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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 
1. ΠΡΟΔ. GR - 252/71 Πλάκες επικάλυψης υπογείων καλωδίων Μ. &  Χ.Τ. 
 

2. Τ.Π. ΔΚΣΔ - 253/01 Πλάκες επικάλυψης υπογείων καλωδίων 150 kV 
 

3. Τ.Π. ΔΜΚΛΔ - 191/95 Πλέγμα σήμανσης υπογείων καλωδίων Υ.Τ. 150 kV 

 

4. Τ.Π. ΔΚΣΔ - 267/02 Χυτοσιδηρό πλαίσιο και κάλυμμα φρεατίων για κιβώτια                    

                                                    λυομένων επαφών καλωδίων 150 kV 
 

5. Τ.Π. ΔΜΚΛΔ - 192/02  Πινακίδες και ορθοστάτες επισήμανσης υπογείων καλωδίων  

                                                      150     kV 
 

6. Τ.Χ.                              Smooth tubes / three tubes and corrugated tubes 

 

7. Τ.Χ.                              Closing devices for empty smooth and corrugated tubes 

 

8. Τ.Χ.                              Jointing system for smooth tubes / three tubes with a  

                                                       diameter of   50 mm     

 

9. Τ.Χ.                              Prefabricated reinforced concrete manholes and manhole  

                                                       covers 

  

10. Τ.Χ.                              Marker tape 
 

11. Τ.Π. ΔΔ - 168/Νοεμ.07    Μονοπολικό καλώδιο 1x800 mm2  Al με μολύβδινο   

                                                         μανδύα,  μόνωσης XLPE, 150 kV 

 

12. Τ.Π.ΔΔ - 175/ Νοεμ.07     Μονοπολικός σύνδεσμος ευθυγραμμίας (CROSS –      

                                                         BONDING) καλωδίων 150 kV XLPE 

 

13.        ΔΜΚΛΔ-173/10.11.97       Ακραίο μονοπολικό κιβώτιο εσωτερικού χώρου προς   

                                                         μεταλλοενδεδυμένους πίνακες 150kV GIS.  
 

14. Τ.Π. ΔΕΕΔ -385/ 11.2017  Μεταλλικό κιβώτιο λυομένων επαφών άμεσης γείωσης   

                                                         μανδυών καλωδίων   150 kV (EARTHING BONDING                                

                                                         LINK BOX)  
 

15         Τ.Π. ΔΔ – 1/Νοεμ.07         Συγκεντρικό καλώδιο χαλκού 1x120+120 mm
2 
 και    

             Συμπλ. Νο1/2011                χάλκινο καλώδιο γείωσης 1x120 mm
2 
.
 
 

 

 

 16. ΧΚ 11.01/87                  Ηλεκτρολυτική επιψευδαργύρωση αντικειμένων από  

                                                         σίδηρο ή Χάλυβα 

 

17. ΧΚ 11.02/88                 Επιψευδαργύρωση με εμβάπτιση εν θερμώ αντικειμένων  

                                                         από   σίδηρο ή χάλυβα 

 

18. ΧΚ 11.04/88 (Αναθ. 92)    Ηλεκτρολυτική επικασσιτέρωση 

 

19. ΠΡΟΔ. S 85/63 (Συμπλ.Νο1/84 & Νο2/02)  Επικασσιτερωμένοι χάλκινοι αγωγοί                                            

 

20. Τ.Π.                                    Καλώδιο πιλότ 50x2x0.8, σύνδεσμος 

 

21. Τ.Χ.                                    Καλώδιο 48 (4x12) μονότροπων οπτικών ινών. 

d.balampanis
 22.	 Τ.Π			     Πίνακας Siemens  GIS  Υ/Σ Χανίων
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ - 168 / Νοέμβριος 2007 
 
 
 
 
 

ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 150 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 
 
1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
2.   ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ 
 
3.   ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
4.   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
5.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ - 168 

 
ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 150 kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ XLPE 

 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή, δοκιμή και προμήθεια 
μονοπολικού καλωδίου 150 kV με μόνωση από διασταυρωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE), το 
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τροφοδότηση Κέντρων Διανομής 150/20 kV. 
 
 
2. ΛΕΞΕΙΣ - ΚΛΕΙΔΙΑ 
 
Υπόγειο καλώδιο Υ.Τ., Μόνωση XLPE, Μολύβδινος μανδύας, Μανδύας πολυστρωματικού 
τύπου, 87/150kV. 
 
 
3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
3.1. Γενικά 
 
Το καλώδιο  τοποθετείται απ' ευθείας στο έδαφος μέσα σε χαντάκι είτε σε οριζόντια διάταξη 
(FLAT FORMATION) είτε σε τριγωνική διάταξη σε επαφή (TREFOIL FORMATION). 
Οι μανδύες των καλωδίων θα συνδέονται με μια από τις παρακάτω μεθόδους 
διασταύρωσης (CROSS - BONDING SYSTEM), οι οποίες θα καθορίζονται επακριβώς στα 
τεύχη του κάθε Έργου: 
 
- Μέθοδος Συνεχούς Διασταύρωσης Μανδυών με ή χωρίς αντιμετάθεση αγωγών καλωδίων 
  (CONTINUOUS CROSS - BONDING WITH OR WITHOUT TRANSPOSITION OF CABLES). 
 
- Μέθοδος Τμηματικής Διασταύρωσης Μανδυών με ή χωρίς αντιμετάθεση αγωγών  
  καλωδίων (SECTIONALIZED CROSS - BONDING WITH OR WITHOUT TRANSPOSITION OF   
  CABLES). 
 
- Άλλος τρόπος σύνδεσης ή μέθοδος που θα προσδιορίζεται επακριβώς. 
 
Η διαδρομή των καλωδίων 150 kV μελετάται και  καθορίζεται από τη ΔΕΗ, λαμβάνοντας 
υπόψη, μεταξύ άλλων και όλα τα γειτονικά καλώδια ισχύος που μπορούν να επηρεάσουν 
τη λειτουργία των υπόψη καλωδίων, καθώς και τα δίκτυα των άλλων Οργανισμών. 
 
3.2.  Λεπτομέρειες τοποθέτησης καλωδίου στο χαντάκι : 
 
Αριθμός τριφασικών κυκλωμάτων στο χαντάκι : Ένα (1)  
Διάταξη : Οριζόντια με αξονική απόσταση των καλωδίων 250 mm ή τριγωνική σε επαφή. 
Βάθος τοποθέτησης (οριζόντιο επίπεδο των αξόνων των καλωδίων ή κέντρο του  
τριγώνου) : 
(α) 1,35 m. για την οριζόντια διάταξη. 
(β) 1,30 m. για την τριγωνική διάταξη.  
Προστασία : Οπλισμένες πλάκες μπετόν καταλλήλων διαστάσεων πάνω από την οριζόντια 
ή τριγωνική διάταξη. 
 
3.3. Χαρακτηριστικά Συστήματος 
 
Τα υπόψη καλώδια 150 kV προορίζονται να λειτουργήσουν στο Σύστημα που έχει τα 
παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά : 
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- Ονομαστική τάση συστήματος : 150 kV 
- Μέγιστη : 170 kV 
- Κρουστική : 750 kV, 1.2/50 μs (BIL 750 kV) 
- Συντελεστής πλάτους υπέρτασης 
  χειρισμών : 2,5 
- Συχνότητα : 50 Ηz 
- Ουδέτερος κόμβος : Αποτελεσματικά γειωμένος 
- Ισχύς βραχυκυκλώσεως : 6500 MVA 
- Ένταση βραχείας διάρκειας : 25 kA σε 0,5 s κατ' ελάχιστον 
- Μεταβολές θερμοκρασίας : Μεταξύ ελάχιστης 15° C και μέγιστης 25° C 
  στο έδαφος και ελάχιστης -5° C και μέγιστης 
  +40° C στον αέρα 
- Ειδική θερμική αντίσταση εδάφους : 1,0 Κ. m/W (χειμώνας) 1,5 Κ. m/W (καλοκαίρι) 
- Συνθήκες φόρτισης : 
        - Σταθερό φορτίο για 24 ώρες 
         (Συντελεστής φορτίου 100%) 
        - Διάγραμμα μεταβολής φορτίου : 6 ώρες 100% φορτίου 
 : 2    "      50%         " 
 : 6    "      100%       " 
 : 10  "      50%         " 
        (Συντελεστής φορτίου = 75%) 
      - Διάγραμμα φορτίου ανάγκης : 3 ώρες 100% φορτίου 
        (Για 5 διαδοχικές μέρες το χρόνο) : 2   "      108%      " 
        (Συντελεστής φορτίου = 75,7%)  
 
3.4. Χαρακτηριστική τάση καλωδίων 
 
Τα καλώδια που προδιαγράφονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή έχουν την ακόλουθη 
χαρακτηριστική τάση : U◦/U (Umax) = 87/150 (170) kV 
όπου :  

     Uo  είναι η χαρακτηριστική τάση (R.M.S) βιομηχανικής συχνότητας    
     μεταξύ αγωγού και γης ή μεταλλικού μανδύα : Uo = 87 kV. 

 
    U είναι η χαρακτηριστική τάση (R.M.S) βιομηχανικής συχνότητας   
    μεταξύ των φάσεων : U = 150 kV. 

 
    Umax είναι η μέγιστη (R.M.S) βιομηχανικής συχνότητας μεταξύ  
    φάσεων για την οποία το καλώδιο και τα εξαρτήματα του έχουν   
    σχεδιαστεί :  Umax = 170 kV. 

 
Στάθμη μονώσεως καλωδίου (BIL) : 750 kV. 
 
 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
Η  παρούσα  προδιαγραφή  συσχετίζεται  με  τους  εξής  Κανονισμούς  (ισχύουν οι 
τελευταίες αναθεωρήσεις τους)  : 
 
4.1.  IEC 60840/2004-04      "Power cables with extruded insulation and their accessories for  
                                              rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV) up to 150 kV  
                                              (Um = 170kV) - Test methods and requirements". 
4.2.  HN 33-S-52/1988         " Single - core cables with polymeric insulation for rated voltages 
                                               of 36/63(72,5) kV and 52/90 (100) kV (and up to 87/150 (170) kV)". 
4.3  Περιοδικό ELECTRA  (CIGRE) No 141/APRIL 92 (WG 21.14) “ Guidelines for tests on 
                                               high voltage cables with extruded insulation and laminated pro- 
                                               tective coverings. 
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4.4.  IEC - 60229/1982        " Tests on cable oversheaths which have a special protective  
                                               function and are applied by extrusion". 
4.5.  IEC - 60228/1978        "Conductors of insulated cables". 
4.6.  IEC - 287                     " Electric cables - calculation of the current rating". 
4.7.  BS - 801/1984             " Composition of lead and lead alloy sheath of electric cables". 
4.8.  NF C32 - 050/79          " Conducteurs et cables comportant un revetement metallique". 
4.9.  DIN 17640/ 1959         " Lead and lead alloys for cable sheathing". 
4.10.HD (CENELEC) HD 632 S1  : 1998 / pr A1 : 2001, part 1 : General test requirements. 
4.11.HD (CENELEC) HD 632 S1  : 1998 / pr A1 : 2001, part 2 : Additional test methods. 
 
 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ   
 
Γενικά 
 
Τα αναφερόμενα καλώδια θα μελετηθούν, θα κατασκευασθούν και θα δοκιμασθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής περιγραφής, τους αναφερόμενους σε 
αυτή Κανονισμούς, αλλά και σύμφωνα προς τη σύγχρονη τεχνική στο χώρο των καλωδίων 
Υ.Τ. συνθετικής μόνωσης. 
Η μόνωση και τα δύο ημιαγώγιμα στρώματα αυτής θα παράγονται με την μέθοδο της 
ταυτόχρονης τριπλής εξώθησης (TRIPLE EXTRUSION METHOD). 
Ο βουλκανισμός της μόνωσης και των ημιαγωγίμων στρωμάτων θα γίνεται σε ξηρό 
περιβάλλον (DRY CURING METHOD) είτε με την μέθοδο ξηρού αζώτου είτε με ειδικό 
σωλήνα βουλκανισμού (LONG LAND DIE PROCESS) και με ξηρά ψύξη (DRY COOLING 
PROCESS), πάντα κάτω από συνθήκες απόλυτης καθαρότητας. 
Το υλικό της μόνωσης θα είναι "υπερκαθαρού τύπου" (SUPER CLEAN MATERIAL) έτσι 
ώστε η παραγόμενη μόνωση να είναι χωρίς κενά ή ακαθαρσίες (VOID - FREE, 
CONTAMINATION AND TRANSLUCENT - FREE INSULATION). 
Επίσης, το υλικό των ημιαγώγιμων στρωμάτων θα πρέπει να είναι καθαρό, έτσι ώστε τα 
στρώματα να είναι απαλλαγμένα από κενά, ακαθαρσίες και προεξοχές (VOIDS, 
CONTAMINANTS AND PROTRUSIONS - FREE LAYERS). 
Μετά από αυτό θα λαμβάνει χώρα η διεργασία (CORE TEMPERING) απομάκρυνσης από τη 
μόνωση των υποπροϊόντων χαμηλής μοριακής δομής (π.χ. Μεθάνιο), τα οποία μπορούν να 
προκαλέσουν προβλήματα στη μόνωση σε συνθήκες υψηλών θερμικών φορτίσεων. 
Η χρησιμοποιούμενη από τον Κατασκευαστή εγκατάσταση παραγωγής της μόνωσης θα 
πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου, ενδεικνυόμενου για κατασκευή καλωδίων μεγάλου 
πάχους μόνωσης ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφο πάχος μόνωσης χωρίς εκκεντρότητα 
(ΕCCENTRICITY OF THE INSULATION). 
Το καλώδιο θα είναι εφοδιασμένο με μέσα προστασίας έναντι της κατά μήκος διάδοσης 
υγρασίας (διαμήκης προστασία - LONGITUDINAL PROTECTION) σε περίπτωση βλάβης του 
εξωτερικού μανδύα (υλικό διογκούμενο όταν έλθει σε επαφή με νερό, κτλ.), καθώς και μέσα 
προστασίας έναντι της διάχυσης εξωτερικής υγρασίας και υδρατμών στο εσωτερικό του 
καλωδίου (ακτινική προστασία - RADIAL PROTECTION) με τη χρήση μεταλλικού μανδύα 
(χυτός μολύβδινος ή συγκολλητός αλουμινίου, ανάλογα με τον αιτούμενο τύπο καλωδίου). 
Επίσης ο αγωγός του καλωδίου θα είναι προστατευμένος έναντι της κατά μήκος διάδοσης 
υγρασίας με τη χρήση ειδικού υλικού ανάμεσα στα συρματίδια του (BLOCKED STRΑNDS). 
Γενικά η κατασκευή του καλωδίου, αλλά και ειδικά η παραγωγή της μόνωσης θα πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από την πλέον υψηλή ποιότητα κατασκευής (HIGH QUALITY 
MANUFACTURING). 
Τα παραγόμενα καλώδια θα πρέπει να παρακολουθούνται αυτόματα με συσκευές σε όλα τα 
στάδια της παραγωγής για τον έλεγχο της κατάστασης τους και για την ανίχνευση 
διαφόρων στοιχείων, όπως για παράδειγμα την ανίχνευση ακαθαρσιών (CONTAMINATION 
AND METAL DETECTION), την ανίχνευση της κατάστασης επιφάνειας των στρωμάτων 
(DETECTION OF SURFACE CONDITION OF EXTRUDED LAYERS), τη μέτρηση των 
διαμέτρων (DIAMETER MEASURING),  τη μέτρηση εκκεντρότητας μόνωσης (ECCENTRICITY 
MEASURING) και οτιδήποτε άλλο κρίσιμο στοιχείο της κατασκευής. 
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Ο υπολογισμός της ικανότητας μεταφοράς έντασης των προσφερόμενων καλωδίων, θα 
γίνει για σταθερά φορτία με βάση τον Κανονισμό IEC - 287 και για μεταβλητά φορτία με 
βάση τη μέθοδο NEHER - McGRATH  και εναλλακτικά σύμφωνα με την περιγραφόμενη 
μέθοδο στην ανακοίνωση της Επιτροπής Μελέτης Νο 21 της CIGRE στο περιοδικό  
ELECTRA No 24/72 και Νο 41/75. 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του αγωγού σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, 
αλλά και σε συνθήκες υπερφορτίσεως και βραχυκυκλώματος θα είναι, όπως φαίνεται πιο 
κάτω : 
 
- Θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας =   90° C 
- Θερμοκρασία υπερφόρτισης = 100° C 
- Θερμοκρασία βραχυκυκλώματος = 250° C  
 
Το καλώδιο σαν σύνολο αλλά και τα επί μέρους υλικά αυτού, θα πρέπει να αντέχει χωρίς 
κανένα πρόβλημα (κατασκευαστικό ή μείωσης ικανότητας μεταφοράς έντασης) τις 
θερμοκρασίες υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος, και  γενικά τη λειτουργία με υψηλές 
θερμοκρασίες του αγωγού. 
 
Τα εξαρτήματα του καλωδίου (σύνδεσμοι, τερματισμοί, κλπ.) δεν θα πρέπει να περιορίζουν 
την ικανότητα μεταφοράς ρεύματος του καλωδίου σε καμιά περίπτωση κάτω από  
οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας . 
 
Ο Κατασκευαστής θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απουσία εύφλεκτων 
αερίων στο καλώδιο. 
Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να περιγράφονται στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του 
Κατασκευαστή. 
 
 
                                               ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 
5.1.  Αγωγός (CONDUCTOR) 
 
Οι αγωγοί θα κατασκευάζονται σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 60228 (CLASS 2) και θα 
είναι πολύκλωνοι κυκλικής διατομής, αποτελούμενοι από συρματίδια επίσης κυκλικής 
διατομής, συνεστραμμένα και συμπιεσμένα (CIRCULAR, STRANDED, COMPACTED). 
Οι αγωγοί θα είναι προστατευμένοι έναντι της κατά μήκος διάδοσης υγρασίας (WATER - 
SEALED, CONDUCTORS) με τη χρησιμοποίηση ειδικού υλικού ανάμεσα στα συρματίδια 
τους. 
Τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους θα είναι επίσης σύμφωνα με το IEC 60228 (CLASS 2) και 
θα επιβεβαιώνονται με τις αντίστοιχες δοκιμές των παραγράφων 10.4 και 10.5 του IEC 
60840/2004-04. 
Ο αγωγός του καλωδίου μπορεί να είναι είτε από χαλκό, είτε από αλουμίνιο, με την 
κατάλληλη θερμική κατεργασία. 
 
Για τις καλωδιακές γραμμές ορίζονται οι ακόλουθες διατομές: 
 
- Για τα καλώδια με αγωγό από αλουμίνιο  500, 630 και 800mm². 
- Για τα καλώδια με αγωγό από χαλκό  240, 500 και 630mm². 
 
Για κάθε προσφερόμενη διατομή από τις παραπάνω θα υπολογίζεται από τον 
Κατασκευαστή η ικανότητα μεταφοράς έντασης των καλωδίων για το σύστημα Συνεχούς 
Διασταύρωσης μανδυών (CONTINUOUS CROSS - BONDING) για σταθερά και για μεταβλητά 
φορτία με βάση και τα λοιπά χαρακτηριστικά εγκατάστασης και λειτουργίας των καλωδίων 
που αναφέρθηκαν. 
Στη Διακήρυξη του Διαγωνισμού θα ορίζονται οι διατομές που εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 
σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση καλωδιακής γραμμής. 
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Η τελική επιλογή της διατομής και του υλικού κατασκευής του αγωγού θα γίνει από την 
ΔΕΗ με βάση την οριστική μελέτη της ΔΕΗ και τα άλλα τεχνικά και πληροφοριακά στοιχεία, 
που θα παρέχει ο Κατασκευαστής. 
 
5.2. Μόνωση Αγωγού (CONDUCTOR INSULATION) 
 
Η μόνωση του αγωγού θα αποτελείται από εξωθημένη στρώση διασταυρωμένου 
πολυαιθυλενίου (XLPE). 
 
Διαστασιακά χαρακτηριστικά 
 
Το χαμηλότερο μετρούμενο πάχος μόνωσης σε οποιοδήποτε σημείο δεν θα πρέπει να 
ευρίσκεται κάτω από το 90% του ονομαστικού πάχους που καθορίζεται από τον 
Κατασκευαστή στη μελέτη του καλωδίου με βάση τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του υλικού 
και την  αποδεκτή  βάσει  Κανονισμών  πεδιακή  ένταση  :   
 

tmin ≥ 0,90 tn   

και  επιπρόσθετα  : 
max

minmax
t

tt   ≤ 0,15. 

 
Το πάχος των ημιαγώγιμων στρωμάτων δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πάχος της 
μόνωσης. Ο έλεγχος των χαρακτηριστικών της μόνωσης θα γίνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 10.6 του IEC 60840/2004-04. 
 
Μηχανικά Χαρακτηριστικά 
 
Τα μηχανικά χαρακτηριστικά της μόνωσης πριν και μετά τη γήρανση θα πρέπει να είναι 
σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 6 του IEC 60840/2004-04 και να ελέγχονται σύμφωνα με 
την παράγραφο 12.4.2 του ίδιου Κανονισμού. 
 
Ειδικά Χαρακτηριστικά 
 
Τα ειδικά χαρακτηριστικά της μόνωσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τιμές του Πίνακα 
8 του ΙEC 60840/2004-04 και να ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.9, 12.4.10 και 
12.4.13 του ίδιου Κανονισμού. 
 
5.3. Ημιαγώγιμη Θωράκιση Αγωγού και Μόνωσης (SEMICONDUCTING SCREENS) 
 
Τόσο η ημιαγώγιμη θωράκιση του αγωγού (CONDUCTOR SEMICONDUCTING SCREEN), 
όσο και η ημιαγώγιμη θωράκιση της μόνωσης (INSULATION SEMICONDUCTING SCREEN) 
είναι υποχρεωτικές και θα παράγονται μαζί με τη μόνωση με τη μέθοδο της ταυτόχρονης 
τριπλής εξώθησης (TRIPLE EXTRUSION METHOD). 
 
Κάθε θωράκιση μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες στρώσεις ημιαγώγιμου 
υλικού. Κάθε ημιαγώγιμο στρώμα όμως θα αποτελείται υποχρεωτικά από μια εξωθημένη 
στρώση σε επαφή με τη μόνωση. Αυτή η στρώση θα πρέπει να είναι συνεχής, να έχει 
σταθερό πάχος χωρίς επιφανειακές ανωμαλίες και να προσκολλάται άριστα (τέλεια 
πρόσφυση) στη μόνωση σε όλη της την περιφέρεια. 
 
 Τα ημιαγώγιμα στρώματα δεν θα πρέπει να έχουν επιβλαβή επίδραση στη ζωή των 
συστατικών του καλωδίου με τα οποία ευρίσκονται σε επαφή και ειδικότερα δεν θα πρέπει 
να περιέχουν κανένα ανεπιθύμητο προϊόν, το οποίο θα μπορούσε να διαχυθεί μέσα στη 
μόνωση. 
Το χαρακτηριστικό αυτό μαζί με άλλα, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τη δοκιμή 
συμβατότητας των συστατικών του καλωδίου (παρ. 6.3.1.2 της παρούσας τεχνικής 
περιγραφής). 
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Σημειώνεται επίσης ότι η ειδική αντίσταση (RESISTIVITY) των ημιαγωγίμων στρωμάτων θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με το IEC 60840/2004-04 και να ελέγχεται σύμφωνα με την παρ. 
12.3.9 του ίδιου Κανονισμού. 
Τα διαστασιακά χαρακτηριστικά των δύο ημιαγώγιμων στρωμάτων και ο έλεγχος αυτών θα 
είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό ΗΝ33-S-52 (παρ. 4.3.2) 
 
5.4. Εξωτερικό Περίβλημα Καλωδίου (OUTER COVERING) 
 
Ο Κατασκευαστής στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του θα καθορίζει επακριβώς το 
συνδυασμό μεταλλικού μανδύα και εξωτερικού μανδύα του προσφερόμενου καλωδίου 
καθώς και όλα τα χαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων υλικών (SHIELD SHEATH 
COMBINATION DESIGN AND TYPE OF MATERIALS USED). 
 
Επιπρόσθετα θα πρέπει να αναφέρει τα μέσα και τους τρόπους που θα χρησιμοποιηθούν 
για την εγγύηση της κατασκευαστικής ποιότητας του συνδυασμού στην περίπτωση που το 
εξωτερικό περίβλημα του προσφερόμενου καλωδίου θα είναι πολυστρωματικού τύπου 
(LAMINATED PROTECTIVE COVERING). 
Ο συνδυασμός του εξωτερικού περιβλήματος του καλωδίου μπορεί να είναι : 
 
- Εξωθημένος Μολύβδινος Μανδύας με εξωτερικό μανδύα από συνθετικό υλικό 
 
- Πολυστρωματικός τύπος αποτελούμενος από μεταλλικό μανδύα αλουμινίου (Φύλλο  
  αλουμινίου συγκολλημένο με επικάλυψη) στερεά προσκολλημένος με τον εξωτερικό  
  μανδύα από συνθετικό υλικό. 
 
Στην πρώτη περίπτωση ο Μολύβδινος Μανδύας αποτελεί την ηλεκτρική θωράκιση του 
καλωδίου καθώς και την ακτινική προστασία του έναντι εισόδου υγρασίας (RADIAL 
PROTECTION SYSTEM, DIFFUSION BARRIER AGAINST WATER VAPOUR), ενώ στη 
δεύτερη η ηλεκτρική θωράκιση θα συνίσταται από σύρματα χαλκού ελικοειδώς 
περιελιγμένα και η ακτινική προστασία έναντι εισόδου υγρασίας θα εξασφαλίζεται από 
μεταλλικό μανδύα (φύλλο αλουμινίου συγκολλημένο με επικάλυψη). 
Τα καλώδια που διαθέτουν εξωτερικό περίβλημα πολυστρωματικού τύπου θα δοκιμάζονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 6.3.1.3 της παρούσας. 
 
5.4.1. Καλώδιο με Μολύβδινο Μανδύα 
 
5.4.1.1. Μολύβδινος Μανδύας (LEAD SHIELD / SHEATH) 
 
Ο μεταλλικός μανδύας του καλωδίου θα είναι μολύβδινος σωλήνας κατασκευασμένος  
δι' εξωθήσεως. Ο μανδύας αυτός θα πρέπει να : 
 
- εγγυάται τη μηχανική προστασία του καλωδίου. 
- εγγυάται την ακτινική προστασία του καλωδίου έναντι διεισδύσεως υγρασίας και  
  υδρατμών (RADIAL WATER TIGHTNESS). 
- αντέχει στη ροή των ρευμάτων βραχυκυκλώσεως. 
 
Ο  μολύβδινος μανδύας θα πρέπει να κατασκευάζεται από κατάλληλο ομοιογενές κράμα 
μολύβδου, το οποίο θα επιλέγεται επακριβώς για τον προσφερόμενο τύπο καλωδίου και 
για τις μηχανικές καταπονήσεις τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσει τόσο κατά την 
μεταφορά του όσο και κατά την εγκατάσταση του και τη λειτουργία του. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι τύποι μολύβδινου κράματος 1/2C και PbTe 0,04 σύμφωνα με 
τους Κανονισμούς DIN 17640, BS-801 και NFC32-050. 
Η επιλογή του τύπου θα τυγχάνει της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
Ο μανδύας θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από στίγματα, οπές, ρωγμές, πτυχώσεις, και 
κάθε είδους ελαττώματα. Το ονομαστικό πάχος του μολύβδινου μανδύα και όλα τα 
χαρακτηριστικά του θα καθορίζονται από τον Κατασκευαστή στα τεχνικά του στοιχεία, 
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σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ρεύματα 
βραχυκυκλώσεως του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την υποθετική ασυμμετρία. 
Ο μανδύας θα προστατεύεται κατάλληλα έναντι της θερμικής διαστολής/συστολής της 
μόνωσης. 
 
Διαστασιακά Χαρακτηριστικά 
 
Το ελάχιστο πάχος του μολύβδινου μανδύα δεν θα πρέπει να ευρίσκεται κάτω από το 95% 
του ονομαστικού πάχους για περισσότερο από 0,1mm, δηλαδή :  
 
                                                                t min ≥ 0,95 tn - 0,1  
 
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10.7.1 του IEC 60840/2004-04. 
 
5.4.1.2. Διαμήκης Προστασία Εναντι Διάδοσης Υγρασίας (LONGITUDINAL PROPAGATION  
             OF WATER) 
 
Μεταξύ του ημιαγώγιμου στρώματος της μόνωσης και του μεταλλικού μανδύα, το καλώδιο 
θα διαθέτει προστασία έναντι της κατά μήκος διάδοσης του νερού σε περίπτωση βλάβης 
του εξωτερικού περιβλήματος του (LONGITUDINAL WATER PROTECTION SYSTEM), με τη 
χρήση ταινίας από ειδικό υλικό το οποίο διογκώνεται όταν έρθει σε επαφή με το νερό 
(SWELLING MATERIAL). Η ταινία θα τοποθετείται διά περιελίξεως σε δύο τουλάχιστον 
στρώσεις με επικάλυψη. Ο Κατασκευαστής στα τεχνικά του στοιχεία θα πρέπει να καθορίζει 
επακριβώς τα χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμήκη 
προστασία, τον τρόπο χρήσης τους, κλπ. 
Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να εμποδίζει την κατά μήκος 
διάδοση της υγρασίας στο καλώδιο και θα ελέγχεται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.18 
του IEC 60840/2004-04. 
 
5.4.1.3. Εξωτερικός  Μανδύας (OVERSHEATH) 
 
Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα κατασκευάζεται δι' εξωθήσεως από 
Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) τύπου ST2 χρώματος μαύρου. Εναλλακτικά ο εξωτερικός 
μανδύας του καλωδίου μπορεί να κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας 
(MDPE), χρώματος μαύρου ή κόκκινου ομοίως δι΄ εξωθήσεως. Η εξωτερική του επιφάνεια 
θα πρέπει να γίνει αγώγιμη, είτε με την τοποθέτηση κατάλληλου ημιαγώγιμου στρώματος 
δια εξωθήσεως, είτε με επίστρωση γραφιτούχου ουσίας. 
 
Ο μανδύας θα πρέπει να αντέχει στις υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας του αγωγού και να 
διαθέτει τέτοιες ιδιότητες ώστε : 
 
- Να εγγυάται τη μόνωση του καλωδίου (Insulating function).  
- Να εγγυάται τη μηχανική προστασία του καλωδίου από εξωτερικές καταπονήσεις  
  (Mechanical protection  function). 
- Να εγγυάται την προστασία του μολύβδινου μανδύα από διάβρωση (Protection of  
  under-lying metallic layer against corrosion). 
 
Δοκιμές Μανδύα 
 
Προς εξακρίβωση αυτών των χαρακτηριστικών του μανδύα το καλώδιο εκτός των άλλων 
αναφερόμενων δοκιμών θα δοκιμάζεται και σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 60229/1982 
(δοκιμές Σειράς και Δοκιμές μετά την Εγκατάσταση). 
Όλες οι δοκιμές θα εκτελούνται παρουσία αρμόδιου Επιθεωρητή της ΔΕΗ και τα 
αποτελέσματα αυτών, με όλα τα επί μέρους στοιχεία τους (μετρούμενο ρεύμα διαρροής, 
υπολογιζόμενη ειδική αντίσταση όγκου μανδύα  , αντίσταση R και συντελεστής Κ ανάλογα 
με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του καλωδίου) θα καταγράφονται αναλυτικά και θα 
εκδίδονται επίσημα πιστοποιητικά δοκιμών. 
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Κριτήριο επιτυχίας των πιο πάνω δοκιμών, πέρα από τα αναφερόμενα στο σχετικό 
κανονισμό IEC-229/82 (αντοχή του μανδύα στις καθοριζόμενες τάσεις) και στην παρούσα 
τεχνική περιγραφή (μηχανικά χαρακτηριστικά κλπ.) καθορίζονται και τα εξής διηλεκτρικά 
χαρακτηριστικά του μανδύα σύμφωνα με διεθνείς κανονισμούς και εμπειρία : 
 
- Minimum volume resistivity at 20° C : ρ = 2 x 1013  Ω.cm 
 
Διαστασιακά  Χαρακτηριστικά Μανδύα 
 
Το μικρότερο μετρούμενο πάχος δεν θα πρέπει να ευρίσκεται κάτω από το 85% του   
ονομαστικού πάχους για περισσότερο από 0,1mm, δηλαδή : 
 
                                                         t min ≥ 0,85 tn - 0,1  
 
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10.6.3 του IEC 60840/2004-04 
 
Μηχανικά Χαρακτηριστικά Μανδύα 
 
Τα μηχανικά χαρακτηριστικά  του μανδύα πρίν και μετά την γήρανση θα πρέπει να 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις του Πίνακα 7 του IEC 60840/2004-04 και ο έλεγχος θα γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.3 του ίδιου Κανονισμού. 
 
Ειδικά Χαρακτηριστικά Μανδύα από PVC 
 
Τα ειδικά χαρακτηριστικά του μανδύα θα πρέπει να συμφωνούν με τις απαιτήσεις του 
Πίνακα 9 του IEC 60840/2004-04 και θα ελέγχονται σύμφωνα με τις παραγράφους 12.4.5, 
12.4.6, 12.4.7, 12.4.8 και 12.4.17 του ίδιου Κανονισμού. 
 
5.4.2. Καλώδιο με Εξωτερικό Περίβλημα  Πολυστρωματικού Τύπου (LAMINATED  
          PROTECTIVE COVERING)  
     
5.4.2.1. Θωράκιση καλωδίου (METALIC SCREEN) 
 
Η θωράκιση του καλωδίου θα αποτελείται από στρογγυλά συρματίδια χαλκού. Τα 
συρματίδια θα είναι ελικοειδώς περιελιγμένα με κατάλληλο βήμα το οποίο θα επιτρέπει την 
απρόσκοπτη ακτινική διαστολή του καλωδίου. 
 
Τα χαρακτηριστικά της θωράκισης (αριθμός συρματιδίων, διατομή, διάμετρος, βήμα κτλ.) θα 
καθορίζονται από τον Κατασκευαστή στα τεχνικά στοιχεία, σύμφωνα με το μέγεθος του 
κύριου αγωγού και τα αναφερόμενα στη παρούσα τεχνική περιγραφή ρεύματα 
βραχυκυκλώσεως του συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη και την υποθετική μέγιστη 
ασυμμετρία. 
 
Η περιοχή της θωράκισης θα πρέπει να διαθέτει προστασία έναντι της κατά μήκος 
διάδοσης νερού σε περίπτωση βλάβης του εξωτερικού περιβλήματος (LONGITUDINAL 
WATER PROTECTION SYSTEM) με τη χρήση ταινίας διογκούμενης σε επαφή με το νερό 
(SWELLING TAPE). Η ταινία θα τοποθετείται δια περιελίξεως σε δύο τουλάχιστον στρώσεις 
με επικάλυψη. 
 
Ο Κατασκευαστής στα τεχνικά του στοιχεία θα πρέπει να καθορίζει επακριβώς τα 
χαρακτηριστικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διαμήκη προστασία, τον 
τρόπο χρήσεως τους σε σχέση με τα συρματίδια και γενικά την παρεχόμενη προστασία 
έναντι υγρασίας. 
Η προστασία αυτή θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και να εμποδίζει την κατά μήκος 
διάδοση του νερού - υγρασίας στο καλώδιο, και θα ελέγχεται σύμφωνα με την αντίστοιχη 
δοκιμή που αναφέρεται στην παρ. 6.3.1.3 της παρούσας τεχνικής  περιγραφής. 
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Η διατομή της χάλκινης θωράκισης του καλωδίου θα καθορίζεται έτσι ώστε σε περίπτωση 
σφάλματος, ολόκληρο το ρεύμα βραχυκυκλώσεως να μπορεί να διαρρέει προς γη μέσω 
αυτής χωρίς υπερβολική θέρμανση ή άλλου είδους καταπόνηση που θα μπορούσε να 
προξενήσει βλάβη στο καλώδιο. 
 
5.4.2.2. Εξωτερικό περίβλημα καλωδίου (OVERSHEATH) 
 
Το εξωτερικό περίβλημα του καλωδίου θα είναι πολυστρωματικού τύπου (LAMINATED 
PROTECTIVE COVERING). 
Θα υπάρχει μεταλλικός μανδύας αλουμινίου (Φύλλο αλουμινίου με συμπολυμερές υλικό) 
στερεά προσκολλημένος στον από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) εξωτερικό 
μανδύα του καλωδίου. Ο μανδύας αλουμινίου θα αποτελεί την ακτινική προστασία (RADIAL 
PROTECTION SYSTEM) εμποδίζοντας την είσοδο της υγρασίας από το έδαφος στο 
καλώδιο (DIFFUSION BARRIER AGAINST WATER VAPOUR). 
Το φύλλο αλουμινίου θα είναι κατάλληλα συγκολλημένο με επικάλυψη έτσι ώστε να 
σχηματίζεται ένας απόλυτος υδατοστεγής μεταλλικός μανδύας. 
Ο μανδύας αυτός από αλουμίνιο θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλη προστασία ώστε να 
αντέχει χωρίς κανένα πρόβλημα τη θερμική διαστολή/συστολή του καλωδίου. 
 
Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα κατασκευάζεται δια εξωθήσεως από πολυαιθυλένιο 
υψηλής πυκνότητας (HDPE) χρώματος μαύρου, τύπου ST7. 
 
Ο εξωτερικός μανδύας θα πρέπει να αντέχει χωρίς να παρουσιάζει προβλήματα 
(CRACKING, DEFORMATION, etc)  σε λειτουργία με υψηλές θερμοκρασίες του αγωγού. 
Η εξωτερική επιφάνεια του μανδύα από HDPE θα πρέπει να γίνει αγώγιμη, είτε με τη χρήση 
κατάλληλου υλικού δια εξωθήσεως, είτε με επίστρωση γραφιτούχου ουσίας. 
Μεταξύ της χάλκινης θωράκισης και του μεταλλικού μανδύα είναι δυνατό να υπάρχει ένα 
κατάλληλο διαχωριστικό στρώμα, εφόσον προβλέπεται από την τεχνική του 
κατασκευαστή. 
Το στρώμα αυτό θα πρέπει να αντέχει χωρίς προβλήματα τις υψηλές φορτίσεις του 
καλωδίου και τα ρεύματα βραχυκυκλώσεως. 
Ο Κατασκευαστής στα τεχνικά του στοιχεία θα πρέπει να περιγράφει και να καθορίζει 
επακριβώς τα χαρακτηριστικά του στρώματος αυτού καθώς και την ακολουθούμενη τεχνική 
στις ηλεκτρικές συνδέσεις της θωράκισης και του μεταλλικού μανδύα αλουμινίου στα 
εξαρτήματα του καλωδίου (σύνδεσμοι, τερματισμοί,κλπ.), γειώσεις της θωράκισης, κλπ. 
 
Διαστασιακά Χαρακτηριστικά του μεταλλικού μανδύα αλουμινίου 
 
Το ελάχιστο πάχος του μεταλλικού μανδύα αλουμινίου δε θα πρέπει να ευρίσκεται κάτω 
από το 90% του ονομαστικού πάχους για περισσότερο από 0,1mm, δηλαδή :  
 
                                                                         tmin ≥ 0,9tn - 0,1  
 
O έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10.7.2 του IEC 60840/2004-04. 
 
Διαστασιακά Χαρακτηριστικά του συνθετικού μανδύα (HDPE) 
 
Το μικρότερο μετρούμενο πάχος δεν θα πρέπει να ευρίσκεται κάτω από το 85% του 
ονομαστικού πάχους για  περισσότερο από 0,1mm, δηλαδή : 
 
                                                         tmin ≥ 0,85 tn - 0,1  
 
Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 10.6.3 του IEC 60840/2004-04. 
 
 
 
 



 11

Μηχανικά Χαρακτηριστικά του συνθετικού μανδύα (HDPE) 
 
Τα μηχανικά χαρακτηριστικά του μανδύα HDPE πριν και μετά τη γήρανση θα πρέπει να 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις του Πίνακα 7 του IEC 60840/2004-04 και ο έλεγχος θα γίνεται 
σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.3 και 12.4.6 του IEC 60840/2004-04. 
 
 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
Οι ιδιότητες τόσο του έτοιμου καλωδίου όσο και των συστατικών αυτού θα πρέπει να 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις που αναφέρονται πιο κάτω. 
Εκτός και αν στις λεπτομέρειες κάποιας δοκιμής καθορίζεται διαφορετικά, οι δοκιμές θα 
πρέπει να εκτελούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20±15)°C και με τις συνθήκες που 
καθορίζονται στην παράγραφο 8 του IEC 60840/2004-04. 
Εάν προδιαγράφονται δοκιμές με καθορισμένη θερμοκρασία αγωγού, η τιμή αυτή θα 
πρέπει να επιτυγχάνεται με διοχέτευση κατάλληλου ρεύματος στον αγωγό του καλωδίου. 
 
6.1 ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ (ROUTINE TESTS) 
 
Οι πιο κάτω δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται σε κάθε παραγόμενο μήκος καλωδίου, για 
να εξακριβωθεί ότι ολόκληρο το κάθε μήκος συμφωνεί με τις προδιαγραφόμενες 
απαιτήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του IEC 60840/2004-04. 
Η σειρά εκτέλεσης των δοκιμών αυτών είναι υπό την κρίση του κατασκευαστή για την 
καλύτερη εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων των δοκιμών. 
 
α)  “Δοκιμή μερικών εκκενώσεων”. 

 (PARTIAL DISCHARGE TEST). 
      H δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 9.2 του IEC 60840/2004-04. 
 
β)  “Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε τάση βιομηχανικής συχνότητας”. 

 (VOLTAGE TEST). 
      Η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 9.3 του IEC 60840/2004-04. 
 
γ)  “Ηλεκτρική δοκιμή σε εξωτερικό μανδύα”. 

 (ELECTRICAL TEST ON OVERSHEATH). 
Η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 9.4 του IEC 60840/2004-04 (που 
παραπέμπει στο IEC 60229)   και τις αναφερόμενες απαιτήσεις στην παράγραφο 5.4.1.3 
ή 5.4.2.2 (αναλόγως του εξωτερικού περιβλήματος του καλωδίου – OUTER COVERING) 
της παρούσας. 

 
6.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ (SAMPLE TESTS ON CABLES) 
 
6.2.1. Γενικά 
 
Οι πιο κάτω δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται σε δείγματα αντιπροσωπευτικά των 
παρτίδων παραγωγής, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του IEC 60840/2004-04. 
Οι δοκιμές έχουν ως εξής : 
 
α)   “Ελεγχος χαρακτηριστικών του αγωγού”. 

(CONDUCTOR EXAMINATION). 
       Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 10.4 του IEC 60840/2004-04. 
β)   “Μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του αγωγού και του μεταλλικού μανδύα”. 
       (MEASUREMENT OF ELECTRICAL RESISTANCE OF CONDUCTOR AND OF METALLIC   
       SCREEN). 
       Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 10.5 του IEC 60840/2004-04. 
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γ)   “Μέτρηση πάχους της μόνωσης και του εξωτερικού μανδύα”. 
       (MEASUREMENT OF THICKNESS OF INSULATION AND OVERSHEATH). 
       Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 10.6 του IEC 60840/2004-04. 
 
δ)   “Μέτρηση του πάχους του μεταλλικού μανδύα”. 
       (MEASUREMENT OF THICKNESS OF METALLIC SHEATH). 
       Εκτελείται σύμφωνα με τις παραγράφους 10.7.1 και 10.7.2 του IEC 60840/2004-04 
      (μολύβδινος μανδύας και μανδύας αλουμινίου αντίστοιχα). 
 
ε)   “Μέτρηση των διαμέτρων”. 

(MEASUREMENT OF DIAMETERS). 
       Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 10.8 του IEC 60840/2004-04. 
 
στ) “Δοκιμή επιμήκυνσης της μόνωσης XLPE "εν θερμώ" ” 
       (HOT SET TEST FOR XLPE INSULATION). 
       Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 10.9 του IEC 60840/2004-04. 
 
ζ)   “Μέτρηση της χωρητικότητας”. 
       (MEASUREMENT OF CAPACITANCE). 
       Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 10.10 του IEC 60840/2004-04. 
 
η)   “Δοκιμή διαπερατότητας ύδατος”. 

(WATER PENETRATION TEST). 
       Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.18 του IEC 60840/2004-04. 
 
θ)  “Δοκιμές στα συστατικά των καλωδίων με κατά μήκος εφαρμογή μεταλλικού φύλλου”. 
     (TESTS ON COMPONENTS OF CABLES WITH A LONGITUDINALLY APPLIED METAL     

FOIL). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.19 του IEC 60840/2004-04. 
 
Η μέτρηση της Ηλεκτρικής αντίστασης του αγωγού και του μεταλλικού μανδύα και της 
χωρητικότητας μπορεί να γίνει και σε ολόκληρο μήκος καλωδίου σε στροφείο.  
 
6.2.2 Συχνότητα των δοκιμών 
 
Οι Δειγματοληπτικές δοκιμές α) έως ζ) θα πρέπει να εκτελούνται σε ένα μήκος από κάθε 
παραγόμενη σειρά καλωδίου ίδιου τύπου και διατομής, αλλά θα πρέπει να περιορίζονται 
σε 10% το πολύ του αριθμού των μηκών της Σύμβασης, στρογγυλεμένο στον πλησιέστερο 
ακέραιο αριθμό. 
Οι Δειγματοληπτικές δοκιμές η) και θ) θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 10.2 του IEC 60840/2004-04 και σε κάθε περίπτωση θα 
εκτελούνται μία φορά για κάθε τρία (3) χιλιόμετρα παραγόμενου καλωδίου. 
 
6.2.3 Επανάληψη των δοκιμών 
 
Εάν τα  δείγματα  από  οποιοδήποτε  μήκος  που  επελέγησαν  για  τις  δοκιμές  αποτύχουν  
σ' οποιαδήποτε από τις Δειγματοληπτικές δοκιμές, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται 
επιπλέον δείγματα από δύο επιπλέον μήκη της ίδιας παρτίδας και θα υποβάλλονται στις 
ίδιες δοκιμές στις οποίες απέτυχαν τα αρχικά δείγματα. 
Εφόσον και τα δύο επιπρόσθετα δείγματα περάσουν τις δοκιμές, τα άλλα καλώδια στην 
παρτίδα από την οποία είχαν ληφθεί θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. 
Εφόσον ένα από τα δύο αποτύχει, τότε αυτή η παρτίδα καλωδίων θα πρέπει να θεωρείται 
ότι έχει αποτύχει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις. 
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6.3. ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ (TYPE TESTS) 
 
Οι δοκιμές Τύπου που καθορίζονται σ' αυτή την παράγραφο θα πρέπει να εκτελούνται πρίν 
ο κατασκευαστής αρχίσει τη συνεχή παραγωγή του καλωδίου που προδιαγράφεται στην 
παρούσα, με σκοπό να αποδειχθεί η συμμόρφωση του με τις προδιαγραφόμενες 
απαιτήσεις. 
Οι δοκιμές αυτές, με εξαίρεση αυτές που επίσης απαιτούνται και σαν Δειγματοληπτικές 
Δοκιμές (παρ. 6.2 της παρούσας), δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται εφόσον έχουν 
εκτελεσθεί με επιτυχία (παρουσία Επιθεωρητή της ΔΕΗ και με επίσημα πιστοποιητικά 
δοκιμών σύμφωνα με την παρούσα και το IEC 60840/2004-04), εκτός και αν κάποια αλλαγή 
έχει επέλθει στο σχεδιασμό του καλωδίου, στα υλικά αυτού ή στην παραγωγική του 
διαδικασία που θα μπορούσε να αλλάξει τις επιδόσεις του. 
Σε περίπτωση αποτυχίας οποιασδήποτε Δοκιμής Τύπου, θα λαμβάνονται δύο επιπλέον 
δείγματα υλικού και θα υποβάλλονται στις ίδιες δοκιμές στις οποίες απέτυχαν τα αρχικά 
δείγματα. Εφόσον και τα δύο δείγματα περάσουν τις δοκιμές, τότε οι Δοκιμές Τύπου 
θεωρούνται επιτυχημένες. Εφόσον ένα από τα δύο αποτύχει, τότε ο σχεδιασμός (DESIGN) 
του καλωδίου απορρίπτεται. 
Η ΔΕΗ έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την επανάληψη μιας ή περισσοτέρων δοκιμών Τύπου 
περιοδικώς ή κατά τις τμηματικές παραδόσεις των υλικών, με σκοπό την επιβεβαίωση ότι 
οι απαιτήσεις που αντιστοιχούν σ' αυτές τις δοκιμές εξακολουθούν να ικανοποιούνται. 
Κατά την απόλυτη κρίση της ΔΕΗ, είναι δυνατό να γίνουν αποδεκτά πιστοποιητικά 
Δοκιμών Τύπου από αναγνωρισμένο Εργαστήριο Δοκιμών του εξωτερικού, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της παρούσας και του IEC 60840/2004-04, σε καλώδιο ίδιου τύπου και 
σχεδιασμού. 
Οι Δοκιμές Τύπου διαχωρίζονται σε "Δοκιμές Τύπου σε Καλώδια" (TYPE TESTS ON 
CABLES) και σε "Δοκιμές Τύπου σε Συστήματα" (TYPE TESTS ON CABLE SYSTEMS). 
 
6.3.1  Δοκιμές Τύπου σε Καλώδια 

(TYPE TESTS ON CABLES) 
 
Οι Δοκιμές που καθορίζονται σ’ αυτήν την παράγραφο σκοπό έχουν να αποδείξουν την 
ικανοποιητική λειτουργία του καλωδίου και θα εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 13 
του IEC 60840/2004-04. 
Οι Δοκιμές Τύπου σε καλώδια περιλαμβάνουν τις "Ηλεκτρικές Δοκιμές Τύπου στο έτοιμο 
καλώδιο" όπως καθορίζονται στην παράγραφο 6.3.1.1 της παρούσας, τις "Μη - ηλεκτρικές 
Δοκιμές Τύπου στα συστατικά του καλωδίου και στο έτοιμο καλώδιο" όπως καθορίζονται 
στην παράγραφο 6.3.1.2 της παρούσας και τις "Δοκιμές Τύπου σε καλώδιο με εξωτερικό 
περίβλημα πολυστρωματικού τύπου" όπως περιγράφονται στην παράγραφο 6.3.1.3 της 
παρούσας. 
 
6.3.1.1 Ηλεκτρικές Δοκιμές Τύπου σε έτοιμα καλώδια 
            (ELECTRICAL TYPE TESTS ON COMPLETED CABLES) 
 
Οι δοκιμές που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με 
την παράγραφο 13.3 του IEC 60840/2004-04 σε δείγματα έτοιμου καλωδίου με μήκος 
τουλάχιστον 10 μέτρων, εξαιρουμένων  των εξαρτημάτων δοκιμής. 
Με την εξαίρεση της δοκιμής "Μέτρηση εφδ" που μπορεί να γίνει σε διαφορετικό δοκίμιο, 
όλες οι άλλες δοκιμές θα πρέπει να εκτελεσθούν διαδοχικά στο ίδιο δοκίμιο. 
Πριν την εκτέλεση των Ηλεκτρικών δοκιμών Τύπου θα πρέπει να γίνει μέτρηση του πάχους 
της μόνωσης σε ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του μήκους που θα χρησιμοποιηθεί για τις 
δοκιμές, για να ελεγχθεί ότι το πάχος δεν είναι υπέρμετρο, συγκρινόμενο με το 
καθοριζόμενο από τον κατασκευαστή ονομαστικό πάχος. 
Η μέθοδος μέτρησης και οι απαιτήσεις όσον αφορά τις τάσεις δοκιμής καθορίζονται στην 
παράγραφο 12.3.1 του IEC 60840/2004-04. 
Σε κάθε περίπτωση το μήκος του καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις Ηλεκτρικές 
Δοκιμές Τύπου θα πρέπει να έχει μέσο πάχος μόνωσης που δεν θα υπερβαίνει την 
ονομαστική τιμή περισσότερο από 15%. 
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Η αλληλουχία των δοκιμών θα είναι ως εξής: 
 
α) "Δοκιμή κάμψης" ακολουθούμενη από τη "Δοκιμή μερικών εκκενώσεων" 
     (BENDING TEST, FOLLOWED BY PARTIAL DISCHARGE TEST). 
     Εκτελούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 12.3.3 και 12.3.4 του IEC 60840/2004-04. 
 
β) "Μέτρηση εφδ" (TAN δ MEASUREMENT). 

Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.5 του IEC 60840/2004-04. 
 
γ) "Δοκιμή τάσης με θερμικούς κύκλους" ακολουθούμενη από τη "Δοκιμή μερικών 

εκκενώσεων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος", η οποία θα εκτελείται μετά τον τελευταίο 
θερμικό κύκλο ή εναλλακτικά, μετά τη δοκιμή κρουστικής τάσης. 

       (HEATING CYCLE VOLTAGE TEST FOLLOWED BY PARTIAL DISCHARGE 
MEASUREMENT AT AMBIENT TEMPERATURE). 
Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.6 και 12.3.4 του IEC 60840/2004-04. 
 

δ)  "Δοκιμή κρουστικής τάσης" ακολουθούμενη από τη δοκιμή "Διηλεκτρικής αντοχής σε 
εναλλασόμενη τάση". 

       (LIGHTNING IMPULSE VOLTAGE TEST, FOLLOWED BY A POWER FREQUENCY  
VOLTAGE TEST). 
Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.7 του IEC 60840/2004-04. 

 
ε)   "Δοκιμή μερικών εκκενώσεων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος", εάν δεν εκτελέστηκε 

προηγουμένως στην πιο πάνω  παράγραφο γ). 
       (PARTIAL DISCHARGE TEST AT AMBIENT TEMPERATURE).  
 
στ)   Εξέταση καλωδίου μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω δοκιμών. 
        (ΕΧΑΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟF THE CABLE ON COMPLETION OF THE ABOVE TESTS). 
        Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.8 του IEC 60840/2004-04. 
 
Μέτρηση της "Ειδικής Αντίστασης των Ημιαγώγιμων Θωρακίσεων" (RESISTIVITY OF  
SEMI-CONDUCTING SCREENS) θα πρέπει να γίνει σε ξεχωριστό δοκίμιο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 12.3.9 του IEC 60840/2004-04. 
 
6.3.1.2 Μη - Ηλεκτρικές Δοκιμές Τύπου στα συστατικά του καλωδίου και στο έτοιμο καλώδιο 
            (NON - ELECTRICAL TYPE TESTS ON CABLE COMPONENTS AND ON COMPLETED  
            CABLE) 
 
Οι Μη - Ηλεκτρικές δοκιμές Τύπου που αναφέρονται στα συστατικά του καλωδίου αλλά και 
στο έτοιμο καλώδιο θα εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4 του                                   
IEC 60840/2004-04, και θα είναι οι εξής : 
 
-   "Έλεγχος στην κατασκευή του καλωδίου". 
     (CHECK ON CABLE CONSTRUCTION). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.1 του IEC 60840/2004-04. 
 
- "Επαλήθευση των μηχανικών ιδιοτήτων της μόνωσης πριν και μετά τη γήρανση". 

(TESTS FOR DETERMINING ΤΗΕ MECHANICAL PROPERTIES OF INSULATION BEFORE 
AND AFTER AGEING). 

      Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.2 του IEC 60840/2004-04. 
 
- "Επαλήθευση των μηχανικών ιδιοτήτων του εξωτερικού μανδύα, πριν και μετά τη 

γήρανση". 
(TESTS FOR DETERMINING ΤΗΕ MECHANICAL PROPERTIES OF OVERSHEATHS 
BEFORE ΑΝD AFTER AGEING).  

     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.3 του IEC 60840/2004-04. 
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- "Δοκιμές γήρανσης σε κομμάτια έτοιμου καλωδίου για έλεγχο της συμβατότητας των 
υλικών". 
(AGEING TESTS ΟΝ PIECES OF COMPLETED CABLE ΤΟ CHECK COMPATIBILITY OF   
MATERIALS). 

     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.4 του ΙΕC 60840/2004-04. 
 
- "Δοκιμή απώλειας μάζας στον εξωτερικό μανδύα από PVC τύπου ST2". 

(LOSS OF MASS TEST ΟΝ PVC OVERSHEATHS OF TYPE ST2). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.5 του IEC 60840/2004-04.     
     
- "Δοκιμή πίεσης σε υψηλή θερμοκρασία για εξωτερικούς μανδύες". 

(PRESSURE  TEST ΑΤ  HIGH  TEMPERATURE ΟΝ OVERSHEATHS). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.6 του IEC 60840/2004-04.   
  
-  "Δοκιμές σε χαμηλή θερμοκρασία σε εξωτερικούς μανδύες PVC (τύπου ST1 και ST2)". 

(TEST ON PVC OVERSHEATHS (ST1 AND ST2) ΑΤ LOW TEMPERATURE). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.7 του IEC 60840/2004-04. 
 
-   "Δοκιμή αντοχής του εξωτερικού μανδύα PVC (τύπου ST1 και ST2) σε ρηγματώσεις λόγω       
    γήρανσης". 

(ΗΕΑΤ SHOCK TEST FOR PVC OVERSHEATHS (ST1 AND ST2)). 
    Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.8 του IEC 60840/2004-04.  
 
-    "Δοκιμή επιμήκυνσης της μόνωσης XLPE "εν  θερμώ" ". 

(ΗΟΤ SET TEST FOR XLPE INSULATION). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.10 του IEC 60840/2004-04. 
 
- "Μέτρηση περιεχομένου του γραφιτούχου υλικού στον εξωτερικό μανδύα από PE (τύπου 

ST3 και ST7)" 
(MEASUREMENT OF CARBON BLACK CONTENT OF BLACK PE OVERSHEATHS (ST3 
AND ST7)).  

     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.12 του IEC 60840/2004-04. 
 
- "Δοκιμή συρρiκνωσης της μόνωσης XLPE". 

(SHRINKAGΕ TEST FOR XLPE  INSULATION). 
     Εκτελείται σύμφωνα με rην παράγραφο 12.4.13 του IEC 60840/2004-04. 
 
- "Δοκιμή συρρiκνωσης του εξωτερικού μανδύα PE (τύπου ST3 και ST7)". 

(SHRINKAGΕ TEST FOR  PE  OVERSHEATHS (ST3 AND ST7)). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.14 του IEC 60840/2004-04. 
 
- "Δοκιμή υπό συνθήκες φωτιάς για καλώδια με εξωτερικό μανδύα PVC τύπου ST1 και 

ST2". 
(TEST UNDER FIRE CONDITIOΝS). 

     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.4.17 του IEC 60840/2004-04. 
 
- "Δοκιμή διαπερατότητας ύδατος". 

(WΑΤΕR PENETRATION TEST). 
     Εκτελείται σύμφωνα με rην παράγραφο 12.4.18 του  ΙEC 60840/2004-04. 
 
6.3.1.3.  Δοκιμές Τύπου σε καλώδιο με εξωτερικό περίβλημα πολυστρωματικού τύπου 

(TYPE TESTS ON CABLE WITH LAMINATED PROTECTIVE COVERING) 
 

Οι πρόσθετες αυτές δοκιμές εκτελούνται σε καλώδια τα οποία διαθέτουν εξωτερικό 
περίβλημα Πολυστρωματικού τύπου (LAMINATED PROTECTIVE COVERING) και σκοπό 
έχουν την εκτίμηση της κατασκευαστικής ποιότητας του περιβλήματος αυτού. 
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Οι δοκιμές αυτές θα εκτελούνται σύμφωνα με το Άρθρο "GUIDELINES FOR TESTS ΟΝ HIGH 
VOLTAGE CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND LAMINATED PROTECTIVE 
COVERING" της παραγράφου 2 του τεύχους Νο 141/APRIL 1992 (WG 21.14) του περιοδικού 
ELECTRA της CIGRE, και οι απαιτήσεις τους θα ελέγχονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου του περιοδικού ELECTRA. 
 
Η σειρά των δοκιμών θα πρέπει να είναι η εξής : 
 
Δοκιμές στο έτοιμο καλώδιο 
 
α. "Δοκιμή κάμψης" (BENDIΝG TEST) σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.1 του άρθρου που 

προαναφέραμε. Η δοκιμή θα πραγματοποιείται σε ικανό μήκος καλωδίου, έτσι ώστε να 
προετοιμαστούν κατάλληλα τα δείγματα καλωδίου που θα χρησιμοποιηθούν για τις πιο 
κάτω δοκιμές : 

 
- "Δοκιμή θερμικών κύκλων" (THERMAL CYCLE TEST) σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.2 

του ίδιου άρθρου. 
 
- "Δοκιμή διαμήκους προστασίας έναντι διάδοσης υγρασίας" (LONGITUDINAL WATER 

PENETRATION TEST) που εκτελείται και ελέγχεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2.13 
και 3.1, αντίστοιχα, τoυ ίδιoυ άρθρου. 

 
-  "Δοκιμή μηχανικής αντοχής" (IMPACT TEST) που εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 

2.1.4 του ίδιου άρθρου, και ακολουθείται από την Δοκιμή Διάβρωσης (CORROSION 
TEST) και Οπτικό έλεγχο (VISUAL INSPECTION), που εκτελούνται και ελέγχονται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.7, 2.1.8 και 3.3 και 3.4, αντίστοιχα, του ίδιου άρθρου. 

 
β. "Δοκιμή βραχυκύκλωσης" (SHORT CIRCUIT TEST), που εκτελείται σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.1.5 (2.1.5.α - THERMAL EFFECTS και 2.1.5.b - IΝDUCED  VOLTΑGE 
EFFECTS)  και  ελέγχεται  σύμφωνα με  τα καθοριζόμενα  στην παράγραφο 3.2 του ίδιου 
άρθρου. 

 
γ. "Δοκιμή πλευρικής πίεσης" (SIDEWALL PRESSURE TEST) σύμφωνα με την παράγραφο 

2.1.6 του ίδιου αριθμού, ακολουθούμενη από τη Δοκιμή Διάβρωσης και Οπτικού ελέγχου, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.1.7,  2.1.8 και 3.3 και 3.4 του ίδιου άρθρου. 

 
Δοκιμές στα συστατικά του καλωδίου 
 
-   "Δοκιμή αντοχής συγκόλλησης του μεταλλικού μανδύα". 

(ADHESΙΟΝ STRENGTΗ OF METALLIC FOIL). 
Η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.1 του άρθρου που προαναφέραμε, 
σε καλώδια στα οποία τo προστατευτικό κάλυμμα προσκολλάται στο συνθετικό 
εξωτερικό μανδύα, και η απαίτηση καθορίζεται στην παράγραφο 3.5 του ίδιου άρθρου. 

 
-   "Δοκιμή αποκόλλησης της επικάλυψης του μεταλλικού φύλλου". 

(PEEL STRENGTH OF OVERLAPPED METALLIC FOIL). 
Η δοκιμή εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.2 του άρθρου που προαναφέραμε 
και η απαίτηση καθορίζεται στην παράγραφο 3.6 του ίδιου άρθρου. 

 
6.3.2   Δοκιμές Τύπου σε Συστήματα Καλωδίων 

 (TYPE TESTS ON CABLE SYSTEMS) 
 
Οι Δοκιμές που καθορίζονται σ’ αυτή την παράγραφο σκοπό έχουν να αποδείξουν την  
ικανοποιητική λειτουργία καλωδίου με συναρμολογημένα εξαρτήματα και θα εκτελούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 12 του IEC 60840/2004-04. 
Τα εξαρτήματα θα είναι καινούργια, καθαρά και ξηρά και θα πρέπει να συναρμολογούνται 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 
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Οι Δοκιμές Τύπου σε Συστήματα Καλωδίων περιλαμβάνουν τις "Ηλεκτρικές Δοκιμές Τύπου 
σε έτοιμα συστήματα καλωδίων" όπως καθορίζονται στην παράγραφο 6.3.2.1 της 
παρούσας, τις "Μη-ηλεκτρικές Δοκιμές Τύπου στα συστατικά του καλωδίου και στο έτοιμο 
καλώδιο" όπως καθορίζονται στην παράγραφο 6.3.1.2 της παρούσας και τις "Δοκιμές 
Τύπου σε καλώδιο με εξωτερικό περίβλημα πολυστρωματικού τύπου" όπως 
περιγράφονται στην παράγραφο 6.3.1.3 της παρούσας. 
 
6.3.2.1 Ηλεκτρικές Δοκιμές Τύπου σε έτοιμα συστήματα καλωδίων 

 (ELECTRICAL TYPE TESTS ON COMPLETED CABLE SYSTEMS) 
 

Οι δοκιμές που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με 
την παράγραφο 12.3 του IEC 60840/2004-04 σε ένα ή περισσότερα δείγματα έτοιμου 
καλωδίου, αναλόγως του πλήθους των εμπλεκομένων εξαρτημάτων, με μήκος τουλάχιστον 
10 μέτρων, εξαιρουμένων των εξαρτημάτων. 
Το ελάχιστο μήκος ελευθέρου καλωδίου μεταξύ εξαρτημάτων θα πρέπει να είναι 5 μέτρα. 
Τα εξαρτήματα θα πρέπει να συναρμολογούνται μετά τη δοκιμή κάμψης του καλωδίου. Ένα 
δείγμα από κάθε τύπο εξαρτήματος θα πρέπει να δοκιμάζεται. 
Τα καλώδια και τα εξαρτήματα θα πρέπει να συναρμολογούνται όπως υποδεικνύεται στις 
οδηγίες του κατασκευαστή, με την ίδια ποιότητα και την ποσότητα παρεχομένων υλικών, 
συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών εάν υπάρχουν. 
Με την εξαίρεση της δοκιμής "Μέτρηση εφδ" που μπορεί να γίνει σε διαφορετικό δοκίμιο, 
όλες οι άλλες δοκιμές θα πρέπει να εκτελεσθούν διαδοχικά στο ίδιο δοκίμιο. 
Πριν την εκτέλεση των Ηλεκτρικών δοκιμών Τύπου θα πρέπει να γίνει μέτρηση του πάχους 
της μόνωσης σε ένα αντιπροσωπευτικό κομμάτι του μήκους που θα χρησιμοποιηθεί για τις 
δοκιμές, για να ελεγχθεί ότι το πάχος δεν είναι υπέρμετρο, συγκρινόμενο με το 
καθοριζόμενο από τον κατασκευαστή ονομαστικό πάχος. 
Η μέθοδος μέτρησης και οι απαιτήσεις όσον αφορά τις τάσεις δοκιμής καθορίζονται στην 
παράγραφο 12.3.1 του IEC 60840/2004-04. 
Σε κάθε περίπτωση το μήκος του καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί για τις Ηλεκτρικές 
Δοκιμές Τύπου θα πρέπει να έχει μέσο πάχος μόνωσης που δεν θα υπερβαίνει την 
ονομαστική τιμή περισσότερο από 15%. 
 
Η αλληλουχία των δοκιμών θα είναι η εξής : 
 
α) "Δοκιμή κάμψης" ακολουθούμενη από τη συναρμολόγηση των υπό δοκιμή εξαρτημάτων  

και από τη "Δοκιμή μερικών εκκενώσεων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος". 
     (BENDIΝG  TEST ON THE CABLE FOLLOWED BY INSTALLATION OF THE 

ACCESSORIES AND A  PARTIAL  DISCHARGE TEST AT AMBIENT TEMPERATURE).  
     Εκτελούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 12.3.3 και 12.3.4 του IEC 60840/2004-04. 
 
β) "Μέτρηση εφδ". 
     (TAN δ MEASUREMENT). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.5 του IEC 60840/2004-04.   
 
γ)  "Δοκιμή τάσης με θερμικούς κύκλους". 
     (HEATING CYCLE VOLTAGE TEST). 
     Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.6 του IEC 60840/2004-04. 
 
δ)  "Δοκιμές μερικών εκκενώσεων". 
      (PARTIAL DISCHARGE TESTS). 
 

-  σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (AT AMBIENT TEMPERATURE) 
-  σε υψηλή θερμοκρασία  (AT HIGH TEMPERATURE) 

 
Εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.4 του IEC 60840/2004-04, μετά από τον  
τελευταίο θερμικό κύκλο της πιο πάνω γ) δοκιμής ή, εναλλακτικά, μετά από την 
εκτέλεση  της πιο κάτω ε) δοκιμής κρουστικής τάσης. 
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ε)  "Δοκιμή κρουστικής τάσης" ακολουθούμενη από τη "Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής σε 

εναλλασσόμενη τάση". 
       (LIGHTNING IMPULSE VOLTAGE TEST, FOLLOWED BY A  POWER FREQUENCY 

VOLTAGE TEST). 
     Εκτελούνται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.7 του IEC 60840/2004-04. 
 
στ)  "Δοκιμές μερικών εκκενώσεων" εάν δεν έχουν προηγουμένως εκτελεσθεί στην πιο 

 πάνω δ) παράγραφο. 
 
ζ)   "Δοκιμές της εξωτερικής προστασίας για συνδέσμους μέσα στο έδαφος". 
       (TESTS OF OUTER PROTECTION FOR BURIED JOINTS). 
       Εκτελούνται σύμφωνα με τo Παράρτημα Η (ANNEX Η) του IEC 60840/2004-04. 

Οι δοκιμές αυτές θα εφαρμόζονται σε ένα σύνδεσμο που έχει περάσει τη δοκιμή 
θερμικών κύκλων (παραγραφος γ) ή σε ένα ξεχωριστό σύνδεσμο ο οποίος έχει περάσει 
τουλάχιστον τρεις θερμικούς κύκλους (βλέπε ΑΝΝΕΧ Η του IEC 60840/2004-04). 
 

η)   Εξέταση του συστήματος καλωδίου – καλώδιο και εξαρτήματα – μετά την ολοκλήρωση 
των παραπάνω δοκιμών. 

       (EXAMINATION OF THE CABLE SYSTEM WITH CABLE AND ACCESSORIES ON 
COMPLETION OF TΗE ABOVE TESTS). 
Εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 12.3.8 του IEC 60840/2004-04. 

 
Κατά τις δοκιμές γ) έως ζ) οι σύνδεσμοι θα δοκιμάζονται υποχρεωτικά με το εξωτερικό τους 
προστατευτικό περίβλημα. 
 
Μέτρηση της "Ειδικής Αντίστασης των Ημιαγώγιμων Θωρακίσεων" (RESISTIVITY OF SEMI-
CONDUCTING SCREENS) θα πρέπει να γίνει σε χωριστό δοκίμιο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 12.3.9 του IEC 60840/2004-04. 
 
 
6.4.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ELECTRICAL TESTS  
        AFTER INSTALLATION) 
 
Δοκιμές σε νέες κατασκευές εκτελούνται όταν η εγκατάσταση του καλωδίου και των 
εξαρτημάτων του έχει ολοκληρωθεί. 
 
6.4.1.  Δοκιμή  συνεχούς τάσης του εξωτερικού μανδύα  

(DC VOLTAGE TEST OF THE OVERSHEATH) 
 
Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα πρέπει να ελέγχεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 5.4.1.3. της παρούσας (αμέσως μετά την τοποθέτηση του καλωδίου πριν 
την συναρμολόγηση των συνδέσμων αλλά και σ’ ολόκληρη τη γραμμή μετά την κατασκευή 
των συνδέσμων) καθώς επίσης και το προστατευτικό περίβλημα των συνδέσμων της 
γραμμής.  
Οι δοκιμές θα εκτελούνται σύμφωνα με την παρ. 15.1 του IEC 60840/2004-04 (που 
παραπέμπει στον Κανονισμό IEC 60229) και σύμφωνα με τις αναφερόμενες απαιτήσεις 
στην ίδια όπως πιο πάνω παράγραφο της Παρούσας. 
Σκοπός των Δοκιμών μετά την Εγκατάσταση (Site Tests) είναι να καταδειχθεί η ακεραιότητα 
του μανδύα αμέσως μετά την τοποθέτηση του καλωδίου στο έδαφος αλλά και μετά τη 
λειτουργία της γραμμής. 
 
 Έτσι θα πρέπει να εκτελούνται ως εξής : 
 
α).  Αμέσως  μετά την τοποθέτηση εντός του εδάφους κάθε στροφείου καλωδίου πριν τη   
     συναρμολόγηση των συνδέσμων. 
β).  Σε ολόκληρη την καλωδιακή γραμμή αμέσως μετά τη συναρμολόγηση όλων των  
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     συνδέσμων αυτής. 
 
Τα αποτελέσματα της πιο πάνω α) δοκιμής θα πρέπει να είναι ταυτόσημα με αυτά των 
δοκιμών που εκτελέστηκαν στο Εργοστάσιο, όπως αυτά προκύπτουν με το καθοριζόμενο 
"minimum  volume Resistivity at 20 C" του μανδύα . 
 
Τα αποτελέσματα της πιο πάνω β) δοκιμής (σε ολόκληρη τη γραμμή) θα είναι σύμφωνα με 
το IEC-60229, δηλαδή αντοχή του μανδύα  σε 10kV (DC) επί 1min. 
 
Εάν κατά την εκτέλεση όλων των πιο πάνω δοκιμών παρουσιαστεί αστοχία, ο 
προμηθευτής θα πρέπει να επισκευάσει τις εγκαταστάσεις της καλωδιακής γραμμής μέχρι 
την τελική επιτυχή ολοκλήρωση αυτών. 
 
6.4.2  Δοκιμή εναλλασσόμενης τάσης της μόνωσης  

(ΑC VOLTAGE TEST OF THE INSULATION) 
 
Η δοκιμή θα εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 15.2 του IEC 60840/2004-04. 
 
 
7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Πάνω στην επιφάνεια του εξωτερικού μανδύα θα υπάρχει κατάλληλη επισήμανση. 
Η επισήμανση θα πρέπει να είναι ανεξίτηλα γραμμένη με ανάγλυφους χαρακτήρες/ψηφία 
στον μανδύα του καλωδίου κατά μήκος δύο διαμετρικώς αντιθέτων γραμμών. Το διάστημα 
μεταξύ του τέλους μιας σημάνσεως και της αρχής της επόμενης, δε θα πρέπει να 
υπερβαίνει το 1 μέτρο. Το ελάχιστο ύψος των χαρακτήρων θα πρέπει να είναι 4mm. 
Επίσης στον εξωτερικό μανδύα του καλωδίου θα πρέπει να υπάρχει επισήμανση ολικής 
προοδευτικής μηκομέτρησης ανά μέτρο μήκους (m) για το σύνολο του παραγγελθέντος 
καλωδίου. 
 
Η επισήμανση των καλωδίων θα φέρει τα εξής στοιχεία : 
 
-  Αναφορά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή. 

 
-  Εμπορικό σήμα Κατασκευαστή. 
 
-  Διατομή και υλικό κατασκευής αγωγού. 
 
-  Υλικό μόνωσης. 
 
-  Χαρακτηριστική τάση Uo/U (Umax ). 
 
-  Έτος κατασκευής. 
 
-  Αναγνωριστικό σήμα παρτίδας παραγωγής. 
 
-  Αριθμός Σύμβασης ..../ΔΕΗ. 
 
 
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Τα καλώδια θα τοποθετούνται σε τύμπανα και θα προστατεύονται με τον καλύτερο τρόπο 
από ζημιές, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς τους στο χώρο εγκατάστασης.  Σε κάθε 
περίπτωση θα υπάρχει περιμετρικό σανίδωμα που θα καλύπτει πλήρως την περιφέρεια 
του στροφείου από χονδροσανίδες ελάχιστου πάχους 4 cm. Κάθε άκρο του κάθε μήκους 
καλωδίου πρέπει να σφραγισθεί κατά στεγανό τρόπο αμέσως μετά τις δοκιμές στο 
εργοστάσιο τoυ κατασκευαστή και προκειμένου περί του εξωτερικού του άκρου, αυτό θα 
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έχει προσαρμοσμένη κεφαλή έλξης από ακροδέκτη συμπιεστό, επιτρεπόμενης τάνυσης όχι 
μικρότερης από το όριο εφελκυσμού του αγωγού (6Kg/mm2 για αγωγό Cu, 4 Kg/mm2 για 
αγωγό Al).  
Τα τύμπανα, τα οποία θα προμηθεύει ο κατασκευαστής θα είναι μεταλλικά, στιβαρής 
κατασκευής, με άξονες από χάλυβα, ικανά να αντέχουν τις μηχανικές καταπονήσεις που 
εξασκούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του καλωδίου, θα φέρουν έκαστο βάση 
μεταλλική επί της οποίας θα είναι στερεώς  ασφαλισμένα (με ηλεκτροκόλληση ή ειδικούς 
σφικτήρες). 
Η οπή του άξονα του τυμπάνου θα πρέπει να έχει διάμετρο όχι μικρότερη από 80mm. 
Κάθε τύμπανο θα φέρει επισήμανση (είτε απ' ευθείας στο τύμπανο, είτε με μεταλλική 
πινακίδα σταθερά στερεωμένη σ' αυτό) με τα πιο κάτω στοιχεία : 
 
-  Α/Α τυμπάνου. 

 
-  Επωνυμία ή Εμπορικό σήμα Κατασκευαστή / Έτος κατασκευής. 
 
-  Διατομή και υλικό κατασκευής αγωγού και υλικό μόνωσης. 
 
-  Χαρακτηριστική τάση Uo/U (Umax ). 
 
-  Ακριβές μήκος καλωδίου στο τύμπανο. 
 
-  Στοιχεία μηκομέτρησης καλωδίου. 
 
-  Καθαρό και μικτό βάρος. 
 
-  ΔΕΗ / αριθμός Σύμβασης. 
 
-  Φορά κύλησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 1 

 
(Παράγραφος 9.1.1. της ΔΔ– 168) 

 
Κατάλογος Στοιχείων Μηχανογράφησης της Τ.Π. 

 
 
1.  Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 
1.1. Υπόγειο καλώδιο ΥΤ 
 
1.2. Μόνωση XLPE 
 
1.3. Αγωγός από σύρματα αλουμινίου 
 
1.4. Αγωγός από σύρματα χαλκού 
 
1.5. Καλώδιο με μολύβδινο μανδύα 
 
1.6. Καλώδιο με εξωτερικό περίβλημα πολυστρωματικού τύπου 
 
2.  Κωδικοί αριθμοί των κυριότερων Κανονισμών 
 
2.1. IEC – 60840/2004-04 
 
2.2. HN – 33 – S – 52/1988 
 
2.3. Περιοδικό ELECTRA (CIGRE) No 141/APRIL 92 
 
2.4. Περιοδικό ELECTRA (CIGRE) No 173/AUGUST 97 
 
2.5. IEC – 60229/82 
 
3.  Κατάλογος Δοκιμών 
 
3.1. Δοκιμές Σειράς (σύμφωνα με την παράγραφο 6.1. της παρούσας) 
 
3.2. Δειγματοληπτικές δοκιμές (σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 της παρούσας) 
 
3.3. Δοκιμές Τύπου (σύμφωνα με την παράγραφο 6.3 της παρούσας) 
 
3.4. Ηλεκτρικές δοκιμές μετά την εγκατάσταση (σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 της 

παρούσας) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 2 
 

(Παράγραφος 9.1.2 της ΔΔ– 168) 
 

Στοιχεία που θα υποβάλλονται με την προσφορά 
 

Οι προσφορές των Οίκων που συμμετέχουν σε Διαγωνισμό προμήθειας καλωδίου 150 kV, 
θα πρέπει να περιέχουν τα πιο κάτω στοιχεία : 
 
1. Πλήρως συμπληρωμένο το Παράρτημα Α της παρούσας με όλα τα στοιχεία του 

καλωδίου και των υλικών του. 
 
2. Σχέδιο εγκάρσιας τομής του καλωδίου σε τρεις σειρές. 
 
3. Στοιχεία παραγωγής του καλωδίου (τύπος συσκευής παραγωγής μόνωσης, μέθοδος 

εξώθησης μόνωσης, μέθοδος ψύξης, πρώτες ύλες υλικών κατασκευής, κ.α.). 
 
4. Πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης Δοκιμών Τύπου (πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα) από εργαστήριο δοκιμών διαπιστευμένο κατά ΕΝ 45001 ή από δοκιμές στο 
ΚΔΕΠ ή έχουν εγκατασταθεί στα δίκτυα της ΔΕΗ και έχουν λειτουργήσει με επιτυχία. 

 
5. Συστατικές επιστολές (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα) από άλλες Ηλεκτρικές 

Εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα πιστοποιούν ότι όλα τα υλικά και 
εξαρτήματα της καλωδιακής γραμμής έχουν εγκατασταθεί στα δίκτυά τους για 
τουλάχιστον 5 χρόνια και λειτουργούν χωρίς προβλήματα. 

 
6. Πιστοποιητικό Διαπίστευσης του Εργοστασίου κατασκευής κατά ISO 9001 ή 9002. 
 
7. Αναφορά στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή και τυχόν αποκλίσεις από αυτήν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 
Γενικές πληροφορίες, λεπτομέρειες και εγγυήσεις για μονοπολικό καλώδιο 150 kV με 
μόνωση XLPE, που θα χορηγηθούν από τον Κατασκευαστή. 
 
1. Αγωγός (Conductor) 
 
1.1.  Ονομαστική διατομή αγωγού 
 
1.2. Αριθμός και ονομαστική διάμετρος συρματιδίων  ........ mm 
 
1.3. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος     ........ mm 
 
1.4. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος     ........ mm 
 
1.5. Βήμα ελικώσεως των στρώσεων των συρματιδίων  ........ mm 
 
1.6. Μέγιστη αντίσταση αγωγού σε συνεχές ρεύμα στους 20° C ...... Ω/km 
 
1.7. Μέγιστη πεδιακή ένταση στον αγωγό σε τάση Uo  ......kV/mm 
 
1.8. Στοιχεία χρησιμοποιούμενου υλικού για την προστασία έναντι  
 υγρασίας         .................. 
 
2.  Ημιαγώγιμα στρώματα (Semi-conducting layers) 
 
     -  Στοιχεία υλικού κατασκευής ημιαγώγιμων στρωμάτων (τύπος, 
        προμηθευτής, κλπ)        .................. 
 
2.1. Ημιαγώγιμο στρώμα αγωγού 
 
2.1.1. Ονομαστικό πάχος       ................... 
 
2.1.2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος     ........... mm 
 
2.1.3. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος     ........... mm 
 
2.1.4. Μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση     ..... kV/mm 
 
2.1.5. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση     .......... Ω.m 
 
2.2.  Ημιαγώγιμο στρώμα μόνωσης 
 
2.2.1.  Ονομαστικό πάχος        ........... mm  
 
2.2.2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος      ........... mm  
 
2.2.3. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος      ........... mm  
 
2.2.4. Μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση     ....... kV/mm  
 
2.2.5. Ειδική ηλεκτρική αντίσταση       ............ Ω.m 
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3.  Μόνωση (Insulation) 
 
3.1.  Υλικό κατασκευής μόνωσης (τύπος, προμηθευτής, 
         στοιχεία υλικού, κλπ.)       .....................  
 
3.2.  Ονομαστικό πάχος        ............. mm  
 
3.3.  Ελάχιστη  εξωτερική διάμετρος      ............. mm  
 
3.4.  Μέγιστη εξωτερική διάμετρος      ............. mm 
 
3.5.  Μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση      ......... kV/mm 
 
3.6.  Μηχανικά χαρακτηριστικά μόνωσης σύμφωνα με τον  
        Πίνακα 5 του IEC - 60840 
 
3.6.1.  Εφελκυσμός πριν και μετά τη γήρανση                                        ........... Ν/mm2  
 
3.6.2.  Επιμήκυνση πριν και μετά τη γήρανση     .................. % 
 
3.7.  Τρόπος παραγωγής της μόνωσης      ....................... 
 
4.  Θωράκιση (Screening) 
 
4.1.  Μολύβδινος μανδύας 
 
4.1.1. Τύπος μολύβδου ή κράματος και αναλυτική  

σύσταση αυτού και Κανονισμός     ...................... 
 
4.1.2.  Ονομαστικό πάχος μανδύα       ............. mm 
 
4.1.3.  Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος      ..................... 
 
4.1.4.  Μεγίστη εξωτερική διάμετρος      ..................... 
 
4.1.5.  Αντοχή σε εφελκυσμό       .............. N/mm2 

 
4.1.6. Στοιχεία υλικού και τρόπος κατασκευής για τη  

διαμήκη προστασία έναντι νερού-υγρασίας  
και έναντι θερμικής διαστολής/συστολής της μόνωσης   .................... 

 
 
4.2.  Συρματίδια χαλκού 
 
4.2.1.  Αριθμός και διάμετρος συρματιδίου     ............. mm 
 
4.2.2.  Βήμα ελικώσεως        ............. mm 
 
4.2.3.  Ισοδύναμος διατομή θωράκισης      ............. mm2 

 
4.2.4. Στοιχεία υλικού και τρόπος κατασκευής για τη  

διαμήκη προστασία έναντι νερού-υγρασίας  
και έναντι θερμικής διαστολής/συστολής της μόνωσης  
και τρόπος τοποθέτησης αυτών ως προς  
τα συρματίδια χαλκού  
                                         ................... 
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4.2.5.  Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος      ................... 
 
4.2.6.  Μέγιστη εξωτερική διάμετρος      ................... 
 
4.2.7.  Τύπος διαχωριστικού στρώματος μεταξύ θωράκισης  

και μανδύα καλωδίου       .................. 
 
4.2.8.  Είδος υλικού διαχωριστικού στρώματος     ..................  
 
4.2.9.  Πάχος διαχωριστικού στρώματος      ............. mm 
 
4.3.  Γενικά στοιχεία θωράκισης 
 
4.3.1. Μήκος, διάδοσης του νερού σε περίπτωση ζημιάς του  

εξωτερικού μανδύα        ................. m 
 
4.3.2. Απώλειες, θωράκισης του καλωδίου ανά km τριφασικού  

κυκλώματος υπό ονομαστική τάση, ονομαστική συχνότητα  
κατά τη λειτουργία, υπό μέγιστη ένταση     ............... kW/km 

 
5.  Εξωτερικό περίβλημα (Outer covering) 
 
5.1. Συνθετικός μανδύας από PVC      ............. mm 
 
5.1.1.  Ονομαστικό πάχος μανδύα       ................. 
 
5.1.2. Στοιχεία εξωθημένου ή γραφιτούχου στρώματος για  

την αγώγιμη εξωτερική επιφάνεια του μανδύα    .................  
 
5.1.3. Ελάχιστη ειδική αντίσταση του μανδύα     

στους 20 C        .............. Ω.cm 
 
5.2.    Μεταλλικός μανδύας από αλουμίνιο 
 
5.2.1.  Ονομαστικό πάχος μεταλλικού μανδύα     ............. mm  
 
5.2.2.  Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος     ............. mm  
 
5.2.3.  Μέγιστη εξωτερική διάμετρος     ............. mm  
 
5.2.4.  Κάλυψη του μανδύα με συμπολυμερές υλικό και σε  

πόσες πλευρές του        ................... 
 
5.2.5.  Τρόπος κατασκευής του μανδύα αλουμινίου    ................... 
 
5.2.6. Τρόπος συγκόλλησης του μεταλλικού μανδύα  
           αλουμινίου με τo συνθετικό μανδύα από ΗDΡΕ    .................. 
 
5.3.  Συνθετικός μανδύας από HDΡΕ      .................. 
 
5.3.1.   Ονομαστικό πάχος μανδύα      ............. mm 
 
5.3.2. Στοιχεία εξωθημένου ή γραφιτούχου στρώματος για  

την αγώγιμη εξωτερική επιφάνεια του μανδύα     .................. 
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6.  Στοιχεία καλωδίου (Cable elements) 
 
6.1. Μέγιστη εξωτερική διάμετρος μονοπολικού καλωδίου  ............ mm 
 
6.2. Ελάχιστη εξωτερική διάμετρος, μονοπολικού καλωδίου ............ mm 
 
6.3. Βάρος μονοπολικού καλωδίου ανά διατομή και είδος αγωγού  .......... kg/km 
   
6.3.1. Όλα τα επιμέρους βάρη των υλικών του καλωδίου   .......... kg/km 
 
6.4. Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας καλωδίου    ............. cm 
 
6.5. Μήκος καλωδίου στο τύμπανο (μέγιστο)     .............. m 
 
6.6. Στοιχεία τυμπάνου (διαστάσεις, κλπ.)     ............... 
 
6.7. Μέγιστη αντίσταση αγωγού σε εναλλασσόμενο ρεύμα  
 στους 90" C         ............. Ω/km 
 
6.8.      Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης στους 20 C και στους 90 C      .............. ΜΩ.km 
 
6.9. Ομοπολική σύνθετη αντίσταση (Zo=Ro+jXo) στα 50 Hz, 
 τόσο σε οριζόντια όσο και σε τριγωνική διάταξη, και  
 για τις τρεις περιπτώσεις επιστροφής των ρευμάτων  
 βραχυκυκλώσεως (μόνο από τη θωράκιση, μόνο μέσω της  
 γης, παράλληλα από θωράκιση και γη)     ............. Ω/km 
 
6.10. Κυματική (χαρακτηριστική) αντίσταση     .............. Ω 
 
6.11. Αυτεπαγωγή λειτουργίας σε οριζόντια και τριγωνική  
 διάταξη         ............. mH/km 
 
6.12. Μέση χωρητικότητα λειτουργίας       .............. μF/km 
 
6.13. Ομοπολική χωρητικότητα        ............... μF/km 
 
6.14. Χωρητικό ρεύμα  φορτίσεως ανά αγωγό υπό ονομαστική  
 τάση και συχνότητα         ................ Α/km 
 
6.15. Χωρητική ισχύς σε τριφασικό σύστημα σε οριζόντια και  
 τριγωνική διάταξη, υπό ονομαστική τάση και συχνότητα    .......... kVAR/km 
 
6.16. Χρόνος εκφόρτισης χωρητικού ρεύματος       ................... h 
 
6.17. Μέγιστη ικανότητα μεταφοράς έντασης για αγωγό  
 τοποθετημένο στο έδαφος με συνθήκες θερμοκρασίας 90° C 
 για τον αγωγό, 25° C για το έδαφος και για, ειδική  
 θερμική αντίσταση εδάφους : 
 
6.17.1. Για κυκλικό φορτίο  (Συντελεστής φορτίου 75%) : 

1.0 K.m/W                          ................... Α  
1.5 K.m/W            ................... Α  

 
6.17.2. Για συνεχές φορτίο (Συντελεστής φορτίου 100%) :  

1.0 Κ.m/W            .................. Α  
1.5 K.m/W               .................. Α 
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6.18.  Όπως και στην παράγραφο 6.17, αλλά για θερμοκρασία 
         εδάφους 15 C και ειδική θερμική αντίσταση εδάφους :  
 
6.18.1. Για κυκλικό φορτίο (Συντελεστής φορτίου 75%) :  

1.0 K.m/W                          ................... Α  
1.5 Km/W            ................... Α  

 
6.18.2. Για συνεχές φορτίο (Συντελεστής φορτίου 100%) : 

1.0 K.m/W                          ................... Α  
1.5 K.m/W            ................... Α  

 
6.19. Ικανότητα υπερφόρτισης επί μία ώρα, ακολουθούσα :  
 
6.19.1. Πλήρες  φορτίο κυκλικής λειτουργίας, σε θερμοκρασία 
            εδάφους l5 C και ειδική θερμική αντίσταση εδάφους :  
            1.0 K.m/W                          ................... Α  

1.5 K.m/W            ................... Α  
 
6.19.2. Πλήρες φορτίο κυκλικής λειτουργίας, σε θερμοκρασία 
            εδάφους 25 C και ειδική θερμική αντίσταση εδάφους : 

1.0 K.m/W                          ................... Α  
1.5 K.m/W            ................... Α  

 
6.19.3. 50% πλήρους φορτίου κυκλικής λειτουργίας σε θερμοκρασία  

εδάφους 15° C και ειδική θερμική αντίσταση εδάφους : 
1.0 K.m/W                          ................... Α  
1.5 K.m/W            ................... Α  

 
6.19.4.  50% πλήρους φορτίου κυκλικής λειτουργίας σε θερμοκρασία  
             εδάφους 25° C και  ειδική θερμική αντίσταση εδάφους : 

1.0 K.m/W                          ................... Α  
1.5 Km/W            ................... Α  

             
6.20. Μέγιστη ικανότητα μεταφοράς έντασης καλωδίου τοποθετη- 

   μένου έξω  στον αέρα με θερμοκρασία περιβάλλοντος 35° C,  
   σε επίπεδη  διάταξη και αξονική  απόσταση 250 mm      ................... A 

 
6.21. Μέγιστες διηλεκτρικές απώλειες καλωδίου, 

  τοποθετημένου υπ' ευθείας μέσα στο έδαφος,   
  ανά km τριφασικού κυκλώματος υπό ονομαστική τάση,  
  ονομαστική συχνότητα και μέγιστη θερμοκρασία αγωγού, 
  σε οριζόντια και τριγωνική διάταξη        ............. kW/km 

 
6.22. Συντελεστής διηλεκτρικών απωλειών (εφδ)       .................... 
 
6.23.   Ρεύμα βραχυκυκλώσεως στον αγωγό γιο 0,5, 1  

και 2 sec (θερμοκρασία αγωγού στην αρχή  
            και στο τέλος του βραχυκυκλώματος 90C 

και 250°C, αντίστοιχα)             ................ kA 
 
6.24.   Ρεύμα βραχυκυκλώσεως στη μεταλλική  

θωράκιση του καλωδίου για : 0,1 sec/0,2/0,3/ 
0,4/0,5/1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/ και 5,0 sec 

           (να δοθεί και η θερμοκρασία της θωράκισης στην  
αρχή και στο τέλος του βραχυκυκλώματος) .                              .................. kA 
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6.25. Ρυθμός ανάληψης φορτίου καλωδίου για την  
πρώτη φορά που θα τεθεί η γραμμή σε φορτίο : 

 
-  Από 0 έως 50% (Το καλώδιο να βρίσκεται από  
   την εγκατάστασή του σε τάση)                ...................... h 

 
-   Από 50% έως 100%                    ...................... h 

 
6.26. Καμπύλες θερμοκρασίας αγωγού-θερμοκρασίας  

   εξωτερικής επιφάνειας καλωδίου σε συνάρτηση  
   με φόρτιση του καλωδίου κάτω από συγκεκριμένη  
   συνεχή φόρτιση                  ....................... 

 
6.27. Σχέδιο εγκάρσιας τομής καλωδίου που δείχνει  

τα διάφορα υλικά με όλες τις διαστάσεις τους                   ........................ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 
 

TEXNIKH ΠEPIΓPAΦH ΔΔ-175/Νοεμ. 2007 
 

 
 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150 kV X-LPE 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
2 ΛΕΞΕΙΣ - KΛΕΙΔΙΑ 
3. ΣYNΘHKEΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ – 175 
 

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV 
 
 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή, δοκιμή και 
προμήθεια μονοπολικών συνδέσμων για σύνδεση υπογείων καλωδίων 150kV. 
Τα υπόγεια καλώδια 150 kV είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή ΔΔ – 168 / Νοέμβριος 2007. 

 
2. ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

Μονοπολικός σύνδεσμος υπογείων καλωδίων 150kV, προκατασκευασμένος 
τύπος, σύστημα διασταύρωσης μανδυών, 87/150 (170) kV. 

 
3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 
3.1. Γενικά 

 
Τα καλώδια 150kV τοποθετούνται απ’ ευθείας στο έδαφος μέσα σε χαντάκι, 
είτε σε οριζόντια διάταξη (1,35m βάθος) είτε σε τριγωνική διάταξη (1,30m 
βάθος). 
Οι μανδύες των καλωδίων θα συνδέονται με μία από τις παρακάτω μεθόδους 
διασταύρωσης η οποία θα καθορίζεται στα τεύχη προκήρυξης: 
 
- Μέθοδος συνεχούς διασταύρωσης μανδυών με ή χωρίς αντιμετάθεση 

αγωγών καλωδίων (Continuous Cross-Bonding with or without transposition 
of cables) 

- Μέθοδος τμηματικής διασταύρωσης μανδυών με ή χωρίς αντιμετάθεση 
αγωγών καλωδίων (Sectionalised Cross-Bonding with or without 
transposition of cables) 

- Άλλος τρόπος σύνδεσης που θα καθορίζεται επακριβώς. 
 

3.2. Τοποθέτηση συνδέσμου 
 
Ο σύνδεσμος προορίζεται για την ηλεκτρική σύνδεση των μονοπολικών 
καλωδίων 150kV σε θέσεις όπου προβλέπονται από τη σχετική μελέτη όδευσης 
της καλωδιακής γραμμής. 
Ο σύνδεσμος θα είναι κατάλληλος για λειτουργία απ’ ευθείας μέσα στο έδαφος 
(λάκκος βάθους μέχρι και 2 μέτρα) με παρουσία υγρασίας ή και νερού. Η 
θερμοκρασία του περιβάλλοντος εδάφους κυμαίνεται μεταξύ 10οC και 30oC. 
 

3.3. Χαρακτηριστικά συστήματος 
 
Οι σύνδεσμοι και τα καλώδια 150kV προορίζονται να λειτουργήσουν σε 
σύστημα που έχει τα πιο κάτω χαρακτηριστικά: 
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-  Ονομαστική τάση συστήματος   : 150kV 
-  Μέγιστη      : 170kV 
-  Κρουστική      : 750kV, 1,2/50μs 
-  Συντελεστής πλάτους υπέρτασης χειρισμών  : 2,5 
-  Συχνότητα      : 50Hz 
-  Ουδέτερος κόμβος     : Αποτελεσματικά  
          γειωμένος 
-  Ισχύς βραχυκυκλώσεως    : 6500MVA 
-  Ένταση βραχείας διάρκειας    : 25kA σε 0,5 sec κατ’  
          ελάχιστο 
-  Ένταση κορυφής (ασύμμετρη)   : 63 kA 
-  Μεταβολές θερμοκρασίας    : Μεταξύ ελάχιστης 5οC  
          και μέγιστης 30oC 
-  Ειδική θερμική αντίσταση εδάφους   : 1,0 Κ.m/W (χειμώνας),  

  1,5 Κ.m/W (καλοκαίρι) 
-  Χαρακτηριστική τάση καλωδίων   : 87/150 (170) kV 
-  Στάθμη μόνωσης καλωδίων (BIL)   : 750kV 

 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ 

 
Η παρούσα περιγραφή συσχετίζεται με τους εξής Κανονισμούς (τελευταίας 
αναθεώρησης): 
 
- IEC 60840 / 2004 -04   “Power cables with extruded insulation and their  

accessories for rated voltages above 30kV  
(Vm=36kV) up to 150kV (Vm=170kV) – Test  
methods and requirements)” 

 
- HD CENELEC (FINAL DRAFT) HD 632 S1 : 1998/prA1:2001 

Part1 : General test requirements 
 

- HD CENELEC (FINAL DRAFT) HD 632 S1 : 1998/prA1:2001 
Part2 : Additional test methods 

- Περιοδικό ELECTRA (CIGRE) “The design of specially bonded cable systems” 
No28/MAY 1973 

- Περιοδικό ELECTRA (CIGRE) “The design of specially bonded cable systems –  
No47/JUNE 1976    Part II” 

- T.Π. ΔΔ-168/Νοεμ.07      “Υπόγεια καλώδια 150kV με μόνωση XLPE” 
- T.Π. ΔΔ-1/Νοεμ.07   “Συγκεντρικό καλώδιο χαλκού 1x120+120mm2  

     και χάλκινο καλώδιο γείωσης 1x120mm2” 
 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
 

Ο σύνδεσμος θα είναι προκατασκευασμένου τύπου (PREFABRICATED TYPE), 
δηλαδή ο κώνος εξομάλυνσης του πεδίου θα είναι κατασκευασμένος και 
ελεγμένος στο εργοστάσιο κατασκευής του συνδέσμου. 
Το υλικό του προκατασκευασμένου μονωτικού κώνου με ενσωματωμένα τα 
ηλεκτρόδια διαμόρφωσης του ηλεκτρικού πεδίου πρέπει να είναι EPDM ή EPR. 
Ο σχεδιασμός του συνδέσμου θα είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζεται η 
απαιτούμενη ηλεκτρική μόνωση της σύνδεσης, η στεγανότητα και η 
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αντιδιαβρωτική προστασία της καθώς και η μηχανική προστασία αυτής σε 
εξωτερικές καταπονήσεις. 
Το χιτώνιο του συνδέσμου πρέπει να είναι μεταλλικό (χάλκινο επικασσιτερωμένο 
ή ορειχάλκινο). 
Η στεγανοποίηση του μεταλλικού χιτωνίου με το μολύβδινο μανδύα του 
καλωδίου, όπως και των τμημάτων του μεταλλικού χιτωνίου μεταξύ τους πρέπει 
να εξασφαλίζεται μέσω μολυβδοκολλήσεων. 
Η μόνωση ως προς γη του μεταλλικού χιτωνίου πρέπει να γίνεται μέσω: 

- χυτού PVC ή PE μανδύα με περιέλιξη μονωτικών ταινιών ή / και μονωτικών 
αυτοβουλκανιζόμενων ταινιών και θερμοσυστελόμενων χιτωνίων στα 
σημεία στεγανοποίησης με τον μολύβδινο μανδύα ή / και σε ενώσεις 
τμημάτων του χιτωνίου. 

ή 
- κέλυφος από πολυεστερικό υλικό ενισχυμένο με υαλονήματα (GRP ή FRP) 

και πλήρωση με υδατοστεγανό ρητινούχο μείγμα αποκλειόμενου του 
ασφαλτομείγματος. 

Η κατασκευή και τα υλικά του συνδέσμου θα είναι απολύτως συμβατά με αυτά 
των συνδεόμενων καλωδίων έτσι ώστε η σύνδεση σε καμία περίπτωση δεν θα 
περιορίζει την ικανότητα μεταφοράς ισχύος του καλωδίου και ο σύνδεσμος θα 
είναι ικανός να αντέχει στα ρεύματα βραχυκυκλώσεως του συστήματος, όπως 
αυτά περιγράφονται πιο πάνω. 
Στις περιπτώσεις σύνδεσης των καλωδίων με τη μέθοδο διασταύρωσης μανδυών 
(CROSS-BONDING SYSTEM) και προκειμένου να περιορισθούν οι επαγόμενες 
τάσεις στους μανδύες και να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες των καλωδίων, 
θα πρέπει κατά την κατασκευή του αντίστοιχου συνδέσμου να εξασφαλίζονται τα 
πιο κάτω: 
 

- Η διακοπή της συνέχειας του μανδύα των καλωδίων με την παρεμβολή 
κατάλληλου εσωτερικού μονωτικού δακτυλίου (π.χ. από χυτή εποξειδική ρητίνη), 
μεταξύ των δύο μεταλλικών κελυφών του συνδέσμου. 

 
- Η τοποθέτηση δύο χάλκινων επικασσιτερωμένων ή ορειχάλκινων ακροδεκτών 

στα δύο μεταλλικά κελύφη του συνδέσμου για τη σύνδεση με το συγκεντρικό 
χάλκινο καλώδιο διατομής 1x120+120mm2 (σύμφωνα με την Τ.Π. ΔΔ-1), μέσω 
του οποίου θα πραγματοποιηθεί η διασταύρωση των μανδυών των καλωδίων σε 
κιβώτιο λυομένων επαφών (CROSS-BONDING LINK BOX). 

 
Το μήκος του συγκεντρικού χάλκινου καλωδίου διατομής 1x120+120mm2, εφ’ 
όσον είναι εκ κατασκευής συνδεδεμένο στα μεταλλικά χιτώνια του συνδέσμου, 
πρέπει να είναι τουλάχιστο έξι (6) μέτρα. 
 
Το συγκεντρικό χάλκινο καλώδιο διατομής 1x120+120mm2 πρέπει απαραιτήτως 
να περιέχει υγροσκοπική σκόνη ανάμεσα στα έμβολα τόσο του εσωτερικού, όσο 
και του εξωτερικού αγωγού. 

 
Το συγκεντρικό χάλκινο καλώδιο διατομής 1x120+120mm2 και ο μονωτικός 
δακτύλιος για τη διακοπή της συνέχειας του μανδύα των καλωδίων πρέπει να 
είναι σύμφωνα με το περιοδικό Electra No47 (Part II) - §12.4 και §13. 
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Η στάθμη μόνωσης των μονωτήρων του συνδέσμου καθώς και των εξαρτημάτων 
διασταύρωσης και των βοηθητικών καλωδίων διασύνδεσης προς το κιβώτιο 
λυομένων επαφών (συγκεντρικό 120mm2), θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
αντέχουν στις κρουστικές υπερτάσεις που αναπτύσσονται στους μανδύες προς γη 
κατά τη λειτουργία σε μέγιστο φορτίο και κατά τη διάρκεια βραχυκυκλωμάτων, 
χειρισμών, κεραυνών κλπ., παρόλη τη χρήση ειδικών αλεξικέραυνων μανδυών 
(Voltage Depending Resistances). 
 
Έτσι η στάθμη μόνωσης του μονωτικού δακτυλίου του συνδέσμου και του 
συγκεντρικού καλωδίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 95kV (κύμα κρουστικό 
1,2/50μs) για κρουστική τάση καλωδίων  (BIL) 750kV, σύμφωνα άλλωστε με το 
Περιοδικό ELECTRA No28/5-73 και No47/6-76 και θα επιβεβαιώνεται με τις πιο 
κάτω αναφερόμενες δοκιμές τύπου. 
 
Τα μεταλλικά εξαρτήματα του συνδέσμου θα είναι κατά προτίμηση από 
ανοξείδωτο χάλυβα, είτε θα φέρουν κατάλληλη επιμετάλλωση 
(επιψευδαργύρωση, επικασσιτέρωση και χρωμική κατεργασία) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της ΔΕΗ ΧΚ.11.02, ΧΚ.11.03 και ΧΚ.11.04. 
Το ορειχάλκινο κέλυφος του συνδέσμου θα πρέπει να είναι επικασσιτερωμένο 
σύμφωνα με την Προδιαγραφή ΧΚ.11.04 και για συνθήκες χρήσης SC 3 
(ελάχιστο μέσο πάχος επικασσιτέρωσης 30μm). 
 
 

6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 

Εκτός και αν στις λεπτομέρειες κάποιας δοκιμής καθορίζεται διαφορετικά, οι 
δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (20±15οC) και 
με τις συνθήκες που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο των 
αναφερόμενων στην παρούσα Κανονισμών Προδιαγραφών. 
 

6.1. Δοκιμές σειράς (routine tests) 
 
Οι Δοκιμές σειράς θα γίνονται στο εργοστάσιο του Κατασκευαστή με δαπάνες 
του και παρουσία του εκπροσώπου της ΔΕΗ για κάθε παραγόμενο σύνδεσμο και 
είναι οι ακόλουθες: 
 
α)  Οπτικός έλεγχος όλων των εξαρτημάτων που συνθέτουν τον σύνδεσμο για τη 

διαπίστωση ενδεχόμενων ατελειών καθώς και έλεγχος για την ύπαρξη όλων 
των εξαρτημάτων που προβλέπονται από το κατασκευαστικό σχέδιο του 
συνδέσμου καθώς και των συμπληρωματικών υλικών αυτού. 

 
β) Έλεγχος των διαστάσεων όλων των εξαρτημάτων που συνθέτουν τον 

σύνδεσμο σύμφωνα με το κατασκευαστικό σχέδιο. 
 
γ) Έλεγχος της καλής λειτουργίας και της μεταξύ τους συνεργασίας των επί 

μέρους σπειρωμάτων καθώς και όλων των υπολοίπων εξαρτημάτων. 
 
δ) Έλεγχος της “εν θερμώ” επιψευδαργύρωσης καθώς και της “ηλεκτρολυτικής” 

επιψευδαργύρωσης όλων των σιδηρών μεταλλικών εξαρτημάτων σύμφωνα με 
τις πιο πάνω αναφερόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές της ΔΕΗ. 
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ε) έλεγχος της ηλεκτρολυτικής επικασσιτέρωσης όλων των χάλκινων και 

ορειχάλκινων εξαρτημάτων, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΔΕΗ ΧΚ 
11.04 (§6). 

 
6.2. Δοκιμές τύπου σε συστήματα καλωδίου και εξαρτημάτων (type tests on 

systems, cable and accessories) 
 
6.2.1 Γενικά 

 
Οι δοκιμές που καθορίζονται σε αυτή την παράγραφο σκοπό έχουν να 
αποδείξουν την ικανοποιητική λειτουργία των εξαρτημάτων στο σύστημα με 
το προσφερόμενο καλώδιο και θα εκτελούνται σύμφωνα με την §12 του IEC 
60840 / 2004-04. 
Τα εξαρτήματα και τα καλώδια θα είναι καινουργή, καθαρά και ξηρά και θα 
πρέπει να συναρμολογούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. 

 
6.2.2 Απαιτήσεις 
 

Τα εξαρτήματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πιο κάτω αναφερόμενες 
δοκιμές. Αυτές οι δοκιμές θα πρέπει να θεωρούνται ότι ισχύουν και για τα 
δύο, καλώδιο και εξαρτήματα, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται όλες οι 
απαιτήσεις των κανονισμών και προδιαγραφών που αναφέρονται στην 
παρούσα για το καλώδιο ισχύος. 
Όπου ένας σύνδεσμος περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση του δοκιμίου, τότε 
το ελάχιστο μήκος του ελεύθερου καλωδίου μεταξύ του συνδέσμου και του 
κάτω μέρους κάθε τερματισμού θα είναι 5 μέτρα. 
Όταν περιλαμβάνονται περισσότεροι από ένα σύνδεσμο, τότε ισχύει η ίδια 
απαίτηση και επιπρόσθετα θα πρέπει να υπάρχει ένα ελάχιστο μήκος 3 μέτρων 
ελεύθερου καλωδίου μεταξύ των διαδοχικών συνδέσμων. 
 

6.2.3 Δοκιμές 
 
Η αλληλουχία των δοκιμών θα είναι η εξής: 
 
α) Δοκιμή μερικών εκκενώσεων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (partial 

discharge test at ambient temperature). 
 Εκτελείται σύμφωνα με την §12.3.4 του IEC 60840 / 2004 – 04. 
 
β) Δοκιμή τάσης με θερμικούς κύκλους (heating cycle voltage test). 
 Εκτελείται σύμφωνα με την §12.3.6 του IEC 60840 / 2004 – 04. 
 
γ) Δοκιμή μερικών εκκενώσεων (partial discharge test). 
 - σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (at ambient temperature),και 
 - σε υψηλή θερμοκρασία (at high temperature). 
 Εκτελούνται σύμφωνα με την §12.3.4 του IEC 60840 / 2004 – 04, μετά 

από τον τελευταίο θερμικό κύκλο της πιο πάνω β) δοκιμής ή, 
εναλλακτικά, μετά από την εκτέλεση της πιο κάτω δ) δοκιμής κρουστικής 
τάσης. 
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δ) Δοκιμή κρουστικής τάσης ακολουθούμενη από τη δοκιμή διηλεκτρικής 
αντοχής σε εναλλασσόμενη τάση (lightning impulse voltage test followed 
by a power frequency voltage test). 

 Εκτελείται σύμφωνα με την §12.3.7 του IEC 60840 / 2004 – 04. 
 
ε) Δοκιμή μερικών εκκενώσεων εάν δεν έχει προηγουμένως εκτελεσθεί στην 

πιο πάνω γ) παράγραφο. 
 
στ) Δοκιμές της εξωτερικής προστασίας για συνδέσμους μέσα στο έδαφος 

(tests of outer protection for buried joints). 
 Εκτελούνται σύμφωνα με το Παράρτημα Η (Annex H) του IEC 60840 / 

2004 – 04. 
 
Οι πιο πάνω α) έως ε) δοκιμές θα εφαρμόζονται διαδοχικά σε κάθε βρόχο 
δοκιμής (Οι σύνδεσμοι θα δοκιμάζονται υποχρεωτικά με το εξωτερικό 
προστατευτικό τους περίβλημα). Οι εφαρμοζόμενες τάσεις των δοκιμών θα 
είναι σύμφωνα με την κατάλληλη στήλη του Πίνακα 4 του IEC 60840 / 2004 
– 04. 
Η δοκιμή της παραγράφου στ) θα εφαρμόζεται σε ένα σύνδεσμο που έχει 
περάσει τη δοκιμή θερμικών κύκλων (παράγραφος β) ή σε ένα ξεχωριστό 
σύνδεσμο ο οποίος έχει περάσει τουλάχιστον τρεις θερμικούς κύκλους (βλέπε 
ANNEX H του IEC 60840 / 2004 – 04). 
 
Εξέταση 
Μετά την ολοκλήρωση όλων των πιο πάνω δοκιμών θα ακολουθήσει εξέταση 
των εξαρτημάτων, σύμφωνα με την §12.3.8 του IEC 60840 / 2004 – 04. 
 

6.2.4 Δοκιμή τύπου στο μονωτικό δακτύλιο του συνδέσμου (impulse withstand 
level) 
 
O μονωτικός δακτύλιος του συνδέσμου θα δοκιμάζεται σε κρουστική τάση 
95kV (κύμα κρουστικό 1,2/50μs) σύμφωνα με το IEC 60840 / 2004 – 04 και 
το περιοδικό ELECTRA No47 (Part II) - §12.4 και §13. 
 
 

6.3. Δοκιμές μετά την εγκατάσταση (after installation tests) 
 
Αυτές οι δοκιμές θα πρέπει να εκτελούνται μετά την ολοκληρωμένη 
εγκατάσταση των εξαρτημάτων σε συμφωνία με τις απαιτήσεις των καλωδίων 
ισχύος. 
Δεν θα πρέπει να παρουσιασθεί διάσπαση μέσα στο σύνδεσμο. 

 
6.3.1 Δοκιμή εναλασσομένου ρεύματος (a.c. voltage tests) 
 

Για τον έλεγχο της μόνωσης θα πρέπει να εκτελείται με επιτυχία η δοκιμή 
εναλλασσομένου ρεύματος με τάση 1,73 Uo επί 1 ώρα (a.c. voltage test with 
1,73 Uo for 1 hour), σύμφωνα με την §15 – Πίνακας 4 του IEC 60840 / 2004 
– 04. 
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6.3.2 Δοκιμή εξωτερικού προστατευτικού περιβλήματος συνδέσμων (non-metallic 
sheaths and outer protective covering of joints) 

 
Η δοκιμή θα εκτελείται σύμφωνα με την §15.1 του IEC 60840 / 2004 – 04 
(βλέπε §5 του IEC 60229 / 82). 

 
 

7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Στο εξωτερικό μέρος κάθε ξύλινου κιβωτίου θα υπάρχει μεταλλική ή πλαστική 
πινακίδα σήμανσης με ευανάγνωστα τα εξής στοιχεία: 
 
- Εμπορικό σήμα κατασκευαστή 
- Ονομασία υλικού (Περιγραφή που περιλαμβάνει στοιχεία κώνου εξομάλυνσης 

πεδίου και καλωδίου) 
- Χαρακτηριστική τάση 
- Έτος κατασκευής 
- Αναγνωριστικό σήμα παρτίδας παραγωγής 
- Αριθμός σύμβασης ΔΕΗ 
 
 
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
Ο σύνδεσμος μαζί με όλα τα επιμέρους υλικά (κύρια και συμπληρωματικά) θα 
συσκευάζεται σε ξύλινο κιβώτιο στιβαρής κατασκευής. 
Το κιβώτιο θα φέρει κατάλληλη περίδεση με μεταλλική ταινία και θα μπορεί να 
μεταφέρεται με περονοφόρο όχημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο1 
(Παράγραφος 9.1.1 της ΔΔ-175) 

 
 
 
 

Κατάλογος στοιχείων μηχανογράφησης της Τ.Π. 
 
 
 
1. Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
 

1.1 Μονοπολικός σύνδεσμος καλωδίων 150kV 
1.2 Ονομαστική τάση συστήματος 150kV 
1.3 Υπόγεια καλώδια 150kV με μόνωση από XLPE 
1.4 Διασταύρωση μανδυών καλωδίων 
1.5 Στάθμη μονώσεως (BIL) 750kV 
 

2. Κωδικοί αριθμοί των κυριοτέρων Κανονισμών 
 

- IEC 60840 / 2004 – 04 
- CENELEC HD 632 S1 : 1998 / pr A1 : 2001, Part 1 
- ELECTRA No47 / June 1976 
- ΔΔ ΤΠ-168 / Νοεμ.07 
- ΔΔ ΤΠ-1 / Νοεμ.07 
 

3. Κατάλογος δοκιμών 
 

3.1 Δοκιμές σειράς (παρ 6.1) 
3.2 Δοκιμές τύπου (παρ 6.2) 
3.3 Δοκιμές μετά την εγκατάσταση (παρ 6.3) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο2  
(Παράγραφος 9.1.2. της ΔΔ -175) 

 
 
 

Στοιχεία που θα υποβάλλονται μαζί με την προσφορά 
 
 
 
 

1. H προσφορά κάθε προμηθευτή αυτών των υλικών θα πρέπει να συνοδεύεται με τις 
πιο κάτω πληροφορίες: 

 
- Χρονολογία ανάπτυξης και έγκριση του προσφερόμενου τύπου συνδέσμου από τον 

κατασκευαστή. 
- Ηλεκτρικές εταιρίες της χώρας προέλευσης που έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία 

τους προσφερόμενους συνδέσμους. 
- Ηλεκτρικές εταιρίες άλλων κρατών που έχουν χρησιμοποιήσει με επιτυχία τους 

προσφερόμενους συνδέσμους 
- Ποσότητες και χρονολογίες τοποθέτησης και εκμετάλλευσης των υπόψη υλικών. 
 
2. H τεχνική προσφορά του κάθε Προμηθευτή θα πρέπει να περιέχει τα πιο κάτω 

απαραίτητα στοιχεία για την τεχνική αξιολόγηση της: 
 
2.1.   Συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
 
2.2.  Σχέδια του συνδέσμου (3 αντίτυπα) στα οποία θα εμφανίζονται όλα τα επί 

μέρους υλικά του συνδέσμου, διαστάσεις, τρόπος εφαρμογής και σύνδεσης των 
υλικών για την διασταύρωση των μανδυών και γενικά όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία για την αξιολόγηση του συνδέσμου και την ποιοτική σύγκριση των 
προσφορών. 

 
2.3. Στοιχεία του προκατασκευασμένου κώνου εξομάλυνσης ηλεκτρικού πεδίου 

(υλικό κατασκευής, διαστάσεις, διάμετροι για το προβλεπόμενο καλώδιο ισχύος, 
κ.λ.π.) καθώς και όλα τα πιστοποιητικά επιτυχούς εκτέλεσης των σχετικών 
δοκιμών τύπου (διηλεκτρικής αντοχής, μερικών εκκενώσεων κ.λ.π.). 

 
2.4. Τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστικού Οίκου με φωτογραφίες του 

προσφερόμενου υλικού, κωδικούς τύπου και ονομασίες, Κανονισμοί και 
Προδιαγραφές κατασκευής και κάθε χρήσιμο για αξιολόγηση στοιχείο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 
 
 
Γενικές πληροφορίες, λεπτομέρειες και εγγυήσεις για υπόγειο μονοπολικό σύνδεσμο 
καλωδίων 150 kV που θα χορηγηθούν από τον Κατασκευαστή. 
 
 
 
1. Κανονισμοί / Προδιαγραφές κατασκευής 
    και δοκιμών. 
 
2. Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας. 
 
3.  Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 
  - στάθμη βραχυκυκλώσεως 
  - ένταση βραχείας διάρκειας 
  - Κανονισμοί καθορισμού στάθμης μόνωσης 
  - αντοχή σε τάση βιομηχανικής συχνότητας 
 
4.  Μέθοδος σύνδεσης αγωγών καλωδίου ισχύος. 
 
5.  Στοιχεία προπαρασκευασμένου κώνου 
     εξομάλυνσης (υλικό κατασκευής, διαστάσεις, 
     διάμετροι, τύπος και εύρος διαμέτρων καλωδίων 
     υποδοχής, κ.λ.π.). 
 
6.  Στοιχεία του μονωτικού δακτυλίου 
     (υλικό, στάθμη μόνωσης έλεγχος, κ.λ.π.). 
 
7.  Μονωτικό υλικό πλήρωσης συνδέσμου και 
     ποσότητα. 
 
8.  Μηχανικά χαρακτηριστικά συνδέσμου 
     (μήκος, πλάτος, ύψος, βάρος κ.λ.π.) 
 
9.   Εξωτερικό προστατευτικό κέλυφος συνδέσμου. 
 
10. Eπί μέρους μεταλλικά εξαρτήματα, υλικό 
      κατασκευής και επιμετάλλωσης . 

.................................. 
 
 
............έως............... 
 
 
................................... 
................................... 
................................... 
................................... 
 
................................... 
 
................................... 
................................... 
................................... 
................................... 
 
................................... 
................................... 
 
.................................. 
 
 
................................... 
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8.  ΔΟΚΙΜΕΣ 
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11.  ΣΧΕΔΙΑ 
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ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΒΩΤΙΟ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΑΝΔΥΩΝ 
ΚΑΛΩΔΙΩΝ 150kV ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΑΝΔΥΩΝ (EARTHING BONDING 

LINK BOX) 
 

1. ΣΚΟΠΟΣ 

 
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά την προμήθεια και υποβολή σε δοκιμές κιβωτίου λυομένων 
επαφών σταθερής γείωσης (EARTHING BONDING). Το κιβώτιο αυτό χρησιμοποιείται κατά 
κανόνα σε θέσεις σύνδεσης καλωδίων 150 kV με σύνδεσμο διαχωρισμού μανδυών για την 
επίτευξη άμεσης γείωσης ή απομόνωσης του μεταλλικού μανδύα των καλωδίων των 
καλωδιακών γραμμών 150 kV.  
 
Ο βαθμός προστασίας (ΙΡ) του κιβωτίου θα είναι σύμφωνα με το ΙΕC 60529 για τη χρήση που 
προορίζεται, θα δηλώνεται από τον προμηθευτή και θα τυγχάνει της εγκρίσεως του ∆Ε∆∆ΗΕ. 
 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

 
Το κιβώτιο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την υπάρχουσα τεχνική και την παρούσα τεχνική 
περιγραφή, θα υποστεί δε διάφορες δοκιμές στο εργοστάσιο του Κατασκευαστή με την 
παρουσία εκπροσώπου του ∆Ε∆∆ΗΕ, όπως καθορίζεται στη συνέχεια. 
 

3. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 
Το κιβώτιο θα είναι κατάλληλο για χρήση μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο φρεάτιο μέσα στο 
έδαφος (συνήθως πεζοδρόμιο) σε βάθος μέχρι 1 m περίπου και για μεταβολές θερμοκρασίας 
από +5°C έως +25°C. O βαθμός προστασίας (IP) του κιβωτίου θα είναι σύμφωνα με το IEC 
60529 για τη χρήση που προορίζεται, θα δηλώνεται από τον Προμηθευτή και θα τυγχάνει της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 

 

4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ 

 
Στο κιβώτιο αυτό πραγματοποιείται η γείωση των μεταλλικών μανδυών των μονοπολικών 
καλωδίων 150 kV ή η απομόνωσή τους, μέσω τριών διπολικών ομοκεντρικών (συγκεντρικών) 
καλωδίων χαλκού διατομής 120mm2 που συνδέουν το κιβώτιο με τους μεταλλικούς μανδύες 
των καλωδίων 150 kV, σε κάθε θέση που τοποθετείται το κιβώτιο.  Η γείωση των μανδυών των 
καλωδίων 150 kV επιτυγχάνεται με τη σύνδεση των έξι άκρων των καλωδίων 1x120+120mm2 
Cu σε κοινό κόμβο και τη γείωση στη συνέχεια του κόμβου αυτού μέσω ενός μονοπολικού 
καλωδίου χαλκού, επίσης διατομής 120mm2, προς το πλέγμα γειώσεως του χώρου στον οποίο 
έχει εγκατασταθεί το κιβώτιο. Η απομόνωση των μανδυών των καλωδίων 150 kV επιτυγχάνεται 
με λυόμενες επαφές από χάλκινες επικασσιτερωμένες λάμες, στις οποίες καταλήγουν τα τρία 
εισερχόμενα στο κιβώτιο καλώδια 1x120+120mm2 Cu.  
 
Τα εισερχόμενα στο κιβώτιο τρία καλώδια 1x120+120mm2 Cu καθώς και το τέταρτο καλώδιο 
120mm2 Cu γειώσεως του κόμβου θα εισέλθουν από την ίδια πλευρά του κιβωτίου μέσω των 
κατάλληλων στυπιοθλιπτών. Επίσης τα καλώδια αυτά θα συνδεθούν με τις λυόμενες επαφές 
μέσω των κατάλληλων ακροδεκτών. Τόσο η διατομή των λυομένων επαφών όσο και οι 
διατομές των διαφόρων άλλων εξαρτημάτων του κιβωτίου θα είναι κατάλληλες για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του βραχυκυκλώματος εντάσεως 25 kA για το χρόνο 0,5 sec. 
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O εσωτερικός χώρος του κιβωτίου πρέπει να είναι στεγανός και να αποκλείεται η ύπαρξη 
υγρασίας σε αυτόν, ο δε χώρος του κιβωτίου που βρίσκεται κάτω από τις λυόμενες επαφές θα 
στεγανοποιηθεί με το κατάλληλο μονωτικό υλικό. Λόγω της συχνής χρησιμοποίησης του 
κιβωτίου, το κάλυμμά του θα πρέπει να έχει την απαραίτητη και ευκολόχρηστη χειρολαβή. 
 
Τέλος το κιβώτιο θα πρέπει να προβλεφτεί για μόνιμη πάκτωση στον πυθμένα του φρεατίου, 
στο οποίο προορίζεται να εγκατασταθεί και o οποίος κατασκευάζεται από άοπλο σκυρόδεμα. Το 
δε φρεάτιο θα κλείνεται με ειδικό στεγανό κάλυμμα, που δεν αποτελεί αντικείμενο της 
παρούσας προδιαγραφής. 
 

5. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 
Το κιβώτιο και το κάλυμμά του θα κατασκευαστούν από χάλυβα ST-37 ή χυτοσίδηρο ή 
ανοξείδωτο χάλυβα, τα δε παρελκόμενα εξαρτήματα, που προκύπτουν από τη λειτουργία του, 
θα κατασκευαστούν από τα κατάλληλα υλικά που κρίνει σκόπιμα o Κατασκευαστής για την 
αρτιότερη ολοκλήρωση της κατασκευής. 

 

6. ΕΠΙΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΣΗ 

 
Το κιβώτιο, το κάλυμμα και όλα τα χαλύβδινα εξαρτήματά του θα επιψευδαργυρωθούν «εν 
θερμώ» σύμφωνα με τις προδιαγραφές ∆ΕΗ XK 11-02 και XK 11-03, ενώ τα χάλκινα ή 
ορειχάλκινα εξαρτήματά του θα επικασσιτερωθούν σύμφωνα με τη XK 11-04. 
 

7. ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 
Μαζί με το κιβώτιο ο Κατασκευαστής θα χορηγήσει και το απαραίτητο μονωτικό υλικό που θα 
γεμίσει τον χώρο του κιβωτίου κάτω από τις λυόμενες επαφές. Το μονωτικό υλικό θα 
χορηγηθεί σε στερεή κατάσταση σε κατάλληλη στεγανή συσκευασία και σε ποσότητα επαρκή 
για την πλήρωση του χώρου του κιβωτίου που προορίζεται να καλύψει σύμφωνα με το 
κατασκευαστικό σχέδιο. Το μονωτικό υλικό θα είναι τέτοιο, ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή 
του χωρίς την καταστροφή των επιμέρους στοιχείων (μονωτήρες, λάμες κ.ά.) του μεταλλικού 
κιβωτίου.  
 

8. ∆ΟΚΙΜΕΣ 

 
Κάθε κιβώτιο μαζί με όλα τα παρελκόμενά του πλήρως συναρμολογημένο, σύμφωνα με το 
κατασκευαστικό σχέδιο, εκτός από το μονωτικό υλικό το οποίο θα χορηγείται σε ειδική 
συσκευασία, θα υποβάλλεται στο εργοστάσιο του Κατασκευαστή σε δοκιμές και ελέγχους. Οι 
δοκιμές αυτές θα είναι δοκιμές σειράς και δοκιμές τύπου. Οι δοκιμές σειράς θα γίνονται σε κάθε 
κιβώτιο ανά παραγόμενη σειρά (παρτίδα). 
 

8.1. Δοκιμές Σειράς 

 
8.1.1. Οπτικός και διαστασιολογικός έλεγχος.  
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8.1.2. Έλεγχος καλής συνεργασίας των παρελκόμενων μεταξύ τους (συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, έλεγχοι θέσης στυπιοθλιπτών και ευθυγράμμισης με σημεία 
σύνδεσης των αγωγών καλωδίων κ.ά.). 

 
8.1.3. 'Έλεγχος της επιψευδαργύρωσης των σιδηρούχων εξαρτημάτων σύμφωνα με τις πιο 

πάνω αναφερόμενες προδιαγραφές ΧΚ 11-02 και ΧΚ 11-03. 
 
8.1.4. 'Έλεγχος της επικασσιτέρωσης των χάλκινων εξαρτημάτων σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς BSS-1872 για κλάση Β και των χάλκινων και ορειχάλκινων κοχλιών και 
κοχλιωτών στελεχών σύμφωνα με τους ίδιους Κανονισμούς για κλάση E, καθώς και 
την προδιαγραφή ΧΚ 11-04. 

 
8.1.5. ∆οκιμή Συνεχούς Τάσεως (DC Withstand Test): Μεταξύ κάθε ακροδέκτη του κιβωτίου 

και της γης επιβάλλεται συνεχής τάση 25 kV για ένα λεπτό. ∆εν θα πρέπει να 
εμφανιστεί καμία ηλεκτρική υπερπήδηση κατά τη διάρκεια εφαρμογής της συνεχούς 
τάσεως. 

 
8.1.6. Έλεγχος στεγανότητας: Κάθε μεταλλικό κιβώτιο θα ελέγχεται ως προς τη στεγανή 

κατασκευή του. Για τον λόγο αυτό οι στυπιοθλίπτες εισόδου των καλωδίων 
σφραγίζονται κατάλληλα και το κιβώτιο τοποθετείται μέσα σε δεξαμενή. Ακολούθως η 
δεξαμενή γεμίζει με νερό, του οποίου η στάθμη θα υπερκαλύψει το ύψος του 
κιβωτίου έως 1 μέτρο πάνω από τη βάση του. Το κιβώτιο θα παραμείνει μέσα στο 
νερό 24 ώρες, στη συνέχεια θα αδειάσει η δεξαμενή από το νερό, θα αφαιρεθεί το 
κάλυμμα του κιβωτίου και θα ελεγχθεί η στεγανότητά του. 

 
 

8.2. Δοκιμές Τύπου 

 
Για τη πραγματοποίηση των δοκιμών τύπου o Κατασκευαστής θα μεριμνήσει να συνδεθούν τα 
καλώδια που προβλέπονται στο κατασκευαστικό σχέδιο στις θέσεις τους και κατόπιν, αφού 
καθαριστεί σχολαστικά το εσωτερικό του κιβωτίου, θα πληρωθεί με το μονωτικό υλικό, που 
προβλέπεται στην παράγραφο 7 της παρούσας τεχνικής περιγραφής και στο ύψος που 
καθορίζεται από το κατασκευαστικό σχέδιο. 
 

8.2.1. ∆οκιμή Στεγανότητας:  Το κιβώτιο πλήρως συναρμολογημένο με συνδεδεμένα όλα τα 
καλώδια και με το μονωτικό υλικό στο προβλεπόμενο από το κατασκευαστικό σχέδιο 
ύψος, τοποθετείται μέσα σε μεταλλική δεξαμενή. Ακολούθως η δεξαμενή γεμίζει με 
νερό, του οποίου η στάθμη θα υπερκαλύψει το ύψος του κιβωτίου έως 1 μέτρο πάνω 
από τη βάση του, ενώ τα άκρα των καλωδίων θα παραμείνουν μέσα στο νερό. Το 
κιβώτιο θα παραμείνει μέσα στο νερό 24 ώρες, στη συνέχεια θα αδειάσει η δεξαμενή 
από το νερό, θα αφαιρεθεί το κάλυμμα του κιβωτίου και θα ελεγχθεί η στεγανότητά 
του. 

 
8.2.2. ∆ιηλεκτρική αντοχή συνεχούς τάσεως: Επανατοποθετούμε το κάλυμμα στο κιβώτιο 

μετά την προηγούμενη δοκιμή, γεμίζουμε ξανά τη δεξαμενή με νερό πάνω από τη 
στάθμη του κιβωτίου ενώ τα άκρα των καλωδίων παραμένουν έξω από το νερό. 
Μεταξύ αγωγού καλωδίου και της γης εφαρμόζεται συνεχής τάση 25 kV για 1 λεπτό 
κατά τη διάρκεια της οποίας δεν πρέπει να εμφανιστεί καμία ηλεκτρική υπερπήδηση. 
H δοκιμή αυτή επαναλαμβάνεται για όλους τους αγωγούς καλωδίων που 
προβλέπονται στο κατασκευαστικό σχέδιο. 

 
8.2.3. ∆οκιμή κρουστικής τάσης: Επανατοποθετούμε το κάλυμμα στο κιβώτιο μετά την 

προηγούμενη δοκιμή, γεμίζουμε ξανά τη δεξαμενή με νερό πάνω από τη στάθμη του 
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κιβωτίου ενώ τα άκρα των καλωδίων παραμένουν έξω από το νερό. Μεταξύ αγωγού 
καλωδίου και της γης εκτελείται δοκιμή κρουστική τάσεως τουλάχιστο 37,5 kV 
(κρουστικό κύμα 1,2/50μs) κατά τη διάρκεια της οποίας δεν πρέπει να εμφανιστεί 
διαρροή σε κανένα σημείο του δείγματος. Η δοκιμή αυτή επαναλαμβάνεται για όλους 
τους αγωγούς καλωδίων που προβλέπονται στο κατασκευαστικό σχέδιο.  

 
Εάν δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η δοκιμή κρουστικής τάσης με το υπό 
δοκιμή μεταλλικό κιβώτιο βυθισμένο στο νερό, μπορεί να βγει από το νερό και η 
δοκιμή να γίνει αμέσως μετά με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση, ή μπορεί να 
διατηρηθεί η διάταξη υγρή τυλιγμένη με ένα βρεγμένο ύφασμα ή να εφαρμοστεί ένα 
αγώγιμο κάλυμμα γύρω από ολόκληρη την εξωτερική της επιφάνεια.   

 
 

9. ΣΗΜΑΝΣΗ 

 
Το κιβώτιο θα φέρει πινακίδες από ορείχαλκο, προειδοποιητικές και επισήμανσης της θέσης 
σύνδεσης και των φάσεων των καλωδίων. Στο πάνω μέρος του καλύμματος του κιβωτίου θα 
τοποθετηθεί πινακίδα σήμανσης στην οποία θα αναγράφονται με ευανάγνωστα στοιχεία τα 
ακόλουθα: 
 

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η 
 

ΚΙΒΩΤΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΙΝΩΝ ΜΑΝΔΥΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
 

150.000 VOLT 
 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Θ Α Ν Α Τ Ο Σ 
 

 

10. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ∆ΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

 
O Κατασκευαστής μαζί με την προσφορά του θα υποβάλλει, σε τρία αντίτυπα, σχέδια για το 
προσφερόμενο μεταλλικό κιβώτιο, όπου θα εμφανίζονται όλα τα επί μέρους εξαρτήματά του, με 
τις διαστάσεις τους, τον τρόπο σύνδεσής τους καθώς και τον τρόπο πάκτωσης του κιβωτίου στο 
έδαφος μαζί με οτιδήποτε άλλο στοιχείο απαιτείται για την ποιοτική σύγκριση των προσφορών. 
 

11. ΣΧΕ∆ΙΑ 

 
Σε περίπτωση που του ανατεθεί παραγγελία προμήθειας του υλικού, o Κατασκευαστής πρέπει 
να στείλει τρεις σειρές σχεδίων, που θα περιέχουν όλες τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες του 
κιβωτίου με πλήρες υπόμνημα όλων των υλικών που συγκροτούν το κιβώτιο, τον τρόπο 
συνεργασίας των επιμέρους εξαρτημάτων, τον τρόπο στερέωσης του κιβωτίου στο έδαφος, τον 
τρόπο σύνδεσης των καλωδίων με τις λυόμενες επαφές και τον κόμβο γειώσεως, καθώς και 
πληροφορίες για τις ιδιότητες του μονωτικού υλικού, μαζί με τον τρόπο τήξης και πλήρωσης 
του αντίστοιχου χώρου του κιβωτίου. 
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12. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 

 
Μετά από τους ελέγχους και τις δοκιμές σειράς της παραγράφου 8 της παρούσας προδιαγραφής 
το μεταλλικό κιβώτιο πλήρως συναρμολογημένο, χωρίς τα καλώδια και με το μονωτικό υλικό 
στην στεγανή του συσκευασία, θα τοποθετηθεί σε κιβώτιο μεταφοράς στιβαρής κατασκευής 
ανάλογων διαστάσεων. 
 
Στο εξωτερικό μέρος του κιβωτίου μεταφοράς θα αναγραφούν με ευανάγνωστα στοιχεία τα 
ακόλουθα: 
 
- Εμπορικό σήμα κατασκευαστή 
 
- H ονομασία του υλικού. 
 
- Ο αριθμός της σύμβασης προμήθειας του υλικού. 
 
- Το έτος κατασκευής του υλικού.  
 
- O αριθμός σειράς του υλικού. 



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ - 1 /Νοέμβριος 2007 
 
 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ 1 Χ120 + 120 mm2 
ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 1 Χ 120 mm2 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
2. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ  
4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ  
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ -1 /Νοέμβριος 2007 
 

ΣΥΓKENTPIKO ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ 1 Χ 120 + 120 mm2 ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ 1 Χ 120 mm2 

 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Το συγκεντρωτικό καλώδιο χαλκού 1 X 120 + 120 mm² χρησιμοποιείται για την διασταύρωση 
των μολύβδινων μανδυών των καλωδίων 150 kV, ενώ το χάλκινο καλώδιο γείωσης 1 Χ 120 
mm² χρησιμοποιείται για την γείωση των μανδυών των καλωδίων 150 kV. 

 
2. ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 
 

Συγκεντρωτικό καλώδιο διασταύρωσης μανδυών καλωδίων 150kV, καλώδιο γείωσης μανδυών 
καλωδίων 150kV, αγωγοί χαλκού, μόνωση XLPE, 6/10 (12) kV. 

 
3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

IEC 60502 -2/2005-03 Power cables with extruded insulation and their 
accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV  

 Part 2 : cables from 6 kV up to 30 kV. 

Περιοδικό  ELECTRA (CIGRE) No 47/ JUNE 1976     The design of specially bonded cable 
circuits (Part II). 

 
4. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Τα καλώδια θα είναι σχεδιασμένα για λειτουργία σε σύστημα που έχει τα πιο κάτω 
χαρακτηριστικά: 
 
- Ονομαστική τάση συστήματος           : 150 kV 
- Μέγιστη                                              : 150 kV 
- Κρουστική                                          : 150kV 
- Συντελεστής πλάτους υπέρτασης 

χειρισμών  : 2,5 
- Συχνότητα : 50 Hz 
- Ουδέτερος κόμβος  : Αποτελεσματικά γειωμένος 
- Ισχύς βραχυκυκλώσεως  : 6500 MVA 
- Ενταση βραχείας διάρκειας  : 25 ΚΑ σε 0,5 sec (min)  
- Χαρακτηριστική τάση καλωδίων   :Uo / U (Umax) = 87/150 (170) kV  
- Στάθμη μονώσεως καλωδίου 150 kV  : (BIL) 750 kV 

 
H στάθμη Μόνωσης των καλωδίων σε κρουστική τάση προκειμένου να αντέχουν στα ρεύματα και 
υπερτάσεις σε περιπτώσεις σφαλμάτων χωρίς υπερβολική αύξηση θερμοκρασίας, θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με το Πίνακα II του ELECTRA No 47: 
- Μεταξύ των δύο αγωγών του καλωδίου : 95 kV 
- Μεταξύ του εξωτερικού αγωγού και της γής 
   καθώς και του μανδύα του καλωδίου και της γής :47,5 kV 
 
Η χαρακτηριστική τάση των υπόψη καλωδίων θα είναι  : Uo / U (Umax) = 6/10 (12) kV 
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5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 

Τα καλώδια θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τον κανονισμό  
IEC 60502-2 / 2005-03 
 

- Οι αγωγοί των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένοι από στρογγυλά σύρματα ανοπτημένου 
χαλκού Κλάσεως 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό IEC 60228 (circular, stranded, compacted, 
Class 2). 

   Οι αγωγοί θα είναι προστατευμένοι έναντι της κατά μήκος διάδοσης υγρασίας και νερού    
(water sealed conductors) με τη χρήση ειδικού υλικού ανάμεσα στα συρματίδια τους 

 
- H μόνωση θα αποτελείται από εξωθημένη στρώση διασταυρωμένου πολυαιθυγενίου (XLPE). H 

μόνωση και τα δύο ημιαγώγιμα στρώματα αυτής θα παράγονται με τη μέθοδο της ταυτόχρονης 
τριπλής εξώθησης (Triple extrution method) και o βουλκανισμός θα γίνεται με την μέθοδο DRY 
CURING. 

 
- O συγκεντρικός αγωγός θα αποτελείται από στρογγυλά συρματίδια χαλκού, όπως και του 

αγωγού του καλωδίου, ελικοειδώς περιελιγμένα. Πάνω από τη στρώση των συρμάτων χαλκού 
θα υπάρχει κατάλληλη χάλκινη ταινία για τη συγκράτησή τους. Όλα τα χαρακτηριστικά των 
συρμάτων και της ταινίας θα καθοριστούν από τον Κατασκευαστή σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά του συστήματος λειτουργίας των καλωδίων και θα αναφέρονται λεπτομερώς. 

 
- H περιοχή του συγκεντρικού αγωγού (metallic screening) θα διαθέτει προστασία έναντι της κατά 

μήκος διάδοσης του νερού, με τη χρήση ειδικής ταινίας από διογκούμενο υλικό. H 
αποτελεσματικότητα της προστασίας θα ελέγχεται σύμφωνα με την αντίστοιχη δοκιμή 
υδατοστεγανότητας. 

 
- O εξωτερικός μανδύας των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένος από εξωθημένη στρώση 

πολυαιθυλένιου, χρώματος μαύρου, τύπου ST7. 
   Όλα τα χαρακτηριστικά του θα καθορίζονται από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τα 

χαρακτηριστικά του συστήματος λειτουργίας των καλωδίων και θα αναφέρονται λεπτομερώς. 
 
6. ΔΟΚΙΜΕΣ 
 
    Τα καλώδια θα υποστούν όλες τις δοκιμές που περιγράφονται στον κανονισμό  

 IEC 60502 – 2 /2005-03 
 
7. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
   Tα καλώδια στον εξωτερικό τους μανδύα θα φέρουν επισήμανση "ELECTRIC CABLE – 

BONDING  LEAD" σύμφωνα με το CENELEC HD 632 S1 - Part 2. 
 
8. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
 
    Τα καλώδια θα συσκευάζονται σε κατάλληλα ξύλινα στροφεία στο παραγγελόμενο μήκος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ No1 

 
(παράγραφος 9.1.1. της Τ.Π. ΔΔ- 1) 

 
 

Κατάλογος στοιχείων μηχανογράφησης της T.Π ΔΔ-1 
 

1. Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
- Συγκεντρικό καλώδιο χαλκού για τη διασταύρωση μανδυών καλωδίων 150kV  
- Χάλκινο καλώδιο γείωσης μανδυών καλωδίων 150 kV  
- Μόνωση από XLPE 
- Εξωτερικός μανδύας από ΡΕ 

 
 2. Κωδικοί κυριότερων κανονισμών 
- IEC 60502 -2 / 2005-03 
- ELECTRA No 47/ June 1976 
 
3. Κατάλογος Δοκιμών 
 
    Σύμφωνα με το IEC 60502 -2 /2005-03 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ No2 

 
(παράγραφος 9.1.2 της Τ.Π. ΔΔ - 1) 

 
Στοιχεία που υποβάλλονται με την προσφορά 

 
 

Οι προσφορές των Οίκων που συμμετέχουν σε διαγωνισμό προμήθειας υλικών γραμμών 150 kV 
θα πρέπει, πέρα των άλλων στοιχείων που απαιτούνται (πιστοποιητικά δοκιμών τύπου, συστατικές 
επιστολές, κλπ.), να περιέχουν και τα πιο κάτω τεχνικά στοιχεία: 
 
- Σχέδιο εγκάρσιας τομής των καλωδίων με πλήρη διαστασιακά στοιχεία (πάχη, διάμετροι, κλπ.) 
- Ελάχιστη ακτίνα καμπυλότητας (mm) 
- Βάρος καλωδίου και των επί μέρους υλικών του (Kg/m) 
- Αντίσταση αγωγών στους 20 ° C (Ω/Km) 
- Στάθμη μονώσεως σε κρουστική τάση (kV) 
   (μεταξύ των δύο αγωγών αλλά και μεταξύ αγωγών και γης) 
- Ελάχιστη αντίσταση μόνωσης (MΩ/Km) 
- Επίπεδο μερικών εκκενώσεων (pC) 
- Μέγιστη διηλεκτρική καταπόνηση σε Uo (kV/mm) 
- Χωρητικότητα λειτουργίας (μF/Km) 
- Διηλεκτρικές απώλειες σε Uo (Kw/Km) 
- Επιτρεπόμενα ρεύματα βραχυκύκλωσης στον αγωγό και στη θωράκιση (από 0,1 sec έως και  
  5,0 sec) με θερμοκρασία αγωγού και θωράκισης στην αρχή και στο τέλος του βραχυκυκλώματος. 
- κ.α. 
 
 
 
 
 
 
 
 
AM./ 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠD(EΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Σ¾ΤΚΕΝΤΡΙΚο ΚΑΛΩΔΙΟ ΧΑΛΚοΥ Ι ΧΙ20 + Ι20 mm2
ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΛΩΔΙο ΓΕΙΩΣ}D Ι Χ Ι20 mm2

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΔ - Ι /ΝοÝμβριοò 2007

ΣΥΜΠΔΗΡΩΜΑ Nor ß 7.7.2011

Συ υπλιι οωματικÜ στοαεßα

l. Στουò αναφεφμενουò Κανονισμοýò / ΠροδιαγραφÝò ισχυουν οι τελευταßεò αναθεωρÞσειò
αυτþν.

Ζ. Στα συνημμÝνα σκαριφÞματα δßνονται τα κατασκgυαστικÜ στοιχεßα (διÜμετροι / πÜχη) που
πρÝπει να πληρεß το σιτ(εντρικü καλþδιο ΙχΙ2O+Ι2Omm2 Cu και το καλþδω γεßωσηò
1xl20mm2 Cu.
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ΤΕΧΝΙΚΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ	ΚΑΛΩΔΙΟΥ	ΠΙΛΟΤ	
50Χ2Χ0.8	

 
 
 
 

 
1. Τηλεφωνικό καλώδιο πιλότ με μόνωση από πορώδες πολυαιθυλένιο με 

συμπαγή επιδερμίδα από πολυαιθυλένιο (Foam-skin) αστεροτετραδικής 
πλέξης, πλέξη των τετράδων σε υπο-ομάδες των 5 τετράδων, σύστρεψη των 
υποομάδων σε ομάδες, πλήρωση των κενών με πετρελαϊκή μάζα (Jelly) 
θωράκιση της ψυχής του καλωδίου με ταινία αλουμινίου πάχους 0,2 χιλ. 
πλαστικοποιημένη και από τις δύο επιφάνειες με πολυαιθυλένιο τύπου Α-
OZYSF(L) 2Y, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ 012.6/Γ/4.92. Τύπος 
διατομής: 50Χ2Χ0.8 PEJ    (ΚΥ 500000296).  
 

2. Ο σύνδεσμος τηλεφωνικού καλωδίου πιλότ πρέπει να  είναι κατάλληλος για 
το περιγραφόμενο καλώδιο  της παραγράφου 1. 
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TECHNICAL DATA 

DUCT DIELECTRIC FIBER OPTIC CABLES 
24(2x12), 48(4x12) SINGLE-MODE 

 
 

Specification: The cables will be manufactured and tested according to customer’s specification as 
well as to international specification IEC60794 -1 and ITU-T G652 / G655 recommendations. Our 
technical data herebelow presented will also be valid. 
 
 
Description of cable: Fiber Optic Cables, loose tube type. Each loose tube contains 12 single mode 
ITU-T G.652 or G655 fibers and jelly-filling compound. Loose tubes and PE fillers are SZ stranded 
around a dielectric central strength member (FRP: fiber reinforced plastic) to form the cable core. 
Swelling water-blocking yarns will be applied inside and over the cable core. The core is wrapped by 
a swelling water-blocking tape and covered by the inner black polyethylene sheath. Two reinforcing 
layers of glass yarns are applied over the inner sheath. Overall, a black polyethylene sheath will be 
applied.  
 
 
Packing:   The cables will be delivered in wooden drums appropriate for fiber optic cables and 
suitable for safe transport, storage and installation. The length of cable per drum will be 4000±200m. 
 
Particulars: 

No of fibers 24 48 
No of tubes 2 4 
No of fibers per tube 12 12 
Fibers type Single mode ITU-T G.652 or G655 
No of PE fillers 4 2 
HDPE inner sheath thickness (minimum avg.) (mm) 0.9 0.9 
HDPE outer sheath thickness (minimum avg.) (mm) 1.5 1.5 
Cable outer Diameter (calculated) (mm) 13.5 13.5 
Cable weight (calculated) (kg/km) 150 150 
Proposed length per drum (m) 4000±200 4000±200 
Installation temperature range (°C) -10 to +50 -10 to +50 
Operation temperature range (°C) -40 to +70 -40 to +70 
Cable minimum bending radius (static) (mm) 200 200 
Cable maximum bending radius (dynamic) (mm) 270 270 
Cable maximum tensile strength (short term) (N) 3000 3000 
Cable crush resistance (short term) (N/10cm) 2000 2000 
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CROSS- SECTION OF THE CABLE 

(48-FIBER CABLE IS ILLUSTRATED) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Drawing is not to scale. 
 

SWELLING WATER 
BLOCKING TAPE 

 GLASS STRENGTHENING YARNS 

BLACK PE  
OUTER SHEATH 
 

12-FIBER LOOSE TUBE 
JELLY FILLED BLACK PE 

INNER SHEATH 

SWELLING WATER 
BLOCKING YARNS 

DIELECTRIC CENTRAL 
STRENGTH MEMBER (FRP) 

PE FILLER 





Μονάδες Τιμές προσφερόμενου
εξοπλισμού

Τεχνική απόκλιση/

αιτιολόγηση/

παρατηρήσεις.
(Units) (Τechnical data of the offered

equipment)

(Techical deviation/

justification/

remarks)
2 EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 170 kV GIS 170 kV GIS EQUIPMENT

Προδιαγραφή ΔΝΕΜ: TD-29/10, 02/2018 Specification DNEM: TD-29/10, 02/2018

1. Κατασκευαστής Manufacturer Siemens

2. Τύπος Type 8DN8

3. Εργοστάσιο κατασκευής (Χώρα - πόλη - διεύθυνση) Manufacturing facilities (Country - City - Address) Berlin / Germany

4. Υλικό περιβλήματος Material of the enclosure Alluminium and Steel

5. Πλήθος φάσεων στο περίβλημα Number of phases inside the enclosure
   - Ζυγοί    -for Busbars 3

   - Αναχωρήσεις    -for Bays 3

6. Ονομαστική τάση λειτουργίας Rated operating voltage kV 170

7. Μέγιστη τάση για τον εξοπλισμό Highest voltage for equipment kV 325 short duration

8 . Ονομαστικό ρεύμα ζυγών Busbars rated current A 2000

9 . Ονομαστικό ρεύμα πυλών Γ.Μ. Overhead line bays rated current Α 1250

10 . Ονομαστικό συμμετρικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5 3s

11 . Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79kA

12 . Ονομαστική συχνότητα Rated frequency Hz 50

13. Διαστάσεις Πυλών GIS Dimensions of the GIS bay
α. Πύλη καλωδιακής αναχώρησης με 3 πηνία Cable feeder bay with 3 reactors adjusted

  - Μήκος    -Length m 5225

  - Πλάτος    -Width m 1500

β. Πύλη Διασύνδεσης Ζυγών Bus Coupler  bay
  - Μήκος    -Length m 4300

  - Πλάτος    -Width m 1500

γ. Πύλη Μ/Σ τάσης και γειωτών Busbar Votage Transformer and earthing switches bay
  - Μήκος    -Length m 6930

  - Πλάτος    -Width m 1500

14 . Συνολικός όγκος/μάζα αερίου Total volume/mass of the gas m
3
/kg 52/1950

15 . Ογκος/μάζα του μεγαλύτερου διαμερίσματος αερίου Largest gas compartment (volume/mass) m
3
/kg 115

16 . Εγγυημένη τιμή μέγιστης απώλειας αερίου από
οποιοδήποτε διαμέρισμα

Maximum guaranteed gas losses from any

compartment

% / yr
0,1

17 . Απαιτούμενο χρονικό διάστημα για επαναπλήρωση των
εγκαταστάσεων με αέριο βάση του εγγυημένου ρυθμού
απωλειών.

Interval for gas replenishment based upon guaranteed

leakage rate

yr
25

18 . Ονομαστική σχετική πίεση αερίου (guage) στους 20°C Rated gas pressure (guage) at 20
o
C bar-g 5,6 CB

19. Στάθμες συναγερμού σχετικής πίεσης αερίου (guage)

στους 20°C
Gas alarm level (guage) at 20

o
C

   - Απώλεια αερίου SF6     (St1)    -Loss of SF6 (St1) bar-g 5,2 CB

   - Ελάχιστη πυκνότητα αερίου SF6     (St2)    -Minimum SF6 density (St2) bar-g 5 CB

2.1 Α/Δ Ισχύος 170 kV GIS 170kV GIS CIRCUIT BREAKER

1 α Kατασκευαστής Manufacturer Siemens

β Τύπος Type self compression

γ. Κανονισμοί Standards IEC

2 Ονομαστική τάση Rated voltage kV 170

3 Αντοχή σε κρουστική τάση (1.2/50) Lihgtning impulse withstand voltage (1,2/50 μs)
   -μεταξύ φάσης και γης    -Between phase and ground kV 750

   -κατά μήκος των ανοιχτών επαφών του διακόπτη    -across breaker's open contacts kV 860kV

4 Ονομαστική συχνότητα Rated frequency Hz 50

5 Αντοχή σε τάση βιομηχανική συχνότητας διάρκειας ενός
λεπτού, 50ΗΖ

Power frequency withstand voltage (50 Hz,1 min) kV 325kV to earth

188kV+188kV across isolatong

distance
6 Ονομαστικό ρεύμα Rated normal current

   -για πύλη γραμμής μεταφοράς Υ.Τ.    -for  OHL bay A 1250

   -για πύλη διασύνδεσης ζυγών    -for Bus Coupler bays A 2000

7 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (στα 170kV) Rated short-circuit breaking current (at 170 kV)
   -rms τιμή της AC συνιστώσας    -rms value of A.C. component kA 31,5

   -ποσοστό της DC συνιστώσας    -percentage of D.C. component 20%

8 Ονομαστικά χαρακτηριστικά παροδικής ανάκτησης τάσης
για τερματικά σφάλματα που αντιστοιχούν στο 100% του
ονομαστικού ρεύματος βραχυκύκλωσης

Rated transient recovery characteristics for terminal

faults corresponding to 100% of rated short-circuit

breaking current
   -Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου    -First-pole-to-clear factor (phase factor) 1,5

   -Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης    -Rated transient recovery voltage kV 291

   -Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης    -Rate of rise of recovery voltage kV 2,0

9 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος κατά το κλείσιμο Rated peak withstand  current

Rated short-time withstand current

kA 79kA

31,5kA/3s
10 Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος Rated short circuit duration s 3

11 Ονομαστικός κύκλος λειτουργίας Rated operation cycle O-0.3s-CO-3min-CO

12 Ικανότητα διακοπής Interruption duty
   -Είναι ο Α/Δ ικανός να διακόπτει ρεύματα αυτεπαγωγών
αντιστάθμισης κατά IEC 62270-110;

   -Is the C.B. able to interrupt shunt reactor current

according to IEC 62270-110?
Yes

   -Είναι ο Α/Δ ικανός να διακόπτει ρεύματα 63Α
αφόρτιστης γραμμής μεταφοράς ΥΤ χωρίς επαναφή;

   -Is the C.B. able to interrupt overhead line charging

currents of 63A, without restrike?
Yes

   -Είναι ο Α/Δ ικανός να διακόπτει χωρητικά ρεύματα 160Α
αφόρτιστου καλωδίου χωρίς επαναφή;

   -Is the C.B. able to interrupt capacitive cable

charging currents up to 160A without restrike?
Yes

13 Ονομαστικά χαρακτηριστικά παροδικής ανάκτησης τάσης
για τερματικά σφάλματα γραμμής μικρού μήκους

Rated transient recovery characteristics for short-line

faults
α Στη μεριά τροφοδοσίας On supply side

   -Ονομαστική παροδική τάση ανάκτησης    -Rated transient recovery voltage kV 194kV/peak

   -Συντελεστής ξεκαθαρίσματος πρώτου πόλου    -First-pole-to-clear factor (phase factor) p.u. 1

   -Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης    -Rate of rise of recovery voltage kV/μs 2

β Στη μεριά της γραμμής On line side
   -Στο 60% του ονομαστικού ρεύματος βραχυκυκλώματος     -At 60% of rated symmetrical breaking current
      -πρώτη τιμή κορυφής της τάσης ανάκτησης       -first peak value of line side recovery voltage kV acc IEC

      -χρόνος μέχρι την πρώτη κορυφή       -time to first peak μs acc IEC

      -Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης       -RRRV kV/μs acc IEC

   -Στο 75% του ονομαστικού ρεύματος βραχυκυκλώματος     -At 75% of rated symmetrical breaking current
      -πρώτη τιμή κορυφής της τάσης ανάκτησης       -first peak value of line side recovery voltage kV acc IEC

      -χρόνος μέχρι την πρώτη κορυφή       -time to first peak μs acc IEC

      -Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης       -RRRV kV/μs acc IEC

   -Στο 90% του ονομαστικού ρεύματος βραχυκυκλώματος     -At 90% of rated symmetrical breaking current
      -πρώτη τιμή κορυφής της τάσης ανάκτησης       -first peak value of line side recovery voltage kV acc IEC

      -χρόνος μέχρι την πρώτη κορυφή       -time to first peak μs acc IEC

      -Ρυθμός ανόδου της τάσης ανάκτησης       -RRRV kV/μs acc IEC

14 Κλάση μηχανικής αντοχής Mechanical endurance class M2

A ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / PRIMARY EQUIPMENT
α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical data

Ιndex
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A ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ / PRIMARY EQUIPMENT
α/α Τεχνικά χαρακτηριστικά Technical data

Ιndex

15 Χρόνος διακοπής (μέγιστο χρονικό διάστημα μεταξύ
ενεργοποίησης του πηνίου πτώσεως και διακοπής του
κυρίου κυκλώματος σε όλους τους πόλους του διακόπτη)

Interrupting time (maximum interval between

energisation of the tripping coil and interrution of the

main circuit in all poles of the breaker)
  -στο 100% της ονομαστικής διακοπτικής ικανότητας    -at 100% of the rated breaking capacity ms 47,8

  -στο 10%, 30% και 60% της ονομαστικής διακοπτικής
ικανότητας

   -at 10%, 30%, 60% of the rated breaking capacity ms
<70ms

16 Χρόνος εκκαθάρισης σφάλματος (συνολικός χρόνος
εκκαθάρισης σφάλματος συμπεριλαμβανομένου του
χρόνου λειτουργίας του Α/Δ)

Fault clearance time (overall fault clearance time

icluding relay operating time)

ms 57,8 Break Time

common drive

17 Απόκλιση χρόνου λειτουργίας μεταξύ των πόλων του
διακόπτη και μεταξύ των διαστημάτων λειτουργίας  κάθε
πόλου κατά το κλείσιμο ή το άνοιγμα

Operating time diversion between breaker poles and

between breaks of each pole,on closing or tripping

ms 56±6 Closing Time

common drive

18 Χρόνος κλεισίματος (χρονικό διάστημα μεταξύ της
ενεργοποίησης του πηνίου κλεισίματος και της στιγμής που
ξεκινά να κυκλοφορεί το ρεύμα)

Make time (interval between the energisation of the

closing coil and the instant when the current begins to

flow in the main)

ms
54±6

19 Νεκρός χρόνος μεταξύ ανοίγματος και κλεισίματος Dead time between opening and closing s 0,3

20 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος εκτός φάσης Rated out-of-phase breaking current A 15.750

21 Πλήθος πηνίων πτώσεως Number of tripping coils 2

22 Πλήθος πηνίων κλεισίματος Number of closing coils 1

23 Τάση τροφοδοσίας πηνίων πτώσεως και κλεισίματος Supply voltage of tripping and closing coils V 110

24 Ανοχές τάση τροφοδοσίας πηνίων πτώσεως Tolerances of the supply voltage of the tripping coils -30/+10 %

25 Ανοχές τάση τροφοδοσίας πηνίων κλεισίματος Tolerances of the supply voltage of the closing coils -15/+10 %

26 Ισχύς κατανάλωσης Power consumption
α Για το πηνίο κλεισίματος (Σ.Ρ.) Closing coil (DC) VA 225W at 110VDC

β Για το πηνίο πτώσεως (Σ.Ρ.) Trip coil (DC) VA 225W at 110VDC

27 Μπορεί να λειτουργήσει ο διακόπτης χωρίς τη χρήση
βοηθητικής τάσεως τροφοδοσίας Σ. Ρ.

Can the breaker be operated without the use of the DC

auxiliary supply voltage?
Also possible with AC Motor

28 Ονομαστική σχετική πίεση αερίου (guage) στους 20°C Rated gas pressure (guage) at 20oC bar-g 5,6

29 Στάθμες συναγερμού σχετικής πίεσης αερίου (guage)

στους 20°C

Gas alarm level (guage) at 20oC

   - Απώλεια αερίου SF6     (St1)    -Loss of SF6 (St1) bar-g 5,2

   - Ελάχιστη πυκνότητα αερίου SF6     (St2)    -Minimum SF6 density (St2) bar-g 5

30 Μέσο απόσβεσης τόξου (SF6) Arc quenching medium ( SF6)

α Ονομαστική πίεση του SF6 Rated pressure of SF6 bar 5,6 for CB

β Πίεση σήμανσης SF6 SF6 alarm pressure bar 5,2 for CB

γ Πίεση κλειδώματος SF6 SF6 lockout pressure bar 5 for CB

δ Ρυθμός απώλειας SF6 SF6 loss %/year 0,1

ε Βάρος του SF6 Mass of SF6 for the entire breaker kg 48 for CB

στ Ελάχιστη απαιτούμενη πίεση SF6 για λειτουργία Minimum SF6 operating pressure bar 5

31 Τύπος μηχανισμού λειτουργίας Type of operating mechanism Spring

32 Αποτελείται ο Α/Δ από τρεις ξεχωριστές μονοφασικές
μονάδες με κοινή συσκευή λειτουργίας;

Does the C.B. consist of 3 separate single-phase units

with a common operating device?
Yes. Not all the  bays.

33 Αν ναι, τότε If yes,then
   -Είναι έτσι συνδεδεμένες οι μονάδες, ώστε να μην είναι
απαραίτητη η ακριβής ευθυγράμμιση τους και ώστε κάθε
μονάδα να δύναται να αντικατασταθεί εύκολα από μία
εφεδρική μονάδα;

   -Are the units coupled so that their accurate

alignment is not necessary and so that any unit can

readly be replaced by a spare unit?
Yes. Single pole drive

   -Είναι δυνατόν να γίνουν ξεχωριστές ρυθμίσεις σε κάθε
μονάδα;

   -Is it possible to make independent adjustment on

each unit?
Yes. Single pole drive

   -Είναι ταυτόχρονη η λειτουργία των τριών μονοφασικών
μοναδων;

   -Is the operation of the 3 single-phase units

simultaneous?
Yes. Common drive

2.2 Αποζεύκτες 170 kV GIS 170 kV GIS Disconnectors
2.2.1 Αποζεύκτες Πύλης Καλωδίου ή Πηνίου Bay Disconnectors

1 Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Siemens

2 Ονομαστικό ρεύμα Rated normal current A 1250

3 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5 / 3s

4 Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

5 Ονομαστικό ρεύμα διακοπής Rated short-circuit breaking current kA 31,5

6 Τάση Κινητήρα Voltage of the motor V dc 110

7 Ισχύς Κινητήρα Power of the motor W <132

8 Χρόνος κλεισίματος/ανοίγματος Rated closing/opening time s max. 5

2.2.2 Αποζεύκτες Πύλης Διασύνδεσης Ζυγών Busbar Disconnectors

1 Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Siemens

2 Ονομαστικό ρεύμα Rated normal current A 2000

3 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5 / 3s

4 Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

5 Ονομαστικό ρεύμα διακοπής Rated short-circuit breaking current kA 31,5

6 Τάση Κινητήρα Voltage of the motor V dc 110

7 Ισχύς Κινητήρα Power of the motor W <132

8 Χρόνος κλεισίματος/ανοίγματος Rated closing/opening time s max. 5
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2.2.3 Αποζεύκτες Απομόνωσης Ζυγών για μελλοντική
επέκταση

Manual Busbar Disconnectors for future extension

of busbars
1 Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Siemens

2 Ονομαστικό ρεύμα Rated normal current A 2000

3 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5 / 3s

4 Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

5 Ονομαστικό ρεύμα διακοπής Rated short-circuit breaking current kA 31,5

6 Τάση Κινητήρα Voltage of the motor V dc 110

7 Ισχύς Κινητήρα Power of the motor W <132

8 Χρόνος κλεισίματος/ανοίγματος Rated closing/opening time s max. 5

2.3 Γειωτές 170 kV GIS 170kV GIS Earthing Switches
2.3.1 Γειωτές Συντήρησης Maintenance earthing switches

1 Κατασκευαστής Manufacturer Siemens

2 Τύπος Type triple-phase

3 Ονομαστικό ρεύμα Rated normal current A 1250

4 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5 / 3s

5 Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

2.3.2 Ταχυγειωτές High Speed Earthing Switches

1 Κατασκευαστής Manufacturer Siemens

2 Τύπος Type triple phase

3 Ονομαστικό ρεύμα Rated normal current A 1250

4 Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5 / 3s

5 Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

2.3.3 Μετασχηματιστές Εντασης 170 kV GIS 170kV GIS Current Transformers

1 Μετασχηματιστές Εντασης Πύλης Διασύνδεσης Ζυγών Bus Coupler Bay Current Transformers

1.1 Από τη μία πλευρά του Α/Δ From the one side of the 170kV C.B.

α Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Trench Germany (Siemens

Group)
β Σχέση μετασχηματισμού Ratio A 2000-1000/1

γ Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης πρωτεύοντος (1 s) Rated short-time withstand current 1s (primary winding) kA 31,5

δ Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current (primary winding) kA 79

ε Τύλιγμα Νο 1 για διαφορική προστασία ζυγών Winding No1 for busbar differential protection
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 5P20

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

1.2 Από την άλλη πλευρά του Α/Δ From the other side of the 170kV C.B.

α Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Trench Germany (Siemens

Group)
β Σχέση μετασχηματισμού Ratio A 2000-1000/1-1

γ Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης πρωτεύοντος (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5

δ Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

ε Τύλιγμα Νο 1 για διαφορική προστασία ζυγών Winding No1 for busbar differential protection
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 5P20

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

στ Τύλιγμα Νο 2 για μετρήσεις Winding No 2 for measuring
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 0,5FS 5

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

2 Μετασχηματιστές Εντασης Πύλης Καλωδίου με Πηνία Cable with Reactors Bay Current Transformers

2.1 Προς τους Ζυγούς Before the 170kV C.B. (Busbars side)

α Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Trench Germany (Siemens

Group)
β Σχέση μετασχηματισμού Ratio Α 1000-500/1-1-1-1

γ Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης πρωτεύοντος (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5

δ Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

ε Τύλιγμα Νο 1 για διαφορική προστασία καλωδίου Winding No 1 for  cable differential protection
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 5P20

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

στ Τύλιγμα Νο 2 για προστασία υπερέντασης Winding No 2 for overcurrent protection
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 5P20

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%
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ζ Τύλιγμα Νο 3 για διαφορική προστασία ζυγών Winding No 3 for busbar differential protection
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 5P20

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

η Τύλιγμα Νο 4 για μετρήσεις Winding No 4 for measuring
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 0,5 FS5

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

2.2 Προς το Πηνίο Reactor side

α Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Trench Germany (Siemens

Group)
β Σχέση μετασχηματισμού Ratio Α 200/1-1

γ Ονομαστικό ρεύμα βραχυκύκλωσης πρωτεύοντος (1 s) Rated short-time withstand current (1s) kA 31,5

δ Μέγιστη τιμή ρεύματος σφάλματος (κορυφή) Rated peak withstand current kA 79

ε Τύλιγμα Νο 1 για προστασία υπερέντασης Winding No1 for overcurrent protection
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 5P20

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

στ Τύλιγμα Νο 2 Winding No2
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 15

   - Κλάση    -Class 5P20

   - Συντελεστής υπερέντασης    -Overcurrent Factor ext. 120%

2.3.4 Μετασχηματιστές Τάσης 170 kV GIS 170kV GIS Voltage Transformers

1 Μετασχηματιστές Τάσης Ζυγών Busbar  Voltage Transformers
α Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Trench Germany (Siemens

Group)
β Σχέση μετασχηματισμού Ratio kV 160:√3 / 0,12:√3

γ Τύλιγμα Νο 1 για μετρήσεις Winding No 1 for measuring
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 30

   - Κλάση    -Class 0,5

δ Τύλιγμα Νο 2 για συγχρονισμό Winding No 2 for synchronising purposes
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 30

   - Κλάση    -Class 0,5

ε Μέγιστη συνολική συνεχής επιφόρτιση Maximum total continuous burden VA 500

2 Μετασχηματιστές Τάσης Πύλης Καλωδίου με Πηνία Cable with Reactors Bay Voltage Transformers
α Κατασκευαστής / Τύπος Manufacturer/Type Trench Germany (Siemens

Group)
β Σχέση μετασχηματισμού Ratio kV 160:√3 / 0,12:√3

γ Τύλιγμα Νο 1 για διαφορική προστασία καλωδίου Winding No 1 for  cable differential protection
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 20

   - Κλάση    -Class 3P

δ Τύλιγμα Νο 3 για συγχρονισμό και μετρήσεις Winding No 2 for synchronising and measuring

purposes
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 25VA

   - Κλάση    -Class 0,5

ε Τύλιγμα Νο 2 για προστασία υπερέντασης και καταγραφή
τάσης ανοικτού τριγώνου

Winding No 3 for overcurrent protection and open delta

voltage recording
   - Ονομαστική επιφόρτιση    -Rated Burden VA 20VA

   - Κλάση    -Class 3P

στ Μέγιστη συνολική συνεχής επιφόρτιση Maximum total continuous burden VA 500

2.3.6 Μονωτήρες διέλευσης SF6 σε αέρα SF6 to air bushings

1 Κατασκευαστής Manufacturer HSP (Trench - Siemens Group)

2 Τύπος Type SGF 1050/245-3150

3 Κανονισμοί Standards IEC

4 Υλικό περιβλήματος Enclosure material
Composite insulator, made of

filament winding tube

with silicone sheds and

aluminium flange. The volume of

the bushing is connected to the

gas vessel by

means of an adapting flange.

Color of the silicone sheds: Light

grey.
5 Μήκος υπερπήδησης Flashover distance mm 2330

6 Μήκος ερπυσμού Creepage distance mm 8400

2.3.7 Αλεξικέραυνα GIS 150 kV 150 kV GIS Surge Arresters

1.   Χαρακτηριστικά του αλεξικέραυνου Surge arrester required characteristics

Siemens 3ES6 144-3PA33-6NA1

See study for

overvoltages and

ligthning protection of

Chania Substation
α.  Τάση συνεχούς λειτουργίας Uc Continuous operating voltage (COV) Uc kV 115

β.  Ονομαστική τάση, Ur Rated voltage, Ur kV 144

γ.  Ονομαστική συχνότητα Rated frequency Hz 48-62

δ.  Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης (8/20μs) Nominal discharge current (8/20μς) kA 10

ε.  Μέγιστη εναπομένουσα τάση από κρουστικό παλμό εξ
χειρισμών  (30/60μs)

Maximum residual voltage at switching impulse

(30/60μs)
  στα 500 A   at 500 A kV 277

  στα 1 kA   at 1 kA kV 283

  στα 2 kA   at 2 kA kV 297
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στ  Μέγιστη αναπομένουσα τάση από κεραυνικό κρουστικό
παλμό (8/20μs)

Maximum residual voltage at lightning  impulse

(8/20μς)
  στα 5 kA   at 5 kA kV 325

  στα 10 kA   at 10 kA kV 346

  στα 20 kA   at 20 kA kV 384

ζ Eνεργειακή δυνατότητα Energy capability
    -Κλάση εκφόρτισης γραμμής     -Line discharge class 3

    -Energy absorbed during

     two long-duration current impulses

     in IEC corresponding test

kJ/kV

7

η. Αντοχή σε υψηλό κρουστικό ρεύμα High current impulse withstand kA 100 (4/10 µs)

θ. Αντοχή σε βραχυκύκλωμα Short circuit withstand capacity kA 63

2. Είναι το αλεξικέραυνο εφοδιασμένο με συνδυασμό
απαριθμητού εκφορτίσεων  και μετρητού ρεύματος
διαρροής;

Is the surge arrester equipped with a surge counter

which also includes  a leakage current meter?

Yes, 3EX5 050-0

Surge counter with leakage

current meter (0-30 mA ±20%)

6 digit cyclometer at least 5

counts/ second. Nom. Res.

Voltage at 100kA / 4/10 µs : 5kV

peak

Min. count current 200 amps

8/20 µs
3.  Δυνατότητες προσωρινής υπέρτασης Temporary over-voltage capabilities of the arrester

  -Για ένα 1 δευτερόλεπτο   -For 1 second kV 155

  -Για 10 δευτερόλεπτα   -For 10 seconds kV 144

4. Επίπεδο εσωτερικών μερικών  εκφορτίσεων Internal partial discharge level pC <10 as

5. Επίπεδο τάσεως ραδιοπαρεμβολών Radio interference voltage level μV < 2500μV

6. Μέγιστη εναπομένουσα τάση  σε μεγάλης κλίσεως
κρουστικό παλμό

Maximum residual voltages at steep impulse

  -στα 10 kA   -at 10 kA kV 362kV (1/20 µs)

  -στα 20 kA   -at 20 kA kV 400kV (1/20 µs)
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EG: 

-- 

Int.-No.: 

337300-3 

Ber.: 

--- 

Type: 

 SGF  1050/245-3150  spez. 
Ausführung:         GIS-Durchführung, gasisoliert mit Verbundisolator und Adapterflansch 
Design:                 GIS-Bushing, gas insulated with composite insulator and adapting flange 

Blatt/von, 
Page /of:     1/2 

 
 

Konstruktionsmerkmale:  Design  characteristics: 

Gehäuse: Verbundisolator, bestehend aus einem glasfaserverstärkten 

Epoxydharzrohr mit Silikonschirmen und Alu-Flanschen. Der 

Durchführungsraum ist über den Adapterflansch mit dem Gaskessel 

verbunden. 

Farbton der Silikonschirme:  Hellgrau. 

  X 
Housing: composite insulator, made of filament winding tube 

with silicone sheds and aluminium flange. 

The volume of the bushing is connected to the gas vessel by 

means of an adapting flange. 

Color of the silicone sheds: Light grey. 
Adapterflansch und Kopfarmatur: aus witterungsbeständiger 

Aluminiumlegierung . 

Am  Flansch:  Leistungsschild. 

  X 
Flange and head armature: weather-resistant aluminium 

alloy. 

At the flange: identification plate. 
Dichtungen: Runddichtringe in EPDM-Qualität.   X  Sealings: sealing rings made of EPDM. 
Stromleiter: Durchgehender Leiterbolzen aus Aluminiumlegierung.   X Current conductor: Solid conductor bolt made of aluminium 

alloy. 
Transportverpackung: Holzkiste mit Polystyrolschaum-

Stützelementen zur Fixierung der Durchführung. Durchführung in 

Plastiksack mit eingelegten Trockenbeuteln und Transporthaube 

verschlossen. 

  X 
Transport packung: Wooden case with polystyrol foam 

cushions to fix the bushing. Bushing packed in a plastic sack 

with dry bags and protected by transport cover. 

 
 

Technische Daten:   Technical data: 

Nennspannung         :             50/60 Hz 245 kV Rated voltage line-line:             50/60 Hz 

Max. Betriebsspannung:         Pol-Erde:   142 kV Rated voltage line-ground:        Phase-ground 

TE-Aussatzspannung: 213  kV Partial discharge extinction voltage: 

TE-Intensität:     3 pC Partial discharge level: 

Prüfspannung:                         50 Hz, 1 min. 460 kV Test voltage:                              50 Hz, 1 min. 

Stoßspannung:                        1,2/50 µs, Vollwelle 1050 kV Impulse test voltage:                  1,2/50 µs full wave 

Nennstrom: 3150 A Rated current: 

Max. Betriebsstrom:                Imax 3150 A Max. service current:                 Imax 

Nennkurzzeitstrom:                 3 s. 50 kA Rated short time current:           3 s. 

Stoßkurzschlußstrom:              160 kA Rated dynamic current: 

Fülldruck:                                rel. bei 20 °C 550 kPa Filling pressure:                         rel. at 20 °C 

Min. Betriebsdruck:                 rel. 400 kPa Min. service pressure:                rel. 

Max. Betriebsdruck                  rel. 850 kPa Max. service pressure:               rel. 

Prüfdruck:                                rel. 1700 kPa Test pressure:                             rel. 

Berstdruck:                               rel. >4250 kPa Burst pressure                            rel. 

Max. Leckrate:                         bei Fülldruck    0,5 %/Jahr Max. leakage rate:                      at filling presure 

Fadenmaß 2330 mm Flashover distance: 

Kriechstrecke:                          min.  8400 mm Creepage distance:                     min. 

Umgebungstemperatur.  -30   +40 °C Ambient temperature: 

Einbaulage.                              aus der Senkrechten 0…90 ° Mounting position:                    from the vertical 

Betriebsbiegelast:  3700 N Service bending load 

Prüfbiegelast: 5000 N Test load:: 

Füllvolumen:      115 dm³ Filling volume: 

Masse, ca.: 105 kg Mass, approx.: 
 
 
 

Bemerkungen:  
 Stückprüfung entsprechend Norm IEC 60137 

 Anstrich nach Vorschrift SN 15491 (05.94)  

Oberfläche I RAL 7035, Schichtdicke 30 µm innen und 

RAL 9006, Schichtdicke 50 µm, außen. 

 Abnahme der druckbeaufschlagten Teile nach EN (AD)- 

Vorschriften. 

 Grundbodenbeschl. 0,9 g hor. und 0,7g vert.; K=1,5; R=2,5; Sc=1,5 

 Bausteinbeschleunigung: 1,35 g hor. und 1,05 g vert. 

 Leistungsschild in englischer Sprache 

 

Remarks: 
 Routine test according to Standard IEC 60137 

 Lacquering according to regulation SN 15491 (05.94) 

Inner surfaces: RAL 7035 thickness 30 µm; Outer surfaces: RAL 

9006, coating  thickness 50 µm. 
 Inspection of the bushing parts under pressure acc. to EN (AD) – 

regulation. 
 Ground acceleration: 0,9 g hor. and 0,7 g vert.; K=1,5; R=2,5; Sc=1,5 

 Component acceleration: 1,35 g hor. und 1,05 g vert. 

 Name plate in English language 
 

Änd./Rev.:   

 

Spec. No.: 

                     337300 

Ersatz für/Replace for issue: 
 

Ausgabedatum/Issue date: 

10.03.17 

Offer-No.: 

           
Order-No.: 

 

10.03.17 
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Siemens H-Pos: 100; 3ES6 144-3PA33-6NA1   

 System Information

Highest Voltage of Equipment (Um) 170 kV 
Basic Insulation Level (BIL) 750 kV 
Maximum altitude of installation (a.s.l.) 1000 m 
Neutral system earthing solid
Power Frequency 48 ... 62 Hz 

Electrical data

Applied Standard IEC 60099-4
Arrester classification
 Designation SM 
 Nominal discharge current (In, 8/20 µs) 10 kA 
 Qrs 1,6 C 
 Wth 7 kJ/kV 
Rated voltage (Ur) 144 kV 
Maximum continuous operating voltage (Uc / MCOV) 115 kV 
Line discharge class 3
Long duration impulse current withstand (2 ms) 850 A 
High current impulse withstand (4/10 µs) 100 kA 
Rated short circuit current (0,2 s) 63,0 kA 
Maximum residual voltage at :
 5 kA 8/20 µs 325 kV 
 10 kA 8/20 µs 346 kV 
 20 kA 8/20 µs 384 kV 
 40 kA 8/20 µs 436 kV 
 500 A 30/60 µs 277 kV
 1 kA 30/60 µs 283 kV
 2 kA 30/60 µs 297 kV 
Temporary overvoltage for 1 s 155 kV 
Temporary overvoltage for 10 s 144 kV 
Energy discharge capability - thermal 8,00 kJ/kVr

Energy discharge capability - impulse 5,00 kJ/kVr

Power Frequency withstand voltage (1min) 275 kV 
Switching Impulse withstand voltage (250/2500 µs) 450 kV 
Lightning Impulse withstand voltage (1,2/50 µs) 650 kV

Mechanical data

Height (H) 917 mm 
Diameter (D) 502 mm 
Weight (G) 325 kg 
Color RAL 1013 outdoor special 
Number of phases 3 
Bushing SF6/SF6 
SF6-design overpressure 450 kPa 
SF6 pressure, min. 400 kPa 
SF6 mass 5,00 kg

Accessories

AL: N
ECCN:  N
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Siemens H-Pos: 400; 3EX5 050-0 Surge monitor (30mA) DE
3EX5 050-0
Surge counter with leakage current meter (0-30 mA ±20%)
6 digit cyclometer at least 5 counts/ second
Nom. Res. Voltage at 100kA / 4/10 µs : 5kV peak
Min. count current  200 amps 8/20 µs
Drawing: 3HH 802 58238
Please consider a maximum earth lead of 2m
for arrester-counter connection!
Recommended cross section of earth lead: 35mm²

AL: N
ECCN:  N
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Cable connection module 170 kV 
Pos: 1 /07 NAH TSTELLENBESCHR EIBUNG/8DN 8 6/Kabelanschlussbaustein/Seite 1/bis  170kV/nach IEC/Kabelbaustei n l ang QI @ 28 \mod_1417512583820_18.docx @ 269241 @  @ 1 
 

 
 
Pos: 2 /07 NAH TSTELLENBESCHR EIBUNG/Übergreifende Module/Kabelendverschl uss/7.2 @ 24 \mod_1389886003752_18.docx @ 224657 @  @ 1 
 

For cable termination system according to IEC 62271-209 Edition 1.0 (08-2007) 

    Clause 7.2 Figure 5, Dry-type cable-terminations 
Pos: 3 /10 Sonstiges /01 Kopi er vorlag en / Seitenumbr üche/-------------Seitenumbr uch------------- @ 4\mod_1338380864624_0.docx @ 18855 @  @ 1 
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Technische D aten 

Technical Data 

Rated voltage 170 kV 

Rated power frequency withstand voltage 325 kV 

BIL (1.2/50 µs) Rated lightning impulse withstand voltage 750 kV 

SIL (250/2500 µs) Rated switching impulse withstand voltage --- kV 

Rated normal current 1250 A 

Rated short-time withstand current, 3/1 seconds 31.5 kA 

Rated peak withstand current 79 kA 

Rated frequency 50 Hz 

SF6 pressures 2):   

-Filling pressure (at 20 °C) 450 kPa 

-Min. service pressure range (Dielectric test pressure) at 20 °C 400 kPa 

-Design pressure of the adapter housing 600 kPa 

-Test pressure of the adapter housing 1200 kPa 

-Rupture diaphragm bursting pressure 845 - 935 kPa 

-Bursting pressure of the adapter housing ≥3000 kPa 

Volume of the adapter housing ≈590 l 

Weight of the adapter housing ≈213 kg 

Loss of gas per year and compartment  <0.5 % 

Temperature rise of enclosures at rated current:   

-which have to be touched during normal operation max. 30 K 1) 

-which need not be touched during normal operation max. 40 K 1) 

-which are not accessible to the operator max. 65 K 1) 

Ambient temperature range:  

-indoor 3) -30 to +40 (55) °C 

-outdoor 3) -30 to +40 (55) °C 

Mounting location of cable connection module  horizontal, vertical 
 

Note: 

 
- Mechanical forces on cable-terminations see IEC 62271-209:2007, Clause 6.2. 

- The overpressure relief device for the gas compartment including the cable connection enclosure is designed for 
covering possible internal faults within that compartment; it is not designed to cover internal faults within the cable 
termination as this component is not part of the GIS. 

- According to IEC 62271-209, the insulation between the gas compartment of the gas-insulated cable connection 
enclosure and the cable termination serves as a barrier to prevent the flow of insulating gas between the components. 
Cable terminations which allow a flow of gas (e.g. SF6) between the components are not in conformity with the standard 
and are not appropriate for installation into the cable connection enclosure. Installation using a cable termination without 
an insulating barrier conforming to the requirements of IEC 62271-209 may lead to death, personal injury and/or 
property damage. 

- Neither Siemens AG, nor any of its affiliates, subsidiaries, successors or assigns, shall be responsible or liable for any 
claims, losses, or damages, including, but not limited, to death, personal injury or property damage, resulting from or 
relating to an improper installation of the cable termination into the cable connection enclosure. 

 
1) at 40 °C according to IEC 62271-1 Edition 1.0 (10-2007), Table 3 
2) Note: ‘kPa’ means kPa gauge 
3) Ambient temperatures higher then +40°C only possible with lower rated current 
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Diameters and Linear Sizes: 
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d1≤ 100  
 
mm d9≤ 250  mm L5= 470 +1.0 

-1.0 mm r1≥ 10  mm 

d2≥ 112  
 
mm d10≤ 350  mm L6≤ 1.0 +0.5 

-0.5 
mm r2≥ 1.5  mm 

d3≤ 110  mm d11≥ 12.5  mm L7≥ 85  mm s3≥ 295  mm 

d4≥ 100  mm d12= 288 
 

 
mm L8≤ 30  mm s4≤ 266  mm 

d5≥ 300  mm d13= 272 
 

 
mm L9≤ 50  mm t1= 80 +0.3 

-0.3 mm 

d6= 255 +0.5 
-0 

mm  L10≥ 55  mm t2= 320 +0.5 
-0.5 

mm 

d7= 299 +0.5 
-0 

mm L2≤ 50  mm L11≤ 17  mm m1= M10 

d8= 298 +0.3 
-0.3 

mm L4≥ 18  mm L12= 3.8  mm n1 x m2= 12 x M12 
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Limits of supply 

 

 Switchgear 
Manufacturer 

Cable 

Termination 
Manufacturer 

Main circuit end terminal 1   

Connection interface 2   

Connection interface  3  

Insulator  4  

Cable connection enclosure 5   

Flange 6   

Seal 7   

terminal screw connection, washers, 
nuts (galvanized steel) 

8   

cpl. sealing end  9  

Flange (if needed)  10  

remaining parts of sealing end  11  

SF6-gas 12   

   
 
Pos: 10 /07 N AHTSTELLEN BESCHR EIBUN G/Ü bergreifende M odul e/Kabel endverschluss/Montage und Versand @ 25 \mod_1392714381149_18.docx @ 229257 @  @ 1 
 

Assembling 

• Screws thread to be lubricated with –Centoplex 24DL- (Messrs. Dow. Corring, Munich) 
before assembling 1 , tightening torque M10 = 40 ± 4 Nm 

• Tightening torque for pressure vessel screw connection (galvanized bolt)  
M12 = 40 ± 4 Nm 3 , terminal screw connection locked by liquid plastic 3 according to 
SN 46800 – Loctite 243 

• Tightening torque for pressure vessel nuts M12 = 40 ± 4 Nm 3 ; (lower torque possible 
by the cable termination manufacturer) 

• Flange surface exposed to air (outside the O-ring diameter) coated with –TECTYL 506-
grease (Messrs. Valvoline, Hamburg). Sealing zone (groove and surface contacting O-
ring) as well as flange surface exposed to SF6 (inside of O-ring diameter) coated with - 
WD40 - (WD40 Company Ltd., Milton keynes, GB)  

• Contact surface in the current path (main circuit-cable termination) to be copper-sprayed 
with 40 to 100 μm 

 

Note: Consider mating material – terminal screw connection → pressure ring 

 

Shipment 

• Parts protected against mechanical damage and corrosion 
• Contact surfaces in current path treated with easily removable anti-corrosion compound 

(e.g. Centoplex 24 DL, Messrs. Klüber, Munich) 
• Cable connection housing with factory-assembled SF6-tight endplates 

 
=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt ===  
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