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ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, για την επισκευή ενός 

μετασχηματιστή 150/15,75-21kV, ονομαστικής ισχύος 40/50 MVA, συνδεσμολογίας Dyn1, 

κατασκευής ELECTROPUTERE. Ο εν λόγω μετασχηματιστής είναι εγκατεστημένος στον 

υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ στην Λητή Θεσσαλονίκης για τον υποβιβασμό της τάσης από τα 150kV 

σε επίπεδο τάσης 21kV, καλύπτοντας τις φορτιακές ανάγκες του Δικτύου Διανομής. 

 

 

1.1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναγράφονται στην πινακίδα του μετασχηματιστή ισχύος είναι 

τα παρακάτω: 

1. Κατασκευαστής      : ELECTROPUTERE 

2. Έτος κατασκευής/SN      : 2003/142008 

3. Προδιαγραφές κατασκευής      : IEC 76 

4. Συνδεσμολογία      : Dyn1 

5. Τύπος κατασκευής     : Εξωτερικού τύπου ONAN–ONAF 

6. Ονομαστικής Ισχύς (kVA)    : 40.000 ΟΝΑΝ – 50.000 ONAF 

7. Ονομαστική τάση πρωτεύοντος (V)   : 150.000 ± 8 × 1,25 % 

8. Ονομαστική τάση δευτερεύοντος (V)   : 15.750 - 21.000 

9. Συχνότητα (Hz)      : 50 

10. Ονομαστική ένταση πρωτεύοντος (Α)   : 154,0 ONAN – 192,40 ONAF 

11. Ονομαστική ένταση δευτερ. (Α) 21 kV  : 1100 ONAN – 1374,6 ONAF 

12. Ονομαστική ένταση δευτερ. (Α) 15,75 kV  : 1466 ONAN – 1833 ONAF 

13. Στάθμη μόνωσης - BIL (σε kV)   : 750 

14. Βάρος μετασχηματιστή (kgr)    : 93.000 

15. Βάρος μονωτικού ελαίου (kgr)    : 28.000 

16. Βάρος μεταφοράς(kgr)     : 78.000 

 

 

1.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΥΡΑΣ 150 kV 

 

Ονομαστική τάση : 150KV 

Μέγιστη τάση λειτουργίας : 170KV 

Αριθμός φάσεων : 3 

Αριθμός αγωγών : 3 

Στάθμη βραχυκυκλώσεως : 30KA 

Βασική στάθμη μονώσεως : 750KV (μεγ.) 

Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (1 λεπτό) : 325KV (ενδ. τιμή) 

Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 

Μεταβολές στην ονομαστική συχνότητα : ±0,2Hz 

Βοηθητική τάση τροφοδοσίας Σ.Ρ. : 110V DC από μπαταρίες Υ/Σ 

Βοηθητική τάση τροφοδοσίας Ε.Ρ. : 3φασική, 4 αγωγών 230/400V 

 

 

1.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΥΡΑΣ 15,75 – 21 kV  

 

        Ονομαστική τάση  : 15,75KV – 21KV 

Μέγιστη τάση λειτουργίας : 17,5KV-24KV 

Αριθμός φάσεων : 3 

Αριθμός αγωγών : 3 

Στάθμη βραχυκυκλώσεως : 10KA 



 

 

Στάθμη μονώσεως : 145KV (μεγ) 

Τάση αντοχής σε συχνότητα δικτύου (1 λεπτό) : 50KV (ενδ. τιμή) 

Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 

Μέθοδος συστήματος γείωσης : Με γειωμένο ουδέτερο (μέσω 

αντίστασης 12Ω).  

Βοηθητική τάση  τροφοδοσίας  Σ.Ρ. : 110V από μπαταρίες Υ/Σ 

Βοηθητική τάση  τροφοδοσίας  Ε.Ρ. : 230/400V 

 

 

1.4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

 

1. Εγκατάσταση    : Υπαίθρια  

2. Θερμοκρασία περιβάλλοντος  : -25 oC με + 45 oC  

3. Υψόμετρο    : Μέχρι 1000 m από την επιφάνεια της θάλασσας 

4. Άλλες συνθήκες   : Χιόνι, πάγος και ομίχλη 

 

 

2. ΣΚΟΠΟΣ 
 
2.1      Σκοπός της παρούσας τεχνικής περιγραφής είναι, να περιγράψει τις εργασίες που 

απαιτούνται και πως θα τις εκτελέσει ο ανάδοχος προκειμένου να επισκευάσει τον 

μετασχηματιστή στο σύνολό του. 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει τη μεταφορά του από και προς τις εγκαταστάσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα (1), την Ασφάλισή του κατά τη 

μεταφορά, τη φόρτωση και εκφόρτωση του μετασχηματιστή και των απαραίτητων, 

κατά την κρίση του Αναδόχου, παρελκόμενων του, σύμφωνα με όσα περιγράφονται 

στην παράγραφο 5 της παρούσας. 

Ο Μ/Σ θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου, όπου θα αποκαλυφθεί το 

ενεργό του μέρος και παρουσία αρμόδιων εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ θα διαπιστωθεί 

η έκταση της βλάβης και θα συνταχθεί σχετικό Δελτίο Βλάβης. 

Πριν από την επισκευή του Μ/Σ θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο τεχνική περιγραφή 

με τις εργασίες επισκευής η οποία θα πρέπει να θεωρηθεί από το ΔΕΔΔΗΕ. Το 

σύνολο των εργασιών που θα εκτελεστούν αναφέρεται ενδεικτικά στην παράγραφο 

3 της παρούσας. Η προσφορά του Αναδόχου θα περιλαμβάνει το κόστος των 

παραπάνω εργασιών, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους φόρτωσης, 

εκφόρτωσης, μεταφοράς, ασφάλισης και δοκιμών του Μ/Σ. 

Ο Ανάδοχος θα προβεί στην επισκευή του Μ/Σ, σύμφωνα με την παρούσα Τεχνική 

Περιγραφή και διατηρώντας σε κάθε περίπτωση τα χαρακτηριστικά της συνημμένης 

Τεχνικής Περιγραφής SS-25/14, όπου περιγράφονται οι απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά μετασχηματιστών 150/15,75-21kV 

ονομαστικής ισχύος 40/50MVA. 

 

2.2      Ο παραπάνω μετασχηματιστής τον Οκτώβριο του 2015 παρουσίασε βλάβη και 

τέθηκε εκτός λειτουργίας. Έπειτα από οπτικό έλεγχο και μετρήσεις που έγιναν στον 

Μ/Σ διαπιστώθηκαν τα εξής: 

 Η μεσαία φάση (φάση Β) παρουσιάζει πρόβλημα και πρέπει να αντικατασταθεί ή να 

επισκευασθεί. 

 Το κάλυμμα ενός tap changer έχει υποστεί ρωγμή και πιθανόν και το ίδιο το tap 

changer και χρειάζεται αντικατάσταση. 

 Το κέλυφος (tank) του Μ/Σ έχει υποστεί ρηγματώσεις και παραμορφώσεις και 

απαιτούνται μηχανουργικές εργασίες επαναφοράς του. 

 Οι διαπεραστήρες (bushings) των 21kv έχουν καταστραφεί και χρειάζονται 

αντικατάσταση.    



 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

Ι. Το σύνολο των εργασιών που θα εκτελεστούν για την επισκευή του Μ/Σ ισχύος 

περιγράφεται συνοπτικά στη συνέχεια, προκειμένου να οριστεί η έκταση των συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου.  

 

1. Σύνταξη Δελτίου Παραλαβής Υλικών στις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ παρουσία 

εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ και του Αναδόχου. 

2. Φόρτωση / μεταφορά / εκφόρτωση του Μ/Σ ισχύος από τις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα (1), έχοντας λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες 

συνθήκες αυτής και σύμφωνα με την παράγραφο 5 της τεχνικής περιγραφής. 

3. Οπτικός έλεγχος του μετασχηματιστή στο εργοστάσιο του Αναδόχου πριν το άνοιγμα. 

4. Αποσυναρμολόγηση των αναγκαίων εξαρτημάτων του Μ/Σ. 

5. Αφαίρεση του καλύμματος του δοχείου του μετασχηματιστή (bell type) με 

αποσυναρμολόγηση του ΣΑΤΥΦ (OLTC). Οπτικός έλεγχος του ενεργού μέρους του και 

σύνταξη Δελτίου Βλάβης παρουσία εκπροσώπου του ΔΕΔΔΗΕ. 

6. Αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρικών συνδέσεων της μίας φάσης που παρουσιάζει 

βλάβη, του ενεργού μέρους του μετασχηματιστή. 

7. Αποσυναρμολόγηση του πάνω ζυγώματος του πυρήνα. 

8. Εξαγωγή των πηνίων μιας φάσεως (Ρ.Υ.Τ., Υ.Τ., Χ.Τ. ), από την στήλη του πυρήνα. 

9. Έλεγχος του πυρήνα του μετασχηματιστή, καθαρισμός, συσφίξεις, αντικατάσταση των 

μονωτικών στοιχείων του πυρήνα, εφόσον απαιτείται. 

10. Κατασκευή των μονωτικών στοιχείων του πηνίου του μετασχηματιστή της μίας 

φάσεως όπως κύλινδροι, διαχωριστικά, αποστατικά, μονωτικοί δακτύλιοι κλπ. 

11. Κατασκευή των μονωτικών των ηλεκτρικών συνδέσεων της μίας φάσεως του ενεργού 

μέρους, προς αντικατάσταση των τυχόν κατεστραμμένων και καθαρισμός των 

υπολοίπων. 

12. Κατασκευή του ρυθμιστικού πηνίου, του κύριου πηνίου υψηλής τάσης και του πηνίου 

χαμηλής τάσης εφόσον απαιτείται της μίας φάσης. 

13. Συμπίεση και ξήρανση όλων των πηνίων Ρ.Υ.Τ. και Υ.Τ. Χ.Τ. της μιας φάσης. 

14. Συναρμολόγηση όλων των πηνίων Ρ.Υ.Τ. και Υ.Τ., Χ.Τ. 

15. Κλείσιμο του πυρήνα τοποθετώντας το πάνω ζύγωμα. 

16. Κατασκευή – συγκόλληση όλων των ηλεκτρικών συνδέσεων. 

17. Έλεγχος των τριών ΣΑΤΥΦ. Οπτικός έλεγχος και δοκιμή με παλμογράφο. Σε 

περίπτωση που κάποιο από τα τρία ΣΑΤΥΦ παρουσιάζει πρόβλημα και πρέπει να 

αντικατασταθεί, ο ΔΕΔΔΗΕ θα προμηθεύσει τον Ανάδοχο ιδίου τύπου και μάρκας 

ΣΑΤΥΦ. 

18. Έλεγχος του off load μεταγωγέα αλλαγής τάσεων 20-15,75 kV. 

19. Έλεγχος, επισκευή και δοκιμή των μετασχηματιστών εντάσεως (CTs). 

20. Ολοκλήρωση του ενεργού μέρους τοποθετώντας το ΣΑΤΥΦ και τις απαραίτητες 

ηλεκτρικές συνδέσεις. 

21. Ξήρανση του ενεργού μέρους σε ειδικό φούρνο. Ξήρανση των CTs σε φούρνο. 

22. Έλεγχος των διαπεραστήρων (bushings) Υ.Τ., Αντικατάσταση φλαντζών και δοκιμή 

των διαπεραστήρων Υ.Τ .Οι διαπεραστήρες Χ.Τ. και ουδετέρου κόμβου έχουν 

καταστραφεί και ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει νέους με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά 

με τους παλαιούς. 

23. Επισκευή του μεταλλικού κελύφους  (tank) του Μ/Σ που έχει υποστεί ρηγματώσεις και 

παραμορφώσεις και εκτέλεση όλων των απαραίτητων μηχανουργικών εργασιών ώστε 

το κέλυφος του Μ/Σ να επανέλθει στην κατάσταση και τις διαστάσεις πριν από  την 

βλάβη 

24. Έλεγχος των βανών, αντικατάσταση των φλαντζών τους, καθαρισμός και δοκιμή με 

πίεση για στεγανότητα. 



 

 

25. Έλεγχος του πίνακα ελέγχου του ΣΑΤΥΦ, του κινητήρα (motor drive unit) και των 

ηλεκτρικών καλωδιώσεων. 

26. Έλεγχος του εξοπλισμού του Μ/Σ όπως βαλβίδα υπερπιέσεως, δείκτες στάθμης, ρελέ 

Buchholz, ρελέ προστασίας του OLTC, ανεμιστήρων και θερμομέτρων. 

27. Έλεγχος και επιδιόρθωση όλων των συγκολλήσεων και βάψιμο. 

28. Κατασκευή τυφλών φλαντζών όπου απαιτείται για την μεταφορά του μετασχηματιστή. 

29. Τοποθέτηση του καλύμματος του δοχείου του μετασχηματιστή. 

30. Πλήρωση με μονωτικό λάδι σε συνθήκες κενού. Το μονωτικό λάδι του μετασχηματιστή 

θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60296. 

31. Τοποθέτηση όλων των παρελκόμενων του μετασχηματιστή, τελικό γέμισμα με 

μονωτικό λάδι, εξαερώσεις και προετοιμασία του για τις δοκιμές. 

32. Εκτέλεση δοκιμών σύμφωνα με την παράγραφο 4 της παρούσας περιγραφής. 

33. Άδειασμα του μετασχηματιστή από το μονωτικό του λάδι και πλήρωση με αέριο άζωτο 

σε κατάλληλη πίεση για τη μεταφορά του. 

34. Φόρτωση / μεταφορά / εκφόρτωση του Μ/Σ ισχύος προς τις εγκαταστάσεις του 

ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα (1)  και την παράγραφο 5 της 

τεχνικής περιγραφής και παραλαβή του από το ΔΕΔΔΗΕ. 

 

ΙΙ. Πριν την εκτέλεση των εργασιών επισκευής του Μ/Σ, ο Ανάδοχος θα υποβάλει Τεχνική 

Έκθεση που θα περιγράφει τις εργασίες επισκευής. 

 

 

4. ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 
 

4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-1, και στο 80% των 

τιμών της τάσεως που εφαρμόζεται σε νέους Μ/Σ ισχύος. Θα γίνουν στο εργοστάσιο του 

Αναδόχου ή/και σε κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο δοκιμών με το οποίο συνεργάζεται ο 

Ανάδοχος. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος θα γνωρίσει στο ΔΕΔΔΗΕ με την προσφορά του, 

ποιο θα είναι το συνεργαζόμενο εργαστήριο δοκιμών και θα προσκομίσει συμφωνητικό 

συνεργασίας με αυτό, επίσης το εργαστήριο θα διαθέτει τα προς τούτο εχέγγυα και θα 

τυγχάνει της αποδοχής του ΔΕΔΔΔΗΕ. Το εργαστήριο δοκιμών που θα εκτελεσθούν οι δοκιμές  

θα πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001 ή κατά IEC 17025. που θα αφορά στις 

δοκιμές του Μ/Σ. Τα έξοδα και η ευθύνη της μεταφοράς του μετασχηματιστή από και προς το 

εργαστήριο δοκιμών, εφόσον απαιτείται, θα βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Επιπλέον, το 

μονωτικό λάδι που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση των δοκιμών θα είναι προμήθειας του 

Αναδόχου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60296, και με την ολοκλήρωση των εργασιών θα 

παραμείνει στον Ανάδοχο. Μετά το πέρας των δοκιμών ο Μ/Σ θα προετοιμαστεί κατάλληλα για 

τη μεταφορά του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας. 

 

Στη συνέχεια αναφέρονται το σύνολο των δοκιμών που θα εκτελεστούν στον προς επισκευή 

Μ/Σ. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν: 

 α) Οι δοκιμές σειράς 

 β) Οι διηλεκτρικές δοκιμές τύπου 

 γ) Οι ειδικές δοκιμές. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά τις δοκιμές μέτρησης των απωλειών φορτίου και απωλειών εν κενώ, οι 

μέγιστες αποδεκτές μετρούμενες τιμές μπορεί να παρουσιάζουν μέχρι 4 % απόκλιση από τις 

τιμές που μετρήθηκαν κατά την αρχική παραλαβή του Μ/Σ και αναφέρονται στο συνημμένο 

φύλλο του Test Report. 

 

Ο Ανάδοχος με το πέρας των εργασιών επισκευής και τουλάχιστον δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης των δοκιμών θα 



 

 

κάνει προς το ΔΕΔΔΗΕ την αναγγελία ετοιμότητας για επιθεώρηση και θα γνωστοποιεί το 

πρόγραμμα εκτέλεσης των δοκιμών. Όλες οι δοκιμές θα γίνουν παρουσία εκπροσώπου του 

ΔΕΔΔΗΕ.  

 

 

 

4.2 ΔΟΚΙΜΕΣ  

 

1. Μέτρηση της αντίστασης τυλιγμάτων σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-1/10.2 

2. Μέτρηση του λόγου μετασχηματισμού και έλεγχος φασικής απόκλισης σύμφωνα με το 

πρότυπο IEC 60076-1/10.3. 

3. Μέτρηση της τάσεως βραχυκυκλώσεως (Short Circuit Impedance) και απωλειών 

φορτίου, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-1/10.4 

4. Μέτρηση των απωλειών και ρεύματος εν κενώ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-

1/10.5. 

5. Διηλεκτρικές δοκιμές σειράς: 

- Δοκιμή εφαρμοζόμενης τάσεως (Applied Potential Test) σύμφωνα με το πρότυπο 

IEC 60076/11 

- Δοκιμή επαγόμενης τάσεως (Short Duration Induced AC Withstand Voltage 

Test) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076/7.3/12. 

 

6 Διηλεκτρικές δοκιμές τύπου: 

- Δοκιμή κρουστικής τάσης σύμφωνα με το πρότυπο IEΕΕ C57.12. 

- Δοκιμή σε μερικές εκφορτίσεις (Partial Discharges) σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

60076-3. 

 

4.3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 

1. Μέτρηση χωρητικότητας και tanδ σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076-1/10.1-3 

2. Μέτρηση αντιστάσεων μονώσεων. 

3. Δοκιμή πιέσεως, στεγανότητας (εφαρμογή πιέσεως 0,35bar για 24 ώρες) 

 

5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 

Η φόρτωση, εκφόρτωση και μεταφορά του Μ/Σ από και προς τις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ 

καθώς και η μεταφοράς του από και προς το πιστοποιημένο εργαστήριο δοκιμών, εφόσον είναι 

απαραίτητο, όπως επίσης και η ασφάλισή τους κατά τη μεταφορά θα βαρύνει τον Ανάδοχο. 

 

Ο Μ/Σ και τα παρελκόμενά του θα συσκευασθούν από το ΔΕΔΔΗΕ πριν την παραλαβή του Μ/Σ 

από τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος όμως θα έχει την ευθύνη του ελέγχου της συσκευασίας και της 

βελτίωσης αυτής εφόσον απαιτείται προκειμένου όλος ο εξοπλισμός να μεταφερθεί με 

ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του. Τα παρελκόμενα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα εντός 

στιβαρών ξύλινων κιβωτίων μέγιστου μεικτού βάρους πέντε (5) τόνων. Η παραπάνω απαίτηση 

δεν συμπεριλαμβάνει τους μονωτήρες διελεύσεως ΥΤ του Μ/Σ οι οποίοι θα πρέπει να είναι 

συσκευασμένοι ξεχωριστά, ένας μονωτήρας ανά ένα ξύλινο κιβώτιο. 

 

Ο Μ/Σ κατά τη μεταφορά του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου θα είναι κενός ελαίου. Μετά το 

πέρας των δοκιμών, ο Ανάδοχος θα εξάγει το μονωτικό λάδι από το Μ/Σ και, αφού αφαιρεθούν 

τα διάφορα εξαρτήματά του και τοποθετηθούν τυφλές φλάντζες, θα πληρωθεί με αέριο άζωτο 

ώστε να είναι έτοιμος για τη μεταφορά προς τις εγκαταστάσεις του ΔΕΔΔΗΕ.   

 



 

 

 

6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Κατά τη διάρκεια της επισκευής του μετασχηματιστή θα επιτρέπεται σε εκπροσώπους του 

ΔΕΔΔΗΕ να επισκέπτονται το εργοστάσιο του Αναδόχου και να παρακολουθούν την πρόοδο 

των εργασιών. Επίσης ο Ανάδοχος οφείλει να εκπαιδεύσει στις εγκαταστάσεις του δύο (2) 

τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα συμφωνηθεί μεταξύ 

Αναδόχου και ΔΕΔΔΗΕ. Η εκπαίδευση αυτή  θα είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια επισκευής του Μ/Σ ισχύος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 

- Παράρτημα (1) 

- Test Report, Απώλειες φορτίου & απώλειες εν κενώ 

- Προδιαγραφή Νο SS-25/14 

- Μετρήσεις Μ/Σ στον Υ/Σ ΛΗΤΗΣ 

- Φωτογραφίες Μ/Σ στον ΛΗΤΗΣ  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1) 

 

Φόρτωση ενός Μ/Σ 150/15,75-21kV, από τον Υ/Σ Λητής του ΔΕΔΔΗΕ της Θεσσαλονίκης 

και μεταφορά / εκφόρτωση του στις εγκαταστάσεις του Αναδόχου. Μετά το πέρας της 

επισκευής, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή, φόρτωση / μεταφορά / 

εκφόρτωση του Μ/Σ στην Αποθήκη Καλλιστηρίου του ΔΕΔΔΗΕ, που βρίσκεται στον 

Ασπρόπυργο, σε σημείο που θα του υποδειχτεί από τους εκπροσώπους του ΔΕΔΔΗΕ ή σε 

όποια εγκατάσταση του ΔΕΔΔΗΕ στην ηπειρωτική Ελλάδα υποδειχθεί εγγράφως στον 

Ανάδοχο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
∆/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 

150/15,75-21kV, 40/50 MVA 
ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΕΩΣ 

ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ  
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΛΟΓΙΑ Dyn1  

 
( Απόδοση του Αγγλικού κειµένου στα Ελληνικά ) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑ∆Α 
---*--- 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  SS-25 / 14 
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 
150/15,75-21kV, 40/50 MVA 

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ 
 
ΤΜΗΜΑ “Α”  
 
ΒΑΣΙΚΑ  TEXNIKA  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 
1. Xαρακτηριστικά Συστήµατος 150kV 
 

 1.1. Tριφασικό σύστηµα, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο. 
 1.2. Ονοµαστική τάση    : 150kV 
 1.3. Μέγιστη τάση    : 170kV 
 1.4. Κρουστική τάση (1,2/50 µs)  : 750kV 
 1.5. Στάθµη τριφασικού βραχυκυκλώµατος  : 30kΑ στα 170kV 
 
2. Υψόµετρο 
 1000m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
 

3. Τύπος Ψύξεως 
 ΟA/FA, Φυσική κυκλοφορία ελαίου - αέρος/µε ανεµιστήρες. 
 

4. Ονοµαστική Ισχύς 
  

 
 

kVA 

 
 

Ψύξη 

 
Υπερύψωση Θερµοκρασίας 

οC 
(40οC µεγ. περιβάλλοντος, 
30οC µέση θερµοκρασία 

24ώρου) 
 

συνεχής 
λειτουργία 
40.000 * 

Φυσική 55οC (1) 
(µέση µετρούµενη µε αντίσταση) 

 
50.000 * 

 
Με ανεµιστήρες 

55οC (1) 
(µέση µετρούµενη µε αντίσταση) 

 
 

* Τα µεγέθη σε όλη την έκταση της παρούσας προδιαγραφής που 
χαρακτηρίζονται µε αυτό το σύµβολο είναι χαρακτηριστικά για τα 
οποία πρέπει να δοθούν εγγυήσεις. 

 
(1) Μπορεί να γίνει αποδεκτή υπερύψωση θερµοκρασίας 65οC µε 

την προϋπόθεση ότι ο κατασκευαστής θα προσκοµίσει στοιχεία 
για να αποδείξει ότι τα µονωτικά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν 
είναι κατάλληλα. 

 
5. Oνοµαστικές Τάσεις και Συνδέσεις Τυλιγµάτων 
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5.1.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Νο. 1  
 

 
Ονοµαστικές Τάσεις 
τυλιγµάτων & λήψεων 

 

Υψηλή τάση 
( H ) 

σε Volts 

 

Μέση τάση 
( M ) 

σε Volts 
 
Ονοµαστική Ισχύς 
kVA 

 
40.000  * 

 
40.000  * 

 
 
Ονοµαστική Πολική 
Τάση 

 
 

150.000   * 

 
15.750  *  σε κενή λειτουργία 

ή 
21.000  *  σε κενή λειτουργία 

 

 
Φασική Τάση 
(σε λειτουργία αστέρα) 

  
9.100 
και 

12.120 
 

 
Σύνδεση 
 

 
Τρίγωνο 

 
Αστέρας 

 
Κλάση Μονώσεως 
(kV) 
 

 
Γραµ. 

 
Ουδέτερος 

 
Γραµ. 

 
Ουδέτερος 

 
των τυλιγµάτων 
 

 
161 

 
--- 

 
25 

 
25 

 
των µονωτήρων 
διελεύσεως      (1) 
 

 
161 

 
--- 

 
25 

 
25 

 
 Οι µετασχηµατιστές πρέπει να έχουν δυνατότητα υπερτάσεως 10% εν 

κενώ και 5% πάνω από την ονοµαστική τάση δευτερεύοντος υπό 
ονοµαστικά kVA, χωρίς ανύψωση της θερµοκρασίας πάνω από το 
επιτρεπόµενο όριο (συντελεστής ισχύος 80% και άνω). 

 
 

(1) Για προδιαγραφές µονωτήρων διελεύσεως αναφερθείτε στις 
σελίδες  8, 9 και 13. 
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5.2. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ   Νο. 2 
 

 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ 

ΜΕ (17) ∆ΕΚΑΕΠΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ( OLTC ) 
 

 
‘Αλλες τάσεις (λήψεις) 
στην ονοµαστική ισχύ. 
 
Ρύθµιση τάσεως 
 

                  +  7,5% 
150kV 
                  - 12,5% 
 

µε βήµατα  1,25% 

 
1. 161.250  
2. 159.375 
3. 157.500 
4. 155.625 
5. 153.750 
6. 151.875 
7. 150.000       21.000 V 
8. 148.125           ή 
9. 146.250       15.750 V 
10. 144.375       σε κενή λειτουργία 
11. 142.500 
12. 140.625                          
13. 138.750                          
14. 136.875                          
15. 135.000                          
16. 133.125                          
17. 131.250 
 

 
Εάν προσφέρεται OLTC που δεν είναι γνωστό και δοκιµασµένο από την ∆ΕΗ 
(δοκιµασµένα OLTC είναι: M.R., AEG, ABB, ELIN, ELPROM) τότε εφόσον 
κατά την κρίση της ∆ΕΗ, γίνει αποδεκτό θα προβλέπεται : 
 
α. Αύξηση του χρόνου εγγύησης σε τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια, τόσο 

για βλάβες του OLTC όσο και για βλάβες του Μ/Σ που οφείλονται σε 
ελαττωµατικά OLTC. 

 
β. Επί πλέον θα παραδίδεται δωρεάν και ένα µονοφασικό OLTC για κάθε 

παραγγελία µέχρι δεκαπέντε (15) τεµάχια Μ/Σ και δύο (2) δωρεάν για 
περισσότερα από δεκαπέντε (15) τεµάχια Μ/Σ. 

 
6. Μηχανισµός Αλλαγής Λήψεων σε Κενή Λειτουργία 
 Ο Μ/Σ ισχύος θα είναι εφοδιασµένος εκτός από τον µηχανισµό 

αλλαγής λήψεων µε φορτίο, µε χειροκίνητο µηχανισµό αλλαγής 
λήψεων χωρίς φορτίο, για να δίνει κατά βούληση δύο ονοµαστικές 
τάσεις χαµηλής τάσεως, δηλαδή 15,75kV και 21kV. Ο µηχανισµός 
αλλαγής λήψεων χωρίς φορτίο νοείται για λειτουργία "εκτός τάσεως". 

 
 
7. Τύπος Πυρήνα Μετασχηµατιστή 
 Πυρήνας από τρία (3) σκέλη. 
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8. Γωνιακή Μετατόπιση και Απαιτήσεις ∆ιατάξεως 
 Η γωνιακή µετατόπιση θα είναι σύµφωνη µε το παρακάτω σχήµα, δηλ. 

οµάδα ζεύξης Dyn1.    H Yψηλή Tάση θα προηγείται της Χαµηλής 
Τάσης µε διανυσµατική διαφορά 30ο.  Η διάταξη του Μ/Σ θα πρέπει 
επίσης να είναι ως φαίνεται παρακάτω : 

 

 
  R  R  R 
 
 
 
  
  
 
 

 
 
   

R  R  R 
 

               H2 
 
 
 
 
  H1                    H3 
 

 
                                   X2 
 
                 Xο 
X1  
 

 

                                              X3 
 
 (H) - Mονωτήρες υψηλής τάσεως (G) - Ακροδέκτες γειώσεως 
 (Χ) - Μονωτήρες χαµηλής τάσεως (R) - Ψυγεία 
 (C) - ∆οχείο διαστολής  (Ε) - Κιβώτιο ελέγχου ανεµιστήρων 
 

Σηµείωση : Η διάταξη των ψυγείων που φαίνεται δεν είναι υποχρεωτική. Οι 
κατασκευαστές µπορούν να προτείνουν την τυποποιηµένη 
διάταξη. 

 

9. Μέγιστος Βαθµός Αποδόσεως 
 Ο µέγιστος βαθµός αποδόσεως είναι επιθυµητός κατά προσέγγιση στο 

παρακάτω φορτίο : 34.000kW (Aναφερθείτε στην αξιολόγηση των 
απωλειών). 

 

 
 

E 

           H1             H2             H3 
 
 
 
 
 
 
        X0           X1          X2          X3 

 
 

C 

G 

G 

max 6m. 

Το ύψος του µετασχηµατιστή δεν θα 
πρέπει να υπερβαίνει τα 9 m, 
συµπεριλαµβανοµένου και του 
δοχείου διαστολής. 

Mέγιστο 8,5 m. 
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10. Στάθµη Θορύβου 
 Οι Μ/Σ θα πρέπει να έχουν στάθµη θορύβου ακουστικής συχνότητας 

που δεν θα υπερβαίνει τις τιµές της τελευταίας έκδοσης του 
Κανονισµού ΝΕΜΑ TR-1. 

 
11. Τάση Βραχυκυκλώσεως 
 Η τάση βραχυκυκλώσεως µεταξύ τυλιγµάτων Υ.Τ. και τυλιγµάτων Χ.Τ. 

πρέπει να µην είναι µικρότερη από 15.2% στα 40.000kVA σε 
οποιαδήποτε λήψη του µηχανισµού αλλαγής λήψεων µε φορτίο 
(Ο.L.Τ.C.). 

 
12. Ρεύµα Κενής Λειτουργίας 
 Το ρεύµα κενής λειτουργίας πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε την 

οικονοµική σχεδίαση. Το επί τοις εκατό ρεύµα κενής λειτουργίας δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τις 12 φορές τις επί τοις εκατό 
προδιαγραφόµενες απώλειες κενής λειτουργίας µε συνθήκες 
ηµιτονοειδούς διεγέρσεως σε ονοµαστική τάση και συχνότητα. 

 Επίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει 2 ½ φορές την παραπάνω τιµή σε 
ονοµαστική συχνότητα και τάση 110% της ονοµαστικής τάσεως. 

 
13. Μηχανισµός Αλλαγής Λήψεων 
 Μηχανισµός αλλαγής λήψεων µε φορτίο (Ο.L.T.C.) τύπου αντιστάσεων 

µε µεταγωγικούς διακόπτες, επιλογικούς διακόπτες και διακόπτες 
αναστροφής, για ρύθµιση της τάσεως από +7,5% έως -12,5% σε 
βήµατα του 1,25% ή µικρότερα. Ο µηχανισµός αλλαγής λήψεων 
(Ο.L.T.C.) θα είναι στην πλευρά της υψηλής τάσεως του 
µετασχηµατιστού. Οι µεταγωγικοί διακόπτες θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο δοχείο λαδιού. 

 
 Ο µηχανισµός της αλλαγής λήψεων µε φορτίο θα είναι ηλεκτροκίνητος, 

θα ελέγχεται µε αυτόµατο σύστηµα ελέγχου για την µεταβολή της 
σχέσεως µετασχηµατιστού µε φορτίο, θα παραδοθεί από τον 
προµηθευτή και θα περιλαµβάνει τους απαραίτητους Μ/Σ εντάσεως, 
ηλεκτρονόµους ρυθµίσεως της τάσεως, αντισταθµιστή πτώσεως 
τάσεως γραµµών κλπ. 

 
 ∆ιαθέσιµη τάση  Σ.Ρ. : 110V 
 ∆ιαθέσιµη τάση τροφοδοσίας:   Μ/Σ τάσεως 15.000 / 100V    50Hz 
             20.000 / 100V    50Hz 
 
 Η διάταξη αντισταθµίσεως της πτώσης τάσεως γραµµής θα έχει δύο 

στοιχεία Χ και R  για αντιστάθµιση της επαγωγικής και ωµικής 
αντίστασης. Τα δύο αυτά στοιχεία θα πρέπει να είναι ρυθµιζόµενα για 
να επιτυγχάνονται τιµές που θα αντιστοιχούν στη πτώση στις 
πρωτεύουσες γραµµές διανοµής 20kV ή 15kV. 

 
 Για την αποφυγή υπερβολικά συχνής λειτουργίας του µηχανισµού 

Ο.L.T.C. είναι απαραίτητο να είναι εφοδιασµένος µε ένα ηλεκτρονόµο 
χρονικής καθυστερήσεως µε δυνατότητα ρυθµίσεως από 10 έως 100 
δευτερόλεπτα. Το σύστηµα ελέγχου πρέπει να εφοδιαστεί µε βηµατική 



  

----------------------------------------------- 
ΙΙγ/ΚΒ/ακ/ss-025e/20.11.2000                                                                                            SS-25 / 14 

7 

συσκευή για να εξασφαλίζεται η αλλαγή κατά µιά µόνο θέση ακόµα και 
αν οι διακόπτες ελέγχου κρατούνται συνεχώς στη θέση "ΕΝΤΟΣ". 

 

 Ο µηχανισµός αλλαγής λήψεων µε φορτίο θα πρέπει να εφοδιαστεί µε 
βοηθητικές επαφές για τηλένδειξη καθώς επίσης και µε ένα 
απαριθµητή λειτουργιών. Πρέπει να ληφθεί φροντίδα για ένα 
µεταγωγέα σε αντίστοιχο πίνακα, το ελάχιστο τριών (3) θέσεων δηλαδή 
: α) Εκτός, β) Αυτόµατη ρύθµιση τάσεως υπό φορτίο, γ) Χειροκίνητη 
ρύθµιση τάσεως από απόσταση - επιτόπια. 

 Ο κινητήρας του µηχανισµού αλλαγής λήψεων θα τροφοδοτείται µε 
τριφασική τάση 220/380V 50Hz. O κινητήρας και ο µηχανισµός 
αλλαγής λήψεων θα προστατεύεται από υπερφορτίσεις,  έλλειψη 
τάσεως και απώλειας µιάς φάσεως, µε αυτόµατο διακόπτη. 

 

- Ο µηχανισµός αλλαγής λήψεων µε φορτίο θα προστατεύεται µε 
κατάλληλο αντισεισµικό ηλεκτρονόµο "BUCHHOLZ". 

- Σε περίπτωση απότοµης διακοπής της τροφοδοσίας του 
κινητήρα ο µεταγωγέας δεν πρέπει να µένει µεταξύ δύο θέσεων. 

 

'Oλοι οι ηλεκτρονόµοι, διακόπτες, ασφάλειες κλπ. του "Ο.L.T.C."   θα 
τοποθετηθούν σε πίνακα ελέγχου υπαίθριου τύπου εγκατεστηµένου 
στον µετασχηµατιστή. 

 Πρέπει να προβλεφθεί µέσα στον πίνακα µία αντίσταση θερµάνσεως 
ελεγχόµενη µε θερµοστάτη η οποία θα τροφοδοτείται µε 
εναλλασσόµενη τάση 220V. 

 
14. Ικανότητα Υπερτάσεως 
 Ο µετασχηµατιστής θα έχει ικανότητα υπερτάσεως χωρίς φορτίο 10% 

και 5% πάνω από την ονοµαστική τάση του δευτερεύοντος µε τα 
ονοµαστικά kVA χωρίς υπέρβαση του ορίου θερµοκρασίας, µε 
συντελεστή ισχύος φορτίου 80% ή υψηλότερο. 

  
15. Εξοπλισµός Ελέγχου Θερµοκρασίας Τυλίγµατος 
 Ο παρακάτω εξοπλισµός ελέγχου θερµοκρασίας τυλίγµατος θα πρέπει 

να παραδοθεί µαζί µε τον µετασχηµατιστή. 
 

15.1. ‘Ενας ηλεκτρονόµος θερµικού οµοιώµατος, τύπου ΑΚΜ 
Σουηδίας, τροφοδοτούµενος από ένα µετασχηµατιστή εντάσεως 
του µονωτήρα Χ3 της χαµηλής τάσεως απoτελούµενος από ένα 
πηνίο θερµάνσεως και ένα θερµόµετρο ενδεικτικού τύπου µε 
ένδειξη µεγίστης τιµής µε δύο (2) φυσικά ανοικτές ρυθµιζόµενες 
επαφές κατ' ελάχιστον, µια για την εκκίνηση των ανεµιστήρων 
και µια για την απόζευξη. 

 

15.2. ‘Ενας ηλεκτρονόµος θερµικού οµοιώµατος, τύπου ΑΚΜ 
Σουηδίας, τροφοδοτούµενος από ένα µετασχηµατιστή εντάσεως 
του µονωτήρα Χ1 της χαµηλής τάσεως και αποτελούµενος από 
ένα πηνίο θερµάνσεως και ένα θερµόµετρο ενδεικτικού τύπου µε 
ένδειξη µεγίστης τιµής και τουλάχιστον µε δύο (2) κανονικά 
ανοικτές ρυθµιζόµενες επαφές, µία για σήµανση και µία για 
απόζευξη. 
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Η θερµική σταθερά των παραπάνω ηλεκτρονόµων θερµικού 
οµοιώµατος πρέπει να αντιστοιχεί στην θερµική χρονική 
σταθερά του µετασχηµατιστή. 

 

16. Μονωτήρες ∆ιελεύσεως 
 Για τους ακροδέκτες Η1, Η2, Η3 : MICAFIL Ελβετίας, τύπου CTF 

(εγγυηµένος από τον κατασκευαστή για BIL 750kV και για µέγιστη τιµή 
αποκoµµένου κύµατος 865kV, µε ελάχιστο µήκος ερπυσµού 
4.000mm).   ‘Αλλοι µονωτήρες διελεύσεως ισοδύναµοι και πλήρως 
εναλλάξιµοι µε αυτούς της MICAFIL, µπορούν επίσης να γίνουν δεκτοί 
κατά την κρίση του Αγοραστή (F+G, ABB, HAEFELY, 
PASSONI+VILLA). 

 Οι µονωτήρες διελεύσεως χαµηλής τάσεως (X1, X2, X3, X0) πρέπει να 
έχουν BIL = 150kV και µήκος ερπυσµού > 600mm. 

 

17. Μετασχηµατιστές Εντάσεως Μονωτήρων ∆ιελεύσεως 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Νο. 3 
 

 
Ακροδέκτες 

 
Αριθµός 

 
Σχέση 

 
Κλάση ακριβείας και 

επιφόρτιση 
 

 
H1, H2, H3 

 

 
1 

 
200 / 1 

25VA, ANSI 2.5L 500     (1) 
για προστασία 
(1Α ονοµαστική ένταση 
δευτερεύοντος). 

 
X1, X3 

 

 
1 

 
--- 

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των ηλεκτρονόµων θερµικού 
οµοιώµατος. 

 
H1, H2, H3 

 

 
1 

 
1000-500/1 

50VA, ANSI 2.5L  1000   (1) 
για προστασία 
(1Α ονοµαστική ένταση 
δευτερεύοντος). 

 
X2 
 

 
1 

 
--- 

 

Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της αυτόµατης ρύθµισης 
τάσης υπό φορτίο. 

 

(1) Η κλάση ακριβείας 5Ρ20, σύµφωνα µε τους κανονισµούς ΙΕC, 
είναι επίσης αποδεκτή. 

 

18. Προστατευτικά ∆ιάκενα 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Νο. 4  
  

 

Ακροδέκτες 
 

Ρύθµιση προστατευτικού διάκενου 
(inches) 

 Από ‘Εως Απόσταση Ρυθµίσεως 
H1, H2, H3 25” 40” 26” 
X1, X2, X3 3” 6” 4,5” 
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 Η συνολική απόσταση των διακένων που καθορίζεται για τους 
µονωτήρες X1, X2, X3 πρέπει να αποτελείται από δύο διάκενα σε σειρά. 

 
19. Σφιγκτήρες Ακροδεκτών 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  5  
 

 
Ακροδέκτες 

 
Κατάλληλος για 

 
∆ιεύθυνση λήψεως 

 
 

H1, H2, H3 
185mm2  πολύκλωνο 
χάλκινο αγωγό 

 

Κατακόρυφη 
 

X1, X2, X3 
 

80mm  σωλήνα 
 

Οριζόντια 
 
Οι ακροδέκτες πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε εύκαµπτους 
σφιγκτήρες συνδέσεων. 

 
20. ‘Αλλα απαιτούµενα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του Μ/Σ και 

ειδικές απαιτήσεις. 
 

α. Ο Μ/Σ πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε τους απαραίτητους 
ανεµιστήρες, αγωγούς, συρµατώσεις και διατάξεις ελέγχου 
αυτόµατης λειτουργίας και εξοπλισµό  εξαναγκασµένης ψύξεως 
µε την επενέργεια των ηλεκτρονόµων θερµοκρασίας τυλίγµατος. 
Πρέπει να ληφθεί φροντίδα και για χειροκίνητο έλεγχο. 

 
β. Μετρητής στάθµης λαδιού πρέπει να προβλεφθεί εφοδιασµένος 

µε επαφές σηµάνσεως χαµηλής στάθµης.  Πρέπει να 
προβλεφθεί ενδεικτικό όργανο θερµοκρασίας λαδιού 
εφοδιασµένο µε επαφές σηµάνσεως και πτώσεως και θα πρέπει 
να είναι τέτοιας διατάξεως ώστε να δίνει την σωστή ένδειξη των 
θερµοκρασιών πάνω από τη θέση επαφών. Οι επαφές 
σηµάνσεως και πτώσεως θα είναι αγείωτες. 

 
γ. Ο Μ/Σ πρέπει να εφοδιαστεί µε ρελέ BUCHHOLZ, αντισεισµικού 

τύπου παρόµοιο µε τον τύπο 10 της VEM µε ηλεκτρικά χωριστές 
επαφές σηµάνσεως και πτώσεως. Ο µηχανισµός αλλαγής 
λήψεων µε φορτίο πρέπει επίσης να προστατεύεται µε ένα ρελέ 
BUCHHOLZ παρόµοιο µε τον τύπο RS-2001 της REINHAUSEN. 

 
δ. 'Ολες οι µικρές καλωδιακές συνδέσεις από τις επαφές 

σηµάνσεως, τα ενδεικτικά πηνία θερµοκρασίας, Μ/Σ εντάσεως, 
συσκευές ελέγχου κτλ. πρέπει να καταλήγουν σε ακροδέκτες 
στο πίνακα ελέγχου ανεµιστήρων, από τον οποίο αναχωρούν τα 
καλώδια ελέγχου για το κτίριο ελέγχου. 'Ολες οι συρµατώσεις θα 
διακρίνονται µε χρώµατα, θα είναι ανθεκτικές στην υγρασία, 
µέσα σε γαλβανισµένους χαλύβδινους σωλήνες. 'Ολοι οι 
ακροδέκτες πρέπει να είναι κατάλληλα αναγνωρίσιµοι.  Ο 
πίνακας ελέγχου ψύξεως πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε 
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αντίσταση θερµάνσεως που θα ελέγχεται µε κατάλληλο 
θερµοστάτη.'Ολα τα κυκλώµατα ελέγχου Χ.Τ. πρέπει να 
δοκιµαστούν µε 2kV, ενδεικνυµένη τιµή  για ένα λεπτό και όλα τα 
δευτερεύοντα τυλίγµατα των Μ/Σ εντάσεως µε 2,5kV 
ενδεικνυµένη τιµή για ένα λεπτό. 

 

ε. Το δοχείο του Μ/Σ πρέπει να είναι τύπου ΚΩ∆ΩΝΑ, µε 
κοχλιωτή, µέσω φλάντζας, σύνδεση προς το κάτω µέρος του 
Μ/Σ, κατάλληλο για πλήρωση µε λάδι σε κενό 28" HG. 

 

στ. Οι φλαντζωτές συνδέσεις για τους µονωτήρες διελεύσεως 
ανθρωποθυρίδες και ψυγεία, πρέπει να είναι σχεδιασµένες έτσι 
ώστε η φλάντζα να µη εκτίθεται στις καιρικές συνθήκες και να 
είναι εφοδιασµένες µε µηχανικά τέρµατα για προφύλαξη της 
φλάντζας. 

  Είναι προτιµητέες οι φλάντζες από CORPRENE (ή ισοδύναµες). 
 

ζ. Ο Μ/Σ πρέπει να είναι πλήρης µέσα σε περίβληµα, δοχείο 
διαστολής, ψυγεία, ανεµιστήρες, αεραγωγοί, ή άλλα εξαρτήµατα 
πρέπει να είναι στηριγµένα στο δοχείο του Μ/Σ ή του 
υπόβαθρου και να µην απαιτούνται ξεχωριστές βάσεις ή 
υποστηρίγµατα. 

 

η. Τα ψυγεία πρέπει να είναι αφαιρετά, και οι συνδέσεις στο δοχείο 
να είναι εφοδιασµένες µε βάνες, έτσι ώστε τα ψυγεία να 
µπορούν να αποµακρυνθούν χωρίς αφαίρεση του λαδιού του 
µετασχηµατιστή. Κάθε ψυγείο πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε 
υποδοχές ανυψώσεως  και βάνες εκκενώσεως ή πώµατα. 
Πρέπει να προβλεφθεί ένα πώµα πληρώσεως στο υψηλότερο 
σηµείο του ψυγείου. 

 

θ. Τα ψυγεία θα πρέπει να στηρίζονται µόνο πάνω στο σώµα του 
µετασχηµατιστή. 

 

ι. Ο µετασχηµατιστής πρέπει να είναι κατάλληλος για τοποθέτηση 
πάνω σε πλατφόρµα µε στρεφόµενους τροχούς µε στενή 
φλάντζα κατάλληλους για την µετακίνηση του µετασχηµατιστή 
γεµάτου µε λάδι. 

  Oι τροχοί πρέπει να έχουν τέτοια διάταξη ώστε να µπορούν να 
περιστραφούν κατά 90ο για αλλαγή κατευθύνσεως κινήσεως του 
µετασχηµατιστή. Η απόσταση των τροχιών πρέπει να είναι 
1435mm (µεταξύ τροχών). 

 

ια. Τα δοχεία του µετασχηµατιστή πρέπει να έχουν υποδοχές για 
γρύλλους και κατάλληλα άκρα ικανά για το χειρισµό όλου του 
βάρους του µετασχηµατιστή γεµάτου µε λάδι και επί πλέον 
πρέπει να υπάρχουν άγκιστρα ή άλλο σύστηµα για πρόσδεση 
συρµατόσχοινου για την έλξη του µετασχηµατιστή. 

ιβ. Ο Μ/Σ πρέπει να είναι κατασκευασµένος κατάλληλα για 
µεταφορά µε σιδηρόδροµο, σε βαγόνι µε χαµηλό δάπεδο.
 Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι απαιτούµενοι 
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περιορισµοί για την µεταφορά στα Ευρωπαϊκά σιδηροδροµικά 
δίκτυα. 

 
ιγ. Ο Μ/Σ θα φορτωθεί µε τον πυρήνα και τα πηνία 

συναρµολογηµένα στο γεµάτο µε λάδι δοχείο. 
 

ιδ. Το δοχείο του Μ/Σ πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε συσκευή 
εκτόνωσης της πίεσης. 

 
ιε. Τα δοχεία διαστολής λαδιού του Μ/Σ θα πρέπει να είναι στερεάς 

κατασκευής και µε αρκετή χωρητικότητα για να διατηρούν 
στεγανότητα λαδιού σε περιοχή µεταβολής θερµοκρασιών 
100οC. Κάθε δοχείο αυτού του είδους πρέπει να είναι 
εφοδιασµένο µε αναπνευστήρα µε υγροσκοπική ουσία 
(σιλικόνη) και ένα χώρο µε βάνες αποστραγγίσεως. Η σύνδεση 
µε σωλήνα µεταξύ του δοχείου του κυρίου Μ/Σ και του δοχείου 
διαστολής πρέπει να περιλαµβάνει τον παραπάνω αναφερόµενο 
ηλεκτρονόµο που θα ενεργοποιείται µε αέριο, τύπου 
BUCHHOLZ, µία βάνα αποµονώσεως και θα πρέπει να 
τοποθετηθεί φλαντζωτή σύνδεση στο σωλήνα µεταξύ δοχείου 
και κυρίου Μ/Σ και της βάνας αποµονώσεως. Η βάνα 
αποµονώσεως µπορεί να µην υπάρχει όταν το δοχείο διαστολής 
έχει χωρητικότητα µικρότερη από 55 U.S. GAL. Ο τρόπος 
εγκαταστάσεως του δοχείου διαστολής πρέπει να είναι έτσι ώστε 
να επιτρέπεται η αποµάκρυνσή του. 

 
ιστ. Οι συνδέσεις καθαρισµού πρέπει να έχουν εσωτερικό σπείρωµα 

διαµέτρου 2". 
  Πρέπει να προβλεφθούν δύο συνδέσεις καθαρισµού. 
 

ιζ. Οι Μ/Σ πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις των υπόψη 
προδιαγραφών για συνεχή λειτουργία, εφ’όσον είναι πλήρεις µε 
λάδι καλής κατάστασης και σε ποιότητα κοινά αποδεκτή για 
µονωτικό λάδι Μ/Σ.  Το λάδι θα είναι σύµφωνο µε τους 
τελευταίους κανονισµούς IEC, δεν θα περιέχει τοξικές ουσίες 
(PCBs κ.τ.λ.) που προκαλούν  βλάβη στο περιβάλλον και θα 
είναι αυτοδιασπόµενο. 
Οι Μ/Σ θα παραληφθούν γεµάτοι µε λάδι. 

 
ιη. Οι µονωτήρες διελεύσεως υψηλής τάσεως πρέπει να 

εφοδιαστούν µε χωρητικές λήψεις για έλεγχο του συντελεστή 
ισχύος. Οι µονωτήρες χαµηλής τάσεως δεν απαιτείται να 
εφοδιαστούν µε λήψεις αυτού του είδους. 

 
ιθ. Οι ανεµιστήρες θα πρέπει να είναι στηριγµένοι πάνω στα ψυγεία 

του Μ/Σ. 
ιι. ‘Ολα τα καλώδια θα πρέπει να είναι τοποθετηµένα πάνω στο 

σώµα του Μ/Σ. 
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21. ∆οκιµές 
 

 21.1. Τυποποιηµένες τάσεις δοκιµής 
 

21.1.1. Kρουστικές δοκιµές 
(Αναφερθείτε στους Κανονισµούς AΝSΙ C. 57.12). 

 Οι κρουστικές δοκιµές πρέπει να εκτελεσθούν για 
κάθε παραγγελόµενο τεµάχιο και θα προηγούνται 
των δοκιµών χαµηλής συχνότητας. Οι 
τυποποιηµένες δοκιµές µε κρουστικές τάσεις 
συνίστανται στην εφαρµογή πάνω στα άκρα των 
τυλιγµάτων υψηλής και χαµηλής τάσεως Η1, Η2, Η3 
και Χ1, Χ2, Χ3 και σύµφωνα µε τον παρακάτω 
τρόπο ενός µειωµένου πλήρους κύµατος, δύο 
αποκοµµένων κυµάτων και ενός πλήρους κύµατος 
µε την την χρησιµοποίηση ενός κύµατος 1,2/50µS 
αρνητικής πολικότητας. Ο µηχανισµός αλλαγής 
λήψεως κατά τη δοκιµή πρέπει να βρίσκεται στη 
θέση 131250/21kV για τις δοκιµές της πλευράς 
Υ.Τ. και στη θέση 161250/21kV για τις δοκιµές της 
Χ.Τ. 

 

- Μειωµένο πλήρες κύµα:  Για αυτή τη δοκιµή το 
εφαρµοζόµενο κύµα τάσεως πρέπει να έχει µέγιστη 
τιµή µεταξύ 50% & 70% των 750kV για τους 
ακροδέκτες υψηλής τάσεως και 150 KV για τους 
ακροδέκτες της χαµηλής τάσεως. 
- Αποκοµµένο κύµα: Για τη δοκιµή αυτή το 
εφαρµοζόµενο κύµα τάσεως πρέπει να είναι 
αποκοµµένο µε κατάλληλο διάκενο. Αυτό πρέπει 
να έχει µέγιστη τάση 865kV για τους ακροδέκτες 
της υψηλής τάσεως, 175kV για τους ακροδέκτες 
της χαµηλής τάσεως και χρόνο υπερπηδήσεως όχι 
µικρότερο από 3 µS αντίστοιχα. 
- Πλήρες κύµα: Για τη δοκιµή αυτή το κύµα τάσεως 
πρέπει να έχει µέγιστη τάση 750kV για τους 
ακροδέκτες υψηλής τάσεως και 150kV για τους 
ακροδέκτες χαµηλής τάσεως, χωρίς υπερπήδηση 
στο µονωτήρα ή στο διάκενο δοκιµής. 

 

21.1.2. Κρουστικές δοκιµές στους ουδέτερους 
(σε κάθε τεµ. Μ/Σ) 
Η δοκιµή στους ουδέτερους πρέπει να προηγείται 
από τη δοκιµή στους ακροδέκτες γραµµής. Η 
δοκιµή συνίσταται στην εφαρµογή στο ουδέτερο 
άκρο Χο και µε την παρακάτω σειρά, ενός 
µειωµένου  πλήρους κύµατος και δύο πλήρων 
κυµάτων µέγιστης τιµής 150kV. 

 
21.1.3. ∆οκιµές εφαρµοζόµενης τάσεως 

(σε κάθε τεµάχιο Μ/Σ) 
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    (1 λεπτό, 50 περίοδοι) 
 
    -  Τύλιγµα υψηλής τάσεως  : 325kV 
    -  Τύλιγµα χαµηλής τάσεως : 50kV 
 

21.1.4. ∆οκιµές επαγόµενης τάσεως (σε κάθε τεµάχιο Μ/Σ) 
Η δοκιµή επαγόµενης τάσεως πρέπει να γίνει µε 
την εφαρµογή µεταξύ των ακροδεκτών του 
τυλίγµατος χαµηλής τάσεως 42kV (ενδεικνυµένη 
τιµή) 120 περιόδων σε 60 δευτερόλεπτα ή 
ισοδύναµη δοκιµή 6000 περιόδων, του µηχανισµού 
αλλαγής λήψεων ευρισκοµένου στη θέση 
161250/21kV. 

 
21.1.5. Μovωτήρες διελεύσεως (∆οκιµές Τύπου) 
 

    α) Κλάση µονώσεως 
        Υψηλή τάση    161kV 
        Χαµηλή τάση    25kV 
        Oυδέτερος χαµηλής τάσεως 25kV 
 

    β)  50 περίοδοι, ένα λεπτό. 
∆οκιµή   διηλεκτρικής αντοχής (εν ξηρώ). 

        Υψηλή τάση    385kV 
        Χαµηλή τάση    70kV 
        Ουδέτερος χαµηλής τάσεως 70kV 
 

 γ) 50 περίοδοι, δέκα δευτερόλεπτα. 
∆οκιµή διηλεκτρικής αντοχής (εν υγρώ). 

     Υψηλή τάση    315kV 
        Χαµηλή τάση    70kV 
       Oυδέτερος χαµηλής τάσεως 70kV 
 

    δ) ∆οκιµή διηλεκτρικής αντοχής σε πλήρες 
        κρουστικό κύµα (1,2/50 µS) 
       Υψηλή τάση    750kV 
     Xαµηλή τάση    150kV 
     Ουδέτερος χαµηλής τάσεως 150kV 
 

 Oι τιµές των παραγράφων  β, γ και δ, νοούνται ότι 
αναφέρονται σε δοκιµές µονωτήρων διελεύσεως 
(όχι εγκατεστηµένων στους Μ/Σ). 

 
21.2. ∆οκιµές ανύψωσης θερµοκρασίας 

 Η δοκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας θα πραγµατοποιηθεί 
σύµφωνα µε τον ANSI  57.12  σε ένα τεµάχιο από κάθε τύπο 
όταν παραγγελθούν ένα ή περισσότερα τεµάχια. 
 

21.3. ∆οκιµή σε µερικές εκφορτίσεις (εκφορτίσεις CORONA) 
  Kατά την διάρκεια της δοκιµής µε επαγόµενη τάση που 

καθορίζεται, στην παρ. 21.1.4. πρέπει να εκτελεσθεί σε όλα τα 
παραγγελόµενα  τεµάχια δοκιµή σε µερικές εκφορτίσεις. 
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  ∆εν πρέπει να υφίσταται ένδειξη για εσωτερική CORONA στην 
ονοµαστική τάση και η τάση RIV (τάση ραδιοφωνικών 
παρενοχλήσεων) στην πλήρη τάση δοκιµής δεν θα υπερβαίνει 
τα 500 µV. 

  Υπερηχητικές µέθοδοι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν για 
τον καθορισµό της πηγής οποιασδήποτε αξιόλογης CORONA. 

 
 21.4. ∆οκιµή στάθµης θορύβου 
  Η δοκιµή στάθµης θορύβου θα γίνει σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

ANSI C57.12 σε ένα τεµάχιο από κάθε παραγγελόµενο είδος. 
 
22. Σχέδια κατασκευαστή. 
 

Ο προµηθευτής πρέπει να στείλει τρία (3) αντίγραφα για έγκριση και 
πέντε (5) αντίγραφα και µια σειρά διαφανειών µε τελικά σχέδια πριν ή 
µετά την φόρτωση των Μ/Σ, για τα ακόλουθα : 

 

α. Σχέδιο γενικών διαστάσεων, πλήρως συναρµολογηµένου 
µετασχηµατιστή. 

 β. Σχέδιο µονωτήρων διελεύσεως. 
 γ. Σχέδιο πινακίδας µετασχηµατιστή. 
δ. ∆ιάγραµµα συρµατώσεων και λειτουργίας του κυκλώµατος 

ψύξεως. 
 ε. ∆ιάγραµµα συνδέσεως των Μ/Σ εντάσεως. 
στ. Χαρακτηριστικές καµπύλες των Μ/Σ εντάσεως, που να δείχνουν 

µε ανοιχτά δευτερεύοντα το κορεσµό, τη σχέση 
µετασχηµατισµού και διόρθωση της φασικής αποκλίσεως. 

ζ. Λεπτοµερειακό σχέδιο διατάξεως και ρυθµίσεως 
προστατευτικών διακένων. 

η. Εγχειρίδιο οδηγιών εγκαταστάσεως, λειτουργίας και 
συντηρήσεως. 

 θ. Ακροδέκτες. 
ι. ∆ιάγραµµα καλωδιώσεων και λειτουργίας του συστήµατος 

αυτόµατου ρυθµίσεως της τάσεως. 
 
23. Φωτογραφίες 
 Πέντε (5) αντίτυπα φωτογραφιών (21 x 28mm) µε ενισχυµένα άκρα στη 

διάσταση των 28mm πρέπει να σταλούν πριν ή µετά από τη φόρτωση 
για τις εξής όψεις : 

 
 - Πλάγια και από πάνω  
 - Με το δοχείο και χωρίς το δοχείο (Μ/Σ ανοιχτός). 
 - Πλήρως συναρµολογηµένος. 
 
24. Πληροφορίες που προέρχονται από τον προσφέροντα 
 Οι προσφέροντες είναι υποχρεωµένοι να υποβάλλουν µαζί µε τις 

προσφορές τους γενικά σχέδια που να δείχνουν πλήρεις διαστάσεις 
του µετασχηµατιστή καθώς επίσης σκαριφήµατα και πληροφορίες για 
όλον τον προτεινόµενο εξοπλισµό. 

 

 Επιπλέον οι προσφέροντες θα παρέχουν συνηµµένα όλες τις 
απαιτούµενες τεχνικές πληροφορίες που βρίσκονται στο παράρτηµα 
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"Β", καθώς επίσης και κάθε προτεινοµένη απόκλιση από την παρούσα 
προδιαγραφή ως και τους λόγους που έγινε αυτό. Εάν η συµπλήρωση 
του παραρτήµατος "Β" δεν είναι πλήρης τούτο θα αποτελέσει ικανή 
αιτία για απόρριψη της προσφοράς, σύµφωνα µε την κρίση του 
Αγοραστή. 

 
25. Ανταλλακτικά για Μετασχηµατιστές 
 Οι µετέχοντες στο διαγωνισµό πρέπει να προσφέρουν τα παρακάτω 

ανταλλακτικά δίδοντας συγχρόνως και τιµές κατά είδος. 
 

    
Å É Ä Ï ÓÅ É Ä Ï ÓÅ É Ä Ï ÓÅ É Ä Ï Ó    

    
Ð        Ð        Ð        Ð            

    
1. Πλήρη µονωτήρα διελεύσεως υψηλής τάσεως. 
2. Πλήρη µονωτήρα διελεύσεως χαµηλής τάσεως. 
 

3. 
Πλήρη οµάδα παρεµβυσµάτων για όλους τους µονωτήρες 
διελεύσεως, καλύµµατα, φλάντζες ψυγείων, ανθρωπο-
θυρίδες, και χειροθυρίδες για ένα µετασχηµατιστή. 

4. Οµάδα ανεµιστήρος ψύξεως και ηλεκτροκινητήρος. 
 

5. 
Οµάδα ανταλλακτικών για κάθε εξάρτηµα υποκείµενο σε 
πιθανή βλάβη κατά τη λειτουργία των ηλεκτρονόµων, 
επαφέων, οργάνων, διατάξεων προστασίας κ.λ.π. 

5α. Ηλεκτρονόµος αυτόµατης ρύθµισης τάσεως. 
 

 
6. 

Οµάδα ανταλλακτικών, υποκείµενα σε πιθανή βλάβη κατά τη 
λειτουργία, για τον µηχανισµό αλλαγής λήψεων υπό φορτίο 
(πλήρη οµάδα επαφών για το µεταγωγικό διακόπτη κ.λ.π.) 
αναφερόµενα λεπτοµερώς κάθε ένα µε τη τιµή του. 

7. Οµάδα ανταλλακτικών για το σύστηµα ρυθµίσεως τάσεως. 
 

8. 
'Ενα set πηνίου υψηλής και χαµηλής τάσεως για µια φάση. 
Τα τυλίγµατα του πηνίου θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα 
στο ύψος, µε τερµατικούς µονωτικούς δίσκους έτοιµα για 
εγκατάσταση, παραδοτέα µέσα σε δοχείο µε λάδι. 

    
 Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα να καθορίσει τα ανταλλακτικά τα 
οποία ο προµηθευτής θα πρέπει να προµηθεύσει µε βάση τις τιµές της 
προσφοράς του, κατά τη στιγµή υπογραφής της σχετικής συµβάσεως. 
Για το λόγο αυτό οι προσφορές θα πρέπει να περιλαµβάνουν 
απαραίτητα τις τιµές µονάδος ανταλλακτικών. 
Σε αντίθετη περίπτωση ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωµα απορρίψεως 
της προσφοράς. 

 
26. Συσκευασία παρελκόµενων του Μ/Σ 
 

Τα παρελκόµενα του Μ/Σ θα πρέπει να είναι συσκευασµένα εντός 
στιβαρών ξύλινων κιβωτίων µεγίστου µεικτού βάρους πέντε (5) τόνων. 
Η παραπάνω απαίτηση δεν συµπεριλαµβάνει τους µονωτήρες 
διελεύσεως του Μ/Σ οι οποίοι θα πρέπει να είναι συσκευασµένοι 
ξεχωριστά, ένας µονωτήρας ανά ένα ξύλινο κιβώτιο. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  SS-25 / 14 
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 
150/15,75-21kV, 40/50 MVA 

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ  
 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

ÔÌÇÌÁ ÂÔÌÇÌÁ ÂÔÌÇÌÁ ÂÔÌÇÌÁ Â    
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 
 
 
1. Τύπος Μετασχηµατιστή (σύντοµη περιγραφή)  : ………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 

2. Ισχύς µετασχηµατιστή χωρίς τη χρήση των 
 ανεµιστήρων ψύξεως    : ………….. *MVA 
 

3. Ισχύς µετασχηµατιστή µε τους ανεµιστήρες 
 ψύξεως σε λειτουργία    : ………….. *MVA 
 

4. Συνδεσµολογία µετασχηµατιστή   : ………………….. 
 

5. Τύπος πυρήνα     : ………………….. 
 

6. Σχέση σε κενή λειτουργία στην κυρία 
 θέση Νο 7 του µηχανισµού αλλαγής λήψεων : ………………….. 
 

7. Στοιχεία λειτουργίας 
 (θα εγγυηθούν από τον πωλητή όπως παρακάτω) : 
 

 7.1. 
  

 

 
Τάση 

 

Απώλειες κενής 
λειτουργίας 

 
(Watts)   * 

 

Ρεύµα διεγέρσεως 
επί τοις % των 
ονοµ. kVA 
(40.000)  * 

i.   στην ονοµαστική τάση 
     15,75kV 
ii. στο 110% της 
     ονοµαστικής τάσεως 

  

i.   στην ονοµαστική τάση 
     21kV 
ii. στο 110% της 
     ονοµαστικής τάσεως 

  

 
Οι απώλειες κενής λειτουργίας µετρούµενες µετά τις κρουστικές 
δοκιµές (σε Watts) θα θεωρηθούν σαν βάση για εγγυηµένη δοκιµή. 
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7.2. Συνολικές απώλειες και σύνθετες αντιστάσεις στη κύρια θέση 
150/21kV 

 (Χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η απαιτούµενη ισχύς για το σύστηµα 
ψύξεως) 

 
 α. Φόρτιση τυλίγµατος 150kV / 21kV 
 

 
Φορτίο kVA 

 

 
Συνολικές 

απώλειες kW * (1) 

 
Συνθετ.Αντίσταση %  * 

(2) 
50.000   
40.000   
30.000   
20.000   

 
 β. Φόρτιση τυλίγµατος 150kV / 15,75kV 
 

 
Φορτίο kVA 

 

 
Συνολικές 

απώλειες kW * (1) 

 
Συνθετ.Αντίσταση %  * 

(2) 
50.000   
40.000   
30.000   
20.000   

 
(1) Kαµµία ανοχή πάνω από τις τιµές που καθορίζονται. Για 

ποινές  βλέπε σελ. 22. 
(2) Οι προβλεπόµενες ανοχές των Κανονισµών ΙΕC 

επιτρέπονται µε τον όρο ότι καµµία τάση 
βραχυκυκλώσεως σε οποιαδήποτε θέση θα έχει 
πραγµατική τιµή µικρότερη του 19% στα 50.000 kVA. 
Σε περίπτωση που η πραγµατική τάση βραχυκυκλώσεως 
είναι   µικρότερη από 19% σε οποιαδήποτε λήψη ο 
µετασχηµατιστής θα απορρίπτεται. 

 
 7.3 Οι εγγυηµένες απώλειες χαλκού αναφέρονται στους 85οC. 
 
8. Ανύψωση θερµοκρασίας τυλιγµάτων 
 (για θερµοκρασία περιβάλλοντος 40οC) 
 α. Φυσική ψύξη στα 40.000kVA  : …………..… oC* 
 β. Ψύξη µε ανεµιστήρες στα 50.000kVA : ………….…. oC* 
 
9. Απαιτούµενη ψύξη 
 α. Εξαναγκασµένη κυκλοφορία αέρος 
     (σύνολο ανεµιστήρων)  : …………..………… kW 
 β. Αριθµός ψυγείων   : ………………………….. 
 γ. Ισχύς ανεµιστήρων   : ……….. kW ανά ψυγείο 
 δ. Ισχύς αντλιών   : ……….. kW ανά ψυγείο 
 ε. Συνολική απαιτούµενη ισχύς 
  συστήµατος ψύξεως  : …………………….. kW 
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10. Μηχανισµός αλλαγής λήψεων υπό φορτίο (Ο.L.T.C.) 
 
 α. Αριθµός θέσεων    : ………………….. 
 β. ∆ιαφορά τάσεως µεταξύ θέσεων  : ……………….. V 
 γ. Ονοµαστική ένταση του O.L.T.C.  : ……………….. A 
 δ. Τύπος µηχανισµού αλλαγής λήψεων 
  υπό φορτίο και όνοµα κατασκευαστή : ………………….. 
  ………………………………………………………………………….. 
 
11. Μετασχηµατιστές εντάσεως µονωτήρων διελεύσεως 
 (Σχέση, κλάση ακριβείας και επιφόρτιση) 
 
 α. Στους ακροδέκτες Η1, Η2, Η3  : ………………….. 
 β. Στους ακροδέκτες Χ1, και Χ3  : ………………….. 
 γ. Στον ακροδέκτη Χ2    : ………………….. 
 
12. Μονωτήρες ψηλής τάσεως (τύπος, Β.Ι.L., ονοµαστική τάση και ένταση,
 µήκος ερπυσµού κλπ) : 
 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
13. Μονωτήρες χαµηλής τάσεως (τύπος, Β.Ι.L., ονοµαστική τάση, ένταση 

κλπ) : 
 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
14. Ρύθµιση προστατευτικού διάκενου 
 
 α. στους ακροδέκτες Η1, Η2, Η3 : από ….…." έως ….…..” 
 β. στους ακροδέκτες Χ1, Χ2, Χ3 : από ….…." έως ….…..” 
 
15. Εύκαµπτοι σφικτήρες συνδέσεως 
 (περιλαµβανόµενα στην προµήθεια) : ………………………….. 
 
16. ∆οκιµές (αποδοχή προδιαγραφών δοκιµών) : ………………………….. 
 
17. Σύνθετη αντίσταση στα 50 ΜVA. 
 
 α. στη θέση Νο 1   : ………………………. % 
 β. στη θέση Νο 17   : ………………………. % 
 
 
18. Πυκνότητα µαγνητικής ροής στην 
 ονοµαστική τάση    : ………………………….. 
 
19. Μέγιστη επιτρεπόµενη διάρκεια βραχυκυκλώσεως : ….. 5 sec ……… 
 
20. Στάθµη θορύβου 
 (Οι Μ/Σ πρέπει να έχουν στάθµη 
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ακουστικού θορύβου που να µην 
υπερβαίνει τις τιµές που καθορίζονται 
στους κανονισµούς ΝΕΜΑ, τελευταία 
έκδοση για µετασχηµατιστές)  : ………………………….. 

 
21. Ρύθµιση τάσεως µε πλήρες φορτίο 
 
 α. στην ονοµαστική λειτουργία και συνφ=1 : ………………….. 
 β. συνφ = 0,85     : ………………….. 
 
22. Μέγιστος βαθµός αποδόσεως 
 
 α. στα 150/15,75kV 
 

   
συνφ = 1 

 
συνφ = 0,85 

 
50.000 kVA   
40.000 kVA   
20.000 kVA   
10.000 kVA   

 
 β. στα 150/21kV 
 

    
συνφ = 1 

 
συνφ = 0,85 

 
50.000 kVA   
40.000 kVA   
20.000 kVA   
10.000 kVA   

 
 
23. ∆υνατότητα υπερτάσεως 
 
 α. σε λειτουργία χωρίς φορτίο   :
 ………………………….. 
 β. σε λειτουργία στα ονοµαστικά kVA : ………………………….. 
 
24. Tύπος δοχείου µετασχηµατιστή 
 (να περιγραφεί από τον προσφέροντα) : ………………………….. 
 
25. Εξοπλισµός προστασίας και ελέγχου 
 (να αναφερθεί λεπτοµερώς από τον  
 προσφέροντα)    : ………………………….. 
 
26. Κατασκευαστικά σχέδια µετασχηµατιστή : ………………………….. 
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27. Καθαρά βάρη και διαστάσεις 
 
 - Πυρήνας και τυλίγµατα   : …………………….. kgs 
 - Kάλυµµα και εξαρτήµατα   : …………………….. kgs 
           - Λάδι      : …………………….. kgs 

- Συνολικό βάρος 
  (συµπεριλαµβανοµένων µονωτήρων 
  διελεύσεως, ψυγείων και δοχείου διαστολής) : …………………….. kgs 

 - Βάρος ανύψωσης (βαρύτερο τεµάχιο) : …………………….. kgs 
 - Συνολικό ύψος    : ………………………. m 
 - ‘Υψος πάνω από το κάλυµα  : ………………………. m 
 - ‘Yψος που απαιτείται για την 

  αποµάκρυνση του δοχείου 
  (µε τους µονωτήρες υψηλής 

   τάσεως χωρίς τη διάταξη ανυψώσεως) : ………………………. m 
 - ∆ιαστάσεις της προβολής του Μ/Σ στο επί- 
   πεδο εδράσεώς του αναφερόµενες σε άξονα 
   διερχόµενο από τους µονωτήρες ψηλής τάσεως 
   • Παράλληλα προς τον παραπάνω άξονα : ………………………. m 
   • Κάθετα προς τον παραπάνω άξονα  : ………………………. m 
 
28. Βάρος φορτώσεως κατά προσέγγιση 
 - Κανονική µέθοδος µεταφοράς 

  (µε λάδι ή αέριο)    : ………. µε λάδι ……….. 
 - Βαρύτερο τεµάχιο προς µετακίνηση για 
   µεταφορά µε λάδι    : …………………….. kgs 
 - Συνολικά βάρη φορτώσεως για µεταφορά 
   µε λάδι     : …………………….. kgs 
 
29. Προδιαγραφές φορτώσεως κατά προσέγγιση 

- Μ/Σ εντός δοχείου µε λάδι  : …………………..….. m3 
- Εξαρτήµατα χωριστά µεταφερόµενα : …………………..….. m3 

 
30. Στηρίζονται τα ψυγεία µόνο πάνω στο 
 σώµα του Μ/Σ  ;    : ………………………….. 
 
31. Στηρίζονται οι ανεµιστήρες πάνω στα 
 ψυγεία ;     : ………………………….. 
 
32. Αποκλίσεις, εάν υπάρχουν, από την παρούσα 
 προδιαγραφή καθώς και τους λόγους : ………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………….. 
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ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  SS-25 / 14 
 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 
150/15,75-21kV, 40/50 MVA 

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ  
 

 

ÔÔÔÔÌÇÌÁ ÂÌÇÌÁ ÂÌÇÌÁ ÂÌÇÌÁ Â    
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 
 
ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
Αρχικό κόστος Μ/Σ και απώλειες 
Μ/Σ ονοµ. ισχύος      kVA  : 40.000 / 50.000 
Βασική φόρτιση   kVA  : 40.000 
Bασική φόρτιση   kW  : 34.000 
 

Αρχικό κόστος Μ/Σ (Το συνολικό κόστος του Μ/Σ θα υπολογιστεί από τον 
Αγοραστή ο οποίος θα θεωρήσει την τιµή C και F του Πωλητή όπως αυτή θα 
τροποποιηθεί µετά την αποτίµηση των προτεινοµένων όρων πληρωµής.    Θα περι-
λαµβάνει επίσης και τους σχετικούς δασµούς, αναλογία των απαιτουµένων αντ/κών 
και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση που ο Αγοραστής θα κρίνει αναγκαία για την 
σύγκριση των τιµών).     : k = ……………….. €. 
 
 

Απώλειες σε κενή λειτουργία 
(µε ονοµ.τάση 150/21kV)    : A= ……………….… kW 
 

Απώλειες χαλκού στα 40.000kVA 
(για τύλιγµα φορτισµένο µε τάση 
150 προς 21kV)     : B = ………………… kW 
 
Oλικές απώλειες     : Α+Β= ……………… kW 
 
Ετήσιο κόστος Μετασχηµατιστή 
1. Ετήσια δαπάνη εξυπηρετήσεως 

κεφαλαίου  (9,37%)    : 
9 37

100

, k
= ……………. €. 

 
2. Απώλειες ισχύος 

 (€. 112 ανά kW-έτος)   :         112  . (Α+Β)= ………€. 
 

 

3. Απώλειες ενέργειας (0,0372€ - ανά kWh) 
 α) Απώλειες σε κενή λειτουργία για 8760 ώρες : 0,0372 .A.8760 = …… . € 

 β) Απώλειες χαλκού   (συντελεστής φορτίου 50%, 
     συντελεστής απωλειών 30%, 

    ώρες απωλειών 2630)    :    0,0372. 
Β . 2630 = ….. €. 

 
Ολικό Ετήσιο Κόστος : (άθροισµα) =         ……………………. €. 
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ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΙΣΧΥΟΣ 
150/15,75-21kV, 40/50 MVA 

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΕΩΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΟ  
 

 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΩΛΗΤΗ 
 
 
Ποινές για υπερβάσεις των απωλειών 
 
Αναφερόµενοι στις απώλειες χαλκού και κενής λειτουργίας ο Μ/Σ θα 
θεωρείται ότι επιθεωρήθηκε µε επιτυχία εφόσον οι διαπιστωθείσες απώλειες 
κατά τις δοκιµές δεν υπερβαίνουν την µέγιστη ανοχή την προδιαγραφόµενη 
στις προδιαγραφές ΙΕC, συγκρινόµενες µε εκείνες τις οποίες εγγυάται ο 
προµηθευτής. ∆ιαφορετικά ο Μ/Σ θα απορρίπτεται. Σε κάθε Μ/Σ που 
δοκιµάστηκε µε επιτυχία κάθε διαφορά στις απώλειες έναντι των εγγυηµένων 
(χωρίς ανοχή) θα πρέπει να είναι αρνητική ή µηδέν. Εάν η διαφορά είναι 
θετική, δηλαδή οι απώλειες που διαπιστώθησαν κατά τις δοκιµές 
υπερβαίνουν τις εγγυηθείσες (χωρίς ανοχή) θα επιβάλλεται ποινή στον 
προµηθευτή αποτελούµενη από : 
 
€.      8.150,95 ανά kW  υπερβάσεως των απωλειών κενής λειτουργίας 
 
€.   3.283,59 ανά kW  υπερβάσεως των απωλειών χαλκού 
 
Το ποσόν που αντιστοιχεί για την υπέρβαση των απωλειών χαλκού θα 
µπορεί να αντισταθµίζεται από το ποσό για µειωµένες απώλειες κενής 
λειτουργίας, εφόσον υπάρχουν και αντίστροφα. 
 
Βέβαια, εάν το αλγεβρικό αυτό άθροισµα είναι αρνητικό ο προµηθευτής δεν 
διακαιούται καµµιά πρόσθετη πληρωµή, ενώ αν το άθροισµα αυτό είναι θετικό 
το πρόστιµο θα επιβάλλεται. 
 
ΑΑ/ΚΒ/Ιούλιος 1984 
ΑΑ/ΚΒ/Αύγουστος 1985 
ΑΑ/ΚΒ/γπ/21.12.88 
ΑΑ/ΚΒ/γπ/18.7.90 
ΑΑ/ΚΒ/γπ/Ιούλιος 1991 
KB/εµ/Ioύλιος 1994 
ΚΒ/ακ/Νοέµβριος 1995 
KB/ακ/Μάιος 1996 
SS-25/13 / ΚΒ/ακ/Ιούλιος 1998 
ΑΓ/ακ/Οκτώβριος 1999 
ΑΓ/ακ/Νοέµβριος 2000 




























