEC-60168. 
 
  Α.  Δοκιμές σειράς  

1. Οπτική επιθεώρηση  
2. Μηχανικές δοκιμές  

 
Οι δοκιμές θα συνίστανται από:  
α.  Δοκιμή κάμψης και  
β.  Δοκιμή στρέψης  

 
Β.  Δοκιμές δειγματοληψίας 
      Οι δοκιμές δειγματοληψίας θα εκτελεσθούν μετά τις δοκιμές σειράς σε ένα μικρό  
      αριθμό μονωτήρων της παραγγελίας επιλεγμένων στην τύχη.  
 

1. Επιβεβαίωση των διαστάσεων  
2. Δοκιμή θερμοκρασιακού κύκλου  (πριν τις δοκιμές μηχανικής αστοχίας) 
3. Μηχανικές δοκιμές αστοχίας (κάμψης, εφελκυσμού, στρέψης και συμπίεσης)  
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4. Δοκιμή απορροφητικότητας  
5. Δοκιμή γαλβανίσματος   
 

Γ .Δοκιμές τύπου 
         1.   Δοκιμή αντοχής σε κεραυνική κρουστική τάση εν ξηρώ 

      2.   Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητα δικτύου εν υγρώ  
         3.   Δοκιμές μηχανικής αστοχίας 
 
 
XII.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  
 
          Η ενδεικτική πινακίδα του αποζεύκτη, θα πρέπει να είναι από μη διαβρόσιμο υλικό, 
ορατή από το έδαφος και θα πρέπει  να φέρει  τις ακόλουθες πληροφορίες:   
 

  Αποζεύκτης  
Κατασκευαστής √ 

Τύπος √ 
Αριθμός σειράς √ 

Χρόνος Κατασκευής √ 
Ονομαστική τάση √ 
Ονομαστική 
κεραυνική 

κρουστική τάση 

√ 

Ονομαστικό ρεύμα √ 
Ονομαστική 
διάρκεια  

βραχυκυκλώματος 

√ 

Κατηγορία 
Μηχανικής  
αντοχής 

√  

Βάρος √ 
 
 
XIII. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. Σχέδια διαστάσεων του αποζεύκτη, στα οποία θα απεικονίζονται ξεκάθαρα οι 
διαστάσεις του.  

 
2. Εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια και οτιδήποτε άλλες  πληροφορίες οι οποίες  

κρίνονται απαραίτητες για την διαδικασία της τεχνικής  αξιολόγησης.  
 

3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται να  απαντήσουν στα 
ερωτήματα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Η μη συμμόρφωση ή η μερική 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα αποτελεί επαρκή λόγο για την 
απόρριψη της προσφοράς.  

 
4. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις δοκιμές τύπου όπως καθορίζονται  

σε αυτήν εδώ τη τεχνική περιγραφή. Η αποδοχή ή μη αυτών των 
πιστοποιητικών εναπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ.  
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5. Ένα σχέδιο του αποζεύκτη πάνω στη βάση στήριξης του με πλήρεις  

διαστάσεις.  
       

XIV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
  
1. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια του αποζεύκτη που θα δείχνουν όλες τις 

διαστασιολογικές λεπτομέρειες του, για έγκριση, πριν από την κατασκευή του 
(3σειρές).  

 
2. Ένα σχέδιο που να δείχνει τον αποζεύκτη επί της βάσης στήριξής του.  

 
3. Λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης και συναρμολόγησης του αποζεύκτη.  

 
 
XV.  ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Ο προμηθευτής θα  πρέπει να παρέχει μια εγγύηση δύο (2) ετών, που θα αρχίζει 
από την ημερομηνία παράδοσης του αποζεύκτη, και θα περιλαμβάνει ζημιές 
προκαλούμενες είτε από λάθος σχεδιασμό, είτε από αναξιόπιστα  εξαρτήματα είτε 
από συνδυασμό και των δύο.   

 
 
XVI. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

Οι αποζεύκτες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένοι ανά τρία (3) τεμάχια  
εντός ενός κλειστού ξύλινου κιβωτίου στιβαρής κατασκευής. πάχους 20mm 
τουλάχιστον. 

 
Οι ράβδοι μετάδοσης κίνησης του αποζεύκτη θα παραδίδονται σε ξεχωριστό ξύλινο 
κιβώτιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" 
ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 24 KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ, 
ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΑΒΔΟΥ/ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ , ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ 

(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΗ 5.1) 
   

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα δεδομένα. Η μη συμμόρφωση με 
αυτήν τη απαίτηση στην ολότητα της θα αποτελεί επαρκή  λόγο για απόρριψη της προσφοράς.  
 
1. Τύπος                  :................................................. 
 
              ..................................................  
 
                                                                                     .................................................. 
 
                                                                                     .................................................. 
 
                        
2. Κατασκευαστής                :................................................. 
 
                   ..................................................  
      
3. Περιοχή θερμοκρασιακής λειτουργίας    :..................................................  
 
                                                                         
4.Είδος μετάλλου χρησιμοποιούμενου στα 
   μη ρευματοφόρα μέρη του αποζεύκτη            :..................................................  
 
5. Είδος μετάλλου χρησιμοποιούμενου στις επαφές 
    του αποζεύκτη      :..................................................  
 
6. Είδος μετάλλου για την λεπίδα 
     (βραχίονα) του αποζεύκτη     :..................................................  
 
7. Είδος μετάλλου για τους ακροδέκτες του  
    αποζεύκτη           :.................................................. 
 
8. Διαστάσεις των ακροδεκτών του αποζεύκτη    :.................................................. 
  

   9. Είδος μετάλλου για το συνδετικό υλικό του 
       χρησιμοποιούμενο στον αποζεύκτη              :.................................................. 
 
10. Είδος μετάλλου της βάσης στήριξης του  

   αποζεύκτη                                                                :.................................................. 
 

 11. Είναι οι επαφές αυτοκαθαριζόμενες  και διατηρούν  
       συνεχώς την πίεση επαφής;                   :.................................................. 
 

            ................................................... 
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12. Είδος υλικού του άγκιστρου (κρίκου)  της λεπίδας 
      (βραχίονα)                            :................................................... 
 
13. Είναι οι διαστάσεις του αποζεύκτη  σύμφωνα 
       με το σχέδιο Νο 5.1;                                 :................................................... 
 
 
14. Ηλεκτρικά και άλλα χαρακτηριστικά του αποζεύκτη:                                      
 

α. Αριθμός πόλων       :................................................... 
 
β. Εγκατάσταση       :................................................... 
 
         ....................................................  
 
            ....................................................  
 
 
γ. Ονομαστική τάση       :................................................... 
 
 
δ. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου  

             
             •Φάση προς γη εν ξηρώ και εν υγρώ             :……………………………….. 
  
                •Κατά μήκος της απόστασης μόνωσεως    :................................................... 

 
ε. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής  
 

             •Φάση προς γη                                        :...................................................  
 
                •Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως       :................................................... 

 
στ. Ονομαστική συχνότητα       :................................................... 
 
ζ. Ονομαστικό ρεύμα        :.................................................. 
 
η. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής      :.................................................. 
 
θ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής      :.................................................. 
 
ι. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος     :.................................................. 
 
κ. Πάχος στρώματος πάγου για το οποίο  
    η λειτουργία του αποζεύκτη είναι εφικτή    :................................................... 
 
λ. Κλάση μηχανική αντοχής                 :................................................... 
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15.  Χαρακτηριστικά μονωτήρων  
 

α. Τύπος                                                  :.....................................................  
 
                                                                          ..................................................... 
 
β. Κατασκευαστής                      :..................................................... 
 
γ. Υλικό των μονωτήρων                :...................................................... 
 
δ. Χρώμα της πορσελάνης                          :..................................................... 
 
ε. Προσδιορισμός των μονωτήρων  
    σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 60273  :..................................................... 
 
στ. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου εν υγρώ  :..................................................... 
 
ζ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :........................................................ 
 
η.Ύψος των μονωτήρων    :..................................................... 
 
θ. Μήκος ερπυσμού                                         :…………………………………. 
 
ι. Φορτίο αστοχίας 
 

• Κάμψη ς     :………………………..……….. 
 
• Στρέψης     :.................................................... 

 
• Εφελκυσμού     :.................................................... 

 
• Συμπίεσης     :.................................................... 

 
κ. Μέγιστη διάμετρος  
    του μονωτικού μέρους    :..................................................... 
 
λ. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού 
    εξαρτήματος εφαρμογής κάτω μέρους  :..................................................... 
 
 μ. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού  
     εξαρτήματος εφαρμογής κορυφής               :………………………………….. 

 
    16. Να υποδειχθεί ο αριθμός μονωτήρων ανά πόλο :…………………………………… 
 
    17. Βάρος του αποζεύκτη μαζί με την βάση  
          στήριξης του                                                        :……………………………………. 
 
     18. Βάρος του κάθε μονωτήρα στήριξης                :……………………………………… 
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     19. Ασφαλίζεται η λεπίδα (βραχίονας) 
           του Α/Ζ στην κλειστή θέση ώστε να  
           μην μετακινείται από τυχόν σεισμό, 
           ανεμοπίεση ή άλλους κραδασμούς;               :……………………………………… 

 
                                                                                ……………………………………… 
  
20. Αποτελούν μέρος της προμήθειας οι  
      ορειχάλκινοι σύνδεσμοι διαμέτρου Ø 30 
       μαζί με το συνδετικό τους υλικό από  
       ανοξείδωτο χάλυβα;                             :……………………………………. 
 
                                                                                    ………………………………………   
21. Θα παραδίδονται οι αποζεύκτες  
      συσκευασμένοι εντός εντελώς κλειστών  
      ξύλινων  κιβωτίων στιβαρής κατασκευής πάχους  
      20mm (τουλάχιστον), τρεις (3) αποζεύκτες ανά κιβώτιο; ……………………............. 
 
                                                                                    ………………………………………   
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PUBLIC POWER CORPORATION 

T/NPRD/SUBSTATION & EHV SUBSTATION 

SPECIFICATIONS AND EQUIPMENT SECTION 
January 2011 

 

 

TECHNICAL DESCRIPTION TD-68/2 

24KV OUTDOOR,THREE-POLE, VERTICAL TYPE AC DISCONNECTOR 

MANUALLY OPERATED VIA SWING HANDLE 

(DESIGNATED BY PPC S.A AS No 5.3) 

 

 

 I.  SCOPE 

 

 This technical description covers PPC’s requirements with regard the design features, 

 rated characteristics and testing of 24 KV, three-pole, vertical type, AC disconnectors 

manually operated via swing handle. 

 

II.  KEYWORDS 

 

ac disconnectors , disconnecting switches, isolators. 

 

III. STANDARDS 

 

The disconnector shall be in accordance with IEC 62271-102 & IEC-60694 standards. 

Futhermore the disconnector’s  cylindrical post insulators shall be in accordance with IEC 

60273 and IEC 60168 standards. 

 

IV. USE 

 

The disconnectors are to be used in the 20KV distribution line bays for isolating purposes 

in outdoor air insulated 150/20kV substations which have all the 20kV primary 

equipment installed outdoors. There will be one(1) disconnectors per distribution line 

bay.  

 

V. OPERATING CONDITIONS  

 

     1. Installation     : Outdoors 

     2. Ambient temperature range   : Maximum +  45°C 
           : Minimum  -  25°C 

     3. Altitude       : Up to 1000m above 

         sea level 

     4. Relative humidity    : ≤ 95% 

     5. Ice coating     : 10mm maximum 

     6. Pollution level     : moderate to heavy depending  

              on location 

     7. Wind speed     : 150Km/h 

     8. Other conditions     : Snow and fog 
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VI. PPC’s 20 KV ELECTRICAL SYSTEM CHARACTERISTICS 

 

       1.Nomimal Voltage    : 20KV 

       2.Maximum Operating Voltage   : 24KV  

       3.Lightning impulse withstand voltage  : 150KV 

       4. Short circuit level    : 10KA 

       5. Number of phases    : 3 

       6. Nominal Frequency    : 50 Hz 

       7. Earthing (grounding) method   : The 20KV system is 

         earthed via a 12Ω resistor  

       8. Auxiliary voltages    : 110V D.C, 1Φ 230V A.C, 

                                                                                                        3Φ 400V A.C. 

 

VII. DISCONNECTOR REQUIRED DESIGN FEATURES  
 

1. Type 

The disconnector shall be of the outdoor type, three-pole (phase), vertical type, 

having three(3) solid core cylindrical post insulators per pole (phase) with one 

insulator capable or rotational movement for the purposes of the disconnecting 

function. 

The  disconnector shall be three-pole operated manually by swing handle and a 

transmission motion rod . 

 

2. Type of metals of the non-current carrying parts of the disconnector 

The non-current cayying parts shall be from hot-dip galvanized steel. 

 

3. Type of metal of the contacts of the disconnector. 

    The contacts shall be tin-plated copper. 

 

4. Type of metal of the blade(arm)  

    The blade shall be from tin-plated copper. 

 

5. Type of metal and shape of the disconnector’s terminals. 

   The terminals shall be from tin-plated copper and of orthogonal shape and of  

60mm x 70mm in dimensions and of 5 mm in thickness. 

Also the disconnector shall be equipped with suitable bronze connectors Ø 30    

in diameter as indicated in the attached drawing of this hereby technical 

description. 

The bronze connectors with the connecting material (bolts, nuts, washers and 

lock washers, from stainless steel) must be part of the supply and shall be 

installed on the disconnectors. 

 

6. Type of metal of the connecting parts of the disconnctror. 

All bolts ,nuts and washers used shall either be from hot-dip galvanized steel or 

from stainless steel.    

   

7. Base frame (support base) of the disconnnector. 

The base frame (support base) of the disconnector  on which the three post 

insulators are mounted on shall be part of the the supply and of hot-dip 

galvanized steel and of dimentions as indicated in drawing No 5.3. 
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8. Contact features 

   The contacts must be self cleaning and capable to maintain  always     

   contact pressure. 

 

  

9. Material of the swing handle  

   The swing handle shall be tube from stainless steel or hot-dip galvanized steel. 

 

10. Swing Handle 

The swing handle shall be part of the supply and its length shall be as indicated in 

drawing 5.3. 

 

      11. Method of mounting of the disconnector 

            The  disconnector shall be mounted in a vertical underhung position as indicated 

in drawing No 5.3. 

        

       12.Dimentions  of the disconnector. 

  The dimentions of the disconnector shall be as indicated in the     

  drawing No 5.3. 

 

       13. Characteristics of the blade (arm) 

 The blade of the disconnector must be secured in the closed position so that it can 

withstand seismic, wind forces and any other vibrational forces without opening. 

 

VIII. DISCONNECTOR REQUIRED RATED ELECTRICAL AND OTHER  

         CHARACTERISTICS 

 

1. Number of poles      : Three (3) 

2. Installation      : Outdoors 

3. Rated Voltage     : 24 KV 

4. Rated insulation levels 

a. Power frequency withstand voltage 

-  Phase to earth  dry and wet for 1 min  : 50 KV rms 

-  Across the isolating distance   : 60 KV rms 

 

b. Lightning impulse withstand  voltage 

-   Phase to earth                                      : 150KV peak 

-   Across the isolating distance   : 165KV peak 

5. Rated frequency     : 50 Hz 

6. Rated normal current     : 630 A 

7. Rated short-time withstand current   : 10 KA  rms 

8. Rated peak withstand current    : 25 KA peak 

9. Rated duration of short circuit   : 3 sec  

        10.Thickness of ice coating for  which operation is  

             possible                                                                      :10mm 

 11. Type of conductors used for the connection of  

       the disconnector     : Rigid 

 12. Mechanical endurance class    : MO (1000 operations) 
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IX. POST INSULATORS REQUIRED CHARACTERISTICS (FORALL THREE  

      INSULATORS OF EACH POLE) 
 

1. Type      : Outdoor solid core 

  cylindrical post insu- 

  lators with external 

  metal fittings 

2. Material of the cylindrical post insulators  : Porcelain 

3. Color of the porcelain    : Brown 

4. Designation of the insulators as per IEC-60273 : C8-150 

5. Power frequency withstand voltage wet  : 50 KV rms 

6. Lightning impulse withstand voltage   : 150KV peak 

7. Height of the post insulators    : 355mm ± 1 mm 

8. Creepage distance      : 600mm   

9. Failing load  

a. Bending     : 8000 N 

b. Torsion     : 1500 Nm 

        

10. Maximum nominal diameter of the insulating part : 195mm 

11. Bottom metal fitting pitch circle diameter  : 76 mm 

12. Top metal fitting pitch circle diameter              : 76mm 

 

X. TESTS 
          

          The disconnector shall be subject to the following tests. 

           

     A. Routine tests 

          The routine tests shall be carried out on all disconnectors of the order. 

           

1. Dielectric test on the main circuit of the disconnector. 

 

 Power frequency voltage test.  

 

The test voltage shall be 50 KV rms for phase to earth and phase to 

phase and 60 KV rms   across the isolating distance. The test conditions 

shall be in accordance with table 6 of IEC 62271-102. 

 

Alternatively, the power frequency voltage withstand test may be 

omitted if the dimensions between the conductive parts and phases, 

across open contacts and between conductive parts and the frame are 

checked by measurements.  

 

2.  Measurement of the resistance of the main circuit   
    The test current shall be between 50A and the rated  

    normal current. The measured resistance shall not exceed 1.2 Ru where Ru 

    is equal to the resistance measured before the temperature rise test. 

 

    3.  Design and visual checks  
   The  disconnectors shall be checked to verify that they  

   comply with this hereby technical description.  
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 B. Special Tests 

         The special test shall be carried out only on one (1) disconnector of the  

              order because of the assembly complexities involved. 

 

 

  1.  Mechanical operating tests  
     The tests shall be performed without voltage or current flowing through the main  

     circuit. The test program shall consist of five close-open operating cycles  

     The test shall be performed on a completely assembled disconnector.  

 

C. Type Tests 

 

 1.  Dielectric tests  
   

a. Power frequency voltage test 

- Test voltage      : 50 KV rms for 1min  

         for phase to earth and  

                                                                                phase to phase and 

       : 60 KV rms for 1 min 

across the isolating      

distance 

Conditions      : Dry and wet 

b. Lightning impulse voltage test 

- Test voltage     : 150 KV peak of  both 

         polarities for phase to  

earth and between  

phase and 

: 165 KV peak, across  

  the isolating distance 

Lightning impulse shape    : 1.2/50μs 

- Conditions     : Dry 

 

2. Temperature-rise test   
 

- Test current       : 630A 

- Test frequency     : 50 HZ +2%, -5% 

Test duration                           : Up to the time at 

  which the increase of  

  temperature rise does 

  not exceed 1K in 1h 

 

3. Short-time withstand and peak withstand current test  
                

- Short-time test current    : 10 KA rms 

- Peak withstand test current     : 25 KA peak 

- Test frequency     : 50 Hz ± 10% 

- Test duration      : 3 sec 

 

4. Operating and mechanical  endurance tests  
 

The mechanical endurance test shall consist of 1000 close-open operations    
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 without voltageor current through the disconnector. 

  

5. Operation test under severe ice conditions 

 

The test shall be conducted with class 10 of ice coating (10mm of ice coating)  

 

 

 

 

   

XΙ. TESTS FOR THE DISCONNECTOR’S POST INSULATORS 
 

The disconnector manufacturer is obliged to present to the PPC inspector, when the        

inspector is at the manufacturer’s premises for the inspection and testing of the       

disconnectors , the following routine, sample and type test insulator certificates. Type test        

certificates are not required to be presented, if they have been submitted in the        

technical offer of the inquiry and have been found to be satisfactory.  

 

All tests shall be in accordance with IEC-60168. 

 

A. Routine tests 

 

 

1. Visual inspection 

2. Mechanical tests 

The tests shall consist of: 

a. Bending test and 

b. Torsion test 

 

B. Sample tests 

    Sample tests shall be carried out after the routine tests on a few numbers of insulators 

    of the order selected, at random. 

 

1. Verifications of dimensions 

2. Temperature cycle test (This prior to the mechanical failing load test) 

3. Mechanical failing load test (Bending, tensile, torsion and compression) 

4. Porosity test 

5. Galvanizing test 

 

C. Type Tests 

 

1. Dry lightning impulse withstand voltage test 

2. Wet power – frequency withstand voltage test 

3. Mechanical failing load test 
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XII. NAMEPLATE 

 

         The nameplate for the disconnector,shall be of non-corrosive material, visible from 

ground and shall bear the following information:  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY ALL BIDDERS 
 

1. Outline drawing of the disconnector , in which all the physical dimensions of 

the disconnector  are clearly depicted. 

 

2. Brochures, technical pamphlets and any other information which is deemed 

necessary for the technical evaluation process. 

 

3. All bidders are required to answer all items of Attachment A. Failure to 

comply or partial filling of the attachment will constitute sufficient reason for 

rejection of the offer. 

 

4. Any test certificates for the type tests specified in this hereby technical 

description. 

Acceptance or not of these certificates lies on PPC’s judgment. 

 

5. A drawing (3-pole arrangement) indicating the disconnector on its base frame 

(support base) with complete dimensions and also a drawing indicating the 

swing handle of the disconnector, its size and its characteristics and of the 

transmission motion  rod as well. 

 

 

 

 

 

 Disconnector 

 Manufacturer √ 
Type √ 

Serial Number √ 

Year of 

 Manufacture 
√ 

Rated Voltage √ 

Rated Lightning  

Impulse withstand  

voltage 

√ 

Rated current √ 

Rated duration of 

short circuit  
√ 

Mechanical 

endurance class 
√ 

Weight √ 
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XIV. DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY THE SUCCESSFUL 

            BIDDER   
      

1. Complete physical drawings of the disconnector , indicating all dimensions 

details, for approval before the construction of the disconnector (three sets). 

 

2. A drawing (3-pole arrangement)indicating the disconnector on its base frame 

(support base). 

 

3. A drawing indicating dimentions and characteristics of the swing handle and 

of the transmission motion rod as well. 

 

4. Maintenance and assembly instructions in detail for the disconnector. 

 

XV. WARRANTY 
 

  The supplier must provide a warranty of two (2) years, beginning from the date of  

             delivery of the disconnector , for damages due to faulty design, or due to  

             unreliable components , or due to combination of the two.  

 

XVI. PACKING 
 

 Each disconnector must be delivered packaged inside of an entirely enclosed 

robust wooden box of at least 20mm thickness, one (1) disconnector per box.  

 

The transmission motion rods of the disconnector shall be delivered packaged in a 

separate wooden box.  
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ATTACHMENT “A” 

24 KV OUTDOOR, THREE-POLE,VERTICAL TYPE AC 

DISCONNECTOR MANUALLY OPERATED VIA SWING HANDLE 

(DESIGNATED AS 5.3) 
All bidders must provide the following data. Failure to comply in full, shall constitute 

sufficient reason for rejection of the offer. 

 

1. Type                 :…………………………………….…… 

 

                                                                        …………………………………………. 

 

                                                                        ………………………………………… 

 

                 .…………………………………………. 

                                   

2. Manufacturer               :…………………………………………. 

 

                                                                        ………………………………………….. 

 

                 ….………………………………………. 

       

3. Ambient temperature range during               

    operation                                                     :..………………………….….…………. 

  

4. Type of metal used in the non-current  

    carrying parts of the disconnector              :.….……………………………………... 

 

5. Type of metal used in the contacts 

    of the disconnector                                     :…………………………………………. 

                                                

6.  Type of metal used in the blade (arm) 

      of the disconnector                                  :………………………………………….. 

 

7.   Type of metals used in the terminals of the 

      of the disconnector     :………………………………………….. 

 

8.   Dimensions of the terminals of the  

      disconnector                                   :………………………………………….. 

 

9.   Type of metal used in the connecting parts 

       of the disconnector             :………………………………………….. 

 

10.  Type of metals used for the base frame  

        (support base) of the disconnector  :………………………………………….. 

 

11.  Are the contacts self-cleaning and always 

        maintaining contact pressure ?       :……………………………………..…… 

 

12.  Material of the swing handle                   :…………………………………………... 
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13. Is the shape of terminals  

      of the orthogonal shape ?                         :…………………………………………... 

 

 

14.  Are the dimentions of the disconnector 

       in agreement with drawing No 5.3  :…………………………………………… 

 

                                                                        ……………………………………………. 

 

                                                                        ……………………………………………. 

 

15.   Disconnector’s  electrical and other characteristics     

      

 a. Numbers of poles      :…………………………………………… 

 

b. Installation       :…………………………………………… 

 

        ……………………………………………. 

                               

c. Rated voltage      :…………………………………………… 

 

d. Power frequency withstand voltage 

              
              • Phase to earth and between phases 

                   dry and wet                                     :…………………………………………... 

 

                 • Across the isolating distance      :………………………………...………… 

 

e. Lightning impulse withstand voltage 

 

               • Phase to earth and between phases :…………………………………………... 

 

                 • Across the isolating distance      :…………………………………...……… 

 

f. Rated frequency       :……………………………………...…… 

 

g. Rated normal current      :……………………………………….…. 

 

h. Rated short-time withstand current     :………………………………………….. 

 

i. Rated peak withstand current     :………………………………………….. 

 

j. Rated duration of short circuit      :………………………………………….. 

 

k. Thickness of ice coating for which 

    operation is possible     :…………………………………………… 

 

l. Mechanical endurance class                :…………………………………………… 
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16. Post insulators characteristics 

 

a.Type                                                  :…………………………………….……… 

 

                                                              …………………………………….………. 

 

b. Manufacturer                                   :…………………………………………….. 

 

c. Material of the insulators  ?              :……...……………………………………... 

 

d. Color of the porcelain                       :……………………………………………. 

 

e. Designation of the 

    insulators as per IEC-60273            :…………………………………………….. 

 

f. Power frequency withstand  

    voltage, wet     :…………………………………………….. 

 

g. Lightning impulse withstand 

   voltage     :…………………………………………….. 

 

h. Height of the post insulators   :…………………………………………….. 

 

i. Creepage distance                          :…………………………………………….. 

 

j. Failing load 

 

 Bending    :…………………………………………….. 

 

 Torsion    :……………………………………………. 

 

 Tension    :……………………………………………. 

 

 Compression     :……………………………………………. 

 

k. Maximum normal diameter of 

    the insulating part    :…………………………………………….. 

 

l. Bottom metal fitting pitch 

   circle diameter     :…………………………………………….. 

 

m. Top metal fitting pitch circle 

   diameter     :…………………………………………….. 

 

   17.  Indicate number of insulators per pole   :…………………………………………… 

              

18.   Weight of the disconnector including  

            its base frame (support base) per     :…………………………………………...... 

            pole. 
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      …………………………………………...… 

19. Weight of the disconnector including 

       its base frame (support base) for the  

       three-poles                                              :……………………………………………  

 

20. Weight of the each insulator                   :…………………………………………….. 

                 

                                                                       ……………………………………………. 

 

21. Is the blade (arm) of the  

disconnector secured in the  

closed position so that it  

does not open under seismic 

wind or other vibrational forces?                :………………………………………… 

                 

                                                                         …………………………………………… 

  

 22. Type of material, length and thickness of 

         the transmission motion rod                       :………………………………………….. 

                                                                                                                                                                 

     ……………............................................... 

 23. Is the disconnector suitable for 3-pole  

       operation with the means of a swing handle 

       and a transmission motion rod ?                   :………………………………………….. 

      

                                                                            …………………………………………… 

     

 

24. Are the bronze connectors Ø 30 

      in diameter with the connecting materials  

      (bolts, nuts, washers and lock washers from 

       stainless steel) part of the supply?               :………………………………………….. 

      

                                                                            …………………………………………… 

25. Are the disconnectors going to be  

      delivered packed inside of entirely  

      closed robust wooden boxes of at least 

      20mm thickness, one disconnector per box? :………………………………………….. 

      

                                                                            …………………………………………… 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   

ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ  
 

Ιανουάριος 2011 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-68/2 

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 24KV,ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ, ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, 

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

(ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΗ  5.3) 

 

 

 Ι.  ΣΚΟΠΟΣ  

 

Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΔΕΗ σε σχέση με τα 

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, ονομαστικά χαρακτηριστικά και δοκιμές αποζευκτών   

Ε.Ρ. 24 ΚV, τριπολικών  καθέτου τύπου και χειροκίνητης λειτουργίας μέσω 

χειριστηρίου περιστροφής.  

 

ΙΙ.  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  

 

      Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης.  

 

ΙΙΙ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  

 

Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC-62271- 102 & 

IEC- 60694. Επιπλέον οι συμπαγούς πυρήνος κυλινδρικοί μονωτήρες στήριξης  του 

αποζεύκτη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC- 60273 & IEC- 

60168.  

 

IV.  ΧΡΗΣΗ  

 

Οι αποζεύκτες θα χρησιμοποιηθούν στις κυψέλες 20KV γραμμών διανομής για τους 

σκοπούς της απομόνωσης σε  υπαίθριους  υποσταθμούς 150/20kV μονώσεως αέρος, οι 

οποίοι έχουν όλον τον πρωτεύοντα εξοπλισμό των 20kV εγκατεστημένο υπαιθρίως.Θα 

χρησιμοποιείται ένας αποζεύκτης ανά κυψέλη γραμμής.  

 

V.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

     1. Εγκατάσταση     : Στην ύπαιθρο  

     2. Περιοχή διακύμανσης θερμοκρασίας  : Μέγιστη  + 45°C  
       περιβάλλοντος     : Ελάχιστη - 25°C  
     3. Yψόμετρο     : Μέχρι 1000m πάνω από την επι- 

                                                                                      φάνεια της θάλασσας.  

     4. Σχετική υγρασία     : ≤ 95%  

     5. Στρώμα πάγου     : 10mm μέγιστο 

     6. Επίπεδο περιβαλλοντικής μόλυνσης  : Μέτριο έως  βαρύ ανάλογα με την  

                                                                                      τοποθεσία.  

     7. Ταχύτητα ανέμου    : 150Km/h  

     8. Άλλες συνθήκες     : Χιόνι και ομίχλη  
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VI.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20 KV ΤΗΣ  

       ΔΕΗ Α.Ε  

 

       1. Ονομαστική τάση    :  20KV  

       2  Μέγιστη τάση λειτουργίας   :  24KV   

       3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :  150KV  

       4. Στάθμη βραχυκυκλώματος    :  10KA  

       5. Αριθμός φάσεων    :  3  

       6. Ονομαστική συχνότητα   :  50Ηz  

       7. Μέθοδος γειώσεως     :  Το σύστημα 20KV είναι  

                                                                                       γειωμένο μέσω αντίστασης 12Ω         

8. Βοηθητικές τάσεις    :  110V Σ.Ρ  

                                                                                       1Φ  230V Ε.Ρ 

                                                                                       3Φ  400V Ε.Ρ  

 

VII.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ  
 

1. Τύπος  

Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι υπαίθριου τύπου, τριπολικός, καθέτου τύπου, με 

τρεις (3) κυλινδρικούς μονωτήρες στήριξης συμπαγούς πυρήνος ανά πόλο. Ο ένας 

εκ των τριών μονωτήρων θα πρέπει να περιστρέφεται για τους σκοπούς της 

ζεύξης/απόζευξης. Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι χειροκίνητος  ή δε τριπολική 

λειτουργία του,θα επιτυγχάνεται με χειριστήριο (ράβδο) περιστροφής και ράβδο 

μετάδοσης κίνησης. 

 

2. Είδος μετάλλων για τα μη ρευματοφόρα μέρη  του αποζεύκτη    

Τα μη ρευματοφόρα μέρη θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. 

               

3.  Είδος μετάλλου των επαφών του αποζεύκτη  

     Οι επαφές θα πρέπει να είναι από επικασσιτερωμένο χαλκό. 

 

4.  Είδος μετάλλου της λεπίδας ( βραχίονα) του αποζεύκτη  

     Η λεπίδα (βραχίονας) του αποζεύκτη θα πρέπει να είναι από επικασσιτερωμένο     

     χαλκό. 

 

 5.  Είδος μετάλλου  και σχήμα των ακροδεκτών του αποζεύκτη  

      Οι ακροδέκτες  θα πρέπει να είναι από επικασσιτερωμένο χαλκό ορθογωνικού     

      σχήματος και με διαστάσεις 60mm x 70mm και πάχους 5mm. 

Επίσης ο αποζεύκτης θα είναι εφοδιασμένος με κατάλληλους ορειχάλκινους 

συνδέσμους  Ø 30 όπως φαίνεται στο συνημμένο στην Τεχν. Περιγραφή σχέδιο. 

Οι ορειχάλκινοι σύνδεσμοι μαζί με το συνδετικό τους υλικό (κοχλίες, περικόχλια, 

παράκυκλοι και παράκυκλοι ασφαλείας από ανοξείδωτο χάλυβα θα αποτελούν 

μέρος της προμήθειας και θα ευρίσκονται εγκατεστημένοι επί των αποζεύκτών.  

 

6.  Είδος μετάλλου του συνδετικού υλικού του χρησιμοποιούμενο στον αποζεύκτη. 

     Όλοι οι κοχλίες ,περικόχλια και παράκυκλοι θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο 

εν θερμώ χάλυβα. 
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7.  Βάση στήριξης του αποζεύκτη 

     Η βάση στήριξης του αποζεύκτη πάνω στην οποίαν τοποθετούνται οι τρεις (3)  

     μονωτήρες  στήριξης θα πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας και από     

     γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα και με διαστάσεις όπως αυτές δεικνύονται στο    

     σχέδιο Νο 5.3.   

 

8. Χαρακτηριστικά των επαφών. 

     Οι επαφές πρέπει να είναι αυτοκαθαριζόμενες και ικανές να διατηρούν πάντοτε    

     πίεση επαφής. 

 

9.  Είδος υλικού του χειριστηρίου (ράβδου) περιστροφής .  

     Το χειριστήριο (ράβδος) περιστροφής θα πρέπει να είναι σωλήνας από ανοξείδωτο     

     ατσάλι ή από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.    

 

10.  Χειριστήριο  (ράβδος) περιστροφής   

    Το χειριστήριο περιστροφής  του αποζεύκτη θα είναι μέρος της προμήθειας και το   

    μήκος του θα είναι όπως δεικνύετε στο σχέδιο 5.3.  

 

      11.  Τρόπος ανάρτησης του αποζεύκτη   

    Ο αποζεύκτης θα εγκατασταθεί σε κάθετη κρεμαστή θέση όπως δεικνύετε στο   

    σχέδιο 5.3. 

 

      12.  Διαστάσεις του αποζεύκτη 

    Οι διαστάσεις  του αποζεύκτη θα πρέπει να είναι όπως  

    δεικνύονται  στο σχέδιο Νο 5.3. 

 

      13. Χαρακτηριστικά της λεπίδας (βραχίονα) του αποζεύκτη 

Η λεπίδα θα πρέπει να ασφαλίζει στην κλειστή θέση έτσι ώστε να μη ανοίγει από  

σεισμό, ανεμοπίεση ή άλλου είδους κραδασμούς.       

 

VIIΙ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ  ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ 

      

1. Αριθμός πόλων     : Τρείς (3)  

2. Εγκατάσταση      : Στην ύπαιθρο  

3. Ονομαστική τάση     :  24 KV  

4. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης  

α. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου  

-  Φάση προς γη εν ξηρώ και υγρώ   

    για ένα (1) λεπτό                                           :  50 KV    

                                           ενδεικνυόμενη τιμή  

-  Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως :  60 KV  

          ενδεικνυόμενη τιμή 

β. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής 

-  Φάση προς γη                                :  150KV μέγιστη τιμή  

-  Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως  :  165KV μέγιστη τιμή  

 

5. Ονομαστική συχνότητα    : 50Hz  

6. Ονοματικό ρεύμα     : 630 Α  

7. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής  : 10 ΚΑ ενδεικνυόμενη τιμή 

8. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής   : 25 ΚΑ μέγιστη τιμή  
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9. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος  : 3 δευτερόλεπτα  

 10. Πάχος στρώματος πάγου για το οποίο η λειτουργία  

       είναι εφικτή      : 10mm  

 11. Είδος  αγωγών χρησιμοποιουμένων για τη σύνδεση   

       του αποζεύκτη      : Μη εύκαμπτοι  

 

 12. Κλάση μηχανικής αντοχής  :  MΟ (1000 κύκλοι 

   λειτουργίας)  

 

 

IΧ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

(ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ (3) ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΠΟΛΟΥ) 

 

 

1.  Τύπος      : Υπαίθριος συμπαγούς  

         πυρήνος, κυλινδρικού 

   σχήματος μονωτήρας  

   στήριξης με εξωτερικά     

   μεταλλικά εξαρτήματα   

   εφαρμογής  

2. Είδος υλικού των κυλινδρικών μονωτήρων στήριξης: Πορσελάνη  

3. Χρώμα  πορσελάνης     : Καφέ 

4. Προσδιορισμός του μονωτήρα με βάση το IEC- 60273 :  C8-150  

5. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου εν υγρώ   :  50KV ενδεικνυόμενη τιμή  

6. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :  150KV μέγιστη τιμή  

7. Ύψος του μονωτήρα  στήριξης   :  355mm ± 1mm  

8. Μήκος ερπυσμού     :  600mm    

9. Φορτία αντοχής   

α. Κάμψης     :  8000Ν  

β. Στρέψης     :  1500Nm  

       10. Μέγιστη διάμετρος του μονωτικού μέρους               : 195mm 

       11. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικά   

              εξαρτήματος εφαρμογής κάτω μέρους                     : 76mm  

       12. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού εξαρτήματος 

             εφαρμογής κορυφής     : 76mm  

 

 

Χ.  ΔΟΚΙΜΕΣ  
      

 Ο αποζεύκτης θα πρέπει να υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμές 

     

 Α.  Δοκιμές σειράς  

           

      Οι δοκιμές σειράς θα εκτελεσθούν για όλους τους αποζεύκτες της παραγγελίας.  

          

1. Διηλεκτρικές δοκιμές για το κύριο κύκλωμα του αποζεύκτη.  

  

 Δοκιμή σε τάση συχνότητας δικτύου. 

Η τάση δοκιμής θα πρέπει να είναι 50KV ενδεικνυόμενη τιμή για φάση- 

γη και μεταξύ φάσεων και 60 ΚV κατά μήκος της απόστασης μονώσεως.   

                           Οι συνθήκες δοκιμής θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 6 του  
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κανονισμού IEC 62271-102.  

Εναλλακτικά, η δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου μπορεί να 

παραληφθεί εάν οι διαστάσεις  μεταξύ των αγώγιμων μερών και φάσεων  

κατά μήκος ανοικτών επαφών και μεταξύ ενεργών μερών και πλαισίου 

στήριξης ελεγχθούν με μετρήσεις.   

 

2. Μέτρηση της αντίστασης του κύριου κυκλώματος  
      Το ρεύμα δοκιμής θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50A και του ονομαστικού 

      ρεύματος του αποζεύκτη. Η μετρούμενη αντίσταση δεν θα πρέπει να   

      υπερβαίνει την τιμή 1,2 Ru, όπου Ru είναι ή τιμή της 

      αντίστασης  που μετρήθηκε πριν την δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας.  

  

3. Σχεδιαστικοί και οπτικοί έλεγχοι   

   Ο αποζεύκτης  θα ελεγχθεί για να επιβεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις αυτής εδώ της τεχνικής  περιγραφής.    

      

Β.  Ειδικές δοκιμές  

Οι ειδικές δοκιμές θα εκτελούνται μόνο σε ένα (1) αποζεύκτη της παραγγελίας λόγω 

των μεγάλων χρονικών απαιτήσεων συναρμολόγησης. 

 

1.  Μηχανικές δοκιμές  λειτουργίας 

     Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν χωρίς τάση ή ρεύμα στο κυρίως κύκλωμα 

     Το πρόγραμμα δοκιμής θα αποτελείται από πέντε (5) κύκλους κλεισίματος -    

ανοίγματος . 

     Η δοκιμή θα εκτελεσθεί σε συναρμολογημένο αποζεύκτη .  

   

       

Γ.  Δοκιμές τύπων  

 

1. Διηλεκτρικές  δοκιμές 

α.   Δοκιμή σε τάση συχνότητας δικτύου  

- Τάση δοκιμής     :  50 KV ενδεικνυόμενη  

           τιμή για ένα (1) λεπτό   

        μεταξύ φάσης- γης και 

                                                    μεταξύ φάσεων. 

                  

    

:  60 KV ενδεικνυόμενη  

           τιμή για ένα (1) λεπτό 

   κατά μήκος της       

   απόστασης μονώσεως   

- Συνθήκες      :  Εν ξηρώ και εν υγρώ  

 

β.  Δοκιμή σε κεραυνική κρουστική τάση  

- Τάση δοκιμής     :  150 KV μέγιστη τιμή  

        αμφοτέρων πολιτι- 

κοτήτων μεταξύ          

φάσεως – γης και     

μεταξύ φάσεων  και 

:  165 KV μέγιστη τιμή  

   κατά μήκος της  
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   απόστασης μόνωσης     

  

Μορφή του κεραυνικού κρουστικού παλμού :  1.2/50μs  

-  Συνθήκες     :  Εν ξηρώ  

 

 

2. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας 
- Ρεύμα δοκιμής     : 630A  

- Συχνότητα δοκιμής     : 50Hz + 2%  

                   -5%  

- Διάρκεια δοκιμής                 : Μέχρι το σημείο που  

  η αύξηση της θερμο -          

  κρασίας δεν υπερβαίνει   

  το 1K σε μια (1) ώρα  

 

3. Δοκιμή βραχυχρόνιου ρεύματος αντοχής καθώς και ρεύματος μεγίστου 
- Βραχυχρόνιο ρεύμα δοκιμής   : 10 ΚA  

        ενδεικνυόμενη τιμή  

- Μέγιστο ρεύμα δοκιμής    : 25 ΚΑ 

         μέγιστη τιμή  

- Συχνότητα δοκιμής     : 50 Hz ± 10%  

- Διάρκεια δοκιμής      : 3 δευτ. 

 

4. Λειτουργικές και μηχανικές δοκιμές αντοχής 
Οι μηχανικές δοκιμές αντοχής θα αποτελούνται από 1000 κλεισίματα -ανοίγματα 

χωρίς τάση  ή ρεύμα.  

 

5. Δοκιμή υπό συνθήκες πάγου 
Η δοκιμή θα εκτελεστεί με κλάση  στρώματος 10 (10mm στρώμα πάγου) 

 

 

ΧΙ.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 

Ο κατασκευαστής του αποζεύκτη είναι υποχρεωμένος  να επιδείξει στον επιθεωρητή της 

ΔΕΗ, όταν ο επιθεωρητής είναι στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για την επιθεώρηση 

και τη δοκιμή των αποζευκτών, τα ακόλουθα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς, 

δειγματοληψίας και τύπου. Πιστοποιητικά δοκιμών και τύπου δεν απαιτείται να 

επιδειχθούν, εάν έχουν υποβληθεί με την τεχνική προσφορά του διαγωνισμού και έχουν 

βρεθεί να είναι ικανοποιητικά.  Όλες οι δοκιμές θα είναι κατά IEC-60168. 

 

  Α.  Δοκιμές σειράς  

1. Οπτική επιθεώρηση  

2. Μηχανικές δοκιμές  

 

Οι δοκιμές θα συνίστανται από:  

α.  Δοκιμή κάμψης και  

β.  Δοκιμή στρέψης  

 

Β.  Δοκιμές δειγματοληψίας  

      Οι δοκιμές δειγματοληψίας θα εκτελεσθούν μετά τις δοκιμές σειράς σε ένα μικρό  

      αριθμό μονωτήρων της παραγγελίας επιλεγμένων στην τύχη.  
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1. Επιβεβαίωση των διαστάσεων  

2. Δοκιμή θερμοκρασιακού κύκλου  (πριν τις δοκιμές μηχανικής αστοχίας) 

3. Μηχανικές δοκιμές αστοχίας (κάμψης, εφελκυσμού, στρέψης και συμπίεσης)  

4. Δοκιμή απορροφητικότητας  

5. Δοκιμή γαλβανίσματος   

Γ .Δοκιμές τύπου  

         1.   Δοκιμή αντοχής σε κεραυνική κρουστική τάση εν ξηρώ 

      2.   Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητα δικτύου εν υγρώ  

         3.   Δοκιμές μηχανικής αστοχίας 

 

 

 

XII.  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ  

 

          Η ενδεικτική πινακίδα του αποζεύκτη, θα πρέπει να είναι από μη διαβρόσιμο υλικό, 

ορατή από το έδαφος και θα πρέπει  να φέρει  τις ακόλουθες πληροφορίες:   

 

  Αποζεύκτης  

Κατασκευαστής √ 

Τύπος √ 

Αριθμός σειράς √ 

Χρόνος Κατασκευής √ 

Ονομαστική τάση √ 

Ονομαστική 

κεραυνική 

κρουστική τάση 

√ 

Ονομαστικό ρεύμα √ 

Ονομαστική 

διάρκεια  

βραχυκυκλώματος 

√ 

Κατηγορία 

Μηχανικής  

αντοχής 

√  

Βάρος √ 

 

 

 

XIII. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

1. Σχέδια διαστάσεων του αποζεύκτη, στα οποία θα απεικονίζονται ξεκάθαρα οι 

διαστάσεις του.  

 

2. Εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια και οτιδήποτε άλλες  πληροφορίες οι οποίες  

κρίνονται απαραίτητες για την διαδικασία της τεχνικής  αξιολόγησης.  

 

3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται να  απαντήσουν στα 

ερωτήματα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Η μη συμμόρφωση ή η μερική 
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συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα αποτελεί επαρκή λόγο για την 

απόρριψη της προσφοράς.  

 

4. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις δοκιμές τύπου όπως καθορίζονται  

σε αυτήν εδώ τη τεχνική περιγραφή. Η αποδοχή ή μη αυτών των 

πιστοποιητικών εναπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ.  

 

5. Ένα σχέδιο (τριπολική διάταξη) του αποζεύκτη πάνω στη βάση στήριξης του 

με πλήρεις  διαστάσεις και επίσης ένα σχέδιο το οποίο να δείχνει το 

χειριστήριο περιστροφής το μέγεθος του καθώς και τα χαρακτηριστικά του 

όπως και της ράβδου μετάδοσης της κίνησης.  

 

 

 

 

XIV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

  

1. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια του αποζεύκτη που θα δείχνουν όλες τις 

διαστασιολογικές λεπτομέρειες του, για έγκριση, πριν από την κατασκευή του 

(3σειρές).  

 

2. Ένα σχέδιο που να δείχνει τον αποζεύκτη επί της βάσης στήριξής του.  

 

3. Ένα σχέδιο με διαστάσεις και χαρακτηριστικά του χειριστηρίου περιστροφής 

και της ράβδου μετάδοσης κίνησης. 

 

4. Λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης και συναρμολόγησης του αποζεύκτη.  

 

 

XV.  ΕΓΓΥΗΣΗ  
 

Ο προμηθευτής θα  πρέπει να παρέχει μια εγγύηση δύο (2) ετών, που θα αρχίζει 

από την ημερομηνία παράδοσης του αποζεύκτη, και θα περιλαμβάνει ζημιές 

προκαλούμενες είτε από λάθος σχεδιασμό, είτε από αναξιόπιστα  εξαρτήματα είτε 

από συνδυασμό και των δύο.   

 

 

 

XVI. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  

 

Οι αποζεύκτες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένοι ανά τρία (3) τεμάχια  

εντός ενός κλειστού ξύλινου κιβωτίου στιβαρής κατασκευής. πάχους 20mm 

τουλάχιστον. 

 

Οι ράβδοι μετάδοσης κίνησης του αποζεύκτη θα παραδίδονται σε ξεχωριστό ξύλινο 

κιβώτιο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" 

ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 24 KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΣ, 

ΚΑΘΕΤΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΗ 5.3) 

   
Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα δεδομένα. Η μη συμμόρφωση με 

αυτήν τη απαίτηση στην ολότητα της θα αποτελεί επαρκή  λόγο για απόρριψη της προσφοράς.  

 

1. Τύπος                  :................................................. 

 

              ..................................................  

 

                                                                                     .................................................. 

 

                                                                                     .................................................. 

 

                        

2. Κατασκευαστής                :................................................. 

 

                   ..................................................  

      

3. Περιοχή θερμοκρασιακής λειτουργίας    :..................................................  

 

                                                                         

4.Είδος μετάλλου χρησιμοποιούμενου στα 

   μη ρευματοφόρα μέρη του αποζεύκτη            :..................................................  

 

5. Είδος μετάλλου χρησιμοποιούμενου στις επαφές 

    του αποζεύκτη      :..................................................  

 

6. Είδος μετάλλου για την λεπίδα 

     (βραχίονα) του αποζεύκτη     :..................................................  

 

7. Είδος μετάλλου για τους ακροδέκτες του  

    αποζεύκτη           :.................................................. 

 

8. Διαστάσεις των ακροδεκτών του αποζεύκτη    :.................................................. 

  

   9. Είδος μετάλλου για το συνδετικό υλικό του 

       χρησιμοποιούμενο στον αποζεύκτη              :.................................................. 

 

10. Είδος μετάλλου της βάσης στήριξης του  

   αποζεύκτη                                                                :.................................................. 

 

 11. Είναι οι επαφές αυτοκαθαριζόμενες  και διατηρούν  

       συνεχώς την πίεση επαφής;                   :.................................................. 

 

            ................................................... 
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12. Είδος υλικού του χειριστηρίου (ράβδου)  

      περιστροφής                                            

                                  :................................................... 

 

13. Είναι το σχήμα των ακροδεκτών 

       ορθογωνικό;                                                       :................................................... 

 

14. Είναι οι διαστάσεις του αποζεύκτη  σύμφωνα 

       με το σχέδιο Νο 5.3;                                 :................................................... 

 

 

15. Ηλεκτρικά και άλλα χαρακτηριστικά του αποζεύκτη:                                      

 

α. Αριθμός πόλων       :................................................... 

 

β. Εγκατάσταση       :................................................... 

 

         ....................................................  

 

            ....................................................  

 

 

γ. Ονομαστική τάση       :................................................... 

 

 

δ. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου  

             
             •Φάση προς γη και μεταξύ φάσεων 

                  εν ξηρώ και εν υγρώ                                   :……………………………….. 

  

                •Κατά μήκος της απόστασης μόνωσεως    :................................................... 

 

ε. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής  

 

             •Φάση προς γη και μεταξύ φάσεων             :...................................................  

 

                •Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως       :................................................... 

 

στ. Ονομαστική συχνότητα       :................................................... 

 

ζ. Ονομαστικό ρεύμα        :.................................................. 

 

η. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής      :.................................................. 

 

θ. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής      :.................................................. 

 

ι. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος     :.................................................. 

 

κ. Πάχος στρώματος πάγου για το οποίο  

    η λειτουργία του αποζεύκτη είναι εφικτή    :................................................... 
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λ. Κλάση μηχανική αντοχής                 :................................................... 

 

16.  Χαρακτηριστικά μονωτήρων  

 

α. Τύπος                                                  :.....................................................  

 

                                                                          ..................................................... 

 

β. Κατασκευαστής                      :..................................................... 

 

γ. Υλικό των μονωτήρων                :...................................................... 

 

δ. Χρώμα της πορσελάνης                          :..................................................... 

 

ε. Προσδιορισμός των μονωτήρων  

    σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 60273  :..................................................... 

 

στ. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου εν υγρώ  :..................................................... 

 

ζ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :........................................................ 

 

η.Ύψος των μονωτήρων    :..................................................... 

 

θ. Μήκος ερπυσμού                                         :…………………………………. 

 

ι. Φορτίο αστοχίας 

 

 Κάμψη ς     :………………………..……….. 

 

 Στρέψης     :.................................................... 

 

 Εφελκυσμού     :.................................................... 

 

 Συμπίεσης     :.................................................... 

 

κ. Μέγιστη διάμετρος  

    του μονωτικού μέρους    :..................................................... 

 

λ. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού 

    εξαρτήματος εφαρμογής κάτω μέρους  :..................................................... 

 

 μ. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού  

     εξαρτήματος εφαρμογής κορυφής               :………………………………….. 

 

    17. Να υποδειχθεί ο αριθμός μονωτήρων ανά πόλο :…………………………………… 

 

    18. Βάρος του αποζεύκτη μαζί με την βάση  

          στήριξης του ανά πόλο                         

                                       :……………………………………. 
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     19. Βάρος του τριπολικού αποζεύκτη μαζί με  

           την βάση στήριξης του                              :........................................................... 

 

      20. Βάρος του κάθε μονωτήρα στήριξης        :……………………………………… 

 

 

 

     21. Ασφαλίζεται η λεπίδα  

(βραχίονας) του Α/Ζ στην  

κλειστή θέση ώστε να μην  

μετακινείται από τυχόν  

σεισμό, ανεμοπίεση ή  

άλλους κραδασμούς                                     :……………………………………… 

 

                                                                               ……………………………………… 

  22. Είδος υλικού, μήκος και πάχος της ράβδου  

         μετάδοσης της κίνησης                                  :……………………………………… 

 

                                                                                 …………………………………….. 

 

  23. Είναι ο αποζεύκτης κατάλληλος για τριπολική 

         λειτουργία μέσω χειριστηρίου περιστροφής  

         και ράβδου μετάδοσης κίνησης ;                       :……………………………………. 

 

24. Αποτελούν μέρος της προμήθειας οι  

      ορειχάλκινοι σύνδεσμοι διαμέτρου Ø 30 

       μαζί με το συνδετικό τους υλικό από  

       ανοξείδωτο χάλυβα;                             :……………………………………. 

 

                                                                                    ………………………………………   

25. Θα παραδίδονται οι αποζεύκτες  

      συσκευασμένοι εντός εντελώς κλειστών  

      ξύλινων  κιβωτίων στιβαρής κατασκευής πάχους  

      20mm (τουλάχιστον), ένας αποζεύκτης ανά κιβώτιο; :.………………………............. 

 

                                                                                    ………………………………………   
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TECHNICAL DESCRIPTION TD- 79/1 

24KV OUTDOOR SOLID-CORE CYLINDRICAL POST INSULATORS WITH 
EXTERNAL METAL FITTINGS  

 
 

 Ι.  SCOPE  
 

This technical description covers PPCs requirements with regard the design features, 
rated characteristics and testing of 20kV, outdoor cylindrical post insulators with 
external metal fittings.  

 
ΙΙ.  KEYWORDS  
 
      Outdoor cylindrical post insulators, solid core cylindrical post insulators. 
 
ΙΙΙ.  STANDARDS  
 

The cylindrical post insulators shall be in accordance with IEC-60273 and IEC-60168 
standards. 

 
IV.  USE 
 

The outdoor cylindrical post insulators shall be used for bus support and air core reactor 
support at the 20kV voltage level at the 150/20kV air insulated substations.  
 

V.  OPERATING CONDITIONS 
 
     1. Installation     : Outdoors  
     2. Ambient temperature range   : maximum  + 45°C  
              : minimum - 25°C  
     3. Altitude      : Up to 1000m above sea level  
     4. Relative humidity    : ≤ 95%  
     5. Pollution level    : Moderate to heavy depending on   

location  
     6. Wind speed     : 150Km/h  
     7. Other conditions     : Snow, Ice (10mm) and fog  
 
VI.  PPC's 20kV ELECTRICAL SYSTEM CHARACTERISTICS 
 
       1. Nominal Voltage    :  20KV  
       2. Maximum Operating Voltage   :  24KV   
       3. Lightning impulse withstand voltage   :  150KV  
       4. Short circuit level    :  10KA  
       5. Number of phases    :  3  
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       6. Nominal frequency    :  50Ηz  
       7. Earthing (grounding method)   :  The 20KV is earthed (grounded)  
          via a 12Ω resistor.  
 
VII.  INSULATORS REQUIRED CHARACTERISTICS 
 

1.  Type : Outdoor solid core cylindrical 
post insulators of porcelain and 
with external metal fittings.  

2. Material of the outer housing of the insulators  : Porcelain  
3. Color of porcelain     : Grey 
4. Designation of the insulators as per  IEC- 60273  :  C8-150  
5. Power frequency withstand voltage wet  :  50KV rms  
6. Lightning impulse voltage withstand   :  150KV peak  
7. Height of the insulators      :  355mm ± 1mm  
8. Creepage distance     :  600mm    
9. Failing load   

a. Bending     :  8000Ν  
b. Torsion     :  1500Nm  

       10. Maximum nominal diameter of the insulating part  :  195mm 
       11. Bottom metal fitting pitch circle diameter  :  76mm  
       12. Τop metal fitting pitch circle diameter  :  76mm  

 13. Material of all metal fittings     :  hot-dip galvanized cast  
                                                                                             iron or equivalent 

       14. Method of mounting of the insulators  : Uptight 
       15. Number of units of which the insulators consist of :  One (1) 
       16. Number of bolts and thread for the top metal fitting :  Four (4) M12 
       17. Number of bolts and thread for the bottoms metal fitting:  Four (4) M12 
       18. Nominal maximum diameter of mounting 
              face of all fittings     :  115mm 
       19. Accessories                                                                :  Bolts, nuts and washers must 

be of hot dip galvanized steel 
and part of the supply 

 
 
VIII.  TESTS 

The insulators shall be subjected to the following tests as per IEC-60168.   
 
         
     Α.  Routing Tests 
          Shall be carried out on all insulators of the order  
          

1. Visual inspection 
 

   a. Each insulator shall be examined visually to confirm that the metallic fittings are 
on the insulating part in accordance with the approved drawings.  

 
b. The color of the post insulator shall correspond to the color specified in this 

hereby technical description, which is grey. 
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c. The glaze defects are defined as spots without glaze, chips, inclusions in the   
glaze and pinholes. 

     Given the above definition, the visual inspection shall confirm the following. 

• The total area of glaze defects shall not exceed            100+ 2mm
2000
DxF    

• The area of any single glaze defect shall not exceed     50+ 2mm
20000
DxF    

• The maximum area without glaze shall not exceed       20mm2  
 

Where 
 

- D is the greatest diameter of the insulator unit in millimetres 
-     F is the creepage distance of the insulator unit in millimetres 
 

d. With regard to pinholes 
 

• In an area of 50mm × 10mm, the number of pinholes ≤15   

• The total number of pinholes on the insulator ≤ 50+ 2mm
1500
DxF    

 
Β.  Sample tests  

The following sample tests shall be performed on the following number (n) of post 
insulators of the order, selected at random. 
 
For n ≤ 100 - on one (1) post insulator 
For 101< n ≤ 300 - on two (2) post insulators 
For 301< n ≤ 500 - on three (3) post insulators 
For n ≥ 501 - on four (4) post insulators 
 
1. Verification of dimensions 
2. Temperature cycle test 
3. Mechanical failing load test (bending, tensile, torsion and compression). 
4. Porosity test 
5. Galvanizing test (Accepted values are for the cast iron sections 85μm and for the  

bolts, nuts and washers 54μm). 
 

C.   Type tests 
 
1. Dry lightning impulse withstand voltage test. Test voltage 150kV 
2. Wet power frequency withstand voltage test. Test voltage 50kV rms 
3. Mechanical failing load test (bending, tensile, torsion and compression). 

With Bending withstand   : 8000Ν 
and Torsion withstand    : 1500Νm 

 
IX. DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY ALL BIDDERS
 

1. Outline drawing of the insulator, in which all its physical dimensions are 
clearly depicted (cross section, top view, side view). 
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2. Brochures, technical pamphlets and any other information which is deemed 
necessary for the technical evaluation process. 

 
3. All bidders are required to answer all items of Attachment A. Failure to 

comply or partial filling of the attachment will constitute sufficient reason for 
rejection of the offer. 

 
4. Any test certificates for the type tests specified in this hereby technical 

description. 
Acceptance or not of these certificates lies on PPC’s judgment. 

 
5. A drawing indicating all metal fittings of the insulator 

 
    

X.        DATA WHICH MUST BE SUBMITTED BY THE SUCCESSFUL BIDDER   
 

1. Complete physical drawing of the insulator (cross section, top view, side view) 
for approval before the construction of the insulators.  

 
2. Complete physical drawing of all metal fittings, for approval before the 

construction of the insulators. 
 

3. Maintenance and assembly instructions in detail  
 
4. Mounting instructions for the insulators 

 
 

ΧI.     WARRANTY 
 

 The supplier must provide a warranty of two (2) years, beginning from the date of 
delivery of the insulator, for damages by faulty design, or by unreliable 
components, or by combination of the two. 

 
 
XII.  PACKING 
 

The insulators shall be delivered inside robust wooden boxes, three (3) per box. 
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ATTACHMENT "Α" 
 24KV OUTDOOR, SOLID-CORE, CYLINDRICAL POST INSULATORS WITH 

EXTERNAL METAL FITTINGS  
 

 
   

All bidders must provide the following data. Failure to comply in full, shall constitute 
sufficient reason for rejection of the offer.  
 
1. Τype                  :................................................. 
 
              ..................................................  
                        
 
2. Manufacturer                 :................................................. 
 
                   ..................................................  
      
3. Ambient temperature range during operation          :..................................................  
 
                                                                         
4. Material of the outer housing of the insulators  :..................................................  
 
5. Material on the inner part of the insulators   :..................................................  
 
                                                                                     :.................................................. 
 
6. Color of the porcelain         :..................................................  
 
7. Designation of the insulators as per IEC-60273    :.................................................. 
 
8. Power frequency withstand voltage wet   :.................................................. 
  

   9. Lightning impulse voltage withstand   :.................................................. 
 

10. Height of the insulators     :.................................................. 
 
 

 11. Creepage distance of the outer housing       :.................................................. 
 

12. Failing load      :................................................... 
 

a. Bending                                                             :................................................... 
 
b. torsion                                                               :................................................... 
 
c. tension      :.................................................. 
 
d. compression     :.................................................. 
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13. Maximum nominal diameter  
      of the insulating part      :................................................... 
 
 
14. Bottom metal fitting pitch circle diameter :................................................... 
 
        
15. Top metal fitting pitch circle diameter  :................................................... 
 
       ....................................................  
 
 16. Type of material of all metal fittings  :................................................... 
 
         
 17. Number of units of which the insulators consist :................................................... 
 
       ....................................................  
 
18. Number of bolts and thread for the top 
       metal fitting     :................................................... 
         
  
19. Number of bolts and thread for the  
      bottom metal fitting           :...................................................  
   

   
20. Nominal maximum diameter of mounting 
       face of all metal fittings          :....................................................  
 
21. Are all connecting parts such as bolts,  
      nuts and washers part of the supply?    :.................................................... 
          
          
22. Are all connecting parts such as bolts,  
      nuts and washers of hot-dip galvanized steel?      :.................................................... 

 
23. Weight of each insulator                :.................................................... 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε   
ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ  
 

 
Δεκέμβριος 2008 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 79/1 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 24KV , ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ 
ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 

 
 Ι.  ΣΚΟΠΟΣ  
 

Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΔΕΗ σε σχέση με τα 
σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, ονομαστικά χαρακτηριστικά και δοκιμές υπαίθριων 
μονωτήρων στήριξης 20kV, κυλινδρικού σχήματος συμπαγούς πυρήνος και με 
εξωτερικού μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής. 
 

 
ΙΙ.  ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ  
 
      Υπαίθριοι κυλινδρικοί μονωτήρες στήριξης, μονωτήρες στήριξης συμπαγούς πυρήνος. 
  
 
ΙΙΙ.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ  
 

Οι κυλινδρικοί μονωτήρες στήριξης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς 
IEC-60273 και IEC-60168. 
 

 
IV.  ΧΡΗΣΗ 
 

Οι υπαίθριοι κυλινδρικοί μονωτήρες στήριξης χρησιμοποιούνται για την στήριξη 
ζυγών και αυτεπαγωγών 20kV σε υποσταθμούς 150/20kV μονώσεως αέρος.  
 

 
V.  ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
     1. Εγκατάσταση     : Στην ύπαιθρο  
     2. Περιοχή διακύμανσης θερμοκρασίας  : Ελάχιστη - 25°C                            
       περιβάλλοντος     : Μέγιστη  + 45°C 

     3. Yψόμετρο     : Μέχρι 1000m πάνω από την επι- 
                                                                                      φάνεια της θάλασσας.  
     4. Σχετική υγρασία     : ≤ 95%  
     5. Επίπεδο περιβαλλοντικής μόλυνσης  : Μέτριο έως  βαρύ ανάλογα με την  
                                                                                      περιοχή.  
     6. Ταχύτητα ανέμου    : 150Km/h  
     7. Άλλες συνθήκες     : Χιόνι, πάγος και ομίχλη  
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VI.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 20 KV ΤΗΣ  
       ΔΕΗ Α.Ε  
 
       1. Ονομαστική τάση    :  20KV  
       2  Μέγιστη τάση λειτουργίας   :  24KV   
       3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :  150KV  
       4. Στάθμη βραχυκυκλώματος    :  10KA  
       5. Αριθμός φάσεων    :  3  
       6. Ονομαστική συχνότητα   :  50Ηz  
       7. Μέθοδος γειώσεως     :  Το σύστημα 20KV είναι  
          γειωμένο μέσω αντίστασης 12Ω.  
 
 
VII.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

1.  Τύπος      : Υπαίθριοι συμπαγούς  
         πυρήνος, κυλινδρικού 

   σχήματος μονωτήρας  
στήριξης εκ πορσελάνης 
 με μεταλλικά εξαρτήματα. 
εφαρμογής.  

2. Υλικό του εξωτερικού  
    περιβλήματος των μονωτήρων              : Πορσελάνη  
3. Χρώμα της πορσελάνης    : Γκρί 
4. Προσδιορισμός των μονωτήρων  
   με βάση το IEC- 60273      :  C8-150  
5. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου εν υγρώ  :  50KV ενδεικνυόμενη τιμή  
6. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής   :  150KV μέγιστη τιμή  
7. Ύψος των μονωτήρων      :  355mm ± 1mm  
8. Μήκος ερπυσμού     :  600mm    
9. Φορτία αντοχής   

α. Κάμψης     :  8000Ν  
β. Στρέψης     :  1500Nm  

        
       10. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του  
              μονωτικού μέρους                                                   :  195mm  
       11. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού εξαρτήματος 
             εφαρμογής κάτω μέρους     :  76mm 
       12. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού εξαρτήματος 
             εφαρμογής κορυφής     :  76mm  
       13. Είδος υλικού όλων των μεταλλικών 
             εξαρτημάτων εφαρμογής    :  Γαλβανισμένος εν θερμώ  

   χυτοσίδηρος ή ισοδύναμος                     
τύπος  σιδήρου. 

       14. Τρόπος ανάρτησης των μονωτήρων    : Ορθίως 
       15. Αριθμός μονάδων από τις οποίες αποτελούνται  
 οι μονωτήρες.       :  Μία (1) 
       16. Αριθμός κοχλίων και σπείρωμα για το μεταλλικό 

 εξάρτημα εφαρμογής κορυφής   :  Τέσσερις (4) Μ12 
       17. Αριθμός κοχλίων και σπείρωμα για το μεταλλικό  
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εξάρτημα εφαρμογής κάτω μέρους   :  Τέσσερις (4) Μ12        
       18. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του προσώπου 

 ανάρτησης όλων των εξαρτημάτων εφαρμογής :  115mm 
       19. Εξαρτήματα                                                               :  Κοχλίες, περικόχλια και 

παράκυκλοι και οι οποίοι θα 
πρέπει  να είναι από  
γαλβανισμένο εν θερμώ 
χάλυβα και μέρος της 
προμήθειας. 

 
 
VIII.  ΔΟΚΙΜΕΣ  

Οι μονωτήρες θα πρέπει να υποβληθούν στις ακόλουθες δοκιμές σύμφωνα με τον 
κανονισμό IEC-60168.   

 
         
     Α.  Δοκιμές σειράς 
          Οι δοκιμές σειράς θα εκτελεσθούν για όλους τους μονωτήρες της παραγγελίας.  
          

1. Οπτική Επιθεώρηση
α. Κάθε μονωτήρας θα επιθεωρηθεί οπτικώς για να επιβεβαιωθεί ότι τα μεταλλικά 
εξαρτήματα εφαρμογής είναι συνδεδεμένα με το μονωτικό μέρος σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια. 
 
β. Το χρώμα των μονωτήρων στήριξης ότι αντιστοχεί με το προδιαγραφόμενο 
χρώμα αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής και το οποίο είναι γκρί. 
 
γ. Τα σφάλματα στο σμάλτο της πορσελάνης ορίζονται ως σημεία χωρίς σμάλτο, 
μικρά αποκομμένα τμήματα, εσοχές στο σμάλτο και οπές μεγέθους καφαλής 
καρφίτσας. 
Σε σχέση με τον παραπάνω ορισμό, η οπτική επιθεώρηση θα πρέπει να 
επιβεβαιώνει τα ακόλουθα. 
 

• Η συνολική επιφάνεια των σφαλμάτων σμάλτου δεν θα πρέπει να 

υπερβαίνει  100+ 2mm
2000
DxF    

• Η επιφάνεια ενός μόνο σφάλματος σμάλτου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει  

50+ 2mm
20000
DxF    

• Η μέγιστη επιφάνεια χωρίς σμάλτο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20mm2 
 

       Όπου D: είναι η μεγαλύτερη διάμετρος της μονάδος του μονωτήρα σε 
χιλιοστά. 

                  F: είναι το μήκος ερπυσμού της μονάδος του μονωτήρα σε χιλιοστά  
 

           Σε σχέση με τις οπές μεγέθους κεφαλής καρφίτσας 
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• Σε μιά επιφάνεια διαστάσεων 50mmx 10mm ο αριθμός των οπών θα πρέπει 
να είναι ≤15  

• Ο αριθμός των οπών στο σύνολο του μονωτήρα θα πρέπει να είναι  

      ≤  50+ 2mm
1500
DxF    

 
Β.  Δοκιμές Δειγματοληψίας  
 

Οι ακόλουθες δοκιμές δειγματοληψείας θα εκτελεσθούν στον ακόλουθο αριθμό (n) 
μονωτήρων της παραγγελίας επιλεγμένων στην τάχη. 
 
Για n ≤100 - Ένας (1) μονωτήρας 
Για 101 < n ≤ 300 - Δύο (2) μονωτήρες 
Για 301 < n ≤ 500 - Τρεις (3) μονωτήρες 
Για n ≥ 501 - Τέσσερις (4) μονωτήρες 
 
1. Επιβεβαίωση των διαστάσεων 
2. Δοκιμή θερμοκρασιακού κύκλου (πριν τις δοκιμές μηχανικής αστοχίας) 
3. Μηχανικές δοκιμές αστοχίας (κάμψης, εφελαυσμού στρέψης και συμπίεσης). 
4. Δοκιμή απορροφητικότητας 
5. Δοκιμή γαλβανίσματος (Αποδεχόμενη τιμή για τμήματα χυτοσιδήρου είναι 85μm  

και για κοχλίες, περικόχλια και παρακύκλους είναι τα 54μm και ελάχιστον).  
 

Γ.  Δοκιμές τύπου  
 
1. Δοκιμή αντοχής σε κεραυνική κρουστική τάση εν ξηρώ. Τάση δοκιμής 150kV 

μέγιστη τιμή. 
2. Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου εν υγρώ. Τάση δοκιμής 50kV 

ενδεικνυομένη τιμή 
3. Δοκιμή μηχανικής αστοχίας (κάμψης, εφελκυσμού, στρέψης και συμπίεσης). 

με τιμή αντοχής σε κάμψη   : 8000Ν 
και με τιμή αντοχής σε στρέψη  : 1500Νm 

 
 

 ΙΧ. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 
1. Σχέδια διαστάσεων του μονωτήρα, στα οποία θα απεικονίζονται ξεκάθαρα οι 

διαστάσεις του (τομή, κάτοψη και πλάγια όψη)..  
 

2. Εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια και οτιδήποτε άλλες  πληροφορίες οι οποίες  
κρίνονται απαραίτητες για την διαδικασία της τεχνικής  αξιολόγησης.  

 
3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται να  απαντήσουν στα 

ερωτήματα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α΄. Η μη συμμόρφωση ή η μερική 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα αποτελεί επαρκή λόγο για την 
απόρριψη της προσφοράς.  
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4. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις δοκιμές τύπου όπως καθορίζονται  
σε αυτήν εδώ τη τεχνική περιγραφή. Η αποδοχή ή μη αυτών των 
πιστοποιητικών εναπόκειται στην έγκριση της ΔΕΗ.  

 
5. Ένα σχέδιο που να δεικνύονται όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα εφαρμογής του 
μονωτήρα. 
 

 
Χ.     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 

            ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   
 

1. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια των μονωτήρων (τομή, κάτοψη και πλάγια 
όψη), για έγκριση πριν την κατασκευή του (3 σειρές) 

 
2. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια των μεταλλικών εξαρτημάτων εφαρμογής των 

μονωτήρων για έγκριση, πριν από την κατασκευή του (3σειρές).  
 

3. Λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης και συναρμολόγησης των μονωτήρων . 
 

4. Οδηγίες ανάρτησης των μονωτήρων. 
 
 
XV.  ΕΓΓΥΗΣΗ 
 

Ο προμηθευτής θα  πρέπει να παρέχει μια εγγύηση δύο (2) ετών, που θα αρχίζει 
από την ημερομηνία παράδοσης των μονωτήρων, και θα περιλαμβάνει ζημιές 
προκαλούμενες είτε από λάθος σχεδιασμό, είτε από αναξιόπιστα  εξαρτήματα είτε 
από συνδυασμό και των δύο.   

 
 
XVI. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ  
 
Οι μονωτήρες θα πρέπει να παραδίδονται συσκευασμένοι εντός ξύλινων στιβαρών 
κιβωτίων, τρείς (3) ανά κιβώτιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" 
ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 24KV , ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ 
ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

 
 
   

Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες. Η μη συμμόρφωση 
με αυτήν τη απαίτηση στην ολότητα της θα αποτελεί επαρκή  λόγο για απόρριψη της 
προσφοράς.  
 
1. Τύπος                  :................................................. 
 
              ..................................................  
                        
 
2. Κατασκευαστής                :................................................. 
 
                   ..................................................  
      
3. Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη           
    λειτουργία       :..................................................  
 
                                                                         
4. Είδος υλικού του εξωτερικού  
    περιβλήματος των μονωτήρων     :..................................................  
 
5. Είδος υλικών του εσωτερικού  
    μέρους των μονωτήρων     :..................................................  
 
6. Χρώμα της πορσελάνης         :..................................................  
 
7. Προσδιορισμός των μονωτήρων 
    με βάση των κανονισμό IEC-60273                       :.................................................. 
 
8. Αντοχή σε τάση συχνότητας δικτύου εν υγρώ  :.................................................. 
  

   9. Αντοχή σε κεραυνική κρουστική τάση   :.................................................. 
 

  10. Ύψος των μονωτήρων     :.................................................. 
 

  11. Μήκος ερπυσμού       :.................................................. 
 

12. Φορτίο αστοχίας       
     α. Κάμψη                                                               :................................................... 
 
     β. Στρέψη                                                               :................................................... 
      
     γ. Εφελκυσμό                                                         :................................................... 
 
     δ. Συμπίεση                                                            :................................................... 
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13. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος 
      του μονωτικού μέρους      :................................................... 
 
14. Διάμετρος κύκλου κλίσης του μεταλλικού  
      εξαρτήματος εφαρμογής κάτω μέρους  :................................................... 
 
        
15. Διάμετρος κύκλου κλίσης του μεταλλικού  
      εξαρτήματος εφαρμογής κορυφής  :................................................... 
 
        
 16. Είδος υλικού όλων των μεταλλικών 
       εξαρτημάτων εφαρμογής    :................................................... 
 
         
 17. Αριθμός μονάδων από τις οποίες 
      αποτελείται ο μονωτήρας    :................................................... 
 
        
18. Αριθμός των κοχλίων και σπείρωμα για το μεταλλικό 
     εξάρτημα εφαρμογής της κορυφής  :................................................... 
         
  
19. Αριθμός των κοχλίων και σπείρωμα για το μεταλλικό  
     εξάρτημα εφαρμογής του κάτω μέρους        :................................................... 
       

   
20. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του 
      προσώπου ανάρτησης όλων των 
      εξαρτημάτων εφαρμογής          :....................................................  
 
21. Είναι όλο το συνδετικό υλικό όπως 
      κοχλίες περικόχλια και παράκυκλοι 
      μέρος της προμήθειας;      :.................................................... 
          
          
22. Είναι όλο το συνδετικό υλικό όπως  
      κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι  
     από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα;   :.................................................... 

 
23. Βάρος του κάθε μονωτήρα   :.................................................... 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-53/4/Απρίλιος 2008 

 
Φύλλο Αλλαγών Νο.1 

Δεκέμβριος 2021 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Το δοχείο του διακόπτη θα είναι ενεργού τύπου (live tank). 

2. Το μέσο διακοπής για μόνωση και απόσβεση τόξου θα είναι το κενό. 

3. Ο κύκλος λειτουργίας των προσφερόμενων διακοπτών θα είναι Ο-0,3s-CO-15s-

CO-15s-CO. 

4. Οι προσφερόμενοι Μ/Σ έντασης θα είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι 

σύμφωνα με την τελευταία αναθεώρηση του προτύπου IEC 61869 και ως εκ 

τούτου θα πρέπει να υποβληθούν τα προβλεπόμενα από το IEC 61869 

πιστοποιητικά δοκιμών τύπου. 

 

 

 


