
 

Α.Σ.Δ.Η. ΠΔΗΡΑΗΑ 

ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ 

 

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΝΑΤΠΖΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΠΛΟΗΟΤ 

 

 
 

 

ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: 

 

ΗΝΗΟΡO ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ 

 

ΣΠΟΥΓΑΣΤΔΣ: ΚΑΣΑΥΑΝΑ ΜΑΡΗΝΑ 

ΚΟΚΟΡΑΚΖ ΖΡΑΚΛΖ 

ΑΜ

:   AM 

41579 

35176 

 

 

ΑΗΓΑΛΔΧ 

ΟΚΣΧΒΡIO – 2016

file:///D:/My works/TEI/ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΕΝΤΥΠΑ/Template/vrml.html


i 

 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο επραξηζηίεο καο ζηνλ επηβιέπνληα θ. Παλαγηώηε Σηληόξν, 

Καζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ Τ.Ε. ηνπ Α.Ε.Ι. Πεηξαηά Τ.Τ., ζηα κέιε ηεο 

ηξηκεινύο επηηξνπήο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θ. Νηθόιαν Μαλνπζάθε, Δξ. Ηιεθηξνιόγν Μεραληθό  

γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα ηνπ, ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη ην ρξόλν πνπ αθηέξσζε γηα ηε 

δηεθπεξαίσζε ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο.  

Επραξηζηίεο επίζεο νθείινπκε: 

 Σηνλ θ. Νεθηάξην Αξγπξόπνπιν γηα ηελ ηδέα θαη ηε δηάζεζε ηνπ αξρηθνύ αξρηηεθηνληθνύ 

ζρεδίνπ ηνπ λαππεγείνπ. 

 Σηελ Καηηάλλα Αξγπξνπνύινπ θνηηήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Ναππεγώλ Μεραληθώλ Τ.Ε. ηνπ Τ.Ε.Ι 

Αζήλαο γηα ηηο λαππεγηθέο ηεο γλώζεηο. 

 Σηε Μαξία Θενδώξνπ γηα ηε ςεθηνπνίεζε ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδίνπ ηνπ λαππεγείνπ. 

 Σηελ Άληδπ Αξγπξίνπ θαη ην Λάκπξν Λέθθα γηα ηε βνήζεηα ηνπο θαη ην πνιύηηκν ρξόλν πνπ 

καο δηέζεζαλ. 

 Σε όινπο όζνπο ζηάζεθαλ δίπια καο όιν απηό ην δηάζηεκα θαη ν θαζέλαο κε ην δηθό ηνπ 

ηξόπν έβαιε ην ιηζαξάθη ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

Δπραξηζηίεο ......................................................................................................................... i 

Πεξηερόκελα ....................................................................................................................... ii 

Λίζηα εηθόλσλ ..................................................................................................................... v 

Λίζηα πηλάθσλ....................................................................................................................vi 

Summary .......................................................................................................................... vii 

Πξόινγνο ......................................................................................................................... viii 

1 ν 
Κεθάιαην  Δηζαγσγή ...................................................................................................... 1 

2 
ν 

Κεθάιαην  Οη εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε λαππεγείν ............................................... 3 

2.1 Οη εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε λαππεγείν ............................................................ 3 

2.2 Κίλδπλνη γηα ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ .................................... 4 

2.2.1 Κίλδπλνη πηψζεο ........................................................................................................... 4 

2.2.2 Ππξθαγηά ή Έθξεμε ...................................................................................................... 5 

2.2.3 Ζιεθηξνπιεμία ............................................................................................................. 6 

2.2.4 Φπζηθνί θίλδπλνη ........................................................................................................... 7 

3 o Κεθάιαην  Καλνληζκνί & πξόηππα ................................................................................ 9 

3.1 Γεληθά πεξί πξνηχπσλ θαη θαλνληζκψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ...................... 9 

3.2 Φνξείο ηππνπνίεζεο ............................................................................................... 9 

3.3 Πξφηππα ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ .................................................................. 11 

4 
o
 Κεθάιαην  Υαξαθηεξηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο & ηνπ πεξηβάιινληνο ιεηηνπξγίαο 

λαππεγεηνπ ......................................................................................................................... 13 

4.1 Γεληθά .................................................................................................................. 13 

4.1.1 ηνηρεία πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε κηαο ειεθηξνινγηθήο κειέηεο ...................14 

4.1.2 Δθπφλεζε ηεο κειέηεο κηαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο .........................................15 

4.2 Πξνζηαζία ζπζθεπψλ ........................................................................................... 16 

4.2.1 Βαζκφο πξνζηαζίαο (IP-θψδηθαο) .................................................................................16 

4.3 Δξγαιεηνκεραλέο .................................................................................................. 17 

4.4 Υαξαθηεξηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο ....................................................................... 18 

4.4.1 Θεσξεηηθή εγθαηάζηαζε λαππεγείνπ ...........................................................................18 

4.4.1.1 Κηήξην δηνίθεζεο .................................................................................................18 

4.4.1.2 Φώξνο απνζήθεπζεο θαη λαππεγηθά ζπλεξγεία ......................................................18 

4.4.1.2.1 Φώξνο απνζήθεπζεο θαη πξνπαξαζθεπήο πιηθνύ............................................................19 
4.4.1.2.2 Ειαζκαηνπξγείν ...........................................................................................................20 
4.4.1.2.3 Εξγαζηήξην ζηδεξνδνθώλ .............................................................................................20 
4.4.1.2.4 Εξγαζηήξην θαηλσκάησλ ..............................................................................................20 
4.4.1.2.5 Σύζηεκα γεξαλώλ θαη ζηδεξνηξνρηώλ ............................................................................21 
4.4.1.2.6 Σηαζκόο αεξνζπκπηεζηή ................................................................................................24 

4.4.2 Μειέηε θσηηζκνχ ........................................................................................................25 

4.4.2.1 Φσηηζκόο εζσηεξηθώλ ρώξσλ ..............................................................................25 
4.4.2.1.1 Φσηηζκόο εμσηεξηθώλ ρώξσλ.......................................................................................28 
4.4.2.1.2 Φσηηζκόο αζθαιείαο ....................................................................................................28 

4.4.2.2 Πίλαθαο ζύλνςεο κειέηεο θσηηζκνύ .....................................................................29 

4.4.3 Ππξνπξνζηαζία ...........................................................................................................30 



iii 

 

4.4.3.1.1 Ππξαζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ .......................................................................................30 
4.4.3.1.2 Καηεγνξίεο πδξνδνηηθώλ ππξνζβεζηηθώλ δηθηύσλ. ........................................................30 

4.5 πγθεληξσηηθφο πίλαθαο θνξηίσλ λαππεγείνπ ...................................................... 34 

5 
o
Κεθάιαην  Αληηθεξαπληθή πξνζηαζία .......................................................................... 35 

5.1 Ση είλαη ε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ..................................................................... 35 

5.2 Ζ ζχγρπζε κεηαμχ πξσηνγελνχο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη αληηθεξαπληθψλ 35 

5.3 Αιεμηθέξαπλα ....................................................................................................... 35 

5.4 Πξνζηαζία ΜΣ απφ ππεξηάζεηο ............................................................................ 36 

5.5 Πξνζηαζία ΥΣ απφ ππεξηάζεηο ............................................................................ 38 

6 
o
Κεθάιαην  Τπνζηαζκόο Mέζεο Tάζεο ......................................................................... 39 

6.1 Γεληθά .................................................................................................................. 39 

6.2 Σα βαζηθά κέξε ηνπ Τ/ Μέζεο Σάζεο ................................................................ 40 

6.2.1 Ο Πίλαθαο 20 kV .........................................................................................................41 

6.2.2 Ο Γεληθφο Πίλαθαο 400 V ............................................................................................41 

6.3 Δμνπιηζκφο δεχμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ΜΣ .................................. 41 

6.3.1 Δπηιεθηηθή πξνζηαζία ..................................................................................................41 

6.4 Μεηαζρεκαηηζηήο 20/0,4 KV................................................................................ 42 

6.4.1 Παξαιιειηζκφο κεηαζρεκαηηζηψλ ...............................................................................43 

6.5 Δίδε κεηαζρεκαηηζηψλ ......................................................................................... 43 

6.5.1 Μεηαζρεκαηηζηήο ιαδηνχ .............................................................................................43 

6.5.2 Μεηαζρεκαηηζηήο μεξνχ ηχπνπ κε κφλσζε ρπην-ξεηίλεο .............................................46 

6.5.3 Δθινγή κεηαζρεκαηηζηή ..............................................................................................48 

6.6 Γηαηάμεηο θπςέιεο ΜΣ ......................................................................................... 48 

6.7 Σππνπνηεκέλεο παξνρέο ΜΣ ................................................................................. 48 

6.7.1 Δπηινγή παξνρήο Μέζεο Σάζεο ηνπ λαππεγείνπ ..........................................................49 

6.7.1.1 Παξνρή Α2 ...........................................................................................................50 

6.8 Μειέηε ππνζηαζκνχ ΜΣ ...................................................................................... 50 

7 
o 

Κεθάιαην  Δγθαηάζηαζε Υακειήο Σάζεο .................................................................. 53 

7.1 Γεληθά .................................................................................................................. 53 

7.2 Πίλαθεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο ................................................................... 53 

7.2.1 Κεληξηθφο πίλαθαο ΥΣ .................................................................................................54 

8 o 
Κεθάιαην  Πνηόηεηα ηζρύνο ......................................................................................... 56 

8.1 Αξκνληθέο ζπληζηψζεο ξεχκαηνο .......................................................................... 56 

8.1.1 Φίιηξα πεξηνξηζκνχ ηεο 3
 εο

 αξκνληθήο ζπληζηψζαο .....................................................57 

8.2 Άεξγνο Ηζρχο ........................................................................................................ 58 

8.3 Βαζηθνί ιφγνη πνπ καο νδεγνχλ ζηελ αληηζηάζκηζε ............................................. 59 

8.4 Μέζνδνη αληηζηάζκηζεο ........................................................................................ 60 

8.4.1 Κεληξηθή αληηζηάζκηζε ................................................................................................61 

8.4.1.1 Κεληξηθή αληηζηάζκηζε ζηνλ ππνζηαζκό Μέζεο Τάζεο ..........................................61 

9 o 
Κεθάιαην  ύζηεκα εθεδξείαο .................................................................................... 62 

9.1 Γεληθά γηα ηα ζπζηήκαηα εθεδξείαο ...................................................................... 62 

9.2 Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε (Ζ/Ε) ....................................................................... 63 

9.3 Μεραληζκφο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε ............................................................................... 63 

9.4 πλδεζκνινγία ηνπ Ζ/Ε κε ην πεδίν κεηαγσγήο ηζρχνο ........................................ 63 

9.5 Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ......................................................................................... 64 



iv 

 

9.6 χλδεζε ησλ γεηψζεσλ ζην Ζ/Ε ........................................................................... 65 

9.7 Δθθίλεζε θηλεηήξσλ κε ην Ζ/Ε ............................................................................ 65 

9.8 Πξνζδηνξηζκφο θνξηίνπ-Δπηινγή Ζ/Ε .................................................................. 65 

9.8.1 Ζιεθηξηθφ θνξηίν ........................................................................................................66 

9.8.2 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο .......................................................................................67 

9.8.3 Τςφκεηξν ....................................................................................................................68 

10 
ν 
Κεθάιαην  Γείσζε εγθαηάζηαζεο........................................................................... 69 

10.1 Γεληθά πεξί γεηψζεσλ ........................................................................................... 69 

10.2 πζηήκαηα ζχλδεζεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ΥΣ ............................................ 70 

10.3 Θεκειηαθή γείσζε ................................................................................................ 70 

10.3.1 Ηδηφηεηεο ζεκειηαθήο γείσζεο ..................................................................................71 

10.3.2 Αληίζηαζε γείσζεο ..................................................................................................72 

10.4 Γείσζε εγθαηάζηαζεο ΜΣ .................................................................................... 73 

11 
ν 
Κεθάιαην  Hιεθηξνινγηθε εγθαηάζηαζε πινίνπ ................................................... 75 

11.1 Δηζαγσγή.............................................................................................................. 75 

11.2 Καλνληζκνί θαη δηεζλήο ζπκβάζεηο ....................................................................... 75 

11.3 πζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πινίσλ ............................................................. 76 

11.4 Γηαθνξέο ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο πινίνπ κε έλα ζχζηεκα μεξάο ......................... 77 

11.5 Ζιεθηξνινγηθέο δηαηάμεηο ελφο πινίνπ ................................................................. 77 

11.5.1 Οη θχξηεο ειεθηξνγελλήηξηεο (Generators) ...............................................................78 

11.5.2 Γελλήηξηα εθηάθηνπ αλάγθεο (Emergency Generator) ..............................................78 

11.5.3 Πίλαθαο εθηάθηνπ αλάγθεο (Emergency feeder pane) ..............................................79 

11.5.4 Κεληξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο (Feeders panel) ............................................................79 

11.5.5 Γηεζλήο ιήςε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ μεξάο ........................................................79 

11.5.6 Μεηαζρεκαηηζηέο ππνβηβαζκνχ ...............................................................................80 

11.6 Γηαθνξέο ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ πινίσλ θαη μεξάο............................................. 80 

11.6.1 Σα θαιψδηα ηνπ πινίνπ ............................................................................................80 

11.7 Γεηψζεηο πινίσλ ................................................................................................... 81 

11.7.1 Αγείσην ζχζηεκα ....................................................................................................81 

11.7.1.1 Σύζηεκα αλίρλεπζεο γεο .......................................................................................82 

11.7.2 πκπαγψο γεησκέλν ζχζηεκα ...................................................................................83 

11.7.3 Γείσζε κέζσ πςειήο αληίζηαζεο ............................................................................83 

11.7.4 Γείσζε κέζσ αληίδξαζεο .........................................................................................83 

11.7.5 Γείσζε κέζσ ρακειήο αληίζηαζεο ...........................................................................83 

11.8 Ζιεθηξνπξφσζε ................................................................................................... 84 

Βηβιηνγξαθία ..................................................................................................................... 86 

Ζιεθηξνληθε Βηβιηνγξαθία .............................................................................................. 87 

Παξάξηεκα 1 Μειέηε Φσηηζκνύ Ναππεγεηνπ ................................................................ 88 

Παξάξηεκα 2 Γεληθή Γηάηαμε Ναππεγείν ..................................................................... 100 

 



v 

 

 

ΛΗΣΑ ΔΗΚΟΝΧΝ 

 

Δηθφλα 2-1 ............................................................................................................................. 3 

Δηθφλα 2-2 ............................................................................................................................. 4 

Δηθφλα 2-3 ............................................................................................................................. 6 

Δηθφλα 3-1 ........................................................................................................................... 10 

Δηθφλα 3-2 ........................................................................................................................... 11 

Δηθφλα 3-3 ........................................................................................................................... 11 

Δηθφλα 4-1 ........................................................................................................................... 13 

Δηθφλα 4-2 ........................................................................................................................... 16 

Δηθφλα 4-3 ........................................................................................................................... 21 

Δηθφλα 4-4 ........................................................................................................................... 21 

Δηθφλα 4-5 ........................................................................................................................... 22 

Δηθφλα 4-6 ........................................................................................................................... 23 

Δηθφλα 4-7 ........................................................................................................................... 23 

Δηθφλα 4-8 ........................................................................................................................... 31 

Δηθφλα 4-9 ........................................................................................................................... 33 

Δηθφλα 5-1 ........................................................................................................................... 36 

Δηθφλα 5-2 ........................................................................................................................... 37 

Δηθφλα 6-1 ........................................................................................................................... 40 

Δηθφλα 6-2 ........................................................................................................................... 42 

Δηθφλα 6-3 ........................................................................................................................... 44 

Δηθφλα 6-4 ........................................................................................................................... 46 

Δηθφλα 6-5 ........................................................................................................................... 50 

Δηθφλα 8-1 ........................................................................................................................... 57 

Δηθφλα 8-2 ........................................................................................................................... 58 

Δηθφλα 8-3 ........................................................................................................................... 59 

Δηθφλα 9-1 ........................................................................................................................... 64 

Δηθφλα 9-2 ........................................................................................................................... 67 

Δηθφλα 10-1 ......................................................................................................................... 71 

Δηθφλα 10-2 ......................................................................................................................... 73 

Δηθφλα 11-1 ......................................................................................................................... 46 

Δηθφλα 11-2 ......................................................................................................................... 81 

Δηθφλα 11-3 ......................................................................................................................... 82 

file:///E:/πτυχιακη%20Καταχανα-Κοκορακη/Πτυχιακη%20Καταχανά-Κοκορακη%20νεα%20διαμ4.9.16.docx%23_Toc463964345
file:///E:/πτυχιακη%20Καταχανα-Κοκορακη/Πτυχιακη%20Καταχανά-Κοκορακη%20νεα%20διαμ4.9.16.docx%23_Toc463964350
file:///E:/πτυχιακη%20Καταχανα-Κοκορακη/Πτυχιακη%20Καταχανά-Κοκορακη%20νεα%20διαμ4.9.16.docx%23_Toc463964351
file:///E:/πτυχιακη%20Καταχανα-Κοκορακη/Πτυχιακη%20Καταχανά-Κοκορακη%20νεα%20διαμ4.9.16.docx%23_Toc463964352
file:///E:/πτυχιακη%20Καταχανα-Κοκορακη/Πτυχιακη%20Καταχανά-Κοκορακη%20νεα%20διαμ4.9.16.docx%23_Toc463964353
file:///E:/πτυχιακη%20Καταχανα-Κοκορακη/Πτυχιακη%20Καταχανά-Κοκορακη%20νεα%20διαμ4.9.16.docx%23_Toc463964354


vi 

 

 

ΛΗΣΑ ΠΗΝΑΚΧΝ 

Πίλαθαο 4-1 ......................................................................................................................... 17 

Πίλαθαο 4-2 ......................................................................................................................... 20 

Πίλαθαο 4-3 ......................................................................................................................... 22 

Πίλαθαο 4-4 ......................................................................................................................... 26 

Πίλαθαο 4-5 ......................................................................................................................... 26 

Πίλαθαο 4-6 ......................................................................................................................... 27 

Πίλαθαο 4-7 ......................................................................................................................... 27 

Πίλαθαο 4-8 ......................................................................................................................... 28 

Πίλαθαο 4-9 ......................................................................................................................... 29 

Πίλαθαο 4-10 ....................................................................................................................... 34 

Πίλαθαο 6-1 ......................................................................................................................... 51 

Πίλαθαο 8-1 ......................................................................................................................... 58 

Πίλαθαο 8-2 ......................................................................................................................... 61 

Πίλαθαο 9-1 ......................................................................................................................... 62 

Πίλαθαο 9-2 ......................................................................................................................... 66 

Πίλαθαο 9-3 ......................................................................................................................... 67 

Πίλαθαο 9-4 ......................................................................................................................... 68 

 

 

 



vii 

 

SUMMARY 

In order for a system -in natural terms- to function properly so that it will fulfill its goal, is in need for 
the right devices and equipment as well as the needed amount of energy so that all the above would 
work properly. The shipyard as well as the ship itself being examples of such systems, requires 
equipment with specific characteristics to meet successfully their different needs. 

In this paper, we have first studied the specific characteristics of a shipyard. A facility of heavy 
industry with a number of outside areas, where a variety of complicated projects take place 
simultaneously and all that goes with the electrical equipment. 

Afterwards, we have made a first contact with the basic electrical installation of ships in its entirety. 
The purpose of this study is to comprehend the different needs of these two facilities and the ways 

they also affect the production, distribution and consumption of electrical energy. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Κάθε ςύςτημα -με τη φυςική έννοια- για να λειτουργήςει ςωςτά ώςτε να εκπληρώςει 

το ςκοπό του, έχει ανάγκη κατάλληλων ςυςκευών και μηχανημάτων καθώσ και την 

απαραίτητη για αυτά ενέργεια. Σο ναυπηγείο αλλά και το πλοίο ςαν τέτοια ςυςτήματα, 

απαιτούν εξοπλιςμό ιδιαίτερων χαρακτηριςτικών για να αντιμετωπίςουν με επιτυχία τισ 

διαφορετικέσ τουσ ανάγκεσ.   

την παρούςα εργαςία αρχικά μελετήςαμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριςτικά ενόσ 

ναυπηγείου. Μίασ εγκατάςταςησ βαριάσ βιομηχανίασ με πολλούσ υπαίθριουσ χώρουσ, 

ςτουσ οποίουσ γίνονται ςύνθετεσ και ποικίλεσ εργαςίεσ ταυτόχρονα με ότι αυτό 

ςυνεπάγεται για τον ηλεκτρολογικό εξοπλιςμό.  

τη ςυνέχεια αποκτήςαμε μια πρώτη επαφή με το ςύνολο τησ βαςικήσ ηλεκτρολογικήσ 

εγκατάςταςησ των πλοίων.  

κοπόσ τησ μελέτησ μασ ήταν να αντιληφθούμε τισ διαφορετικέσ ανάγκεσ των δύο 

αυτών εγκαταςτάςεων και πωσ αυτέσ επηρεάζουν τη παραγωγή, διανομή και 

κατανάλωςη τησ ηλεκτρικήσ ενέργειασ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λέξεισ κλειδιά: Ηλεκτρολογική εγκατάςταςη, Ναυπηγείο, Πλοίο, Μέςη Σάςη, Ειδικέσ 

ςυνθήκεσ.
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1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ο ειεθηξηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο, αλ φρη ηε βαζηθφηεξε, κνξθή 

παξαγσγήο ελέξγεηαο. Παξάγεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Μεηαδίδεηαη ζρεδφλ ζηηγκηαία ζε 

πνιχ καθξηλέο απνζηάζεηο, κε ζρεδφλ κεδακηλέο απψιεηεο θαη κεηαηξέπεηαη κε ζρεηηθή 

επθνιία ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο είηε κέζσ θπζηθψλ δηεξγαζηψλ είηε κέζσ ζπζθεπψλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ ηνλ άλζξσπν γηα ην ζθνπφ απηφ. Λφγσ ηεο πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπ, 

ν ειεθηξηζκφο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε θάζε ηνκέα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο, ηδηαίηεξα 

ζηελ επνρή καο φπνπ νη απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα απμάλνληαη θαζεκεξηλά. Ζ 

ειεθηξηθή ελέξγεηα απνηειεί ζήκεξα θνηλσληθφ αγαζφ θαη είδνο πξψηεο αλάγθεο. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη κε ηνλ φξν κε ηνλ φξν «ειεθηξηθή 

εγθαηάζηαζε», ελλνείηαη έλα ζχλνιν ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ, ηα νπνία έρνπλ θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζπλδένληαη κε θαηάιιειν ηξφπν κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηηεινχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ. 

Ωο  «Βηνκεραληθφ θηίξην», νξίδεηαη έλα θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδεηαη θαη ιεηηνπξγεί 

ζσζηά θαη κε αζθάιεηα κηα βηνηερλία ή κία βηνκεραλία κε ηηο δηθέο ηεο βαζηθέο θαη εηδηθέο 

ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Πνιιέο απφ απηέο ηηο εγθαηαζηάζεηο κνηάδνπλ κε εθείλεο πνπ 

εκθαλίδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο δηακεξηζκάησλ ή κηθξψλ θαηαζηεκάησλ. Οη δηαθνξέο 

ζπλίζηαληαη ζην φηη νη εγθαηαζηάζεηο ησλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ είλαη θαηά θαλφλα πην 

κεγάιεο ζε έθηαζε θαη ζε ηζρχ. Ο ξφινο ηνπ ειεθηξνιφγνπ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνο ζηε 

κειέηε, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ κεγάισλ θηηξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ, φπσο 

λνζνθνκεία, εξγνζηάζηα, αεξνδξφκηα, ιηκάληα, λαππεγεία. Ζ θξηζηκφηεηα απηή εληζρχεηαη 

απφ ηξεηο θπξίσο  ιφγνπο.  

ε κεγάια βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα νη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη πην ζχλζεηεο, 

θαζψο πεξηιακβάλνπλ επηκέξνπο δηαηάμεηο, φπσο ππνζηαζκνχο κέζεο ηάζεο κε 

κεηαζρεκαηηζηέο, ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε γηα εθεδξηθή παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, 

αλειθπζηήξεο, γεηψζεηο αιεμηθέξαπλσλ, πίλαθεο δηαλνκήο ξεχκαηνο ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα, 

ζπζηήκαηα αζθαιείαο, αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα γηα θαηάζβεζε ππξθαγηάο θαη δηάθνξα 

άιια. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζε έλα απιφ 

θηίξην, απαηηνχλ ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηνπ ειεθηξνιφγνπ. 

Ζ πιεζψξα ησλ ειεθηξηθψλ δηαηάμεσλ θαη κεραλεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε έλα 

κεγάιν βηνκεραληθφ ζπγθξφηεκα, φπσο έλα λαππεγείν, ρξεηάδνληαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπλερνχο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Οπνηαδήπνηε παξαηεηακέλε θαη κε δπζιεηηνπξγία ή 

αλεπάξθεηα ζην ειεθηξηθφ ζχζηεκα κηαο επηρείξεζεο είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, αιιά θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ο 

κεγάινο αξηζκφο ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ πνπ εγθαζίζηαληαη ζε έλα ηφζν κεγάιν 

ζπγθξφηεκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιππινθφηεξε ζχλζεζή ηνπο, απμάλεη θαη ηηο 

πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ειεθηξηθνχ αηπρήκαηνο. 
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Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά ηεο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ελφο πινίνπ είλαη φηη ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ ρξεηάδεηαη δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα λα πξνέξρεηαη απφ ζηαζκφ 

παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε ζηαζεξφ ζεκείν ζηελ μεξά, αιιά πξέπεη λα παξάγεηαη κέζα ζην ίδην 

ην πινίν. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ γελλεηξηψλ ζπλερνχο ή ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο , ησλ 

νπνίσλ ε παξαγσγή, θαηφπηλ, ξπζκίδεηαη κε κεηαζρεκαηηζηέο αλάινγα κε ηελ ρξήζε θαη 

εληζρχεηαη ή ππνβηβάδεηαη. 

ηελ ζπλέρεηα νη δηαδηθαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο παξφκνηεο 

κε ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε κίαο πεξηνξηζκέλεο βηνκεραλίαο. Σν 

ξεχκα κεηαθέξεηαη θαη δηαλέκεηαη κέζσ θαισδίσλ ζηα ζεκεία πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ 

ηξνθνδφηεζε ιακπηήξσλ θαη ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ γηα ηνλ θσηηζκφ, γηα ηελ 

ξεπκαηνδφηεζε ζπζθεπψλ γεληθήο ρξήζεσο αιιά θαη γηα βνεζεηηθά θαη κε κεραλήκαηα ηνπ 

πινίνπ, φπσο βνεζεηηθά κεραλήκαηα θαηαζηξψκαηνο. Δπηπξφζζεηα έλα πνζνζηφ ξεχκαηνο 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ζπζζσξεπηψλ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην ειεθηξηθφ ξεχκα κπνξεί αθφκα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα πξφσζε ηνπ πινίνπ, φπσο ζε πεξηπηψζεηο εθθίλεζεο , φπηζζελ , απφηνκεο 

θξάηεζεο ή γηα ηελ ππέξκεηξε αχμεζε ζηξνθψλ ηνπ θηλεηήξα, θαζψο θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηπηψζεηο φπνπ έρνπκε ρξήζε ειεθηξηθψλ πεδαιίσλ. 

Ο ειεθηξηζκφο εγθπκνλεί ζνβαξνχο θηλδχλνπο, θαζψο είλαη αφξαηνο. Ηδηαίηεξα φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε ηξηθαζηθέο ζπζθεπέο κεγάιεο ηζρχνο. Οη ειεθηξνιφγνη εγθαηαζηάηεο 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθνί, ψζηε φιεο νη εγθαηαζηάζεηο λα είλαη έηζη 

θαηαζθεπαζκέλεο γηα λα κεηψλνπλ ζην ειάρηζην ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηφζν ηηο 

ζπζθεπέο (ππξθαγηά, έθξεμε, ειεθηξνρεκηθή δηάβξσζε), φζν θαη ηνπο αλζξψπνπο 

(εγθαχκαηα, ειεθηξνπιεμία, ζάλαην). 
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2 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΟΗ ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΘΖΚΔ ΔΡΓΑΗΑ Δ 

ΝΑΤΠΖΓΔΗΟ 

 

2.1 Οη εηδηθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζε λαππεγείν 

ε κηα λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε, νη θίλδπλνη αηπρήκαηνο εκθαλίδνληαη ζε πνιχ 

κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη ζε άιιεο βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ππάξρεη έλαο 

ζπλδπαζκφο εξγαζηψλ πνπ δελ ζπλαληάηαη ζηηο άιιεο βηνκεραλίεο, φπσο εξγαζίεο ζε χςε, 

ειεθηξνζπγθνιιήζεηο, κεηαθνξά θνξηίσλ θαη ακκνβνιέο. Αλ δελ  ηεξνχληαη ηα κέηξα 

αζθαιείαο ή αλ έζησ δελ εθηεινχληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθφκα θαη νη πην απιέο 

κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν εξγαζίαο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αηπρήκαηα ηα νπνία πνιιέο 

θνξέο επηθέξνπλ κέρξη θαη ην ζάλαην. Καηά ηε  δηάξθεηα κηαο επηζθεπήο απαξαίηεην είλαη ην 

ζχζηεκα αζθαιείαο ηνπ λαππεγείνπ λα πξνζηαηεχεη ηφζν ηνπο εξγαδνκέλνπο, φζν θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ.   

Οη θίλδπλνη ζην λαππεγείν δηαθξίλνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο:  

 Απηνί πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 Υεκηθνί θίλδπλνη 

 Δξγνλνκηθνί θίλδπλνη 

 Βηνινγηθνί θίλδπλνη 

 Οξγαλσηηθνί θίλδπλνη   

 Απηνί πνπ αθνξνχλ ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ: 

 Κίλδπλνη πηψζεσο 

 Ππξθαγηά ή έθξεμε 

 Ζιεθηξνπιεμία 

 Φπζηθνί θίλδπλνη    

 
Εηθόλα 2-1 
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2.2   Κίλδπλνη γηα ηελ ζσκαηηθή αθεξαηόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

2.2.1 Κίλδπλνη πηώζεο 

Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζαλαηεθφξσλ θαη ζνβαξψλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ ζηελ  

Δπξσπατθή Έλσζε θαηαιακβάλνπλ ηα αηπρήκαηα ιφγσ πηψζεσλ. Σα αηπρήκαηα απηά δελ 

αθνξνχλ κφλν πηψζεηο απφ κεγάια χςε, αιιά θαη πηψζεηο ζην ίδην επίπεδν ιφγσ νιίζζεζεο, 

ζε αλνίγκαηα ή αθάιππηα δάπεδα εξγαζίαο απφ ζηαζεξέο ζθάιεο θαη θνξεηέο ζθάιεο.   

ε κηα λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε γίλνληαη εθηεηακέλεο εξγαζίεο ζε χςε, γη’ απηφ 

ππάξρεη  απμεκέλνο θίλδπλνο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο. Σα αηπρήκαηα κπνξνχλ λα 

πξνθιεζνχλ απφ εξγαζίεο ζε ζθαισζηέο πνπ δελ δηαζέηνπλ φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο, 

εξγαζίεο ζε επηζθαιή αλεξηεκέλα ηθξηψκαηα, κε πεξηθξαγκέλα αλνίγκαηα δαπέδσλ, 

νιηζζεξά δάπεδα εξγαζίαο, εξγαζίεο ζε χςνο ζε ηζηκηληέξεο ή ηζηνχο, άλνδν θαη θάζνδν απφ 

θάζε είδνπο ζθάιεο. 

 
Εηθόλα 2-2 

Δπάλσ ζηηο ζθαισζηέο γίλνληαη ζπλήζσο εθηεηακέλεο θαη δχζθνιεο εξγαζίεο ζε κεγάια 

χςε, θαζψο θαη κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε βαξέσλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη πξέπεη πάληνηε λα 

δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ηφζν ζηελ θαηαζθεπή φζν θαη ζηε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο. Γηα ηε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πηψζεσο απφ κηα ζθαισζηά πξέπεη λα ιεθζνχλ 

κηα ζεηξά απφ κέηξα αζθαιείαο. Σν βαζηθφηεξν απφ φια είλαη ηα πιηθά ηεο ζθαισζηάο λα 

είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη ε ζπλαξκνιφγεζε ή απνζπλαξκνιφγεζή ηεο λα γίλεηαη απφ 

έκπεηξα άηνκα ηα νπνία, φπνπ ρξεηάδεηαη, ζα θνξνχλ δψλε αζθαιείαο.  

Σα δάπεδα εξγαζίαο πνπ είλαη θαη ε βαζηθφηεξε πεγή θηλδχλσλ, πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ 

ηξία καδέξηα, λα κελ ππάξρνπλ αλνίγκαηα κεγαιχηεξα απφ 30 εθαηνζηά πξνο ην κέησπν 

εξγαζίαο, λα ππάξρνπλ δπν ζηαζεξέο θνππαζηέο ζε φιεο ηηο πιεπξέο θαη λα ππάξρεη αζθαιήο 

πξφζβαζε ζην ρψξν εξγαζίαο. Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη πνηέ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξφζζεηα 

κέζα (βαξέιηα, ζθακλάθηα, θνπβάδεο) επάλσ ζηηο ζθαισζηέο  θαη φηαλ γίλνληαη εξγαζίεο ζε 

δπν δηαθνξεηηθά επίπεδα πξέπεη λα θνξνχλ θξάλε αζθαιείαο. ηα δάπεδα εξγαζίαο δελ 

πξέπεη λα αθήλνληαη δηάθνξα άρξεζηα αληηθείκελα. Πξέπεη λα θαζαξίδνληαη ηα δηάθνξα 

ιάδηα ηα νπνία κπνξεί λα ππάξρνπλ γηα λα απνθεπρζεί πηζαλφ γιίζηξεκα, ελψ νη εξγαδφκελνη 
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πξέπεη λα θνξάλε πάληνηε θαηάιιεια αληηνιηζζεηηθά παπνχηζηα θαη λα θαζαξίδνπλ ηηο ζφιεο 

ησλ παπνπηζηψλ ηνπο φηαλ απηέο δελ είλαη θαζαξέο. ηα αλνίγκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηα 

δάπεδα εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη πεξίθξαμε, αλ απηά είλαη κεγάια, ελαιιαθηηθά λα 

θαιχπηνληαη εμνινθιήξνπ κε πιηθά πνπ έρνπλ επαξθή αληνρή θαη λα κε ραξαθηεξίδνληαη 

απφ πξνρεηξφηεηα. 

2.2.2 Ππξθαγηά ή Έθξεμε 

ε θάζε λαππεγείν ζε νπνηαδήπνηε θάζε ηεο δσήο ηνπ ππάξρνπλ πάληνηε επηθίλδπλνη 

ρψξνη ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα ζπκβεί έθξεμε ή ππξθαγηά. Σέηνηνη ρψξνη κπνξεί λα είλαη: 

Υψξνη ζηνπο νπνίνπο, είηε ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο, είηε ιφγσ δηαξξνψλ απφ δηπιαλά 

δηακεξίζκαηα, είλαη δπλαηή ε ζπγθέληξσζε αεξίνπ κείγκαηνο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη 

νμπγφλνπ ζε ηέηνηεο ζπγθεληξψζεηο ψζηε ην κείγκα λα είλαη εθξεθηηθφ (δεμακελέο θνξηίνπ, 

δεμακελέο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ).  

 Υψξνη ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη δηαξξνή εχθιεθησλ αεξίσλ ή νμπγφλνπ απφ ηα 

εξγαιεία, ηηο θηάιεο ή ηα ιάζηηρα ησλ ζπζθεπψλ νμπγνλνθνπήο ή νμπγνλνθφιιεζεο.  

 Υψξνη κε αηκνχο δηαιπηηθψλ απφ εξγαζίεο βαθήο. 

Έλαο απιφο ζπηλζήξαο απφ ηηο γεηηνληθέο εξγαζίεο (νμπγνλνθνπήο, νμπγνλνθφιιεζεο, 

ζπγθφιιεζεο), απφ ηε κεραληθή ηξηβή, θνπή, ζπάζηκν ή πηψζε θάπνηνπ κεηαιιηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, αθφκα θαη απφ ηελ ηξηβή ιφγσ ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

έθξεμε ή θαη εθηεηακέλε ππξθαγηά.   

Γεμακελέο πνπ δελ έρνπλ θαζαξηζηεί πιήξσο απφ ηα δηάθνξα ππνιείκκαηα θνξηίνπ, 

θαπζίκσλ, ιηπαληηθψλ ειαίσλ, ππάξρεη ελδερφκελν ζηηο δηάθνξεο κεηξήζεηο λα θαίλνληαη 

θαζαξέο απφ επηθίλδπλα αέξηα, ιφγσ ηνπ φηη πνιιέο θνξέο ηα ππνιείκκαηα ζρεκαηίδνπλ 

θξνχζηα θαη εηδηθά ην πεηξέιαην. Έηζη φηαλ αξρίδνπλ νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ή νη εξγαζίεο 

θνπήο, ηα αέξηα ειεπζεξψλνληαη θαη ππάξρεη κεγάινο θίλδπλνο έθξεμεο. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ηα ππνιείκκαηα κπνξεί λα πάξνπλ θσηηά ε νπνία κπνξεί λα είλαη κελ ηνπηθνχ 

ραξαθηήξα, αιιά ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κπνξεί λα απνξξνθήζεη φιν ην 

νμπγφλν ηνπ ρψξνπ, νπφηε νη εξγαδφκελνη πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηφλ θηλδπλεχνπλ άκεζα 

απφ αζθπμία.    

Ππξθαγηά επίζεο κπνξεί λα πξνθιεζεί ιφγσ ηεο ππεξθφξηηζεο ησλ αγσγψλ, φηαλ δελ 

είλαη θαηάιιεια δηαζηαζηνινγεκέλνη θαη πξνζηαηεπκέλνη. Άιινη παξάγνληεο πνπ επζχλνληαη 

γηα ππξθαγηέο ζε εγθαηαζηάζεηο λαππεγείσλ είλαη νη πνιχ κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο ιεηηνπξγίαο 

πνπ αλαπηχζζνληαη (ιακπηήξεο, θνχξλνη θιπ) θαη ηα ειεθηξηθά ηφμα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

είηε ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία θάπνησλ ζπζθεπψλ (π.ρ. ειεθηξνζπγθφιιεζε) είηε ιφγσ 

θάπνηνπ βξαρπθπθιψκαηνο. 

Γηα λα επηηεπρζεί ε κείσζε ησλ θηλδχλσλ πξφθιεζεο ππξθαγηάο ή έθξεμεο πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ζσζηνχ 

εμνπιηζκνχ. Ο ζσζηφο θαζαξηζκφο ησλ δεμακελψλ θαη ε έθδνζε πηζηνπνηεηηθνχ απαιιαγήο 

απφ επηθίλδπλα αέξηα κεηψλνπλ ζεκαληηθά ηνπο θηλδχλνπο. Όπνπ ρξεηάδεηαη πξέπεη λα 

γίλνληαη ελδηάκεζεο κεηξήζεηο γηα αέξηα θαη ζην ρψξν εξγαζίαο πξέπεη λα γίλεηαη ζσζηφο 

εμαεξηζκφο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. ηηο εξγαζίεο πξέπεη ν εμνπιηζκφο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε, νη εξγαδφκελνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα ζσζηά 

κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη φπνπ ππάξρεη θίλδπλνο έθξεμεο λα γίλνληαη επηζεκάλζεηο. Οη 
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θηάιεο αεξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εξγαζίεο πξέπεη λα είλαη ζε αλνηθηνχο ρψξνπο 

καθξηά απφ εζηίεο ζεξκφηεηαο, λα είλαη φξζηεο δεκέλεο ζηαζεξά θαη ε αλχςσζε ή κεηαθνξά 

ηνπο λα γίλεηαη κε εηδηθφ θαιαζάθη. 

2.2.3 Ζιεθηξνπιεμία 

Οη θίλδπλνη απφ ην ειεθηξηθφ ξεχκα είλαη πνιινί. Δθηφο απφ ηνπο θηλδχλνπο έθξεμεο ή 

ππξθαγηάο ππάξρνπλ θαη νη ειεθηξνπιεμίεο νη νπνίεο ζπλήζσο είλαη πνιχ ζνβαξέο ή αθφκα 

ρεηξφηεξα ζαλαηεθφξεο.   

Σα απνηειέζκαηα ηεο επαθήο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο κε ην αλζξψπηλν ζψκα δελ 

εμαξηψληαη απφ ηελ ηάζε αιιά απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο ηηκήο ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο θαη 

ηνπ ρξφλνπ πνπ δηέξρεηαη απφ ην ζψκα. Έηζη, κηθξήο έληαζεο ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ κπνξεί 

λα πξνέιζεη απφ ηελ επαθή κε κηθξήο ηάζεσο θχθισκα, εάλ πεξάζεη απφ ην ζψκα γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη ζαλαηεθφξα ζπκπηψκαηα. Σα βαζηθά 

ζπκπηψκαηα κηαο ειεθηξνπιεμίαο είλαη ε αξξπζκία ηεο θαξδίαο θαη ε αδπλακία αηκάησζεο 

ηνπ εγθεθάινπ, κε απνηέιεζκα ην ζάλαην ηνπ παζφληνο ζε πέληε πεξίπνπ ιεπηά, εάλ ζην 

κεηαμχ δελ ηνπ δνζνχλ νη πξψηεο βνήζεηεο. 

 
Εηθόλα 2-3 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πνιχπινθσλ εξγαζηψλ ζην λαππεγείν νη εξγαδφκελνη έξρνληαη 

πνιιέο θνξέο αληηκέησπνη κε ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ζηαζεξέο 

εξγαιεηνκεραλέο, απφ ηα ειεθηξηθά-ειεθηξνληθά φξγαλα θαη ηηο κφληκεο θαισδηψζεηο ηνπ 

λαππεγείνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ηα ειεθηξηθά εξγαιεία ρεηξφο, απφ ηηο κπαιαληέδεο 

θσηηζκνχ θαη ηηο ινηπέο θαισδηψζεηο δηαθφξσλ εξγαιείσλ ή κεραλεκάησλ.    

Οη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα ζπκβάιινλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηνπο αλζξψπνπο. 

Οη ζεκαληηθνί θίλδπλνη πνπ αθνξνχλ ηνπο αλζξψπνπο είλαη δχν:  

 Δπηθίλδπλα ξεχκαηα ηάμεο κεγέζνπο άλσ ησλ 50 mA πνπ ξένπλ κέζα απφ ην 

αλζξψπηλν ζψκα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο βιάβεο, αθφκα θαη ηνλ 

ζάλαην. 

 Δγθαχκαηα ζην ζψκα ιφγσ επίδξαζεο ειεθηξηθνχ ηφμνπ. Σν  ειεθηξηθφ ηφμν 

εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζε αηπρήκαηα ζε εγθαηαζηάζεηο ηζρχνο πςειήο ηάζεο αιιά θαη 

ζε κηθξφηεξε έθηαζε ζηε κέζε θαη ρακειή ηάζε. 
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Γηα ηελ απνθπγή ησλ αηπρεκάησλ, νη πίλαθεο δηαλνκήο, νη πξίδεο, ηα θαιψδηα πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε θαη λα κελ ππάξρνπλ πξφρεηξεο θαηαζθεπέο. Σα θαιψδηα 

κέζεο θαη πςειήο ηάζεο πξέπεη λα είλαη πξνθπιαγκέλα, θξεκαζκέλα θαη ζεκαηνδνηεκέλα κε 

πηλαθίδηα, λα πξνζηαηεχνληαη απφ μέλα αληηθείκελα, βάξε, θαιχκκαηα ή θαπάθηα. Σα 

ειεθηξηθά εξγαιεία ρεηξφο πξέπεη λα έρνπλ δηπιή κφλσζε θαη ε ηξνθνδνζία κέζσ πίλαθα λα 

γίλεηαη κε δηαθφπηε δηαθπγήο ή κεηαζρεκαηηζηή. Όζνη εξγάδνληαη ζε ειεθηξηθνχο πίλαθεο, 

ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά φξγαλα πξέπεη λα είλαη έκπεηξνη αδεηνχρνη ειεθηξνιφγνη κε φια 

ηα εμεηδηθεπκέλα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

 

 

2.2.4 Φπζηθνί θίλδπλνη 

Οη θπζηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη επηβαξχλνπλ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν θαη εγθπκνλνχλ 

θηλδχλνπο είλαη νη εμήο: 

 Θφξπβνο 

 Αθηηλνβνιία 

 Γνλήζεηο   

Χο ζόξπβνο ραξαθηεξίδεηαη θάζε αλεπηζχκεηνο ήρνο, πξάγκα πνπ ζ’ έλα λαππεγείν νη 

εξγαδφκελνη ηνλ ζπλαληνχλ ζπρλά, αθνχ πςειέο ζηάζκεο ζνξχβνπ εκθαλίδνληαη είηε ιφγσ 

ηεο ίδηαο ηνπο ηεο εξγαζίαο (καηζαθνληζηέο, ακκνβνιηζηέο) είηε απφ ηελ εξγαζία άιισλ 

ζπλεξγείσλ ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο. Σν πινίν, ιφγσ ησλ θελψλ ρψξσλ θαη ησλ κεηαιιηθψλ 

ηνπ ηκεκάησλ, ελεξγεί σο ηεξάζηην ηχκπαλν κε απνηέιεζκα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

ζνξχβνπ θαη ηελ θαηαπφλεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αθφκα θαη αλ βξίζθνληαη ζε ηειείσο 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο. Ζ ζπλερήο έθζεζε ζε πςειέο ζηάζκεο ζνξχβνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

πνιιέο δηαηαξαρέο φπσο αλαπλεπζηηθέο, θαξδηναγγεηαθέο, πεπηηθέο, αδεληθέο θαη 

λεπξνινγηθέο. Ζ έθζεζε ζηνλ ζφξπβν κπνξεί αθφκα λα πξνθαιέζεη βιάβε ή απψιεηα αθνήο, 

αυπλίεο, κείσζε ηεο αηνκηθήο πξνζνρήο θαη αληίιεςεο, κε ζνβαξφ θίλδπλν πξφθιεζεο 

εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο. Ζ κείσζε, ε απνκφλσζε θαη ν εγθιεηζκφο  ηνπ ζνξχβνπ είλαη 

δχζθνινο ζε κηα λαππεγνεπηζθεπαζηηθή δψλε έηζη ηα κέηξα πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη 

αηνκηθά, δειαδή λα γίλεηαη ρξήζε σηναζπίδσλ.    

Οη αθηηλνβνιίεο απνηεινχλ έλα απφ ηνπο θπζηθνχο βιαπηηθνχο παξάγνληεο ζην ρψξν 

εξγαζίαο θαη απφ θπζηθήο αιιά θαη απφ παζνγελεηηθήο πιεπξάο. Γηαθξίλνληαη ζε ηνληίδνπζεο 

θαη κε ηνληίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βηνκεραλία, εθηφο απφ ηηο 

ειεθηξνζπγθνιιήζεηο πνπ εθπέκπνπλ ππεξηψδε θαη ππέξπζξε αθηηλνβνιία, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιπρλίεο αθηηλψλ Υ ζηνλ έιεγρν ζπγθνιιήζεσλ. Δλψ νη ιπρλίεο 

ζπζθεπψλ Radar παξάγνπλ κηθξνθχκαηα θαη πεξηέρνπλ ξαδηελεξγά πιηθά. Ζ αθηηλνβνιία 

κπνξεί  λα πξνθαιέζεη παζήζεηο ηνπ κπεινχ ησλ νζηψλ, ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, ησλ 

νθζαικψλ, ησλ αηκνπνηεηηθψλ νξγάλσλ, ηνπ δέξκαηνο θαη εκθάληζε θαθνήζσλ φγθσλ. Οη 

εξγαδφκελνη πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε θάπνηνπ είδνπο αθηηλνβνιίαο πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο 

ηξεηο βαζηθέο αξρέο πξνζηαζίαο : ηελ απφζηαζε, ηε ζσξάθηζε θαη ην ρξφλν. 

Γνλήζεηο νλνκάδνληαη νη κεραληθέο ηαιαληψζεηο νη νπνίεο κεηαθέξνληαη κέζσ ησλ 

ζηεξεψλ ζσκάησλ, κε απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά κεραληθήο ελέξγεηαο απφ κεραλέο ή 

εξγαιεία ζηνλ εξγαδφκελν. Οη δνλήζεηο είλαη κηα απφ ηηο θχξηεο πεγέο ζνξχβνπ. Μπνξεί λα 
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πξνθιεζνχλ απφ πνιιέο κεραλέο ή  εξγαιεία ρεηξφο κέζσ ησλ νπνίσλ κεηαδίδνληαη ζην 

ζψκα ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη δνλήζεηο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ επεξεάδνπλ ηα ρέξηα θαη 

ηνπο βξαρίνλεο θαη ζε δνλήζεηο πνπ επεξεάδνπλ νιφθιεξν ην ζψκα θαη κεηαδίδνληαη κέζσ 

επηθαλεηψλ. Ζ ζεκειηψδεο αξρή γηα ηελ πξνζηαζία απφ αζζέλεηεο ησλ δνλήζεσλ είλαη ε 

κείσζε ησλ δνλήζεσλ απφ ηελ πεγή ηνπο θαη γηα λα επηηεπρζεί απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

κέηξα απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κεραλψλ θαη ησλ εξγαιείσλ ρεηξφο.  
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3 O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ & ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

3.1 Γεληθά πεξί πξνηύπσλ θαη θαλνληζκώλ ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σα ειεθηξνινγηθά πιηθά (π.ρ. θαιψδηα, κεραλέο) θαη ν ηξφπνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή 

ζχλδεζήο ηνπο πεξηγξάθνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ πξφηππα. Τπάξρνπλ εθαηνληάδεο 

πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο, ηα νπνία 

ελεκεξψλνληαη θαη επαπμάλνληαη ή θαηαξγνχληαη κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο. Τπάξρεη 

παξαδείγκαηνο ράξε ην πξφηππν θαισδίσλ PVC ΔΛΟΣ 843-86 , πξφηππα ζηξεθφκελσλ 

ειεθηξηθψλ κεραλψλ IEC60034-1, πξφηππα ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ IEC364-4-41 ή ην 

αληίζηνηρν ειιεληθφ ΔΛΟΣ HD 384. Σα πξφηππα είλαη θείκελα θνηλήο απνδνρήο εγθεθξηκέλα 

απφ δηάθνξνπο θνξείο ηππνπνίεζεο π.ρ. IEC, ΔΛΟΣ. Έλα πξφηππν κπνξεί λα πεξηέρεη  

νδεγίεο, ηερληθνχο θαλφλεο ή ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

επηηεπρζνχλ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα. 

Οξηζκέλα πξφηππα κπνξεί λα είλαη ππνρξεσηηθά φπσο ηα πξφηππα ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ, επεηδή απηά αθνξνχλ ζηελ αζθάιεηα αηφκσλ θαη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ. 

ηελ πεξίπησζε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, εγθπκνλνχλ εθηφο άιισλ νη εμήο δχν 

ζεκαληηθνί θίλδπλνη: 

 Ζιεθηξνπιεμία 

 Ππξθαγηά ιφγσ ππεξζέξκαλζεο αγσγψλ, ζπηλζήξσλ ή ειεθηξηθνχ ηφμνπ. 

 Γηα ηνπο πξναλαθεξζέληεο ιφγνπο, πέξαλ ησλ πξνηχπσλ, εζληθνί θνξείο εθδίδνπλ 

θαλνληζκνχο νη νπνίνη έρνπλ ην πεξίβιεκα ηεο ζεζκνζέηεζεο, δειαδή είλαη Νφκνη ή 

Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο. ηελ Διιάδα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη 

εθδίδεη κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ ΔΛΟΣ ην θείκελν ησλ πξνηχπσλ. 

 

3.2 Φνξείο ηππνπνίεζεο 

Φνξείο ηεο Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο, ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκψλ, 

πνπ ελδηαθέξνπλ άκεζα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη: 

IEC: International Electrotechnical Commission 

 Γηεζλήο Ζιεθηξνηερληθή Δπηηξνπή 

 Αλήθνπλ 57 θξάηε κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα θαζψο θαη  

   θξάηε εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 Έδξα: Διβεηία - Γηεχζπλζε δηθηχνπ: http://www.iec.ch 

CENELEC: Commit European de Normalization Electrotechnique 

 Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Ζιεθηξνηερληθή  Σππνπνίεζε 

 Δίλαη φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

http://www.iec.ch/


 

10 

 

 Έδξα: Βέιγην - Γηεχζπλζε δηθηχνπ: http://www.cenelec.be 

ΔΛΟΣ: Διιεληθόο Οξγαληζκόο Σππνπνίεζεο 

 Δπνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 Γηεχζπλζε δηθηχνπ: http://elot.gr 

Ζ ηαπηφηεηα θαη ν ξφινο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ IEC,CENELEC,ΔΛΟΣ, ζηελ ηππνπνίεζε 

ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη ζπλνπηηθά ν εμήο: 

Ζ IEC ηδξχζεθε ην 1904 έρεη δηεζλή ραξαθηήξα θαη εθδίδεη πξφηππα δηεζλνχο απνδνρήο. Ζ 

εθαξκνγή ησλ IEC πξνηχπσλ ζηα θξάηε κέιε είλαη εζεινληηθή ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ 

ηεο IEC, ζηελ νπζία φκσο πηνζεηνχληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο απφ ηα θξάηε κέιε. Ζ IEC 

έρεη 104 ηερληθέο επηηξνπέο Technical committees (TC) θαη 2 θνηλέο TC, κία κε ηνλ δηεζλή 

νξγαληζκφ ηππνπνίεζεο ISO θαη κία κε ηνλ νξγαληζκφ γηα ξαδηνπαξεκβνιέο  CISPR. Απφ 

απηέο ηηο επηηξνπέο ε TC 64 αζρνιείηαη κε ην αληηθείκελν ησλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

γηα θηίξηα (Electrical Instalation for Buildings) πνπ ζηελ νπζία είλαη νη Δγθαηαζηάζεηο 

Υακειήο Σάζεο γηα θηίξηα. Ζ IEC εθδίδεη πξφηππα νλνκαδφκελα δεκνζηεχζεηο. Οη 

δεκνζηεχζεηο (Publications) εθδίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο επηηξνπέο, π.ρ. νη δεκνζηεχζεηο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θηηξίσλ εθδίδνληαη απφ ηελ ηερληθή επηηξνπή 64 (TC64). Ζ έθδνζε θαη ή 

ηειηθή έγθξηζε ελφο πξνηχπνπ ππφθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ θπκαίλνληαη ζπλήζσο ζε ηξία 

έσο πέληε έηε.  

 

Ζ CENELEC ηδξχζεθε 1/1/1973 θαη εθδίδεη πξφηππα πνπ έρνπλ δχν κνξθέο: Σα 

Δπξσπατθά πξφηππα (European Norms, EN) ή ηα έγγξαθα ελαξκφληζεο (Harmonization 

Documents, HD). Έλα κεγάιν κέξνο  (80% πεξίπνπ) ησλ πξνηχπσλ ηεο CENELEC, 

βαζίδεηαη ζε ππάξρνληα πξφηππα ηεο IEC ζαλ βάζε θαη ηα ελαξκνλίδεη κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απνηέιεζκα ηεο ελαξκφληζεο είλαη ηα HD. Έλα έγγξαθν 

ελαξκφληζεο απνηειείηαη απφ ην θείκελν ηεο IEC, πνπ είλαη ν βαζηθφο θνξκφο θαη 

ελδερφκελα πξνζζέζεηο ή αθαηξέζεηο θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηα δηάθνξα θξάηε ηεο Έλσζεο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο θνξέο θνηλέο αιιαγέο γηα φια ηα επξσπατθά θξάηε. πρλά φκσο ππάξρνπλ 

θαη αιιαγέο πνπ ηζρχνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θξάηνο. Ζ ελαξκφληζε γίλεηαη αθνχ γίλνπλ 

εζληθέο πξνηάζεηο θαη αθνχ γίλεη ςεθνθνξία, φπνπ ηνπιάρηζηνλ ην 71% ησλ «εηδηθά 

ζηαζκηζκέλσλ ςήθσλ» πξέπεη λα είλαη ππέξ ηεο ελαξκφληζεο (ε ςήθνο έρεη δηαθνξεηηθφ 

βάξνο γηα θάζε κέινο). ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε CENELEC δελ έρεη  IEC πξφηππν λα 

ζηεξηρζεί, εθδίδεη θαη επξσπατθά πξφηππα EN. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηχπνπ γηα 

εγθαηαζηάζεηο πςειψλ ηάζεσλ, ην πξφηππν EN 60 179 βξίζθεηαη ζε επεμεξγαζία. 

Εηθόλα 3-1 

http://www.cenelec.be/
http://elot.gr/


 

11 

 

 
Εηθόλα 3-2 

 

Ο ΔΛΟΣ ή νη άιινη εζληθνί θνξείο ζπκκεηέρνπλ νπζηαζηηθά θαη δηα ςήθνπ ζηελ 

ελαξκφληζε κε ηα Δπξσπατθά πξφηππα θαη επί πιένλ αλαιακβάλνπλ ηε κεηάθξαζε, «ηελ 

ηερληθά ηζνδχλακε απφδνζε» ζηε γιψζζα ηεο ρψξαο ηνπο. 

 
Εηθόλα 3-3 

 

 

3.3 Πξόηππα ειεθηξηθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα δηαθξηζνχλ ζε δηάθνξεο νκάδεο φζνλ αθνξά ηελ 

ηππνπνίεζε ηνπο θαηά IEC ή CENELEC. Ζ θάζε νκάδα έρεη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ θαη δηάθνξεο  πεξηνρέο εθαξκνγψλ. 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Κηηξίσλ 

Πξφηππα: IEC 60364   HD 384 

Σερληθή Δπηηξνπή IEC TC64 ΔΛΟΣ TE82 

Σα πξφηππα απηά εθαξκφδνληαη ζε εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο γηα θηίξηα  θαη 

παξφκνηεο εθαξκνγέο, γηα νλνκαζηηθέο ηηκέο ελαιιαζζφκελεο ηάζεο κηθξφηεξεο ησλ 1000V 

(ελεξγφο ηηκή) ή ζπλερνχο ηάζεο κηθξφηεξεο ησλ 1400V. Σα πξφηππα απηά απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηνλ Καλνληζκφ Δγθαηαζηάζεσλ Κηηξίσλ πνπ έρεη εθδνζεί ζαλ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

παιηνχ ΚΔΖΔ. 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο γηα ηάζεηο άλσ ηνπ 1kV: 

Πξφηππν: IEC 61936 (ζρέδην)  pr ΔΝ 50179 (ζρέδην) 

Δπηηξνπή IEC-TC49    ΔΛΟΣ ΣΔ82 
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Δδψ ππάξρεη έλα ζρέδην πξφηππνπ IEC θαη έλα ζρέδην επξσπατθνχ πξνηχπνπ, ζηελ νπζία 

είλαη θείκελν ηζνδχλακν ζε πνιιά ηνπ ζεκεία κε ην γεξκαληθφ πξφηππν VDE EN 101. H 

πεξηνρή εθαξκνγήο ηνπο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο πςειήο ηάζεο (πάλσ απφ 1kV 

ελαιιαζζφκελε ηάζε θαη πάλσ απφ 1,4kV ζπλερή ηάζε). ηελ πεξηνρή εθαξκνγήο απηψλ 

ησλ πξνηχπσλ αλήθνπλ θαη νη ππνζηαζκνί κέζεο θαη πςειήο ηάζεο. 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Δμσηεξηθψλ Υψξσλ κε ζνβαξή επηβάξπλζε απφ ην πεξηβάιινλ. 

Πξφηππα: IEC 60621... 

Σερληθή Δπηηξνπή TC71 

Σα πξφηππα αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο ππαίζξησλ ρψξσλ π.ρ. φξπμε πεηξσκάησλ, αλνηρηά 

νξπρεία, ζπαζηήξεο πέηξαο. 

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο θαη Τιηθά γηα Δθξεθηηθά Πεξηβάιινληα  

Πξφηππα: IEC 60079... 

Δπηηξνπή IEC - TC31 

Σα πξφηππα αθνξνχλ εθξεθηηθά πεξηβάιινληα π.ρ. εγθαηαζηάζεηο ζε θαχζηκα (βελδίλε, 

πεηξέιαην), εγθαηαζηάζεηο ζε ρεκηθέο βηνκεραλίεο κε εθξεθηηθή αηκφζθαηξα θ.ιπ. Γελ 

αθνξνχλ εγθαηαζηάζεηο ζε ππφγεηεο ζηνέο νξπρείσλ. Δθεί ηα πξφηππα εθδίδνληαη ζπλήζσο 

απφ ηα θξάηε ή ηνπο θνξείο νξπρείσλ.  

Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Πινίσλ 

Πξφηππα: IEC 60092... 

Δπηηξνπή IEC-TC18    IEC 60614 

Σα πξφηππα πεξηγξάθνπλ πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο πινίσλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη 

εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο κέρξη 22kV, πνπ βξίζθνληαη πινία. Σα πξφηππα πεξηγξάθνπλ 

θαη ηα θαιψδηα γηα εγθαηαζηάζεηο πινίσλ. 

Καλάιηα θαη ζράξεο γηα Ζιεθηξηθέο Δγθαηαζηάζεηο Καισδίσλ 

Πξφηππα: IEC 61055. 
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4 O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ & ΣΟΤ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΑΤΠΖΓΔΗΟΤ 

 

 

4.1 Γεληθά 

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ζε 

ινγηθά πιαίζηα αζθάιεηα, αμηνπηζηία, ιεηηνπξγηθφηεηα, ρακειφ θφζηνο θαη θαιαηζζεζία. 

Πξψην κέιεκα θαηά ηε κειέηε κηαο εγθαηάζηαζεο είλαη λα πξνζδηνξίζεη θαλείο ηη απαηηείηαη 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ζε πνην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί απηή. Δθηφο απφ ην πεξηβάιινλ, 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε κειέηε θαη ην θφζηνο ηεο εγθαηάζηαζεο παίδνπλ θαη ε πνηφηεηα 

ηζρχνο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ζπκβαηφηεηα ησλ ζπζθεπψλ. Γειαδή, 

πσο νη ζπζθεπέο  παξελνρινχλ ην δίθηπν θαη θαηά πφζν απηέο είλαη αλεθηηθέο ζηελ 

παξελφριεζε απφ ην δίθηπν. Σα πιηθά θαη ν ηξφπνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα θαζνξηζηνχλ απφ 

ην ραξαθηεξηζκφ ηνπ ρψξνπ. Άιια πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κία θαηνηθία ή ζε έλα μεξφ 

ρψξν θαη άιια ζε έλα λαππεγείν ή ζε κηα βηνκεραλία κε ζεκαληηθνχο ξχπνπο. 

 
Εηθόλα 4-1 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηνπ ρψξνπ ή ηνπ πεξηβάιινληνο ελαπφθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ κεραληθνχ. Ζ εθηίκεζε απηή πξέπεη λα γίλεη ζε ινγηθά πιαίζηα θαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθά, γηαηί ηα πιηθά γηα αληίμνεο ζπλζήθεο ζηνηρίδνπλ πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα πιηθά 

μεξψλ, θαζαξψλ θαη ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ. 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ κηα εγθαηάζηαζε είλαη ε νλνκαζηηθή ηάζε, ε 

ζπρλφηεηα θαη ε ηζρχο. Ωζηφζν νη εγθαηαζηάζεηο κειεηψληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, φρη κφλν ζε ηξνθνδνζία, αιιά θαη ζε πξνζηαζία θάησ απφ 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο φπσο είλαη ην δίθηπν ηξνθνδνζίαο , ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο θαη 

νη γλψζεηο πνπ έρνπλ νη ρξήζηεο γηα ηνλ ειεθηξηζκφ.  Γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο ίδηεο 

απαηηήζεηο ζε ηζρχ θαη ηάζε ηξνθνδνζίαο, ε εγθαηάζηαζε θαη ην θνζηνιφγην ζα εμαξηεζνχλ 
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πάξα πνιχ (θακηά θνξά ζε αλαινγία 1/5), απφ δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο. Έηζη γηα λα 

πξνζδηνξίζεη θαλείο ηελ εγθαηάζηαζε απαηηνχληαη: 

 Οη ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο όπσο: 

 Θεξκνθξαζία 

 θφλε 

 Τγξαζία 

 Γηάβξσζε 

 Μεραληθέο θαηαπνλήζεηο 

 Ζ επηθηλδπλόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο όπσο: 

 Δχθιεθην 

 Δθξεθηηθφ πεξηβάιινλ 

 Σν είδνο ηνπ ρξήζηε, πξόθεηηαη, παξαδείγκαηνο ράξε: 

 Γηα νηθηαθνχο θαηαλαισηέο πνπ ρεηξίδνληαη ηελ εγθαηάζηαζε. 

 Γηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζε κηα βηνκεραλία. 

 Σν είδνο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο.  

Τπάξρνπλ πέληε είδε δηθηχσλ δηαλνκήο, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ απηά γεηψλνληαη 

Δθηελέζηεξε αλαθνξά γηα ηα είδε δηθηχσλ δηαλνκήο δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

 Ζ ζπκβαηόηεηα κε ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο. 

 Τπεξηάζεηο 

 Ρεχκαηα εθθίλεζεο 

 Αξκνληθέο 

 Ζ εθεδξεία ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Δθ' φζνλ απηή απαηηείηαη ή φρη. 

 Ση είδνπο εθεδξεία. 

 Ζ ζπληήξεζε. 

 Οη απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηε ζπληήξεζή ηεο πξνζδηνξίδνληαη 

απφ ηα πξφηππα θαη ηνπο θαλνληζκνχο αλάινγα κε ην είδνο απηήο. 

4.1.1 ηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθπόλεζε κηαο ειεθηξνινγηθήο κειέηεο 

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθπφλεζε κηαο κειέηεο ΔΖΔ είλαη: 

 Σα  ζρέδηα  ησλ  θαηφςεσλ ηνπ  θηηξίνπ  θαη  ε  πεξηγξαθή  ηνπ είδνπο ησλ ρψξσλ. 

 Οη  ζέζεηο  θαη  ε  ηζρχο  ησλ  ζπζθεπψλ  θαηαλαιψζεσο  πνπ πξφθεηηαη λα 

ηξνθνδνηεζνχλ. 

Δπηπιένλ, άιια ζεκαληηθά  ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζζνχλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πνηεο πξνβιέςεηο ρξεηάδνληαη  λα γίλνπλ γηα  ζπζθεπέο  πνπ δελ  ππάξρνπλ  

απφ  ηελ  αξρή,  θαη  ελδέρεηαη  λα απνθηεζνχλ κειινληηθά. Σν ζέκα απηφ 

είλαη ζνβαξφ, επεηδή νη  εθ ησλ  πζηέξσλ  πξνζζήθεο  θνζηίδνπλ  

πεξηζζφηεξν.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο δελ είλαη ζθφπηκν λα επηβαξχλεηαη 

ε εγθαηάζηαζε  κε  πξφζζεηεο  δαπάλεο,  αλ  είλαη  ακθίβνιε  ε απφθηεζε  

απηψλ ησλ  ζπζθεπψλ  ζ’  έλα  κειινληηθφ  ρξνληθφ δηάζηεκα.  ηηο  ζρεηηθέο  

απνθάζεηο  ζα  πξέπεη  λα  ιεθζεί ππφςε  πφζε  εχθνιε  ή  δχζθνιε  ζα  είλαη  

ε  κειινληηθή πξνζζήθε. 

 Πνπ  είλαη  επηζπκεηφ  λα  ηνπνζεηεζνχλ  ξεπκαηνδφηεο,  ζε πνηεο  ζέζεηο  

είλαη  επηζπκεηφ  λα  είλαη  νη  δηαθφπηεο  γηα  ηα δηάθνξα θσηηζηηθά θαη αλ ηα 



 

15 

 

ηειεπηαία ζα είλαη απιά, θνκηηαηέξ ή  αιέ-ξεηνχξ,  απφ πνηα  ζέζε  είλαη 

επηζπκεηφ λα γίλεηαη ν ρεηξηζκφο νξηζκέλσλ ζπζθεπψλ θηι. 

 Πνηεο  ζα  είλαη  νη  ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο  ησλ  ζπζθεπψλ  (ζα ιεηηνπξγνχλ 

φιεο ηαπηφρξνλα θαη κε ηελ πιήξε ηζρχ ή φρη). πλήζσο  απηή  ε  πιεξνθνξία  

δελ  είλαη  ζε  ζέζε  λα  ηελ  δψζεη  νχηε  ν κειεηεηήο ή  ν  θαηαζθεπαζηήο 

ηνπ  θηηξίνπ  αιιά  νχηε  θαη  ν  ηδηνθηήηεο. Όζα φκσο ζηνηρεία δνζνχλ ζα 

βνεζήζνπλ ηνλ κειεηεηή ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο λα θάλεη ηηο ζρεηηθέο 

εθηηκήζεηο. 

Αθξηβέζηεξεο  πιεξνθνξίεο,  πηζαλφλ  λα  κπνξνχλ  λα  δνζνχλ  ζηελ  

πεξίπησζε  ησλ  βηνκεραληθψλ  εγθαηαζηάζεσλ,  επεηδή  κεξηθέο  θνξέο ππάξρεη γη’ απηέο 

κηα κειέηε πξνβιεπφκελεο ιεηηνπξγίαο. 

4.1.2 Δθπόλεζε ηεο κειέηεο κηαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

Γελ ππάξρεη θάπνηνο θαζηεξσκέλνο ηξφπνο αλαθνξηθά  κε ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία ζα 

θαζνξηζηνχλ ηα δηάθνξα ζηνηρεία κηαο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο. Λνγηθφ φκσο είλαη  ε  

κειέηε  λα  αθνινπζήζεη  ηε δηαδνρή, ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα ζηάδηα. Πάλησο αλάινγα κε 

ην είδνο ή ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε εγθαηάζηαζεο, κπνξεί λα είλαη ζθφπηκε κηα δηαθνξεηηθή 

δηαδνρή. 

 Ζ Καηαγξαθή  θαη ν εληνπηζκφο  πάλσ  ζην ζρέδην  ησλ  ζπζθεπψλ θαηαλάισζεο 

ζεκαληηθήο  ηζρχνο  (πξέπεη  λα  πεξηιεθζνχλ  θαη φζεο  πξνβιέςεηο γηα επηπξφζζεηεο 

ζπζθεπέο  θξίλνληαη  ζθφπηκεο).  

 Ζ επηζήκαλζε ζην ζρέδην ηηο ζέζεηο ησλ θσηηζηηθψλ ζεκείσλ θαη ησλ  δηαθνπηψλ  

ηνπο. Δπίζεο  ηηο  ζέζεηο  ησλ  ξεπκαηνδνηψλ  θαη  ηπρφλ ζηαζεξψλ ζπζθεπψλ κηθξήο 

ηζρχνο (θσηηζηηθά ζεκεία νλνκάδνληαη ηα ζεκεία φπνπ θαηαιήγνπλ νη ζηαζεξέο 

γξακκέο γηα ηελ κφληκε ζχλδεζε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ). 

 Ο θαζνξηζκφο  ησλ  γξακκψλ  πνπ  ρξεηάδνληαη  γηα  ηελ  ηξνθνδφηεζε ησλ ζπζθεπψλ 

θαηαλάισζεο. Πξφθεηηαη ηφζν γηα ηηο γξακκέο πνπ θάζε κία ηνπο ηξνθνδνηεί κηα 

κφλν  ζπζθεπή  φζν θαη  γηα  εθείλεο πνπ   ηξνθνδνηνχλ   κέζσ   δηαθιαδψζεψλ   ηνπο   

πεξηζζφηεξεο ζπζθεπέο, φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο γξακκέο θσηηζκνχ ρψξσλ.  

 Ζ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο παξνρήο πνπ ζα δεηεζεί θαη ην κέγεζνο ηεο. 

 Ο ππνινγηζκφο ησλ  αζθαιεηψλ ηνπ πίλαθα  δηαλνκήο  θαη ησλ  αγσγψλ  ηεο  θχξηαο  

γξακκήο  (γξακκή Μεηξεηή-Πίλαθα). 

 Ο θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ  πίλαθα δηαλνκήο.  Δπηινγή  αλ φιεο νη γξακκέο  ζα  

αλαρσξνχλ  απφ  απηφλ  ή  αλ  ζα  πξνβιεθζεί  ε ηνπνζέηεζε  ελφο  ή  πεξηζζνηέξσλ  

ππνπηλάθσλ.  ε  απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη αλαγθαίνο ν ππνινγηζκφο ησλ γξακκψλ 

πνπ ζα αλαρσξνχλ απφ ην  γεληθφ  πίλαθα  θαη  εθείλσλ  πνπ  ζα  αλαρσξνχλ  απφ 

ηνπο δηάθνξνπο ππνπίλαθεο. 

 Αλ  πξφθεηηαη  λα  ρξεζηκνπνηεζνχλ  ππνπίλαθεο, ζα πξέπεη λα νξηζηεί  γηα θαζ’ έλαλ  

απφ  απηνχο  αλ  ζα  είλαη ηξηθαζηθφο  ή  κνλνθαζηθφο. Δπίζεο πνηα ζα είλαη ηα 

φξγαλα πξνζηαζίαο  θαη  ε δηαηνκή ησλ αγσγψλ ηεο θάζε γξακκήο πίλαθα-ππνπίλαθα. 

 Ζ επηινγή  ηνπ  είδνπο  ησλ  πιηθψλ  πνπ  ζα  ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα  κε  ηηο  

ζπλζήθεο  πνπ  επηθξαηνχλ  ζηνπο  δηάθνξνπο ρψξνπο (πρ πιηθφ πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

ζηεγαλφηεηα ζε ρψξνπο φπνπ ππάξρεη πγξαζία θιπ). 

 Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο θαη ζχλζεζεο ηεο γείσζεο θαη ησλ αγσγψλ 

πξνζηαζίαο. 
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4.2 Πξνζηαζία ζπζθεπώλ 

Οη ζπζθεπέο, νη θηλεηήξεο, νη  πίλαθεο θαη ηα θσηηζηηθά, πξέπεη λα πξνζηαηεπζνχλ έηζη 

ψζηε λα αληέρνπλ ζηηο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, φπσο ε ζθφλε, ην λεξφ θαη νη κεραληθέο 

θαηαπνλήζεηο.  

 
Εηθόλα 4-2 

4.2.1 Βαζκόο πξνζηαζίαο (IP-θώδηθαο) 

Οη ζπζθεπέο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πγξαζίαο, λεξνχ, ζθφλεο, 

θαη εηζδνρήο μέλσλ ζσκάησλ πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη θαηάιιεια.  Ο βαζµφο πξνζηαζίαο 

ησλ πεξηβιεκάησλ ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο, επξχηεξα 

γλσζηφο σο θψδηθαο ή βαζµφο ( IP απφ ην International Protection) πξνζδηνξίδεηαη µε ζεηξά 

πξνηχπσλ δνθηµψλ πνπ θαζνξίδνληα ζην δηεζλέο πξφηππν IEC 60529 (International 

Electrotechnical Commission) θαη ην ηζνδχλαµφ ηνπ Δπξσπατθφ ΔΝ 60529. 

Ζ θσδηθνπνίεζε είλαη ηεο µνξθήο IPxy 

 Σν πξψην ςεθίν x δειψλεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηνπ ρεηξηζηή απφ ηελ επαθή κε 

ειεθηξνθφξα ή θηλνχκελα κέξε ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο ίδηαο ηεο ζπζθεπήο απφ ηελ 

δηείζδπζε αληηθεηκέλσλ (επαθή θαη είζνδνο μέλσλ ζσκαηηδίσλ). 

 Σν δεχηεξν ςεθίν y δειψλεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ηεο ζπζθεπήο απφ ηελ δηείζδπζε 

λεξνχ. 
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Πίλαθαο 4-1 

4.3 Δξγαιεηνκεραλέο 

Δξγαιεηνκεραλέο νλνκάδνληαη γεληθά νη κεραλέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εξγαιεία γηα 

ηελ εθηέιεζε θαηεξγαζηψλ. Με ηνλ φξν θαηεξγαζία νλνκάδεη θαλείο, θάζε κεηαβνιή  θαη 

δηακφξθσζε πνπ γίλεηαη ζηελ πξψηε χιε (ζηελ  πεξίπησζε καο είλαη ην κέηαιιν). 

Οη Δξγαιεηνκεραλέο ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 Δξγαιεηνκεραλέο  θνπήο  θαη  αθαίξεζεο  πιηθνχ,  φπσο  είλαη  ν παληνγξάθνο, ν 

ηφξλνο,  ε  πιάλε,  ην  ηξππάλη,  ε θξεδνκεραλή, ν γξαλαδνθφπηεο. 

 Δξγαιεηνκεραλέο  δηακνξθψζεσο,  φπσο  είλαη  ν ηζνπεδσηήο ε  πξέζα,  κεραλέο 

θάκςεσο ιακαξηλψλ, ζσιελνπνηεηηθέο κεραλέο
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Γηα  λα  εμαζθαιηζηεί ην ρακειφ  θφζηνο  θαηαζθεπήο  ελφο  λαππεγηθνχ πξντφληνο  

πξέπεη απηφ  λα  παξαρζεί  ζαλ  πξντφλ  ζεηξάο,  δειαδή  ζε καδηθή παξαγσγή. Γηα  λα  

παξαρζεί  φκσο ην πξντφλ  ζε  καδηθή  παξαγσγή,  πξέπεη  ε  φιε εξγαζία ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ λα αθνινπζήζεη νξηζκέλνπο θαλφλεο. Ζ εθαξκνγή απηψλ ησλ θαλφλσλ αξρίδεη απφ ηελ 

ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο κέρξη ηνλ ηειηθφ έιεγρν ηνπ ζαλ έηνηκν πξντφλ. Κάζε  κηθξφ  ή  

κεγάιν  εμάξηεκα  ελφο  ζχλζεηνπ  ππφ  θαηαζθεπή πξντφληνο,  πξέπεη πξψηα λα ζρεδηαζζεί 

ζσζηά θαη λα κπνπλ ζε απηφ νη απαξαίηεηεο δηαζηάζεηο ηνπ. Σν ζρέδην απηφ ην παίξλεη ν 

ηερλίηεο θαη πξνζπαζεί λα θαηαζθεπάζεη ην πξντφλ φπσο εκθαλίδεηαη ζην ζρέδην. 

Έλα  πξντφλ  φκσο  δελ  κπνξεί  λα  θαηαζθεπαζζεί  απφιπηα  φκνην  θαη  ζχκθσλα κε ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ δίλεη ην ζρέδην εμαηηίαο: 

 Σνπ πιηθνχ 

 Σεο κεραλήο θαηεξγαζίαο 

 Σνπ ρεηξηζηή ηεο κεραλήο 

 Σσλ νξγάλσλ κέηξεζεο 

4.4 Υαξαθηεξηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο 

Σν λαππεγείν είλαη κηα ηδηαίηεξε κνλάδα βαξηάο βηνκεραλίαο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλν δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ππάξρνπλ ζχλζεηεο απαηηήζεηο αλάινγα κε ηελ θχζε 

ησλ εξγαζηψλ. Ζ εγθαηάζηαζε ελφο λαππεγείνπ πεξηιακβάλεη απφ γξαθεία δηνίθεζεο θαη 

απνζήθεο κέρξη ειαζκαηνπξγείν θαη αθάιππηνπο ρψξνπο απμεκέλσλ ειεθηξνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ. 

4.4.1 Θεσξεηηθή εγθαηάζηαζε λαππεγείνπ 

ηφρνο ηνπ ππφ κειέηε, λαππεγείνπ, είλαη ε θαηαζθεπή ζθαθψλ 180 m έσο 220 m θαη ε 

εηήζηα θαηαζθεπή ραιπβδνθαηαζθεπψλ ηεο ηάμεσο ησλ 37.000 tons. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εμππεξεηήζεη ηε θαηαζθεπή 3  ζθαθψλ κήθνπο 180 m θαη 1 κήθνπο 220 m κε ηνλάδ 50,000 

tons, θαζψο θαη ηηο επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζθαθψλ κήθνπο έσο 220m. Ο θαηαζθεπαζηηθφο 

ηνκέαο απνηειεί ην βαζηθφ ηνκέα ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο. Πξνυπφζεζε είλαη λα 

κελ απνθιεηζηεί ε θαηαζθεπή θαλελφο είδνπο πινίνπ. Γη’ απηφ ε παξνχζα αλάπηπμε 

ιακβάλεη σο βάζε ηελ θαηαζθεπή ελφο θιαζηθνχ πινίνπ Bulk carrier κε κέγηζηε 

ρσξεηηθφηεηα εθηνπίζκαηνο (DWT) 66,585 metric tons. Απηφ γίλεηαη γηα ηελ νηθνλνκία ηεο 

αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θαζηέξσζε κηαο βάζεο ππνινγηζκνχ. 

4.4.1.1 Κηήξην δηνίθεζεο 

Αξηζηεξά απφ ηελ θεληξηθή πχιε βξίζθεηαη ην θηίξην δηνίθεζεο θαη πεξηιακβάλεη: 

 Σερληθά θαη δηνηθεηηθά γξαθεία. 

 Σερληθή θαη εκπνξηθή δηεχζπλζε. 

 Δκπνξηθά γξαθεία. 

 Αίζνπζεο ζπζθέςεσλ. 

 Αξρείν. 

4.4.1.2 Φώξνο απνζήθεπζεο θαη λαππεγηθά ζπλεξγεία 

 Υψξνο απνζήθεπζεο θαη ηκήκα πξνπαξαζθεπήο πιηθνχ. 

 Δξγαζηήξην ζηδεξνδνθψλ. 
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 Δξγαζηήξην ειαζκάησλ. 

 Δξγαζηήξην θαηλσκάησλ. 

 χζηεκα γεξαλψλ θαη ζηδεξνηξνρηψλ. 

4.4.1.2.1 Υψξνο απνζήθεπζεο θαη πξνπαξαζθεπήο πιηθνχ 

Ο απαηηνχκελνο ρψξνο απνζήθεπζεο πιηθνχ είλαη γχξσ ζηηο 13.000 m
2
. Με ηε βνήζεηα 

εμνπιηζκνχ καγλεηηθήο κεηαθνξάο ησλ θηλεηψλ γεξαλψλ (Portal Cranes) ηα πιηθά 

ηνπνζεηνχληαη πάλσ ζηνλ ηκάληα κεηαθνξάο (Material Conveyor), ν νπνίνο  ηα κεηαθέξεη 

ζην ηκήκα πξνπαξαζθεπήο. ην ηκήκα απηφ ηα πιηθά ζα πεξλνχλ απφ ηα αθφινπζα ζηάδηα. 

4.4.1.2.1.1 Δπηπέδσζε (εθόζνλ απηή είλαη αλαγθαία) 

Σα ειάζκαηα παξακνξθψλνληαη ζπρλά θαηά ηε κεηάβαζή απφ ην εξγνζηάζην ζην 

λαππεγείν. Γη’ απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ζην λαππεγείν κηα βαξηά κεραλή 

ηζνπέδσζεο ειαζκάησλ κε ξνιά ζην ρψξν πξνπαξαζθεπήο. Σα ξνιά γηα ειάζκαηα έρνπλ 

πδξαπιηθή ηζρχ θαη ειέγρνληαη ειεθηξηθά. Ζ θαηαλαιηζθφκελε ηζρχο ηεο εξγαιεηνκεραλήο 

ηζνπέδσζεο ειαζκάησλ ηνπ ελ ιφγσ λαππεγείνπ ππνινγίδεηαη ζηα 90 KW. 

4.4.1.2.1.2 Τδξνβνιή  (Hydroblasting) 

Έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ησλ πινηνθηεηψλ θαη ησλ λαππεγψλ είλαη ε 

δηάβξσζε. Απφ ηελ πιεπξά ησλ λαππεγψλ ε δηάβξσζε αληηκεησπίδεηαη ζαλ αθαίξεζε ηεο 

ζθνπξηάο. Ζ πδξνβνιή είλαη κία κέζνδνο θαζαξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ ράιπβα κέζσ ηεο 

εθηφμεπζεο πίδαθα λεξνχ κε πςειή πίεζε. Απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή κέζνδν 

θαζαξηζκνχ επηθαλεηψλ κε πεδίν εθαξκνγήο θπξίσο ηε λαππεγνεπηζθεπαζηηθή βηνκεραλία 

αληηθαζηζηψληαο ηελ ακκνβνιή. Ζ δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηνλ πξνθαηαξθηηθφ θαζαξηζκφ ή 

«πιχζηκν» (wash-down) θαη ηνλ ηειηθφ θαζαξηζκφ κε εθηφμεπζε λεξνχ κε πςειή πίεζε άλσ 

ησλ 1.500 bar (UHP). Ζ κεραλή πδξνβνιήο πνπ επηιέρζεθε είλαη ηζρχνο 120 kW. ηελ ελ 

ιφγσ εγθαηάζηαζε πξνβιέπνληαη δχν κεραλέο πδξνβνιήο κία γηα ην ρψξν πξνπαξαζθεπήο 

θαη κία γηα ηηο απνβάζξεο εμφδνπ. Ζ πξψηε ζα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο πξνπαξαζθεπήο ησλ 

πιηθψλ ελψ ε δεχηεξε ζα εμππεξεηνχλ αλάγθεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο πινίσλ. 

4.4.1.2.1.3 Βαθή κε ςεθαζκό 

Σν πξψην βάςηκν κεηά ηελ πδξνβνιή είλαη απαξαίηεην λα γίλεη κέζα ζε ειάρηζην 

ρξφλν. Ζ επηηξεπφκελε θαζπζηέξεζε κεηαμχ ηεο πδξνβνιήο θαη ηεο βαθήο είλαη αλάινγε κε 

Εηθόλα 4-4 Εηθόλα 4-3 
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ηελ πγξαζία πνπ επηθξαηεί θαη είλαη 10 έσο 20 min. Ζ βαθή γίλεηαη κε ςεθαζκφ ρξψκαηνο 

ρσξίο αέξα. Ζ απαηηνχκελε ηζρχο γηα ηε κεραλή είλαη 5,5 kW. Πξνβιέπνληαη δχν κεραλέο 

βαθήο ςεθαζκνχ σο ζπλέρεηα ηεο δηαδηθαζίαο πδξνβνιήο. 

4.4.1.2.2 Διαζκαηνπξγείν 

ην ζπλεξγείν απηφ ππάξρνπλ εξγαιεηνκεραλέο γηα ηελ επεμεξγαζία κνξθνπνηεκέλσλ 

ειαζκάησλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ. Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο απνηειείηαη απφ: 

 Παληνγξάθν C.N.C. θνπήο κεηάιισλ κε πιάζκα 23 kW. 

 Τδξαπιηθή πξέζα θνπήο πξνθίι 4 kW. 

 Μεραλή ηξηψλ ξνιψλ θάκςεο 30kW. 

 Σξππάλη 1,6kW. 

  Κνξδνληέξα 0,75 kW. 

4.4.1.2.3 Δξγαζηήξην ζηδεξνδνθψλ 

Σν εξγαζηήξην απηφ είλαη εμνπιηζκέλν γηα λα επεμεξγάδεηαη: 

• Δπίπεδνπο ζηδεξνδνθνχο, νη νπνίνη βαζηθά ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην εξγαζηήξην 

θαηλσκάησλ. 

• Κπξηνχο  ζηδεξνδνθνχο. 

Ο ρψξνο είλαη δηαιεγκέλνο θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε νη ζηδεξνδνθνί λα κεηαθέξνληαη 

απφ ην ζπλεξγείν ζε ηκάληεο κεηαθνξάο, φζν απηφ είλαη δπλαηφλ. Ζ θάκςε ησλ πιαηζίσλ 

γίλεηαη κε κεράλεκα ςπρξήο θάκςεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν βαζηθφο εμνπιηζκφο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ είλαη: 

 Μεραλή θνπήο κνξθνζηδήξσλ C.N.C. 22kW. 

 Πξέζα επηπέδσζεο ζηδεξνδνθψλ 4 kW. 

 Μεράλεκα ςπρξήο θάκςεο πιαηζίσλ 66kW. 

4.4.1.2.4 Δξγαζηήξην θαηλσκάησλ 

Λφγσ ηνπ επηιεγκέλνπ κεγέζνπο ησλ ειαζκάησλ 16 x 3 m, ην κέγεζνο ησλ θαηλσκάησλ 

δε ζα ππεξβαίλεη ηα 16 x 15 m. 

Σν εξγαζηήξην θαηλσκάησλ είλαη εθνδηαζκέλν κε κεραλήκαηα γηα: 

 Σε ζπγθφιιεζε ησλ ειαζκάησλ. 

 Σελ ηνπνζέηεζε ησλ δηαηνκψλ ζηε ζέζε ηνπο. 

 Σε ζεξκνζπγθφιιεζε ησλ δηαηνκψλ. 

 Σε κεηαθνξά θαηλσκάησλ, κέζσ ηκάληα κεηαθνξάο εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαηλσκάησλ. Ο ηαηληφδξνκνο έρεη 4 θηλεηήξεο απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο 

ηζρχνο 44.8 KW ν θαζέλαο. 

Οη κεραλέο ειεθηξνζπγθφιιεζεο ηχπνπ mig πνπ πξνβιέπεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζην 

λαππεγείν είλαη νη εμήο: 

 

 

Πίλαθαο 4-2 

ΗΥΤ ΑΝΑ ΜΖΥΑΝΖ ΠΟΟΣΖΣΑ 

8,2 kW 15 

16,3 kW 7 

17,5 kW 5 
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4.4.1.2.5 χζηεκα γεξαλψλ θαη ζηδεξνηξνρηψλ 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην γεληθφ ζρεδηάγξακκα ππάξρεη πξφβιεςε γηα γεξαλνχο δηαθφξσλ 

ηχπσλ: 

 Γηπινχο πεξηζηξνθηθνχο 

Απηνί ζα εμππεξεηνχλ: 

• Σν ρψξν ηνπ ζπγρξνληζκέλνπ αλειθπζηήξα (Sincrolift). 

• Σνλ βαζηθφ φγθν ηεο πεξηνρήο θαηαζθεπψλ. 

• Σελ πεξηνρή πξνθαηαζθεπψλ. 

• Σελ πεξηνρή επηζθεπψλ. 

Όινη νη δηπινί πεξηζηξνθηθνί γεξαλνί πνπ πξνβιέπνληαη έρνπλ δπλαηφηεηα αλχςσζεο 

50 t θαη ε αλαγθαία ηζρχο γηα ηνλ θαζέλα απ απηνχο είλαη 39 kW. ην λαππεγείν 

ππάξρνπλ 4 δηπινί πεξηζηξνθηθνί γεξαλνί. 

 Κηλεηέο γεξαλνγέθπξεο 

Απηέο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο θιίλεο θαηαζθεπήο. Έρνπλ δπλαηφηεηα αλχςσζεο 50 t 

έθαζηε θαη απαηηνχκελε ηζρχ 87,5 kW. Υξεηάδνληαη ζπλνιηθά ηέζζεξηο 

γεξαλνγέθπξεο. 

Εηθόλα 4-5 

Εηθόλα 4-6 
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 Ζκηθηλεηνί γεξαλνί 

Απηνί νη γεξαλνί έρνπλ κηα ζηδεξνηξνρηά ζηελ νξνθή ηνπ εξγαζηεξίνπ ειαζκάησλ θαη 

κηα άιιε ζην έδαθνο παξάιιεια πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ππφ θαηαζθεπή θχηνπο. Δμππεξεηνχλ 

επίζεο ηελ πεξηνρή πξνθαηαζθεπψλ γηα ηελ κεηαθνξά κηθξψλ ηκεκάησλ. 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ λαππεγείνπ ππάξρνπλ 4 εκηθηλεηνί γεξαλνί, φπσο παξαηίζεληαη ζηε 

ζπλέρεηα κε αχμνπζα ζεηξά αλάινγα κε ην ηνλάδ: 

Πίλαθαο 4-3 

ΣΟΝΑΕ ΑΠΑΗΣΟΎΜΔΝΖ ΗΥΎ 

20t 15kW 

32t 18,5 kW 

40t 22 kW 

50t 30kW 

 

4.4.1.2.5.1 Syncrolift 

4.4.1.2.5.1.1 Σερληθά δεδνκέλα: 

• Δπηηξεπηφ θνξηίν 50.000 DWT 

• Μήθνο εμέδξαο (πιαηθφξκαο): 180 m – 220 m 

• Πιάηνο εμέδξαο (πιαηθφξκαο): 34 m 

• Βάζνο εμέδξαο (πιαηθφξκαο): 3,5 m 

• Κάζεην κήθνο δηαδξνκήο: 14,5 m 

• Σαρχηεηα αλέιθπζεο 0,23 m/min 

• Αξηζκφο αλπςσηήξσλ: 90 

• πλνιηθή θαηαλαιηζθφκελε ηζρχο: 90 * 20hp = 180hp = 135kW 

4.4.1.2.5.1.2 Γεληθή πεξηγξαθή 

Ο αλειθπζηήξαο Syncrolift είλαη κηα θάζεηα θηλνχκελε απφ κηα ζεηξά ζπγρξνληζκέλσλ 

ειεθηξνθηλεηήξσλ κνλάδα αλχςσζεο, φινη ζπλδεδεκέλνη ζε έλα θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ.   

Κάζε ειεθηξνθίλεηε κνλάδα αλχςσζεο απνηειείηαη απφ έλα ζπγρξνληζκέλν θηλεηήξα, 

έλα θαξνχιη απφ ζπξκαηφζρνηλν θαη θξέλν. Οη κνλάδεο αλχςσζεο επηβνεζνχληαη απφ 

θηλνχκελεο εμέδξεο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. 

Με απιά ιφγηα ην ζχζηεκα Syncrolift είλαη έλα κεγάινο αλειθπζηήξαο πνπ κπνξεί λα 

ρακειψζεη κέζα ζην λεξφ θαηά έλα ηξφπν, ψζηε ην ζθάθνο λα ηνπνζεηεζεί πάλσ ζε απηφλ. 

Εηθόλα 4-7 



 

23 

 

Καηφπηλ ν αλειθπζηήξαο κπνξεί λα αλπςσζεί θαηαθφξπθα κε απνηέιεζκα ην πινίν λα 

θηάζεη ζην επίπεδν ηνπ εδάθνπο ηνπ λαππεγείνπ. 

Ο πίλαθαο ειέγρνπ είλαη ξπζκηζκέλνο ψζηε λα αξρίδεη θαη λα δηαθφπηεη ηελ θίλεζε φισλ 

ησλ κνλάδσλ αλχςσζεο ζπγρξφλσο. Όιεο νη κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ίδηα ηαρχηεηα 

άζρεηα κε ηελ θαηαλνκή ηνπ βάξνπο ζ’ απηέο. Απηνί νη εηδηθά ζπγρξνληζκέλνη θηλεηήξεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα απνθιεηζηηθά ζρεδηαζκέλε εμέδξα έρνπλ θάλεη ηνλ «ζπγρξνληζκέλν 

αλειθπζηήξα» νηθνλνκηθά θαη κεραληθά ππεξέρνληα γηα ηελ θαζέιθπζε θαη ηελ αλέιθπζε 

ζθαθψλ ηέηνηνπ κεγέζνπο. 

4.4.1.2.5.1.3 Υαξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ Syncrolift 

Με ηε βνήζεηα ηνπ Syncrolift ηα ζθάθε κπνξνχλ λα θαζειθπζηνχλ ηάρηζηα. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη γηα ηελ αλέιθπζε φπνπ κε ηελ βνήζεηα ησλ πιάγησλ θηλνχκελσλ εμεδξψλ ην 

ζθάθνο κεηαθέξεηαη απφ ηνλ αλειθπζηήξα ζηελ αθηή, επηηξέπνληαο έηζη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ αλειθπζηήξα γηα άιια ζθάθε.  

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ρεηξηζηψλ ηνπ Syncrolift είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξνο απφ 

ηνλ απαηηνχκελν γηα νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν αλέιθπζεο. 

 Ο πίλαθαο ειέγρνπ είλαη εθνδηαζκέλνο κε ζχζηεκα απηφκαηεο πέδεζεο φισλ ησλ 

κνλάδσλ ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αλσκαιίαο. Έλα ζθάθνο πνπ αλειθχεηαη ζηνλ 

Syncrolift πξνζθέξεη αλνηρηφ ρψξν εξγαζίαο απφ φιεο ηηο πιεπξέο, πξάγκα πνπ θάλεη ηελ 

εξγαζία ζπληνκφηεξε θαη αζθαιέζηεξε. 

  Ζ εμέδξα ηνπ αλειθπζηήξα απνηειείηαη απφ ζαληδψκαηα κηθξνχ κήθνπο, ηα νπνία 

εχθνια αθαηξνχληαη ψζηε λα δεκηνπξγνχλ θελά γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ην ζχζηεκα πεδαιίνπ 

ή άιια εμαξηήκαηα ησλ πθάισλ πξνεμέρνπλ. 

Εηθόλα 4-9 

Εηθόλα 4-8 
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4.4.1.2.6 ηαζκφο αεξνζπκπηεζηή 

Ο ζηαζκφο αεξνζπκπηεζηή είλαη εθνδηαζκέλνο κε θνριηνθφξν αεξνζπκπηεζηήο, 

ειαηνιίπαλην, αεξφςπθην, θιεηζηφ  κε παξνρή 5240 lt/min ζηα 10 bar, κε απαηηνχκελε ηζρχ 

37kW.  Δλψ ν ειεθηξνθηλεηήξαο είλαη θαηάιιεια κνλσκέλνο (IP 55). 

 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΦΟΡΣΗΧΝ ΚΗΝΖΖ 

ΦΟΡΣΗΟ ΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΟΡΣΗΩΝ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 

ΗΥΎ ΑΝΑ ΦΟΡΣΊΟ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 

ΗΥΤ 

Μεραλή επηπέδσζεο 

ειαζκάησλ 

1 90kW 90 kW 

Μεραλή πδξνβνιήο 2 120kW 240 kW 

Βαθή ςεθαζκνύ 2 5,5kW 11kW 

Παληνγξάθνο CNC 1 23kW 23kW 

Τδξαπιηθή πξέζα 1 4kW 4kW 

Μεραλή ξνιώλ θάκςεηο 1 30kW 30kW 

Σξππάλη 1 1,6kW 1,6kW 

Kνξδνληέξα 1 0,75kW 0,75kw 

CNC κνξθνζηδήξσλ 1 22kW 22kW 

αεξνζπκπηεζηήο 1 37kW 37kW 

Πξέζα επηπέδσζεο 

κνξνζηδήξσλ 

1 4kW 4kW 

Μεραλή ςπρξήο θάκςεο 1 66kW 66kW 

Ζιεθηξνζπγθόιιεζε mug 15 8,2kW 123kW 

Ζιεθηξνζπγθόιιεζε mig 7 16,3kW 114,1kW 

Ζιεθηξνζπγθόιιεζε mig 5 17,5kW 87,5kW 

Σαηληόδξνκνο 4 44,8kW 179,2kW 

Γηπιόο πεξηζηξνθηθόο 

γεξαλόο 

4 39kW 156kW 

Κηλεηέο γεξαλνγέθπξεο 4 87,5kW 350kW 

Ζκηθηλεηόο γεξαλόο 20Σ 1 15kW 15kW 

Ζκηθηλεηόο γεξαλόο 32Σ 1 18,5kW 18,5 kW 

Ζκηθηλεηνί γεξαλνί 40 Σ 1 22kW 22kW 

Ζκηθηλεηνί γεξαλνί 50 Σ 1 30kW 30kW 

Syncrolift 1 135kW 135kW 

ΤΝΟΛΟ ΦΟΡΣΗΧΝ 

ΚΗΝΖΖ 

58 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 

ΗΥΤ ΚΗΝΖΖ 

1759,65kW 
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4.4.2 Μειέηε θσηηζκνύ 

Δίλαη γεγνλφο φηη ν ζσζηφο θσηηζκφο ελφο εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ ρψξνπ είλαη έλα 

πνιππαξαγνληηθφ δήηεκα. ηνηρεία φπσο, ε γεσκεηξία ηνπ ρψξνπ, νη ρξσκαηηζκνί θαη ηα 

πιηθά ησλ επηθαλεηψλ, ην χςνο θαη ν ηχπνο ηεο νξνθήο (αλ κηιάκε γηα εζσηεξηθφ ρψξν) θαη 

πιήζνο άιισλ δεδνκέλσλ θαζνξίδνπλ ην είδνο, ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αθξηβή ηνπνζέηεζε ησλ 

θσηηζηηθψλ πνπ ζα θξηζνχλ θαηάιιεια γηα λα θσηηζηεί κε επάξθεηα ν ρψξνο, ψζηε, νη 

πξνβιεπφκελεο ζε απηφλ δηεξγαζίεο λα επηηεινχληαη κε ην θαιχηεξν απνηέιεζκα. Ζ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο έρνπλ άκεζε ζρέζε  κε ηελ θαιή πγεία θαη ηελ 

άλεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ. Αλ ν θσηηζκφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ δελ είλαη ν ελδεδεηγκέλνο 

κπνξεί λα πιήμεη ηελ πγεία θαη ηελ επεμία ησλ εξγαδνκέλσλ. Ο θαθφο θσηηζκφο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κέρξη θαη πξνβιήκαηα φξαζεο, αλαζηξέςηκα ή κε αλαζηξέςηκα. 

Με ηνλ φξν θσηηζηηθφ ζψκα ελλννχκε θάζε δηάηαμε ε νπνία κπνξεί λα δηακνξθψζεη ή λα 

κεηαβάιιεη ηελ θσηεηλή ξνή ελφο ιακπηήξα. Ζ επηινγή θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα λα 

επηηεπρζεί ην απαηηνχκελν απνηέιεζκα πξέπεη λα γίλεηαη βάζεη ησλ απαηηήζεσλ θσηηζκνχ 

ηνπ ρψξνπ. Έλα θσηηζηηθφ ζψκα πξέπεη: 

 Να δίλεη ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηελ θσηεηλή ξνή ρσξίο λα πξνθαιεί ζνβαξέο 

απψιεηεο ζε απηήλ. 

 Να πξνζηαηεχεη ηνπο ιακπηήξεο απφ κεραληθέο θαηαπνλήζεηο, ζθφλε ή λεξφ. 

 Να δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία, θνληά ζηνπο ιακπηήξεο θαη ηα φξγαλα ηνπο ζε 

ρακειά επίπεδα. 

 Να παξέρεη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ λαππεγείνπ ρσξίζηεθε σο πξνο ηηο θσηηζηηθέο αλάγθεο σο εμήο: 

 Γεληθφο θσηηζκφο γξαθείσλ δηνίθεζεο. 

 Γεληθφο θσηηζκφο ειαζκαηνπξγείνπ, εξγαζηεξίνπ ζηδεξνδνθψλ θαη εξγαζηεξίνπ 

θαηλσκάησλ. 

 Γεληθφο θσηηζκφο απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ. 

 Φσηηζκφο θιηλψλ εξγαζίαο.  

 Γεληθφο θσηηζκφο εμσηεξηθνχ ρψξνπ. 

 Φσηηζκφο εμφδσλ θηλδχλνπ. 

Ζ θσηνηερληθή κειέηε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

θνξηίσλ θσηηζκνχ θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη ελδεηθηηθή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έλα 

λαππεγείν έρεη κεγάιεο αλάγθεο θηλεηψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (γηα εξγαζίεο ζε ακπάξηα, 

εξγαζίεο ζε κεγάια χςε, γηα έιεγρν πνηφηεηαο θνιιήζεσλ) γηα ην ιφγν απηφ ζα 

πξνζζέζνπκε ζηε ζπλνιηθή απαηηνχκελε γηα ην θσηηζκφ ηζρχ 10% έηζη ψζηε λα απνθχγνπκε 

θαθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ιφγσ ππεξθφξηηζεο. 

4.4.2.1 Φσηηζκόο εζσηεξηθώλ ρώξσλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θσηεηλήο ξνήο Φν ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε: 

 Σν ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο   
  

  
  (<1) 

Όπνπ Φn ε σθέιηκε θσηεηλή ξνή. 
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 Σε ζπλνιηθά απαηηνχκελε ζην ρψξν, θαη απνδηδφκελε θσηεηλή ξνή Φν απφ ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα, ε νπνία δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

   
     

 
 

Όπνπ E: ε επηζπκεηή ζηάζκε θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ ζε Lux, ε ηηκή ηεο νπνίαο 

δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4-2 

  Α: ε επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ ζε m
2
 

  d: ν ζπληειεζηήο ζπληήξεζεο, έλαο ζπληειεζηήο πξνζαχμεζεο ηεο θσηεηλήο 

ξνήο ιφγσ ξχπαλζεο ηλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, ε ηηκή ηνπ νπνίνπ δίλεηαη απφ 

πίλαθεο καδί κε άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ 

  n: ν ζπληειεζηήο ρξεζηκνπνίεζεο 

 

Πίλαθαο 4-4 

ΥΧΡΟ Δ (Lux) 

Γξαθεία δηνίθεζεο 500 

Δμσηεξηθόο ρώξνο 20 

Κιίλεο εξγαζίαο 50 

Διαζκαηνπξγείν θαη ινηπά κεραλνπξγεία 300 

Απνζήθεο 20 

 

 Σν ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο n,  ν νπνίνο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθά 

παξαγφκελεο θσηεηλήο ξνήο ησλ θσηηζηηθψλ. 

Οη παξάγνληεο πνπ ηνλ επεξεάδνπλ είλαη: 

 Οη αλαινγίεο ηνπ ρψξνπ (k= ν ζπληειεζηήο αλαινγηψλ). 

 Ζ θσηνκεηξηθή θακπχιε ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

 Οη ζπληειεζηέο αλάθιαζεο ζηηο επηθάλεηεο ηνπ ηνίρνπ θαη ηεο νξνθήο 

(ζπληειεζηήο αλάθιαζεο νξνθήο rc θαη ζπληειεζηήο αλάθιαζεο ηνίρσλ rw, 

ελδεηθηηθέο ηηκέο ησλ νπνίσλ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4-3 θαη εμαξηψληαη απφ 

ην ρξψκα ησλ επηθαλεηψλ). 

Πίλαθαο 4-5 

Υξώκα επηθάλεηαο πληειεζηήο 

αλάθιαζεο ηνίρσλ rw 

Υξώκα επηθάλεηαο πληειεζηήο 

αλάθιαζεο νξνθήο rc 

θνύξν 0,1 Μέζν 0,3 

Μέζν 0,3 Αλνηρηό 0,5 

Αλνηρηό 0,5 Πνιύ αλνηρηό 0,7 

Ο ζπληειεζηήο αλαινγηψλ ρψξνπ k δίλεηαη απφ ηε ζρέζε: 

  
       

     
 

Όπνπ l: ην κήθνο ηνπ ρψξνπ ζε m 

  w: ην πιάηνο ηνπ ρψξνπ ζε m 

  ho: ην χςνο απφ ην επίπεδν εξγαζίαο ζε m 

Σν χςνο ho εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ θσηηζκνχ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

πίλαθα 4-4. 
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Πίλαθαο 4-6 

Τπνινγηζκόο ηνπ ύςνπο ho ηνπ θσηηζηηθνύ ζώκαηνο, από ην επίπεδν εξγαζίαο, αλάινγα 

κε ηνλ ηξόπν θσηηζκνύ ηνπ ρώξνπ 

Φσηηζκόο Ύςνο ho  

 

h: χςνο ρψξνπ 

hθ: χςνο θσηηζηηθνχ απφ 

νξνθή 

Άκεζνο, 

εκηάκεζνο 

         ,   

Ζκηέκκεζνο, 

έκκεζνο 

      ,   

Μεηθηόο 

(δηάρπηνο) 
   

 

 
         ,   

     ,     

Οη πίλαθεο 4-5 θαη 4-6 είλαη ηππηθνί πίλαθεο ραξαθηεξηζηηθψλ ιακπηήξα γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζεο θαη ηνπ ζπληειεζηή ζπληήξεζεο. Λφγσ 

ειιεηπψλ ζηνηρείσλ γηα ηα ελ ιφγσ ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηηκέο ησλ πηλάθσλ απηψλ γηα φια ηα θσηηζηηθά ζψκαηα ηεο κειέηεο. 

Πίλαθαο 4-7 

πληειεζηήο Υξεζηκνπνίεζεο ζε θαηλνύξηα θαηάζηαζε 

K rc=0,7 rc=0,5 rc=0,3 

rw=0,5 rw=0,3 rw=0,1 rw=0,5 rw=0,3 rw=0,1 rw=0,5 rw=0,3 rw=0,1 

1 0,29 0,24 0,2 0,29 0,23 0,2 0,28 0,23 0,2 

1,2 0,35 0,29 0,25 0,34 0,28 0,25 0,33 0,28 0,24 

1,5 0,41 0,36 0,31 0,41 0,35 0,31 0,4 0,35 0,31 

2 0,5 0,45 0,41 0,49 0,44 0,41 0,48 0,44 0,41 

2,5 0,55 0,5 0,47 0,54 05 0,46 0,53 0,5 0,46 

3 0,59 0,55 0,51 0,58 0,54 0,51 0,58 0,54 0,51 

4 0,65 0,61 0,58 0,64 0,6 0,58 0,63 0,6 0,57 

5 0,68 0,65 0,62 0,67 0,64 0,62 0,66 0,64 0,62 

6 0,7 0,67 0,65 0,69 0,67 0,65 0,69 0,67 0,65 

8 0,73 0,71 0,69 0,72 0,71 0,69 0,72 0,7 0,69 

10 0,75 0,73 0,71 0,74 0,73 0,71 0,74 0,72 0,71 
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Πίλαθαο 4-8 

πληειεζηήο πληήξεζεο 

Καζαξηζκόο άπαμ αλά έηνο 

1 (Α) 2(Β) 3(C) 

Βαζκόο ξύπαλζεο ρακειόο 

Υ Υ Υ 

Βαζκόο ξύπαλζεο κέζνο 

1,4 1,7 1,9 

Βαζκόο ξύπαλζεο πςειόο 

1,85 2,55 3,1 

 

4.4.2.1.1 Φσηηζκφο εμσηεξηθψλ ρψξσλ 

ε έλα λαππεγείν πίζσ απφ ηηο απνβάζξεο βξίζθνληαη κεγάιεο ειεχζεξεο εθηάζεηο, 

θηίξηα, ππφζηεγα, ζηαζκνί θαη νδνί επηθνηλσλίαο θαη κεηαθνξάο πιηθψλ θαη ζπλεξγία 

επηζθεπψλ. Ο θσηηζκφο φισλ απηψλ ησλ ρψξσλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο: 

 Σελ θίλεζε ηνπ λαππεγείνπ. 

 Σν κέγεζνο ηνπ. 

 Σηο ψξεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ. 

 Σηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

Γηα ιφγνπο έιιεηςεο ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ δε ζα αθνινπζεζεί 

θάπνηα ηδηαίηεξε κέζνδνο γηα ηελ εχξεζε ηεο απαηηνχκελεο θσηεηλήο ξνήο ζηνπο 

εμσηεξηθνχο ρψξνπο ζα αμηνπνηήζνπκε ηε γεληθή παξαθάησ ζρέζε γλσξίδνληαο φηη ππάξρεη 

ζνβαξφο θίλδπλνο λα απνθιίλνπκε πνιχ απφ ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο αθνχ δελ ιακβάλνληαη 

θαζφινπ ππ’ φςε θακπχιε ηνπ θσηηζηηθνχ, ξχπνη ζηελ αηκφζθαηξα θαη ζην θσηηζηηθφ θαη 

άιινη. 

      

Όπνπ: E: ε επηζπκεηή ζηάζκε θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ ζε Lux, ε ηηκή ηεο νπνίαο 

δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4-2 

  Α: ε επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ ζε m
2
 

 Φ: ε ζπλνιηθή απαηηνχκελε θσηεηλή ξνή ζην ρψξν ζε lm 

 

4.4.2.1.2 Φσηηζκφο αζθαιείαο 

Με ηνλ φξν ζχζηεκα θσηηζκνχ αζθαιείαο πεξηγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ εμαξηεκάησλ πνπ 

ζηφρν έρνπλ λα δψζνπλ ηελ θαηάιιειε ζήκαλζε θαη κηα ειάρηζηε πνζφηεηα θσηηζκνχ ζην 

πάησκα ψζηε λα γίλεη κε αζθάιεηα ε εθθέλσζε ελφο θηηξίνπ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Τπάξρνπλ δχν ρξήζεηο γηα ηηο νπνίεο επηιέγνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε θσηηζηηθά αζθαιείαο 

ζε έλα θηίξην. 

 Ζ πξψηε είλαη ε ζήκαλζε, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη θσηηζηηθά ζπλερνχο 

ιεηηνπξγίαο θαη ζηφρν έρεη λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηεχζπλζε πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζήζεη θάπνηνο γηα λα εγθαηαιείςεη ην θηήξην κε αζθάιεηα. 

 Ζ δεχηεξε ρξήζε ησλ θσηηζηηθψλ αζθαιείαο είλαη ε παξνρή επαξθνχο θσηηζκνχ 

ζην επίπεδν ηνπ παηψκαηνο ψζηε λα γίλεη κε αζθάιεηα ε εθθέλσζε ηνπ θηηξίνπ ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. Σα θσηηζηηθά γηα απηνχ ηνπ είδνπο ρξήζε είλαη κε ζπλερνχο 
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ιεηηνπξγίαο θαη ηνπνζεηνχληαη ζε επηθίλδπλεο ή θξίζηκεο πεξηνρέο φπσο ζθάιεο. 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, θαηά κήθνο ησλ νδψλ δηαθπγήο ηνπνζεηνχληαη επίζεο 

θσηηζηηθά κε ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ψζηε λα ππάξρεη ειάρηζηνο θσηηζκφο 1 Lux 

ζην θέληξν ηνπο. Οη ζέζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ απηά ηα θσηηζηηθά 

κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηνπο πίλαθεο κε ηηο κέγηζηεο απνζηάζεηο 

ηνπνζέηεζεο πνπ δίλνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή. Ο θσηηζκφο αζθάιεηαο πξέπεη 

λα επηζεκαίλεη ηα ζθαινπάηηα, ηηο επηθίλδπλεο γσλίεο, ηελ πνξεία δηαδξνκήο πξνο 

ηελ έμνδν θαη ηηο πφξηεο. Καηά ηε δηαδξνκή πξνο ηελ έμνδν ηα θσηηζηηθά ζεκεία 

δελ πξέπεη λα απέρνπλ πεξηζζφηεξν απφ 15 m. 

ε θάζε θηίξην, γηα ην νπνίν απαηηείηαη θσηηζκφο αζθάιεηαο ζηηο νδνχο δηαθπγήο, 

πξέπεη λα πιεξνχληαη νη αθφινπζνη φξνη: 

α. Ζ δηαθνπή ηνπ θσηηζκνχ, ζηε δηάξθεηα αιιαγήο απφ κηα πεγή ελέξγεηαο ζε 

άιιε, πξέπεη λα είλαη ειάρηζηε. Ζ επηηξεπφκελε δηαθνπή δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηα 10 s. 

β. Ο θσηηζκφο αζθάιεηαο πξέπεη λα ηξνθνδνηείηαη απφ αμηφπηζηε εθεδξηθή πεγή 

ελέξγεηαο, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ζε φια ηα ζεκεία ηνπ δαπέδνπ ησλ νδψλ 

δηαθπγήο ε ειάρηζηε ηηκή ησλ 10 Lux, κεηξνχκελε ζηε ζηάζκε ηνπ δαπέδνπ. 

γ. Σν ζχζηεκα ηνπ θσηηζκνχ αζθαιείαο πξέπεη λα δηαηεξεί ηνλ πξνβιεπφκελν 

 θσηηζκφ γηα 1,5 h ηνπιάρηζηνλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ θαλνληθνχ θσηηζκνχ. 

4.4.2.2 Πίλαθαο ζύλνςεο κειέηεο θσηηζκνύ 

Τπνινγίζηεθε ε απαηηνχκελε θσηεηλή ξνή ηνπ θάζε ρψξνπ μερσξηζηά. Δπηιέρζεθαλ ηα 

θσηίζηεθα ζψκαηα αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ζε αληνρή ζε ζθφλε θαη λεξφ θαη ηελ εξγαζία 

πνπ εθηειείηαη ζε θαζέλα απφ απηνχο, θαζψο επίζεο θαη ν απαηηνχκελνο αξηζκφο. Σέινο 

ππνινγίζηεθε ε ζπλνιηθή απαηηνχκελε ηζρχο γηα ην θσηηζκφ. ηνλ πίλαθα 4-4 

παξνπζηάδνληαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θσηηζηηθψλ αλά ρψξν θαη ε απαηηνχκελε 

ειεθηξηθή ηζρχο. ην Παξάξηεκα 1 ππάξρνπλ ηα θχιια ππνινγηζκνχ θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηηζηηθψλ πνπ επηιέρζεθαλ: 

Πίλαθαο 4-9 

ΥΧΡΟ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ 

Γξαθεία δηνίθεζεο 130 8,45 kW 

Διαζκαηνπξγείν 172 34,4 kW 

Δξγαζηήξην ζηδεξνδνθώλ 116 23,2 kW 

Δξγαζηήξην θαηλσκάησλ 116 23,2 kW 

Απνζήθε κηθξώλ θνκκαηηώλ 6 1,2 kW 

Απνζήθε ειαζκάησλ 10 2 kW 

Απνζήθε κεηάιισλ γηα scrap 2 0,4 kW 

Κιίλεο 2 0,4 kW 

Γεληθόο θσηηζκόο εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ 185 55,5 kW 

Φσηηζκόο αζθαιείαο 44 0,067 kW 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 148,817 kW 
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4.4.3 Ππξνπξνζηαζία 

 ηε βηνκεραλία ππάξρνπλ νξηζκέλα ζπγθξνηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ απμεκέλν 

θίλδπλν εκθάληζεο ππξθαγηάο. Δίλαη εθείλεο νη κνλάδεο πνπ είηε κέζα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηνπο είηε κέζα ζηηο πξψηεο χιεο θαη ηα πξντφληα πνπ απνζεθεχνπλ-

πεξηιακβάλνπλ επηθίλδπλα πιηθά. Σέηνηα πιηθά είλαη ηα εχθιεθηα, ηα εθξεθηηθά θαη 

νξηζκέλα πιηθά πνπ αλαθιέγνληαη θη εθξήγλπληαη φηαλ έξρνληαη ζε επαθή είηε κε λεξφ είηε 

κε νμέα θη αηκνχο νμέσλ.  

4.4.3.1.1 Ππξαζθάιεηα εγθαηαζηάζεσλ 

 H ππξαζθάιεηα δηαθξίλεηαη ζηελ παζεηηθή, ε νπνία αθνξά κέηξα απνηξνπήο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο ππξθαγηάο θαη ηεο δηάδνζήο ηνπ θαη ηελ ελεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία πνπ 

αθνξά κέηξα θαηαζηνιήο ηεο ππξθαγηάο. 

 Παζεηηθή ππξνπξνζηαζία 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ πξέπεη ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λα 

ηεξνχλ νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο πνπ ειέγρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο. Έηζη 

πξνβιέπνληαη νδεχζεηο δηαθπγήο, ε ζήκαλζε θαη ν θσηηζκφο ηνπο, ε ππξνπξνζηαζία ηνπο, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππξνδηακεξηζκάησλ θ.ιπ. 

 Δλεξγεηηθή ππξνπξνζηαζία 

Σν κφληκν ππξνζβεζηηθφ πδξνδνηηθφ δίθηπν ή ζχζηεκα κε ππξνζβεζηηθέο ιήςεηο είλαη 

δηάηαμε ζσιελψζεσλ, βαιβίδσλ ιήςεσλ γηα ππξνζβεζηηθνχο ζσιήλεο θαη ινηπνχ ζρεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ, ε νπνία απνηειεί κφληκε εγθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ή ηεο θαηαζθεπήο. Οη ιήςεηο 

είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλεο, ψζηε λα παξέρνπλ λεξφ γηα ζπκπαγή ή δηαζθνξπηζκέλε εθηφμεπζε 

ηνπ, κέζσ ππξνζβεζηηθψλ ζσιήλσλ θαη απιψλ, κε ζθνπφ ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο. 

ηηο ζπλήζεηο πεξηπηψζεηο, ην πδξνδνηηθφ δίθηπν θαηαιήγεη ζηηο ππξνζβεζηηθέο θσιηέο νη 

νπνίεο είλαη εηδηθά εξκάξηα εξπζξνχ ρξψκαηνο ζηα νπνία πεξηέρνληαη ε βάλα θαη ν 

δηπισηήξαο κε ηνλ εχθακπην ππξνζβεζηηθφ ζσιήλα κε ηνλ απιφ. 

4.4.3.1.2  Καηεγνξίεο πδξνδνηηθψλ ππξνζβεζηηθψλ δηθηχσλ. 

 Γηαθξίλνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο 

α) Καηεγνξία Η: Γηα ρξήζε απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλα 

άηνκα. ηελ θαηεγνξία απηή ρξεζηκνπνηνχληαη εχθακπηνη ππξνζβεζηηθνί ζσιήλεο δηακέηξνπ 

65 mm (ή 2 1/2"). 

β) Καηεγνξία ΗΗ: Γηα ρξήζε απφ ηνπ ελνίθνπ ή ηεο νκάδαο ππξνπξνζηαζίαο κέρξη ηελ 

άθημε ηεο ππξνζβεζηηθήο ππεξεζίαο. ηελ θαηεγνξία απηή ρξεζηκνπνηνχληαη εχθακπηνο 

ππξνζβεζηηθνί ζσιήλεο δηακέηξνπ 20 mm έσο 45 mm (1" έσο 1 3/4"). 

γ) Καηεγνξία III: Γηα ρξήζε απφ ηελ ππξνζβεζηηθή ππεξεζία θαη εηδηθψο εθπαηδεπκέλσλ 

αηφκσλ κε εχθακπηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ 65 mm θαη ζπγρξφλσο γηα ρξήζε απφ ηνπο 

ελνίθνπο κε εχθακπηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ έσο 45 mm δειαδή ζε θάζε ππξνζβεζηηθή 

θσιηά ππάξρνπλ δχν ζηφκηα (βάλεο), θαησηέξσ ζα αζρνιεζνχκε θπξίσο κε ηελ θαηεγνξία ΗΗ. 
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4.4.3.1.2.1.1  Διάρηζηε απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ 

Ζ ειάρηζηε πνζφηεηα λεξνχ θαζνξίδεηαη σο εμήο: 

α) Γηα κφληκν πδξνδνηηθφ δίθηπν ηεο θαηεγνξίαο "Η" απαηηνχληαη 1900 ιίηξα λεξνχ αλά 

1/min θαη γηα ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπιάρηζηνλ 30min. ε θηίξηα κεγάιεο επηθάλεηαο ζηα νπνία 

απαηηείηαη ε εγθαηάζηαζε πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο θαηαθφξπθσλ ζσιελψζεσλ ηξνθνδνζίαο 

(ζηειψλ) ηνπ κνλίκνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ, ε ειάρηζηε πνζφηεηα λεξνχ ησλ 1900 ιίηξσλ 

αλά πξψην ιεπηφ ζα πξνζαπμάλεηαη θαηά 750 ιίηξα γηα θάζε πξφζζεηε θαηαθφξπθε ζσιήλα 

θαη κέρξη 7200 ιίηξα αλά πξψην ιεπηφ ζπλνιηθφ θαη' αλψηαην φξην. Ζ πίεζε ηνπ λεξνχ ζηελ 

πςειφηεξα επξηζθφκελε ππξνζβεζηηθή θσιηά πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4,4 Bar ζε 

ζπλζήθεο παξνρήο 1900 ιίηξα αλά ιεπηφ ζηε πξψηε ζηήιε 150 ιίηξα αλά ιεπηφ ζε θάζε κία 

απφ ηηο ππφινηπεο ζηήιεο κε κεγίζηε ζπλνιηθή παξνρή 1200 ιίηξα αλά ιεπηφ 

β) Γηα κφληκν πδξνδνηηθφ δίθηπν ηεο θαηεγνξίαο "Π" απαηηνχληαη 380 ιίηξα λεξνχ αλά 

πξψην ιεπηφ (ιεηηνπξγία 1 ππξνζβεζηηθήο θσιηάο) ζε θάζε ζηήιε (θαηαθφξπθν θιάδν) θαη 

γηα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζην 30 ιεπηψλ ησλ ψξαο. Δπίζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηειψλ ζα ιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 1 ππξνζβεζηηθήο θσιηάο (380 

ιίηξα αλά ιεπηφ) αλά 10 εγθαηεζηεκέλεο ππξνζβεζηηθέο θσιηέο. Ζ πίεζε ηνπ λεξνχ ζηελ 

πςειφηεξα επξηζθφκελε ζχλδεζε ππξνζβεζηηθήο θσιηάο ζα είλαη 4,4 bar ηνπιάρηζην ζε 

ζπλζήθεο παξνρήο 380 ιίηξα αλά πξψην ιεπηφ ζε θάζε ζηήιε (ή ζε θάζε 10 ππξνζβεζηηθέο 

θσιηέο). 

γ) Γηα κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν ηεο θαηεγνξίαο "III" απαηηνχληαη νη 

πνζφηεηεο θαη νη πηέζεηο ηεο θαηεγνξίαο Η. 

 
Εηθόλα 4-10 

  

 

4.4.3.1.2.1.2 Δπηινγή ππξνζβεζηηθψλ αληιηψλ 

H απαηηνχκελε πίεζε θαη παξνρή λεξνχ γηα ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ κφληκνπ πδξνδνηηθνχ 

ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ, απαηηεί ηελ ηνπνζέηεζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ αληιηψλ, βάζεη ησλ 

αλαγθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Δίλαη δπλαηφλ ε ππξνζβεζηηθή ππεξεζία λα απαηηήζεη θαηά 

πεξίπησζε θαη αξηζκφ εθεδξηθψλ αληιηψλ πέξαλ ησλ θαζνξηδνκέλσλ απφ ηε κειέηε. 

Οη εθεδξηθέο αληιίεο πξέπεη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε 

βιάβεο ή αλεπάξθεηαο ησλ αξρηθψο πξνγξακκαηηζζέλησλ αληιηψλ. Οη θχξηεο θαη εθεδξηθέο 

αληιίεο πξέπεη λα είλαη: 
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1. Ζιεθηξνθίλεηεο εθφζνλ πθίζηαηαη ειεθηξνπαξαγσγή δεχγνο απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη θαηάιιειεο ηζρχνο, ην νπνίνλ λα ηίζεηαη ακέζσο απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ζε θάζε 

δηαθνπή ξεχκαηνο θαη λα ηξνθνδνηεί ζπλερψο ηελ αληιία. 

2. Απηφλνκεο εζσηεξηθήο θαχζεσο (ζπλήζσο πεηξειαηνθίλεηεο). 

3. Όπνπ ππάξρνπλ θχξηεο θαη εθεδξηθέο αληιίεο κπνξεί λα είλαη νη κελ ειεθηξνθίλεηεο 

θαη νη άιιεο απηφλνκεο, εθφζνλ δελ ππάξρεη ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο. 

4.4.3.1.2.1.3 πγθξφηεκα αληιηψλ ππξφζβεζεο 

Σν ζπγθξφηεκα πνπ πεξηιακβάλεη κηα θχξηα πεηξειαηνθίλεηε αληιία, κηα θχξηα 

ειεθηξνθίλεηε αληιία θαη κηα κηθξή βνεζεηηθή ειεθηξνθίλεηε αληιία (Jockey). Δλδείθλπηαη 

θπξίσο γηα κεγάιεο εγθαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζεσξείηαη ζθφπηκε, ε ρξήζε δχν θπξίσλ 

αληιηψλ (ειεθηξνθίλεηεο θαη πεηξειαηνθίλεηεο). Αλαιπηηθά ην ζπγθξφηεκα απηφ 

πεξηιακβάλεη:  
 

α) 1 θχξηα πεηξειαηνθίλεηε αληιία. 

β) 1 θχξηα ειεθηξνθίλεηε αληιία. 

γ) 1 κηθξή βνεζεηηθή ειεθηξνθίλεηε αληιία (Jockey) 

δ) Πηεζηηθφ δνρείν ειαζηηθήο κεκβξάλεο. 

ε) Δπαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία. 

ζη) Απηφκαην θνξηηζηή κπαηαξίαο. 

δ) Ζιεθηξηθφ πίλαθα απηνκαηηζκνχ. 

ε) Όξγαλα ειέγρνπ ηεο πίεζεο (πηεδνζηάηεο θαη καλφκεηξα) . 

Με κηα κηθξή πηψζε ηεο πηέζεσο ιφγσ δηαξξνψλ ή άιιεο αηηίαο απφ ηνλ πξεζν-ζηάηε 

πςειήο πηέζεσο ελεξγνπνηείηαη ε κηθξή ειεθηξνθίλεηε αληιία θαη φηαλ ε πίεζε πέζεη θάησ 

απφ ην πξνθαζνξηζκέλν φξην απφ ην δεχηεξν πξεζνζηάηε ρακειήο, ελεξγνπνηείηαη ε θχξηα 

ειεθηξνθίλεηε αληιία θαη ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο ή κε ελεξγνπνίεζεο ηίζεηαη 

ηφηε απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία ε πεηξειαηνθίλεηε αληιία. 
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Εηθόλα 4-11 

 

4.4.3.1.2.1.3.1 Υπνινγηζκόο ηεο ηζρύνο ησλ αληιηώλ 

Ζ απαηηνχκελε ηζρχο ηεο θχξηαο αληιίαο (ζηελ είζνδν απηήο) δίδεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

Όπου: 

              

         

               ί                                ,          

                    

          ό ύ                        

Βαθμόσ απόδοςησ αντλίασ n=0,7 

 

Η απαιτούμενη ιςχύσ τησ κύριασ αντλίασ είναι ίςη με   ,   KW άρα τα αντλιτικά 

ςυγκροτήματα τησ εγκατάςταςησ είναι τύπου MPFC -1S. Όπωσ φαίνεται και ςτον πίνακα 

4.8  η ςυνολική απαιτούμενη ηλεκτρική ιςχύσ για κάθε ςυγκρότημα αντλιών πυρόςβεςησ 

είναι 15KW. το ναυπηγείο ςύμφωνα με το ςχεδιάγραμμα υπάρχουν τέςςερα 

ςυγκροτήματα.  
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Πίλαθαο 4-10 

 

4.5 πγθεληξσηηθόο πίλαθαο θνξηίσλ λαππεγείνπ 

 

ΤΣΗΜΑ ΤΝΟΛΙΚΗ ΙΦΤ ΑΝΑ 

ΤΣΗΜΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΙΦΤ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΙΦΤ 

ΚΙΝΗΗ 

1759,65kW 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΙΦΤ 

ΥΩΣΙΜΟΤ 

148,817 kW 1968,467 kW 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΗ ΙΦΤ 

ΠΤΡΟΒΕΗ 

60 kW 
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5 OΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΑΝΣΗΚΔΡΑΤΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

 

5.1 Ση είλαη ε αληηθεξαπληθή πξνζηαζία 

Σν ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ηηο 

εμσηεξηθέο ππεξηάζεηο νλνκάδεηαη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία. 

5.2 Ζ ζύγρπζε κεηαμύ πξσηνγελνύο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο θαη 

αληηθεξαπληθώλ 

Σν αιεμηθέξαπλν είλαη κηα ζπζθεπή πξσηνγελνχο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο, καδί κε ηα 

ελαέξηα ζχξκαηα θαη ηνλ θισβφ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κηα κεηαιιηθή ξάβδνο πνπ 

παξέρεη κηα δηαδξνκή ρακειήο αληίζηαζεο πξνο ηε γε, θαζψο είλαη ζπλδεδεκέλε κε  έλαλ 

αγσγφ πνπ νδεγεί ην ειεθηξηθφ ξεχκα ζηε γείσζε πνπ είλαη κέζα ζην έδαθνο. 

Ωζηφζν, πξσηνγελήο πξνζηαζία ζεκαίλεη κεξηθή πξνζηαζία. Σν αγψγηκν πιέγκα ηνπ 

αιεμηθέξαπλνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηνλ θχξην δπγφ (κπάξα) δηαλνκήο ηνπ πίλαθα, έηζη ην 

ξεχκα απφ ηνλ θεξαπλφ ξέεη απφ ηε γε ζην ζχζηεκα δηαλνκήο ηνπ θηηξίνπ. 

Σα αιεμηθέξαπλα δελ κπνξνχλ λα πξνζηαηέςνπλ απφ ηηο ππεξηάζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ 

ην επαγσγηθφ θαηλφκελν ηνπ ειεθηξνκαγλεηηθνχ πεδίνπ ή απφ πιήγκαηα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο ελαέξηεο γξακκέο ή ην έδαθνο.  

5.3 Αιεμηθέξαπλα 

Ο εμνπιηζκφο ελφο ππνζηαζκνχ πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη έλαληη αηκνζθαηξηθψλ 

ππεξηάζεσλ, νη νπνίεο εηζέξρνληαη ζε απηφλ, είηε κε απεπζείαο πξνζβνιή, είηε κέζσ ησλ 

γξακκψλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηνλ ππνζηαζκφ. Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ππνζηαζκνχ έλαληη 

απεπζείαο πξνζβνιψλ ρξεζηκνπνηνχληαη, είηε αθίδεο επί ησλ ηθξησκάησλ ζηεξέσζεο ησλ 

δπγψλ, είηε πιέγκα θαηαιιήισο ηνπνζεηεκέλσλ αγσγψλ γεο. Γηα ηελ πξνζηαζία έλαληη 

ππεξηάζεσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηνλ ππνζηαζκφ κέζσ ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθελα ζηηο εηζφδνπο ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη αιεμηθέξαπλα. Σα 

αιεμηθέξαπλα είλαη ζπζθεπέο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε δίνδν ηνπ ειεθηξηζκνχ πξνο ηε γε ζε 

πεξηπηψζεηο ππέξηαζεο, ελψ ζηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία δελ άγνπλ ζρεδφλ θαζφινπ. κπνξνχλ 

λα ραξαθηεξηζζνχλ ζαλ δηαθφπηεο, νη νπνίνη θιείλνπλ ζηηγκηαία ζε πεξίπησζε ππέξηαζεο θαη 

δεκηνπξγνχλ κηα αγψγηκε δίνδν πξνο ηε γε, δηνρεηεχνληαο ηελ ππέξηαζε καθξηά απφ ηηο πξνο 

πξνζηαζία ζπζθεπέο 

Έλα αιεμηθέξαπλν πξνζθέξεη ζε κηα ζπζθεπή ηελ πξνζηαζία πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε 

ζηάζκε πξνζηαζίαο ηνπ, κφλν αλ ζπλδεζεί αθξηβψο ζηνλ αθξνδέθηε ηεο ζπζθεπήο θαη ν 
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αγσγφο γεηψζεψο ηνπ είλαη πνιχ κηθξνχ κήθνπο. Αλ, αληίζεηα, κεηαμχ ηνπ αιεμηθέξαπλνπ θαη 

ηεο ππφ πξνζηαζίαο ζπζθεπήο κεζνιαβεί κηα απφζηαζε, ηφηε, εμαηηίαο αλαθιάζεσλ, 

πξνζβάιινπλ ηε ζπζθεπή ηάζεηο πςειφηεξεο απφ απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζηάζκε 

πξνζηαζίαο θαη κάιηζηα ηφζν πςειφηεξεο, φζν κεγαιχηεξε είλαη ε απφζηαζε ηνπ 

αιεμηθέξαπλνπ απφ ηε ζπζθεπή θαη φζν πην απφηνκν είλαη ην κέησπν ηεο ππεξηάζεσο. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ινηπφλ, κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θαλείο πσο ε θαθή εθινγή ηεο ζέζεσο 

ελφο αιεμηθέξαπλνπ κπνξεί λα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ αλππαξμία πξνζηαζίαο ή ηελ ειάηησζε 

ηεο πξνζηαζίαο απηνχ πξνο ηνλ εμνπιηζκφ. Πιήξεο πξνζηαζία παξέρεηαη, φηαλ ην 

αιεμηθέξαπλν είλαη ηνπνζεηεκέλν ζηε ίδηα ή ζρεδφλ ηελ ίδηα ζέζε κε ην κεηαζρεκαηηζηή. 

Καζψο κεγαιψλνπκε ηελ απφζηαζε κεηαμχ κεηαζρεκαηηζηή – αιεμηθέξαπλνπ, ε πξνζηαζία 

πνπ παξέρεηαη απφ ην αιεμηθέξαπλν κεηψλεηαη. 

Βαζηθέο, ινηπφλ, ηδηφηεηεο ελφο αιεμηθέξαπλνπ είλαη: 

 Να κελ άγεη θαηά ηελ θαλνληθή ηάζε ιεηηνπξγίαο (ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη έλα 

πνιχ κηθξφ ξεχκα δηαξξνήο ηεο ηάμεσο ηνπ 1mA). 

 Να αξρίζεη λα άγεη κφιηο εκθαληζζεί κηα ππέξηαζε. 

 Να δηαθφπηεη ακέζσο ηε ιεηηνπξγία ηνπ κφιηο παξέιζεη ε ππέξηαζε. 

 
Εηθόλα 5-1 

5.4 Πξνζηαζία ΜΣ από ππεξηάζεηο 

Οη εζσηεξηθέο ππεξηάζεηο ιφγσ ρεηξηζκψλ δελ είλαη επηθίλδπλεο γηαηί απφ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπο ηα πιηθά ΜΣ αληέρνπλ ζε απηέο. 

Οη εμσηεξηθέο ππεξηάζεηο ιφγσ θεξαπλψλ είλαη ηάμεο κεγέζνπο πνιιψλ εθαηνληάδσλ KV 

θαη είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλεο ζηηο ππαίζξηεο παξνρέο Α1 θαη Α2, γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη 

νπσζδήπνηε λα πξνζηαηεχεηαη ε εγθαηάζηαζε. Αλ αλακέλνληαη θεξαπληθέο ππεξηάζεηο ζε 

παξνρέο Α1 θαη Α2 ηφηε ε ΓΔΖ ηνπνζεηεί, ζπλήζσο, ζην ζεκείν παξνρέηεπζεο ζηνλ ελαέξην 

ζηχιν αιεμηθέξαπλα θαη ηα γεηψλεη. Αλ ην θαιψδην ηνπ θαηαλαισηή έρεη κήθνο κηθξφηεξν 

ησλ 500 m ζπλίζηαηαη ε ηνπνζέηεζε αιεμηθέξαπλσλ θαη ζηηο δχν άθξεο ηνπ θαισδίνπ. Σα 

αιεμηθέξαπλα ζπλδένληαη κεηαμχ θάζεο θαη γείσζεο ηεο ΜΣ θαη εγθαζίζηαληαη θνληά ζην 
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Μ/, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ησλ 20 m απφ απηφλ, ή κέζα ζηνλ νηθίζθν ηνπ Μ/ ή θαη ζηηο 

θπςέιεο. 

Βαζηθφ κέγεζνο γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ε ειεθηξηθή αληνρή ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ αληνρή ζε θξνπζηηθέο ηάζεηο είλαη 125 KV γηα δίθηπα νλνκαζηηθήο ηάζεο 20 KV. Οη 

απαγσγείο ηάζεο ή αιεμηθέξαπλα είλαη κε γξακκηθέο αληηζηάζεηο πνπ θξνληίδνπλ ε ηάζε λα 

κέλεη θάησ απφ κία νξηζκέλε ηάζε, ηελ ηάζε πξνζηαζίαο. Ζ ηάζε πξνζηαζίαο πξέπεη λα είλαη 

αξθεηά κηθξφηεξε απφ ηελ ειεθηξηθή αληνρή ηεο εγθαηάζηαζεο. Οη απαγσγείο ηάζεσλ 

απνηεινχληαη απφ έλα ζπηλζεξηζηή, δηάθελν αέξα, ζε ζεηξά κε κε γξακκηθέο αληηζηάζεηο. Αλ ε 

ηάζε ππεξβεί κηα νξηζκέλε ηηκή, δηαζπάηαη ν ζπηλζεξηζηήο θαη βξαρπθπθιψλεηαη ην δίθηπν 

κέζσ ησλ κε γξακκηθψλ αληηζηάζεσλ. Ζ ηάζε δελ απμάλεηαη ζεκαληηθά κε ην ξεχκα, δειαδή ε 

αληίζηαζε κεηψλεηαη κε ην ξεχκα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ απαγσγέα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηάξθεηα ησλ θεξαπλψλ, ζπλήζσο 50-100 s
-6

. Αθνχ πεξάζεη ε ππέξηαζε 

θαη εθαξκνζηεί θαη εθαξκνζηεί ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ, ην ελαιιαζζφκελν ξεχκα ηνπ απαγσγέα 

κεηψλεηαη ιφγσ ηεο κεησκέλεο ηάζεο ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε ην ηφμν ζηνλ ζπηλζεξηζηή λα 

ζβήζεη ζηνλ επφκελν κεδεληζκφ ηνπ ξεχκαηνο. Έηζη ν απαγσγέαο μαλαγίλεηαη κε αγψγηκνο. Σν 

ξεχκα ηνπ δηθηχνπ ησλ 20 KV, πνπ ξέεη κέζσ ησλ αληηζηάζεσλ ηνπ αιεμηθέξαπλνπ, είλαη 

κηθξφ αιιά ζα πξνθαινχζε πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη θαηαλάισζε ηζρχνο ζην δίθηπν, γηα 

ην ιφγν απηφ ππάξρεη δηάθελν ηζρχνο. Όηαλ ε ζεξκφηεηα πνπ εθιχεηαη ζηελ αληίζηαζε έσο 

απαγσγέα απφ θξνπζηηθφ ξεχκα ππεξβεί έλα φξην, ηφηε απηή κπνξεί λα θαηαζηξαθεί. 

Τπάξρνπλ επίζεο ζην εκπφξην θαη απαγσγείο ρσξίο ζπηλζεξηζηέο, αιιά κε αληηζηάζεηο 

νμεηδίνπ ηνπ ςεπδαξγχξνπ, πνπ έρνπλ κηα πην έληνλε κε γξακκηθφηεηα. Απηνί δε ρξεηάδνληαη 

ζπηλζεξηζηέο, γηαηί ην ξεχκα ζηελ ηάζε ησλ 20 kV  είλαη αζήκαλην. 

 
Εηθόλα 5-2 
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5.5 Πξνζηαζία ΥΣ από ππεξηάζεηο 

Οη θεξαπλνί  κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ππεξηάζεηο ζε κία εγθαηάζηαζε ΥΣ σο εμήο: 

 Τπεξηάζεηο απφ θαηεπζείαλ πιήμε ηνπ δηθηχνπ ΥΣ 

 Τπεξηάζεηο απφ καγλεηηθέο δεχμεηο θαη απφ ην φηη νη θάζεηο ηνπ δηθηχνπ έρνπλ 

γείσζε (νπδέηεξνο Μ/) πνπ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηε γείσζε πξνζηαζίαο ηνπ 

δηθηχνπ. Δπεηδή ε γείσζε πξνζηαζίαο δηαξξέεηαη απφ ην ξεχκα ηνπ θεξαπλνχ ν 

ηζνδπλακηθφο δπγφο κπνξεί λα βξίζθεηαη ππφ κεγάιε ηάζε σο πξνο ηα άιια 

γεησκέλα αληηθείκελα θαη ηηο θάζεηο ηνπ δηθηχνπ. 

 Τπεξηάζεηο εμ επαγσγήο ή ιφγσ γεηηλίαζεο 

Ζ πξνζηαζία έλαληη ππεξηάζεσλ ζηε ΥΣ γίλεηαη: 

 ηελ είζνδν ησλ θπθισκάησλ εγθαζίζηαηαη απαγσγείο ηάζεσλ (αιεμηθέξαπλα). 

 ηελ είζνδν ησλ θπθισκάησλ εγθαζίζηαληαη αληηθεξαπληθά ξειέ. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απαγσγέσλ ΥΣ είλαη: 

 Ζ κέγηζηε ηάζε ιεηηνπξγίαο, δειαδή ε ηάζε γηα ηελ νπνία πξέπεη λα άγνπλ. 

 Ζ ηάζε αθήο, δειαδή ε ζπλερή ή ελαιιαζζφκελε ηάζε ηελ νπνία απνθφπηνπλ. 

 Ο ρξφλνο αληίδξαζεο, δειαδή ν ρξφλνο πνπ παξέξρεηαη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο ηάζεο 

έσο φηνπ αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ νη κεραληζκνί αγσγηκφηεηαο. 

 Σν ξεχκα πνπ κπνξεί λα πεξάζεη απφ ηνλ απαγσγέα ρσξίο απηφο λα θαηαζηξαθεί.
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6 OΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΤΠΟΣΑΘΜΟ MΔΖ TΑΖ 

6.1 Γεληθά 

Με ηνλ φξν ππνζηαζκφο θαηαλαισηή κέζεο ηάζεο ελλννχκε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ έρεη ζαλ ζηφρν ηνλ αζθαιή ππνβηβαζκφ ηεο Μέζεο Σάζεο (ΜΣ) (20 kV) ζε Υακειή 

Σάζε (ΥΣ) (400 V). Υακειή Σάζε ραξαθηεξίδεηαη ε ηάζε πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 1000 V 

ελψ Μέζε Σάζε ραξαθηεξίδεηαη ε ηάζε πνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ 1000 V θαη κηθξφηεξε απφ 

30.000 V. 

Ζ θξίζηκε ειεθηξηθή ηζρχο ζηελ νπνία απαηηείηαη λα εγθαηαζηαζεί ηδησηηθφο ππνζηαζκφο 

εμαξηάηαη απφ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε θφξηηζε ηνπ δηθηχνπ ΥΣ ηεο 

ΓΔΖ. πλήζσο ε ηζρχο απηή είλαη 250 kVA θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν θαηαλαισηήο βξίζθεηαη 

κέζα ζε κεγάιε πφιε κε κεγάιε ππθλφηεηα ειεθηξηθνχ θνξηίνπ ε ηζρχο απηή κπνξεί λα είλαη 

135 kVA, σζηφζν κεξηθέο θνξέο γηα ηερληθνχο ή νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ε ΓΔΖ κπνξεί λα 

επηβάιιεη ηε ζχλδεζε κε ΜΣ αθφκε θαη ζε κηθξφηεξεο ηζρχεηο. Βαξηέο εθθηλήζεηο θηλεηήξσλ, 

θνξεζκφο ηνπ δηθηχνπ ΥΣ είλαη παξάγνληεο πνπ επηβάιινπλ ηελ ζχλδεζε ζηε ΜΣ, αθφκα θαη 

απφ ηα 50 kVA. Με ηνλ φξν ηζρχο, ελλνείηαη ε ηζρχο ηελ νπνία ν θαηαλαισηήο, κεηά απφ 

ζπκθσλία κε ηε ΓΔΖ, δε ζα μεπεξάζεη. Ζ ζπκθσλεκέλε ηζρχο δελ ηαπηίδεηαη κε ηελ 

εγθαηεζηεκέλε ηζρχ, ε νπνία είλαη ην άζξνηζκα ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ησλ επηκέξνπο 

θνξηίσλ ηνπ θαηαλαισηή θαη είλαη ιίγν έσο πνιχ κεγαιχηεξε απφ ηελ ζπκθσλεκέλε ηζρχ. Ζ 

ηξνθνδνζία κε ΜΣ γίλεηαη απφ δίθηπα ηάζεο 20kV. 

Ζ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηεο ΓΔΖ κπνξεί λα είλαη ζηεγαζκέλε ή ππαίζξηα ζε ελαέξηα δίθηπα, 

ελψ ζε ππφγεηα δίθηπα είλαη πάληα ζηεγαζκέλε. Ζ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηνπ θαηαλαισηή είλαη 

ζπλήζσο ζηεγαζκέλε. Αλ θαη επηηξέπεηαη λα είλαη ππαίζξηα δελ πξνηηκάηαη γηαηί 

δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηε ζπληήξεζε ηεο. πρλά εθαξκφδεηαη ππαίζξηα εγθαηάζηαζε 

ηνπ Μ/ θαη ζηεγάδνληαη κφλν νη θπςέιεο. Ζ ΓΔΖ έρεη εθδψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δηαδηθαζία παξνρήο ΜΣ. Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ αίηεζε, ηελ πξνκειέηε απφ ηε 

ΓΔΖ, ηε κειέηε απφ ηνλ εγθαηαζηάηε, ηελ έγθξηζε ηεο κειέηεο απφ ηε ΓΔΖ, ηελ θαηαζθεπή 

θαη ζχλδεζε ηεο παξνρήο ΜΣ. 

 

 

 

 

 



 

40 

 

6.2 Σα βαζηθά κέξε ηνπ Τ/ Μέζεο Σάζεο 

ην κνλνγξακκηθφ δηάγξακκα ηεο εηθφλαο κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα βαζηθά κέξε ελφο 

ππνζηαζκνχ θαηαλαισηή. 

 

Εηθόλα 6-1 

Οη εγθαηαζηάζεηο ζηαζκψλ ΜΣ ρσξίδνληαη ζε δχν ζχλνια πνπ είλαη : 

 Ζ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηεο ΓΔΖ. Απηή πεξηέρεη κεηαζρεκαηηζηέο κεηξήζεσλ, κεηξεηέο 

ηζρχνο θαη ελέξγεηαο θαζψο θαη ην κέζν πξνζηαζίαο ηεο παξνρήο ζε 

βξαρπθπθιψκαηα, δειαδή δηαθφπηεο ή αζθάιεηεο. 

 Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή. Απηή πεξηέρεη ηα θαιψδηα ηνπ δπγνχ ΜΣ, ηα 

φξγαλα θαη ηα κέζα πξνζηαζίαο, ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο, ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο 

νξγάλσλ θαη ηνπο δπγνχο ΥΣ κε ηελ πξνζηαζία ηνπο. 



 

41 

 

6.2.1 Ο Πίλαθαο 20 kV 

ηνλ πίλαθα 20 kV έξρεηαη ην θαιψδην απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ θαη αλαρσξεί ην θαιψδην 

πξνο ην κεηαζρεκαηηζηή (Μ/). Αλ ν ππνζηαζκφο έρεη θαη δεχηεξν Μ/ ηφηε γηα θάζε Μ/ 

ππάξρεη μερσξηζηή γξακκή απφ ηνλ πίλαθα 20 kV. Κάζε κεηαζρεκαηηζηήο πξνζηαηεχεηαη κε 

αζθάιεηεο ζθφλεο ή δηαθφπηε ηζρχνο κε ειεθηξνλφκνπο πξνζηαζίαο. 

6.2.2 Ο Γεληθόο Πίλαθαο 400 V 

ην γεληθφ πίλαθα 400 V έξρεηαη ην ξεχκα ρακειήο ηάζεο κε ηε βνήζεηα θαισδίσλ ή 

εγθηβσηηζκέλσλ δπγψλ, αλ ην ξεχκα είλαη πνιχ κεγάιν(> 2000 Α). ηελ άθημε ηνπ πίλαθα 

ππάξρεη έλαο δηαθφπηεο ηζρχνο κε ζεξκηθή θαη καγλεηηθή πξνζηαζία. Οη αλαρσξήζεηο 

πξνζηαηεχνληαη κε δηαθφπηεο ηζρχνο ή αζθάιεηεο ηήμεο θαη ηξνθνδνηνχλ ηνπο πίλαθεο 

δηαλνκήο 400/230 V πνπ ππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή. Όηαλ ν Τ/ έρεη δχν 

Μ/ ηφηε ν Πίλαθαο 400 V δηαζέηεη δχν αθίμεηο (εηζφδνπο) θαη νη δπγνί ηνπ ρσξίδνληαη ζε 

δχν κέξε. Σα δχν κέξε ησλ δπγψλ ζπλδένληαη κε δηαθφπηε ηζρχνο. 

6.3 Δμνπιηζκόο δεύμεο θαη πξνζηαζίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ΜΣ 

ηα ζεκεία ηξνθνδφηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ε ΓΔΖ εγθαζηζηά, πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

θαηαλαισηή, έλα κέζν πξνζηαζίαο Γ1 ηεο δηαθιάδσζεο. Σν κέζν πξνζηαζίαο είλαη 

επηιεγκέλν έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή λα 

δηαθφπηεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ θαηαλαισηή πξηλ αλνίμεη ν δηαθφπηεο Γ0 ζηελ αλαρψξεζε 

ηεο γξακκήο. Έηζη δελ ελνρινχληαη νη ινηπνί θαηαλαισηέο ΜΣ πνπ είλαη ζηελ ίδηα γξακκή, 

αλ γίλεη ζθάικα ζε έλαλ απφ απηνχο. 

Σν κέζν πξνζηαζίαο Γ1 ηεο παξνρήο πνπ εγθαζηζηά ε ΓΔΖ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ ηχπν 

ηεο παξνρήο θαη κπνξεί λα είλαη έλα απφ ηα παξαθάησ: 

 Αζθάιεηεο εθηφλσζεο βξαδείαο ηήμεο ηχπνπ Σ 

 Γηαθφπηεο απνκφλσζεο (Sectionalizer) 

 Απηφκαηνο δηαθφπηεο ηζρχνο κε ηνπο θαηάιιεινπο ειεθηξνλφκνπο ππέξηαζεο (ΖΝ) 

 Αζθάιεηεο ζθφλεο 

Σν κέζν Γ1 δελ πξνζηαηεχεη πάληα ηνλ Μ/ ή, ηελ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηνπ θαηαλαισηή 

αιιά κφλν ηελ παξνρή ζε πεξίπησζε βξαρπθπθιψκαηνο.  

Ο θαηαλαισηήο γηα λα πξνζηαηέςεη ηνλ Μ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ απφ ζθάικαηα 

εγθαζηζηά ζηελ αξρή ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ ηα εμήο κέζα: 

 Αζθάιεηεο ζθφλεο πςειήο ηάζεο 

 Γηαθφπηεο ηζρχνο (ΓΗ) κε ηνπο θαηάιιεινπο ΖΝ. 

6.3.1 Δπηιεθηηθή πξνζηαζία 

Οη ραξαθηεξηζηηθέο ξεχκαηνο ρξφλνπ πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

επηιεθηηθή πξνζηαζία. Απηφ ζεκαίλεη, ην φξγαλν πξνζηαζίαο πνπ είλαη πιεζηέζηεξα ζην 

ζθάικα λα δηαθφπηεη πξψην. Ζ επηιεθηηθή πξνζηαζία πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ζε φιε ηελ 
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αιπζίδα ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο απφ ηε ρακειή ηάζε ησλ 400 V κέρξη ην δηαθφπηε 

αλαρψξεζεο ηεο γξακκήο ΜΣ. 

Ζ επηιεθηηθή πξνζηαζία πξέπεη λα ππάξρεη ζε φια ηα ζθάικαηα, δειαδή ηφζν ζε 

ζθάικαηα γεο φζν θαη ζθάικαηα θάζεσλ. Έηζη, ζε κέζα πξνζηαζίαο πνπ δελ θάλνπλ 

δηάθξηζε κεηαμχ ζθαικάησλ γεο θαη θάζεσλ, πξέπεη λα ηζρχεη ην εμήο: ηα ξεχκαηα δηέγεξζεο 

λα ζπλεξγάδνληαη επηιεθηηθά κε ηνπο ΖΝ γεο ηεο ΓΔΖ. Σέηνηα κέζα πνπ δελ θάλνπλ 

δηάθξηζε ζθαικάησλ θάζεσλ, γεο είλαη: 

 Αζθάιεηεο 

 Γηαθφπηεο ηζρχνο κε πξσηνγελή πξνζηαζία 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ εγθαζίζηαληαη αζθάιεηεο ή πξσηνγελήο πξνζηαζία γηα κεγάιεο 

ηζρχεηο (>800 KVA). 

Γηα λα δηαθφςεη έλα κέζν πξνζηαζίαο γξεγνξφηεξα απ’ φηη έλα άιιν, εθ‘ φζνλ 

δηαξξένληαη απφ ην ίδην ξεχκα, πξέπεη ν ρξφλνο αληίδξαζεο ηνπ πξψηνπ λα είλαη κηθξφηεξνο 

απ φηη ν ρξφλνο ηνπ δεχηεξνπ. Ζ ρξνληθή δηαθνξά πξέπεη, λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,4 sec. 

Ο έιεγρνο ηεο επηιεθηηθήο πξνζηαζίαο γίλεηαη ζπλήζσο κε εηδηθά πξνγξάκκαηα φπνπ 

εηζάγεη θαλείο ηα δεδνκέλα ηνπ δηθηχνπ θαη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο. 

6.4 Μεηαζρεκαηηζηήο 20/0,4 KV 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο (Μ/) είλαη ε βαζηθή ζπζθεπή θάζε ππνζηαζκνχ κέζεο ηάζεο, γηαηί 

ππνβηβάδεη ηελ ηάζε κεηαθνξάο 20 kV ζε ηάζε δηαλνκήο 400 V. Σν πξσηεχνλ ηχιηγκά ηνπ 

είλαη ζε ηξίγσλν (Γ) θαη ην δεπηεξεχνλ ηχιηγκά ηνπ ζε αζηέξα (Τ) κε γεησκέλν ηνλ νπδέηεξν 

θφκβν.  

Σν κέγεζνο ησλ Μ/ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε κέγηζηε δήηεζε κεηά απφ έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα, π.ρ. κεηά απφ 10 ρξφληα. Μπνξεί φκσο θαη απφ νηθνλνκηθήο άπνςε, λα 

ζπκθέξεη ε αγνξά κεγαιχηεξνπ κεηαζρεκαηηζηή απφ φηη ρξεηάδεηαη, γηαηί κεγαιχηεξνο 

κεηαζρεκαηηζηήο ζεκαίλεη θαη κηθξφηεξεο απψιεηεο ραιθνχ. Γηα ιφγνπο εθεδξείαο πξέπεη λα 

εθιέγνληαη δχν ή θαη πεξηζζφηεξνη Μ/. 

Ζ ζπλδεζκνινγία ησλ M/ ζπλίζηαηαη λα είλαη Dyn 11 ή Dyn 5.  

 
Εηθόλα 6-2 
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Γελ επηηξέπεηαη γείσζε ηνπ Μ/ ζηελ πιεπξά ηεο ΜΣ ν νπδέηεξνο ζηε ΥΣ φκσο 

γεηψλεηαη. Ο ιφγνο κεηαζρεκαηηζκνχ ζπλίζηαηαη λα είλαη κεηαβιεηφο, ζηα φξηα ±2,5 θαη 

±5%. Ο κεηαβιεηφο ιφγνο ηάζεο επηηπγράλεηαη κε δηαθφπηε κεηαγσγέα πνπ αιιάδεη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπεηξψλ ζηελ πιεπξά ηεο ΜΣ φηαλ ν Μ/ δελ θέξεη ξεχκα. Ο δηαθφπηεο είλαη 

ζηε ΜΣ γηαηί εθεί ην ξεχκα είλαη κηθξφηεξν απ φηη ζηε ΥΣ. 

6.4.1 Παξαιιειηζκόο κεηαζρεκαηηζηώλ 

Γηα λα είλαη δπλαηφο ν παξαιιειηζκφο δχν Μ/ θαη λα έρνπκε κία νκνηφκνξθε θφξηηζε, 

δειαδή νη Μ/ λα δηαξξένληαη απφ ξεχκαηα αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο, πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο πην θάησ ζπλζήθεο: 

 Ζ ζρέζε ησλ ηζρχσλ λα είλαη κεηαμχ 1/3 θαη 3. 

 Οη νλνκαζηηθέο ηάζεηο θαη ξπζκίζεη ζηε ΜΣ λα είλαη ίζεο. 

 Οη νλνκαζηηθέο ηάζεηο βξαρπθχθισζεο λα είλαη ίζεο κε αλνρή 10 % επί ηεο ηάζεο 

βξαρπθχθισζεο. 

 Να έρνπλ ίδηεο ζπλδεζκνινγίεο θαη λα ζπλδεζνχλ κε ηνπο αλάινγνπο αθξνδέθηεο. 

Πξηλ γίλεη πιήξεο παξαιιειηζκφο είλαη απαξαίηεην λα ειεγρζεί αλ ππάξρνπλ ζθάικαηα 

ζηε ζπλδεζκνινγία. 

6.5 Δίδε κεηαζρεκαηηζηώλ 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο είλαη ζπλήζσο ειαηφςπθηνη, εθηφο αλ έρνπκε εηδηθέο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, π.ρ. εχθιεθηα πιηθά θαη θίλδπλν ππξθαγηάο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

επηιέγνληαη Μ/ μεξνχ ηχπνπ κε κφλσζε ραξηηνχ ή επνμηθήο ξεηίλεο  

6.5.1 Μεηαζρεκαηηζηήο ιαδηνύ 

 ηελ Δηθφλα βιέπνπκε ηελ ηνκή ελφο ηξηθαζηθνχ Μ/ ιαδηνχ. Σα κέξε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή έρνπλ αξηζκεζεί απφ ην 1 έσο ην 16 θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 
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Εηθόλα 6-3 

1. Ππξήλαο (Core) 

Καηαζθεπάδεηαη απφ εηδηθά ζηδεξέληα ειάζκαηα πνπ κεηαμχ ηνπο είλαη κνλσκέλα γηα 

λα ειαηηψζνπκε ηηο καγλεηηθέο απψιεηεο. Ο ππξήλαο έρεη ηξία ζθέιε, έλα γηα θάζε 

θάζε. 

2. ηεξίγκαηα ππξήλα (Core support) 

Μεηαμχ ηνπ ππζκέλα ηνπ δνρείνπ θαη ηνπ ππξήλα κεζνιαβεί θάπνηα απφζηαζε γηα λα 

κπνξεί λα θπθινθνξεί ην ιάδη. 

3. Σπιίγκαηα (Winding) 

ε θάζε ζθέινο ηνπ ππξήλα ππάξρνπλ δχν ηπιίγκαηα (πελία). ην εζσηεξηθφ 

βξίζθεηαη ην ηχιηγκα ηεο ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.) θαη εμσηεξηθά ην ηχιηγκα ηεο κέζεο 

ηάζεο. Σν ηχιηγκα Υ.Σ. είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ράιθηλεο ή αινπκηλέληεο κπάξεο, 

ελψ ην ηχιηγκα ηεο Μ.Σ. είλαη απφ ράιθηλν ζχξκα. 

4. ηεξίγκαηα ηπιηγκάησλ (winding support) 

Ζ ζηεξέσζε ησλ ηπιηγκάησλ Υ.Σ. θαη Μ.Σ. ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη πάλσ ζηνλ 

ππξήλα είλαη πνιχ θξίζηκε θαη γίλεηαη κε κνλσηηθά ζηεξίγκαηα. ε πεξίπησζε 

βξαρπθπθιψκαηνο, αλαπηχζζνληαη ζηα ηπιίγκαηα κεγάιεο δπλάκεηο Laplace πνπ 

κπνξνχλ λα θαηαζηξέςνπλ ην Μ/. 

5. Άθξα ησλ ηπιηγκάησλ 

α)Σα ηξία άθξα ησλ ηπιηγκάησλ ρακειήο ηάζεο γεθπξψλνληαη κε ράιθηλε κπάξα θαη 

δεκηνπξγείηαη ν νπδέηεξνο θφκβνο. Ο νπδέηεξνο ζπλδέεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ 

κνλσηήξα δηέιεπζεο θαη πξνθχπηεη έηζη ν αθξνδέθηεο ηνπ νπδεηέξνπ (Ν). 
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6. Άθξα ησλ ηπιηγκάησλ 

β) Σα ηξία άιια άθξα ησλ ηπιηγκάησλ ρακειήο ηάζεο ζπλδένληαη ζηνπο κνλσηήξεο 

δηέιεπζεο θαη πξνθχπηνπλ νη αθξνδέθηεο 2U, 2V, 2W. 

7. Μνλσηήξεο δηέιεπζεο Υ.Σ. (LV bushing) από πνξζειάλε 

Ολνκάδνληαη κνλσηήξεο δηέιεπζεο, δηφηη απφ κέζα ηνπο δηέξρεηαη ην ξεχκα Υ.Σ.. 

ηνλ έλα ηνπο αθξνδέθηε, πνπ είλαη κέζα ζην ιάδη, ζπλδένληαη νη απνιήμεηο ησλ 

ηπιηγκάησλ Υ.Σ.. ηνλ άιιν ηνπο αθξνδέθηε, πνπ είλαη ζηνλ αέξα, ζπλδένληαη ηα 

θαιψδηα Υ.Σ. πνπ αλαρσξνχλ απφ ην Μ/. 

8. Μνλσηήξεο δηέιεπζεο Μ.Σ. (MV bushing) από πνξζειάλε 

ηνλ έλα ηνπο αθξνδέθηε, πνπ είλαη κέζα ζην ιάδη, ζπλδένληαη νη απνιήμεηο ησλ 

ηπιηγκάησλ Μ.Σ.. ηνλ άιιν ηνπο αθξνδέθηε, πνπ είλαη ζηνλ αέξα, ζπλδένληαη ηα 

θαιψδηα Μ.Σ. πνπ έξρνληαη απφ ηελ θπςέιε πξνζηαζίαο ηνπ Μ/. 

9. Ρπζκηζηήο ηάζεο (off-circuit tap changer) 

Σα ηπιίγκαηα κέζεο ηάζεο έρνπλ ελδηάκεζα ιήςεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα 

πεξηζηξνθηθφ δηαθφπηε. Έηζη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα δηαθνξεηηθψλ ιήςεσλ, δειαδή 

λα ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ζπείξεο ζην πξσηεχνλ. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ ιφγνπ ησλ ζπεηξψλ ηνπ Μ/ θαη, ζπλεπψο, ηε ξχζκηζε 

ηεο ηάζεο ηνπ δεπηεξεχνληνο. Ζ ξχζκηζε απηή γίλεηαη φηαλ ν Μ/ είλαη εθηφο 

θπθιψκαηνο (off-circuit). 

10. Υεηξηζηήξην ξπζκηζηή ηάζεο. 

11. Γνρείν δηαζηνιήο (expansion vessel) 

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ Μ/ θηάλεη ηνπο 100°C, κε 

απνηέιεζκα ηε δηαζηνιή ηνπ . Σν δνρείν δηαζηνιήο ζπλδέεηαη κε ζσιήλα κε ην 

δνρείν ηνπ Μ/ θαη φζν ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ αλεβαίλεη, αλεβαίλεη ε ζηάζκε 

ηνπ ιαδηνχ, δηψρλνληαο ηνλ αέξα πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ δνρείνπ. Σν 

αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ιαδηνχ θαηεβαίλεη. ήκεξα 

θαηαζθεπάδνληαη ζηεγαλνί Μ/ ιαδηνχ, κε εηδηθά ζρεδηαζκέλα πηεξχγηα ςχμεο πνπ 

παίξλνπλ ηηο δηαζηνιέο ηνπ ιαδηνχ θαη, ζπλεπψο, δελ ρξεηάδνληαη δνρείν δηαζηνιήο. 

Οη ζηεγαλνί (sealed tank) Μ/ δελ ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε, δηφηη ην ιάδη δελ έξρεηαη 

ζε επαθή κε ηνλ αέξα θαη έηζη δελ αιινηψλεηαη. 

12. Γείθηεο ζηάζκεο ιαδηνύ (oil-level indicator) 

Γείρλεη ηε ζηάζκε ηνπ ιαδηνχ ζην δνρείν δηαζηνιήο. 

13. Σάπα αεξηζκνύ θαη πιήξσζεο κε ιάδη (Ventilation and filling cap) 

Δμέξρεηαη ν αέξαο πνπ ππάξρεη ζην δνρείν δηαζηνιήο φηαλ ζεξκαίλεηαη ην ιάδη ηνπ 

Μ/. 

14. Βάλα απνρέηεπζεο ηνπ ιαδηνύ (Drain plug) 

Απφ απηέο γίλεηαη ε εθθέλσζε ηνπ ιαδηνχ. 

15. Σξνρνί θύιηζεο (Roller) 

Ζ κεηαθίλεζε ηνπ Μ/ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε γίλεηαη κε θχιηζε ζηνπο ηέζζεξηο 

ηξνρνχο ηνπ. 

16. Φπθηήξεο (cooling ribs) 

Μνηάδνπλ κε ηηο θέηεο ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ αθηηλνβνιίαο θαη ρξεζηκεχνπλ γηα 

ηε θπζηθή ςχμε ηνπ ιαδηνχ. 
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6.5.2 Μεηαζρεκαηηζηήο μεξνύ ηύπνπ κε κόλσζε ρπην-ξεηίλεο 

Ολνκάδνληαη Μ/ μεξνχ ηχπνπ (dry-type transformers) δηφηη δελ έρνπλ ιάδη. 

Δκθαλίζηεθαλ ζηελ αγνξά ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Αλ θαη είλαη αθξηβφηεξνη απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο κε ειαίνπ, έρνπλ νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα πνπ πνιιέο θνξέο ηνπο θάλνπλ λα 

είλαη ηειηθά νηθνλνκηθφηεξνη. Γχν απφ ηα ζεκαληηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα είλαη ηα εμήο: 

Ζ ζηεξεή κφλσζή ηνπο είλαη άθαπζηε, ζε αληίζεζε κε ην ιάδη πνπ είλαη ηδηαίηεξα 

εχθιεθην. Έηζη δελ απαηηνχληαη κηα ζεηξά απφ εηδηθέο πξνθπιάμεηο φπσο ειαηνδεμακελή, 

ηνίρνη ππξάληνρνη, ζχζηεκα ππξφζβεζεο θ.ά. πνπ ζπλαληάκε ζε Μ/ ιαδηνχ. 

Μπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ θηηξίνπ ζε αληίζεζε κε ηνπο Μ/ 

ιαδηνχ πνπ πξέπεη λα εγθαζίζηαληαη ζην ππφγεην ηνπ θηηξίνπ ή ζε αλεμάξηεηα θηίξηα. Έηζη 

ηνπο ζπλαληάκε ζε πινία, ζήξαγγεο, πιαηθφξκεο άληιεζεο πεηξειαίνπ θαη γεληθά φπνπ δελ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν Μ/ ιαδηνχ.  

ηελ εηθφλα βιέπνπκε ηελ ηνκή ελφο κεηαζρεκαηηζηή μεξνχ ηχπνπ κε κφλσζε 

επνμεηδηθήο ρπηνξεηίλεο. Σα κέξε ηνπ κεηαζρεκαηηζηή έρνπλ αξηζκεζεί απφ ην 1 έσο ην 12 

θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

 
Εηθόλα 6-4 

1. Αθξνδέθηεο ρακειήο ηάζεο 

Καζέλα απφ ηα ηξία ηπιίγκαηα Υ.Σ. θαηαιήγεη ζε δχν αθξνδέθηεο. Οη ηξεηο 

αθξνδέθηεο γεθπξψλνληαη κε αινπκηλέληα ή ράιθηλε κπάξα θαη πξνθχπηεη ν 

αθξνδέθηεο ηνπ νπδεηέξνπ. Σα ππφινηπα ηξία άθξα θαηαιήγνπλ ζηνπο αθξνδέθηεο 

Υ.Σ., φπνπ ζπλδένληαη ηα θαιψδηα ησλ 400 V. 
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2. Αθξνδέθηεο κέζεο ηάζεο 

Καζέλα απφ ηα ηξία ηπιίγκαηα Μ.Σ. θαηαιήγεη ζε δχν αθξνδέθηεο. Οη αθξνδέθηεο 

γεθπξψλνληαη ρηαζηί κε κνλσκέλνπο αγσγνχο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην ηξίγσλν (Γ) 

ησλ ηπιηγκάησλ ηεο κέζεο ηάζεο. 

3. Σύιηγκα ρακειήο ηάζεο 

Καηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ θχιιν αινπκηλίνπ πνπ ηπιίγεηαη ζε κνξθή 

θπιίλδξνπ. Σα θχιια κνλψλνληαη κεηαμχ ηνπο, ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ έλαλ ζπκπαγή 

θχιηλδξν. Καηφπηλ εκπνηίδνληαη κε επνμεηθή ξεηίλε θαη ςήλνληαη ζε εηδηθνχο 

θνχξλνπο. 

4. Σύιηγκα κέζεο ηάζεο 

Καηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ θχιιν αινπκηλίνπ πνπ ηπιίγεηαη ζε κνξθή πελίνπ. 

Καηφπηλ ρπηεχνληαη ζε θαινχπηα κε ρπηνξεηίλε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο απνηειεί 

ην πην θξίζηκν ζεκείν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ Μ/. 

5. Ρπζκηζηήο ηάζεο 

Κάζε ηχιηγκα κέζεο ηάζεο έρεη ελδηάκεζεο ιήςεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζε έλα θηβψηην 

αθξνδεθηψλ ζην κπξνζηηλφ κέξνο θάζε ηπιίγκαηνο. Έηζη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα 

δηαθνξεηηθψλ ιήςεσλ, δειαδή λα ρξεζηκνπνηνχκε πεξηζζφηεξεο ή ιηγφηεξεο ζπείξεο 

ζην πξσηεχνλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ηνπ ιφγνπ ησλ ζπεηξψλ ηνπ Μ/ 

θαη, ζπλεπψο, ηε ξχζκηζε ηεο ηάζεο ηνπ δεπηεξεχνληνο. Ζ ξχζκηζε απηή γίλεηαη φηαλ 

ν Μ/ είλαη εθηφο θπθιψκαηνο (off-circuit). 

6. Ππξήλαο (Core) 

Καηαζθεπάδεηαη απφ εηδηθά ζηδεξέληα ειάζκαηα πνπ κεηαμχ ηνπο είλαη κνλσκέλα γηα 

λα ειαηηψζνπκε ηηο καγλεηηθέο απψιεηεο. Ο ππξήλαο έρεη ηξία ζθέιε, έλα γηα θάζε 

θάζε. 

7. θηθηήξεο ππξήλα 

ην πάλσ θαη ζην θάησ κέξνο ηνπ Μ/ ππάξρνπλ ζηδεξέληα δνθάξηα πνπ ζρεκαηίδνπλ 

ην πιαίζην ηνπ Μ/ θαη ηαπηφρξνλα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζχζθημε ησλ ειαζκάησλ 

ηνπ ππξήλα. 

8. Σξνρνί θύιηζεο (Roller) 

Ζ κεηαθίλεζε ηνπ Μ/ κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ ζέζε γίλεηαη κε θχιηζε ζηνπο ηέζζεξηο 

ηξνρνχο ηνπ. 

9. Αθξνδέθηεο γείσζεο 

ηνλ αθξνδέθηε απηφ γεηψλνληαη φια ηα κεηαιιηθά κέξε ηνπ Μ/ (ππξήλαο, πιαίζην 

θ.ιπ.) πνπ δε δηαξξένληαη απφ ξεχκα. 

10. Άγθηζηξα αλύςσζεο 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπ Μ/. 

11. Πηλαθίδα 

ηελ πηλαθίδα απηή αλαγξάθνληαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηνπ Μ/, ην εξγνζηάζην θαη ην 

έηνο θαηαζθεπήο ηνπ. 

12. Κνπηί κε ειεθηξνλόκνπο πξνζηαζίαο 

ην θνπηί απηφ θαηαιήγνπλ ηα θαιψδηα απφ ηνπο ζεξκίζηνξεο πνπ ππάξρνπλ ζηα 

ηπιίγκαηα Υ.Σ. θαη καο επηηξέπνπλ λα πξνζηαηεχνπκε ην Μ/ απφ ππεξθφξηηζε. 
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6.5.3 Δθινγή κεηαζρεκαηηζηή 

Ζ ζπλνιηθή ηζρχο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ λαππεγείνπ είλαη PN=1968,467 kW 

Δπεηδή φκσο ε ηζρχο ησλ ειεθηξηθψλ θηλεηήξσλ δίλεηαη ζηνλ άμνλα (σθέιηκε) ζα πξέπεη λα 

πξνζζέζνπκε ζηελ ηζρχ θίλεζεο πνζνζηφ 25% γηα κέζν βαζκφ απφδνζεο n=0,8 άξα: 

PK=Pk+Pπ=1819,65 kW 

Όπνπ  PK= ζπλνιηθή ηζρχο θηλεηήξσλ 

 Pk= ηζρχο αλαρψξεζεο θίλεζεο 

 Pπ= ηζρχο αληιηψλ ππξφζβεζεο 

P΄Κ= PK1,25 =2274,56 kW 

Καη PN= P΄Κ+PΦ=2274,56 +148,817=2423,38 kW 

Λακβάλνπκε απζαίξεηα αζηάζκεην παξάγνληα πξνβιεπφκελεο αχμεζεο ηεο ηζρχνο 17%: 

P΄N=2423,38  1,17=2835,35kW 

Δπίζεο ιακβάλνπκε ζπληειεζηή ρξεζηκνπνίεζε 0,6 θαη κέζν ζπληειεζηή ηζρχνο (κεηά ηε 

βειηίσζε) 0,87. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ειάρηζηε θαηλφκελε ηζρχο ηνπ Μ/ ζα είλαη: 

     
  
    

    
     ,      

Επηιέγσ δύν Μ/Σ 1000kW έθαζηνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ αλαιύνληαλ παξαθάησ.  

6.6 Γηαηάμεηο θπςέιεο ΜΣ 

Ζ εγθαηάζηαζε ΜΣ ηνπ θαηαλαισηή γίλεηαη ζρεδφλ θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζε θιεηζηνχο 

ρψξνπο. Πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςε ηα εμήο: 

 Πξέπεη λα γίλνληαη ρεηξηζκνί απ’ έμσ, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δσή ηνπ ρεηξηζηή 

επίζεο πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα νπηηθήο επαθήο κε ηηο νξαηέο επαθέο ησλ 

απνδεπθηψλ. 

 Πξέπεη, ζε ζθάικαηα ην ηφμν λα πεξηνξίδεηαη θαη λα κελ πξνθαιεί δεκηέο ζηηο 

γεηηνληθέο ζπζθεπέο. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη δπλαηφηεηα εθηφλσζεο ησλ αεξίσλ ζε ζθάικαηα. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη αξθεηφο ρψξνο γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο φιεο νη αλαρσξήζεηο ησλ θαισδίσλ θαη ηα κέζα δεχμεο θαη 

πξνζηαζίαο ΜΣ εγθαζίζηαληαη ζε θπςέιεο ΜΣ πνπ ιέγνληαη θαη πεδία ή πίλαθεο ΜΣ. Κάζε 

αλαρψξεζε απαζρνιεί κηα ηδηαηηέξα θιεηζηή θαηαζθεπή ηελ θπςέιε. Οη θπςέιεο 

ηνπνζεηνχληαη ή κία πιάη ζηελ άιιε. 

Έρνπλ ηξία ηκήκαηα. ην πξψην ην θάησ έρνπλ ηα ζηνηρεία ηεο αλαρψξεζεο ή άθημεο, 

φπσο θαιψδηα, αζθάιεηεο, απνδεχθηεο, γεησηέο. Πην πάλ ζην δεχηεξν ηκήκα ηεο θπςέιεο 

είλαη νη δπγνί. Οη δπγνί ζπλδένληαη κε ηηο θπςέιεο κε κνλσηήξεο δηέιεπζεο πνπ είλαη πάλσ 

ζηελ νξνθή ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο.. ην ηξίην ηκήκα πεξηέρεη φξγαλα θαη ειεθηξνλφκνπο. 

Σα ηνηρψκαηα ησλ θπςειψλ είλαη απφ ιακαξίλα ραιχβδηλε πάρνπο 1,5 mm ηνπιάρηζηνλ. 

6.7 Σππνπνηεκέλεο παξνρέο ΜΣ 

Κάζε παξνρή απνηειείηαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

θαηαλαισηή. Ζ ΓΔΖ εγθαζηζηά ζε θάζε ζεκείν παξνρήο ΜΣ κέζα πξνζηαζίαο, απφδεπμεο 
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θαη κέηξεζεο.. Ζ εγθαηάζηαζε κέηξεζεο κπνξεί λα λαη ππαίζξηα πάλσ ζε ζηχιν νπφηε ε 

παξνρή ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Α. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα είλαη ζε ζηεγαζκέλν ρψξν 

νπφηε ραξαθηεξίδεηαη κε ην γξάκκα Β. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ θαηαλαισηή απνηειείηαη απφ ηνλ ή ηνπο Μ/, ηα κέζα δεχμεο θαη 

πξνζηαζίαο ηεο ΜΣ θαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα ηεο ΥΣ. 

Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δηθηχνπ απφ ην νπνίν ζα ηξνθνδνηεζεί ν ηδησηηθφο ππνζηαζκφο, 

ελαέξην ή ππφγεην, ηε ζπλνιηθή ηζρχ ηνπ θαη ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο ειεθηξηθήο πξνζηαζίαο 

ηνπ, ε ΓΔΖ έρεη δηακνξθψζεη ηέζζεξηο ηχπνπο παξνρψλ Ζ θηινζνθία ηνπ δηαρσξηζκνχ ζε 

ηέζζεξηο ηχπνπο είλαη θαηά ην δπλαηφλ απινχζηεπζε ε απινχζηεπζε ησλ παξνρψλ θαη ε 

κείσζε ηνπ θνζηνινγίνπ ηνπο.  

Παξνρέο Δμσηεξηθνύ Υώξνπ (Σύπνπ Α) 

 Παξνρή Σχπνπ Α1 γηα ηζρχ Μ/ κέρξη 630 kVA. 

 Παξνρή Σχπνπ Α2 γηα ηζρχ ηππηθά απεξηφξηζηε θαη νπζηαζηηθά πεξηνξηδφκελε  κφλν 

απφ ην δίθηπν ΜΣ ηεο ΓΔΖ. 

Οη ππαίζξηεο εγθαηαζηάζεηο φπνπ απηέο επηηξέπνληαη ιφγσ πεξηβάιινληνο, είλαη 

θζελφηεξεο απφ ηηο ζηεγαζκέλεο. Μηθξέο ηζρχεηο κπνξεί λα πξνζηαηεπηνχλ κε αζθάιεηεο πνπ 

είλαη θαηά πνιχ θζελφηεξεο απφ ηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο. Δπεηδή φκσο πξέπεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ΖΝ-γεο ην κέγεζφο ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν ζηα 40-50 Α. ηηο 

παξνρέο απφ ελαέξηα δίθηπα επηδηψθεηαη ηα φξγαλα κέηξεζεο λα εγθαζίζηαληαη εμσηεξηθά ζε 

ζηχιν κέζα ζην νηθφπεδν ηνπ θαηαλαισηή θνληά ζηα φξηά ηνπ. Αλ ν Μ/ είλαη κέρξη 630 

kVA ηφηε ζηνλ ίδην ζηχιν κε ηα φξγαλα κέηξεζεο κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί θαη ν 

αζθαιεηναπνδεχθηεο ηεο ΓΔΖ ελψ ζηελ πεξίπησζε κεγαιχηεξσλ Μ/ φπνπ δελ επηηξέπεηαη 

ε εγθαηάζηαζε αζθαιεηναπνδεχθηε ηνπνζεηνχληαη δηαθφπηεο απνκφλσζεο. . Δπεηδή κεξηθέο 

θνξέο ε εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο εμσηεξηθά είλαη αδχλαηε, ππάξρνπλ ελαέξηα 

δίθηπα πνπ είλαη κεξηθψο ππφγεηα κε φξγαλα κέηξεζεο ζε εζσηεξηθφ ρψξν. 

Παξνρέο Δζσηεξηθνύ Υώξνπ (Σύπνπ Β) 

 Παξνρή Σχπνπ Β1 γηα ηζρχ Μ/ κέρξη 1250 kVA. 

 Παξνρή Σχπνπ Β2 γηα ηζρχ ηππηθά απεξηφξηζηε θαη νπζηαζηηθά πεξηνξηδφκελε  κφλν 

απφ ην δίθηπν ΜΣ ηεο ΓΔΖ. 

ηηο παξνρέο απφ ππφγεηα δίθηπα ε εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο γίλεηαη 

εζσηεξηθά ζε ρψξν πνπ παξέρεη ν θαηαλαισηήο θαη ν νπνίνο εκπίπηεη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ΓΔΖ. 

Ο ηχπνο παξνρήο θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πξνζηαζίαο απφ πιεπξάο ηεο ΓΔΖ θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ηελ κέζνδν πξνζηαζίαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη ν θαηαλαισηήο. 

6.7.1 Δπηινγή παξνρήο Μέζεο Σάζεο ηνπ λαππεγείνπ 

Λφγσ κεγέζνπο απαηηνχκελεο ηζρχνο     ,   kVA αιιά θαη δεδνκέλνπ φηη ην δίθηπν 

είλαη ελαέξην επηιέγνπκε Παξνρή Σχπνπ Α2.  



 

50 

 

 
Εηθόλα 6-5 

6.7.1.1 Παξνρή Α2 

ηελ παξνρή Α2 ε πξνζηαζία γίλεηαη κε δηαθφπηε απνκφλσζεο θαη δηαθέξεη κε ηελ Α1 

φπνπ ε πξνζηαζία γίλεηαη κε αζθαιεηναπνδεχθηε. Ζ εγθαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ (ν απνδεχθηεο, ν 

δηαθφπηεο απνκφλσζεο (Sectionalize), νη Μ/ κέηξεζεο ηάζεο θαη έληαζεο θαη ηα 

αιεμηθέξαπλα) εγθαζίζηαληαη πάλσ ζε ζηχιν. Δλψ νη κεηξεηέο είλαη ζε εηδηθφ εξκάξην. 

Ο θαηαλαισηήο εγθαζηζηά θαιψδην, πιαζηηθφ (πνιπαηζαλίνπ) απφ ην ζηχιν ηεο ΓΔΖ 

κέρξη ηνλ πίλαθα ηνπ. Ζ εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο θιάδνπο. Ζ 

πξνζηαζία θάζε θιάδνπ γίλεηαη κε αζθάιεηα ζθφλεο, νλνκαζηηθήο έληαζεο κέρξη 40 Α ή 

αζθάιεηα εθηφλσζεο ηαρείαο ηήμεο Κ40Α γηα εμσηεξηθνχο ππνζηαζκνχο. 

Ζ πξνζηαζία θάζε θιάδνπ κπνξεί λα γίλεη ή κε αζθάιεηα ζθφλεο ή κε δηαθφπηεο ηζρχνο 

θαη ειεθηξνλφκνπο. Απηά ηα κέζα πξνζηαζίαο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο ΖΝ 

αλαρψξεζεο ηεο γξακκήο. Ζ πξνζηαζία θάζε θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηνπο ΖΝ ηεο 

αλαρψξεζεο ηεο γξακκήο. Πξέπεη νπσζδήπνηε λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ηνπ κέζνπ 

πξνζηαζίαο ηνπ θαηαλαισηή κε ηνπο ΖΝ γεο ηελ ΓΔΖ. 

 

6.8 Μειέηε ππνζηαζκνύ ΜΣ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε παξνρή πνπ επηιέρζεθε είλαη Α2. Σν δίθηπν είλαη ελαέξην θαη ε 

εγθαηάζηαζε ηεο ΓΔΖ κε ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο νξγάλσλ θαη ηνπο κεηξεηέο δελ βξίζθεηαη ζε 

ζηεγαζκέλν ρψξν. 
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Οη κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο είλαη δχν θαη είλαη παξαιιειηζκέλνη κε δχν δηαθφπηεο θνξηίνπ. 

Καζέλαο απ απηνχο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

Πίλαθαο 6-1 

ΔΗΓΟ ΔΛΑΗΟΦΤΚΣΟΗ 

Καηεγνξία Α 

Ολνκαζηηθή Ηζρύο 1000 kVA 

Απώιεηεο Φνξηίνπ 10,5 kW 

Απώιεηεο Κελνύ 1,7 kW 

Σάζεο βξαρπθύθισζεο 4 % 

Θόξπβνο 73 db 

 

  Ζ γξακκή απφ ην ζηχιν ηεο ΓΔΖ ζηνλ Τ ηνπ λαππεγείνπ είλαη ηξία θαιψδηα 

δηθηπσκέλνπ πνιπαηζπιελίνπ N2XSY 20KV δηαηνκήο 50 mm
2
. ηελ ππαίζξηα ζχλδεζε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθξνθεθαιέο πνξζειάλεο εμσηεξηθνχ ρψξνπ θαη κέζα αθξνθεθαιέο κε 

ιάζηηρν ζηιηθφλεο. Ζ δηαηνκή ραιθνχ πξνζδηνξίζηεθε απφ ηελ ηζρχ βξαρπθχθισζεο 250 

MVA θαη ην ρξφλν δηάξθεηα ηεο (φπσο απηφο δφζεθε απ’ ηε ΓΔΖ) 1 sec. Δπηιέρζεθε έηζη 

ραιθφο δηαηνκήο 50 mm
2
. Σα θαιψδηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε ηξεηο ζσιήλεο ησλ 140 Φ, έλα 

θαιψδην αλ ζσιήλα. Σν ραληάθη φδεπζεο έρεη βάζνο 0,8 m θαη πιάηνο 0,4 m. 

Δπεηδή ην δίθηπν είλαη ελαέξην εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ θπςέιε εηζφδνπ ησλ θαισδίσλ ΜΣ 

ηξεηο απαγσγείο ηάζεο 10 kΑ. 

Ο δηαθφπηεο ηζρχνο είλαη πησρφο ιαδηνχ θαη έρεη ειεθηξνλφκνπο θάζεσλ θαη γεο. Ζ 

ξχζκηζε έγηλε κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΔΖ θαζψο πξέπεη λα ππάξρεη επηιεθηηθή ζπλεξγαζία κε 

ηνπο δηαθφπηεο αλαρψξεζεο ηεο γξακκήο δηαλνκήο ΜΣ. Ο ΓΗ έρεη ηζρχ απφδεπμεο 350 MVA. 

Παξαηεηαγκέλνο ζην δηαθφπηε ηζρχνο είλαη έλαο απνδέπθηεο καλδαισκέλνο κε απηφλ. 

ηνπο δπγνχο ΜΣ ε δηαηνκή ηνπ  ραιθνχ πξνζδηνξίζηεθε απφ ην ξεχκα ιεηηνπξγίαο θαη ην 

ξεχκα βξαρπθχθισζε ζηα 20 kV ηελ απφζηαζε ησλ αγσγψλ 230 mm θαη ηε ζηήξημή ηνπο 

40x5 mm
2
. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

   
  

    
 

Όπου:      ιςχύσ υποςταθμού      kVA 

     τάςη του δικτύου    kV 

   = ξεχκα ιεηηνπξγίαο 

 

Άξα ην ξεχκα ιεηηνπξγίαο είλαη 57,73 A 

 

         

Όπνπ:    = ην κέγηζην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζε Α 

θ = ζπληειεζηήο πνπ ζπλδέεη ηελ έληαζε βξαρπθχθισζεο κε ην κέγηζην θξνπζηηθφ 

ξεχκα θαη γηα βξαρπθχθισκα ζηε ΜΣ νη δπλαηέο ηηκέο ηνπ είλαη ≤ 1,8. 

   = ε ελαιιαζζφκελε ζπληζηψζα ηνπ ηξηθαζηθνχ βξαρπθπθιψκαηνο. 
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Όπου:      ιςχύσ βραχυκυκλώματοσ     MV 

      τάςη του δικτύου    kV 

Άρα η μέγιςτη ένταςη βραχυκύκλωςησ είναι    = 18,37 kA 

  

 Οη Μ/ ζπλδέζεθαλ ζηνπο δπγνχο ΜΣ κε δηαθφπηεο θνξηίσλ νξαηψλ επαθψλ. Οη δηαθφπηεο 

καο δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα απφδεπμεο ζε κηα κειινληηθή αλάγθε ζπληήξεζεο ηνπ έλα εθ ησλ 

δχν Μ/. Οη δχν δηαθφπηεο είλαη καλδαισκέλε κε ην δηαθφπηε ηζρχνο. 

Σα θαιψδηα αλαρψξεζεο είλαη ίδηνπ ηχπνπ κε απηά ηεο παξνρήο. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο έρνπλ πξνζηαζία κε ζεξκφκεηξν ιαδηνχ θαη κε ειεθηξνλφκν 

Buchholz. Τπάξρνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο επαθέο θαη γηα ηα δχν είδε πξνζηαζίαο θαη γηα ηνπο 

δχν Μ/. Πξνεηδνπνίεζε ζα ππάξρεη ζηνπο 80
ν
 C ζεξκνθξαζία ιαδηνχ θαη απφ ηνλ πισηήξα 

ηνπ Buchholz. 

Οη νπδέηεξνη ζηελ πιεπξά ηεο ΥΣ γεηψζεθαλ κε αγσγνχο H0SV-R 35 mm
2
, κνλφθισλνπο. 

Οη Μ/ ζπλδέζεθαλ ζηε ΥΣ κε κνλνπνιηθά θαιψδηα J1VV-R 185 mm
2
. Σέζζεξα 

παξάιιεια αλά θάζε θαη  κεηαζρεκαηηζηή. 

Τπάξρεη πξνζηαζία θαηά ηεο ππεξθφξηηζεο ησλ θαισδίσλ ΥΣ θαη ησλ Μ/ κε δηαθφπηεο 

ηζρχνο ΥΣ. Οη δηαθφπηεο είλαη ξπζκηζκέλνη ζην νλνκαζηηθφ ξεχκα 1520 Α αλά Μ/.  
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7 O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ 

 

 

7.1 Γεληθά 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο XT κπνξεί λα ηξνθνδνηνχληαη απφ ην δίθηπν δηαλνκήο XT  νπφηε  

κηιάκε  γηα  θαηαλαισηέο  XT.  Δλαιιαθηηθά ζε βηνκεραλίεο  ή  ζπγθξνηήκαηα  κεγάιεο  

ηζρχνο  θαη  θαηαλάισζεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ελφο κηθξνχ λαππεγείνπ,  ε ηξνθνδφηεζε  

XT  κπνξεί λα  γίλεη  κε  δίθηπν  δηαλνκήο  ηνπ  θαηαλαισηή απφ  ηνλ  Τ  ΜΣ  ζε  

θαηαλαισηέο  ΜΣ  ή  ΤΣ  αληίζηνηρα  ζε θαηαλαισηέο ΤΣ. 

7.2 Πίλαθεο βηνκεραληθήο εγθαηάζηαζεο 

Οη πίλαθεο ησλ βηνκεραληθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηέρνπλ ηα κέζα πξνζηαζίαο, ιεηηνπξγίαο 

θαη ειέγρνπ ησλ θπθισκάησλ πνπ ηξνθνδνηνχλ. ε κεγάινπο θαηαλαισηέο κε πνηθηιία 

θνξηίσλ θαη κε θνξηία δηαηεηαγκέλα ζε δηάθνξνπο ρψξνπο, γίλεηαη εγθαηάζηαζε πνιιψλ 

πηλάθσλ γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη εχθνινπ ρεηξηζκνχ. Έηζη ππάξρεη έλαο θεληξηθφο ή 

θχξηνο πίλαθαο πνπ ηξνθνδνηεί πνιινχο ππνπίλαθεο. 

ηνπο βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο γίλεηαη ζπλήζσο νκαδνπνίεζε αλά ρψξν θαη αλά είδνο 

θαηαλάισζεο (θσηηζκφο, θίλεζε, πίλαθαο εθηάθηνπ αλάγθεο) θαη θάζε ηέηνηα νκάδα 

εμππεξεηείηαη απφ έλα ππνπίλαθα. Γηα ην ιφγν απηφ απφ ην γεληθφ πίλαθα έρνπκε ηξεηο 

αλαρσξήζεηο, κία γηα ην θσηηζκφ, κία γηα ηελ θίλεζε θαη κία γηα ηνλ πίλαθα εθηάθηνπ 

αλάγθεο. 

Οη πίλαθεο θσηηζκνχ κπνξεί λα δέρνληαη ηξηθαζηθή ή κνλνθαζηθή παξνρή αιιά ηα 

θπθιψκαηα πνπ αλαρσξνχλ απφ απηνχο είλαη πάληνηε κνλνθαζηθά. Ο πίλαθαο εθηάθηνπ ζε 

πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ηάζεο απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ ζπλδέεηαη κε έλα ειεθηξνπαξαγσγφ 

δεχγνο, ην νπνίν ηίζεηαη απηφκαηα ζε ιεηηνπξγία θαη απηφ επηηπγράλεηαη κε έλαλ απηφκαηα 

δηαθφπηε κεηαγσγήο. 

Καηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ελφο πίλαθα δηαλνκήο ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο: 

1. Ζ ζχλδεζε ησλ δηαθνπηψλ θαη αζθαιεηψλ γίλεηαη ζηνλ αγσγφ θάζεο. 

2. Οη γεληθέο αζθάιεηεο ηνπ θεληξηθνχ πίλαθα πξνζηαηεχνπλ ηελ εγθαηάζηαζε απφ 

ππεξθνξηίζεηο θαη βξαρπθπθιψκαηα. 

3. Ζ γξακκή παξνρήο πίλαθα πεξλά απφ ην δηαθφπηε θνξηίνπ θαη κεηά αζθαιίδεηαη. ε 

εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο ηζρχνο φπσο 100 kW ρξεζηκνπνηνχληαη αζθαιεηναπνδεχθηεο 

ή απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο. 

4. Υξεζηκνπνηνχληαη αζθάιεηεο κέρξη 400 Α. 

5. Υξεζηκνπνηνχληαη απηφκαηνη δηαθφπηεο ηζρχνο απφ 80 Α έσο 4000 Α. 
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6. Σα κέζα πξνζηαζίαο πνπ κπαίλνπλ πξέπεη λα ειεγρζνχλ λα είλαη ξπζκηζκέλα 

(επηιεθηηθή ζπλεξγαζία) ζηελ πεξηνρή ξεπκάησλ βξαρπθχθισζεο. 

7. Οη ξπζκηδφκελνη δηαθφπηεο ηζρχνο έρνπλ ην πιενλέθηεκα ηνπ εχθνινπ ρεηξηζκνχ, ηεο 

εχθνιεο ξχζκηζεο κε ηα άιια κέζα πξνζηαζίαο θαη ηνπ φηη δελ ρξεηάδνληαη 

αληηθαηάζηαζε κεηά ην άλνηγκά ηνπο. 

8. Ο γεληθφο πίλαθαο θνξηίνπ πξέπεη λα κπαίλεη ζε έλα πίλαθα γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο. 

9. ε πεξίπησζε επέκβαζεο ζηελ εγθαηάζηαζε πξέπεη πάληα λα αλνίγεηαη ν δηαθφπηεο 

ηνπ αληίζηνηρνπ θπθιψκαηνο, πνπ ππάξρεη ην ζθάικα. 

7.2.1 Κεληξηθόο πίλαθαο ΥΣ 

Οη δπγνί είλαη ΥΣ είλαη απφ κπάξεο ραιθνχ ζηεξηγκέλεο θάζε 70 cm. Πξέπεη λα αληέρνπλ 

ην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ηνπ ελφο Μ/ θαη ην δηαξθέο ξεχκα νλνκαζηηθήο θφξηηζεο. Ζ 

ηζρχο βξαρπθχθισζεο ηνπ δηθηχνπ ζεσξείηαη άπεηξε. Σν ξεχκα ηξηθαζηθνχ 

βξαρπθπθιψκαηνο εμαξηάηαη απφ ηα δεδνκέλα ηνπ Μ/. 

   
 ,    

       
 

Όπνπ:    = ε ελαιιαζζφκελε ζπληζηψζα ηνπ ηξηθαζηθνχ βξαρπθπθιψκαηνο. 

      ιςχύσ μεταςχηματιςτή      kV 

      τάςη μετά το μεταςχηματιςμό    V 

      Σάςησ βραχυκύκλωςησ  % 

Άρα    =39,69kA 

         

Όπνπ:    = ην κέγηζην ξεχκα βξαρπθχθισζεο ζε Α 

κ   ςυντελεςτήσ που ςυνδέει την ένταςη βραχυκύκλωςησ με το μέγιςτο κρουςτικό 

ρεύμα. 

 

   ,    .           

 

Για το μεταςχηματιςτή ιςχύει η εξήσ ςχέςη μεταξύ αντίςταςησ και αντίδραςησ: 

  

  
 

   
  

  
   

   
  

 
 

 

 

 

Από τα παραπάνω 
  

  
  ,  

 

Άρα ο κρουςτικόσ ςυντελεςτήσ είναι  1,024 

Και    είναι 57,48 

Σο ρεύμα του δευτερεύοντοσ είναι: 
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Σο ρεύμα για το θερμικό προςδιοριςμό των μπαρών λαμβάνεται ςύμφωνα με τουσ 

πίνακεσ επιτρεπόμενων θερμικών ρευμάτων: 

    
  

 , 
        

Η απαιτούμενη διατομή είναι    x10 mm2. 

Σα κυκλώματα αναχώρηςησ είναι  : 

  για τον φωτιςμό 

  για την κίνηςη 

  για τον πίνακα εκτάκτου ανάγκησ 

  για την αντιςτάθμιςη. 

Ανάλογα με την ονομαςτική ένταςη τα κυκλώματα είναι προςτατευμένα με διακόπτεσ 

ιςχύοσ για ένταςη >    Α κα με διακόπτεσ φορτίου και αςφάλειεσ όταν η ονομαςτική 

ένταςη είναι,    Α. επίςησ υπάρχει η δυνατότητα για φορτία ένταςησ <   Α να 

χρηςιμοποιηθούν αςφαλειοαποζεύκτεσ. 
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8 O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΗΥΤΟ 

 

 

8.1 Αξκνληθέο ζπληζηώζεο ξεύκαηνο 

Ζ αλάπηπμε ξεπκάησλ αξκνληθψλ ζπληζησζψλ ηνπ ξεχκαηνο θνξηίνπ, ζπλεπάγεηαη: 

 ηελ ππεξθφξηηζε ησλ θαισδίσλ κηαο εγθαηάζηαζεο, ηελ αχμεζε ησλ απσιεηψλ 

 ηε κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο κεηαθνξάο ηζρχνο απφ ηα θπθιψκαηα 

 ηελ θαηαπφλεζε ησλ ππθλσηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

πληειεζηή Ηζρχνο (Η). 

Σν ξεχκα πνπ απνξξνθάηαη απφ έλα δίθηπν ηξνθνδνζίαο, εμαξηάηαη νπζηαζηηθά απφ ην 

ειεθηξηθφ θνξηίν ην νπνίν ηξνθνδνηεί, ζεσξψληαο ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ζρεδφλ ζηαζεξή. 

Έλα γξακκηθφ θνξηίν, φπσο γηα παξάδεηγκα κηα θαζαξά σκηθή αληίζηαζε, εκθαλίδεη 

ζηαζεξή εκπέδεζε θαη γηα ην ιφγν απηφ ην ξεχκα απφ ην νπνίν δηαξξέεηαη έρεη ηελ ίδηα 

θπκαηνκνξθή κε ηελ ηάζε ηεο πεγήο ηξνθνδνζίαο, πεξίπνπ εκηηνλνεηδή δειαδή. Δθφζνλ θαη 

ε ηάζε ηξνθνδνζίαο είλαη εκηηνλνεηδήο. 

Ζ εκπέδπζε  ελφο κε γξακκηθνχ θνξηίνπ απφ ηελ άιιε κεξηά, αιιάδεη φηαλ ε ηηκή ηεο 

ηάζεο ηξνθνδνζίαο κεηαβάιιεηαη θαη εμαηηίαο απηνχ, εκθαλίδεηαη έλα κε εκηηνλνεηδέο 

ξεχκα. 

Σα αξκνληθά ξεχκαηα παξάγνληαη απφ ηα κε γξακκηθά θνξηία, ηα θνξηία δειαδή ηα νπνία 

απνξξνθνχλ ην ξεχκα κε θπκαηνκνξθή δηαθνξεηηθή απφ ηελ εκηηνλνεηδή ηεο ηάζεο 

ηξνθνδνζίαο. 

Οη αξκνληθέο ζπληζηψζεο είλαη θπκαηνκνξθέο κε ζπρλφηεηα πνιιαπιάζηα, ηεο βαζηθήο 

εκηηνλνεηδνχο ζπρλφηεηαο ηνπ θνξηίνπ. ηελ πεξίπησζή καο ησλ 50 Hz νη αξκνληθέο 

ζπληζηψζεο 2
εο

, 3
εο

,4
 εο

 θαη 5
ε ο

 ηάμεο έρνπλ ζπρλφηεηεο 100, 150, 200 θαη 250 Hz αληίζηνηρα. 
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Εηθόλα 8-1 

8.1.1 Φίιηξα πεξηνξηζκνύ ηεο 3
 εο

 αξκνληθήο ζπληζηώζαο 

Οη ζπλεζέζηεξεο αξκνληθέο ζπληζηψζεο νη νπνίεο θαηαπνλνχλ ηηο ειεθηξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, είλαη ε 3
εο

, ε 5
εο

 θαη ε 7
εο

 ηάμεο. Με ζπρλφηεηεο 150, 250 θαη 350 Hz. 

ε έλα ηζνξξνπεκέλν ηξηθαζηθφ δίθηπν κε ζπκκεηξηθά, κε γξακκηθά, κνλνθαζηθά, 

θνξηία, νη αξκνληθέο ζπληζηψζεο 5
εο

 θαη 7
εο

 ηάμεο αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη, ελψ νη 3
εο

 ηάμεο 

αξκνληθέο ζπληζηψζεο είλαη ζπκθαζηθέο κεηαμχ ηνπο θαη πξνζηίζεληαη αιγεβξηθά ζηνλ 

νπδέηεξν. 

Οη ζπζθεπέο εμ’ αηηίαο ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη αξκνληθέο ζπληζηψζεο 3
εο

 ηάμεο είλαη: 

 Μεραλέο ζπγθφιιεζεο 

 Γελλήηξηεο 

 Αλνξζσηέο 

 Ζ/Τ 

 Δθηππσηέο, θσηναληηγξαθηθά 

ε έλα λαππεγείν ε ρξήζε ησλ παξαπάλσ θνξηίσλ είλαη εθηεηακέλε κε απνηέιεζκα λα 

δεκηνπξγνχληαη, εμ’ αηηίαο ησλ αξκνληθψλ ζπληζησζψλ 3
εο

 ηάμεο, πξνβιήκαηα φπσο: 

 Ζ  ππεξζέξκαλζε ηνπ νπδέηεξνπ αγσγνχ ηεο εγθαηάζηαζεο, πξάγκα ηνπ 

ζεκαίλεη αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ αλάπηπμεο ππξθαγηάο. 

 Αχμεζε ησλ απσιεηψλ απφ ην δίθηπν. 

 Αλάπηπμε ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ. 

 Τπεξθφξησζε ησλ ηπιηγκάησλ ησλ Μ/ θαη αχμεζε ησλ απσιεηψλ ηνπο. 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ Μ/ 

 Μείσζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ ππθλσηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηλε 

αληηζηάζκηζε. 

Ο πεξηνξηζκφο ησλ αξκνληθψλ 3
εο 

ηάμεο επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

θίιηξσλ, ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζηελ είζνδν ηνπ δηθηχνπ ηξνθνδνζίαο θαη κε ηα νπνία 

κπνξεί λα επηηεπρζεί πεξηνξηζκφο έσο θαη 95% ηνπ ξεχκαηνο ησλ 150 Hz πνπ δηαξξέεη ηνλ 

νπδέηεξν αγσγφ. 
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Σν THF (Third Harmonic Filter) πξνηηκάηαη εγθαζίζηαηαη ζηνλ νπδέηεξν αγσγφ γηαηί ζε 

απηφλ γίλεηαη ε αξηζκεηηθή άζξνηζε ησλ ξεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αξκνληθέο 

ζπληζηψζεο 3
εο

 ηάμεο. 

Έλαο άιινο ηξφπνο πεξηνξηζκνχ ηεο 3
εο

 αξκνληθήο ζπληζηψζαο είλαη κε ηε ρξήζε 

δηαηάμεσλ ειεθηξνληθψλ ηζρχνο (ελεξγά θίιηξα). 

8.2 Άεξγνο Ηζρύο 

Σα δίθηπα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαλαιψλνπλ ελεξγφ αιιά θαη άεξγν ηζρχ πνπ 

πξνθαιείηαη απφ: 

 Σα καγλεηηθά πεδία ησλ θηλεηήξσλ θαη ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ ηζρχνο 

 Σελ επαγσγηθή αληίδξαζε ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο 

 Σα πελία 

 Σνπο ιακπηήξεο θζνξηζκφ 

 

Πίλαθαο 8-1 

 

 Μηα βηνκεραληθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε πεξηιακβάλεη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ 

θαηαλαιψζεσλ κεγάιεο ηζρχνο φπσο: ειεθηξηθνί θηλεηήξεο, ζηαηηθνί κεηαηξνπείο 

θπθιψκαηα ηξνθνδνηεκέλα απφ κεηαζρεκαηηζηέο ηζρχνο. Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ παξαπάλσ 

θνξηίσλ απνθιίλεη ζεκαληηθά απφ απηή ηεο σκηθήο αληίζηαζεο. ηε νπζία ε θχζε ησλ 

θαηαλαιψζεσλ απηψλ είλαη επαγσγηθή κε άκεζν απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζεκαληηθήο 

πνζφηεηαο άεξγνπ ηζρχνο. Σν άκεζν απνηέιεζκα ηεο αληηζηάζκηζεο ηζρχνο είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο άεξγνπ ηζρχνο θαη ζπλεπψο κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

αιιά θαη ησλ απσιεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν ηζνδχλακν θχθισκα αλά θάζε ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο κπνξνχκε λα 

ην πεξηγξάςνπκε κε ηε βνήζεηα κηαο σκηθήο αληίζηαζεο R ζπλδεδεκέλε ζε ζεηξά κε κηα 

απηεπαγσγή L. 

 
Εηθόλα 8-2 

 Απαιτήσεις άεργοσ ιστύος 

Γραμμές Μεταυοράς 20÷60 kVAr/km 

Μεταστηματιστές ≈0.05 kVAr/km 

Κινητήρες Δπαγωγής 0.5÷0.9 kVAr/km 

Λαμπτήρες Φθορισμού ≈0.05 kVAr/km 
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Εηθόλα 8-3 

 

Ζ θαηλφκελε ηζρχο S πνπ απνξξνθάηαη απφ ην παξαπάλσ θχθισκα είλαη ίζε κε ην 

γηλφκελν ηεο ηάζεο U θαη ηνπ ξεχκαηνο I πνπ δηαξξέεη ην θχθισκα. Αλ ε πξαγκαηηθή ηζρχο 

πνπ απνξξνθά ην θνξηίν είλαη P  ελψ ε άεξγνο ηζρχο είλαη Q ηφηε ηζρχεη ε ζρέζε: 

          

 Ζ πξαγκαηηθή ηζρχο εμαξηάηαη πνιχ απφ ηελ ηηκή ηνπ ζπλεκίηνλνπ ηεο δηαθνξάο θάζεο 

κεηαμχ ηεο ηάζεο θαη ηνπ ξεχκαηνο πνπ απνξξνθά κηα θαηαλάισζε. 

Οη αξκνληθέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ζπληειεζηή ηζρχνο. Ο πξαγκαηηθφο ζπληειεζηήο 

ηζρχνο είλαη ν κέζνο φξνο ηεο ελεξγνχ ηζρχνο πξνο ην γηλφκελν ηεο ελεξγνχ ηάζεο κε ηελ 

ελεξγφ έληαζε. ε πεξηβάιινλ ρσξίο αξκνληθέο ν πξαγκαηηθφο ζπληειεζηήο ηζρχνο ηζνχηαη 

κε ην ζπλεκίηνλν ηεο γσλίαο κεηαμχ ηάζεο θαη έληαζεο. Ζ χπαξμε αξκνληθψλ νδεγεί ζε 

κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ζπληειεζηή ηζρχνο θαζψο απμάλεηαη ε ελεξγφο ηάζε αιιά θπξίσο ε 

ελεξγφο έληαζε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο θαη ν ζπληειεζηήο ηζρχνο (ή 

ζπληειεζηήο κεηαηφπηζεο φηαλ ππάξρνπλ αξκνληθέο) είλαη ζηαζεξά, ην θνξηίν απνξξνθά ην 

ξεχκα ην νπνίν ρξεηάδεηαη ψζηε λα απνδψζεη ην έξγν γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη. Δπνκέλσο, 

εάλ ην cosθ έρεη κηθξή ηηκή (ηζρπξά επαγσγηθφ θνξηίν) ην ξεχκα ζα απμεζεί αξθεηά 

ζπγθξηλφκελν κε ηελ πεξίπησζε πνπ ην θνξηίν ήηαλ σκηθφ.  

8.3 Βαζηθνί ιόγνη πνπ καο νδεγνύλ ζηελ αληηζηάζκηζε 

Ζ απμεκέλε ηηκή ξεχκαηνο ιφγσ ηεο επαγσγηθήο θχζεο ησλ θνξηίσλ έρεη ηα παξαθάησ 

απνηειέζκαηα:  

1. Αχμεζε ησλ απσιεηψλ ελέξγεηαο 

2. Πεξηνξηζκέλε δηαζέζηκε ηζρχο ηνπ ππνζηαζκνχ ηξνθνδφηεζεο  

3. Τπέξ-δηαζηαζηνιφγεζε ησλ αγσγψλ κεηαθνξάο θαη ηξνθνδνζίαο. 

4. Με νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

5. Πξνβιήκαηα επζηάζεηαο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν.  

6. Γπζθνιία εθθίλεζεο κεγάισλ θηλεηήξσλ ζηελ άθξε πνιχ θνξηηζκέλσλ γξακκψλ 

δηαλνκήο 

ε βηνκεραληθνχο θαηαλαισηέο (εξγνζηάζηα, βηνηερλίεο), φπνπ ηα ειεθηξηθά θνξηία κε 

ζπλθ < 1 είλαη πνιιά ε ΓΔΖ ρξεζηκνπνηεί δχν κεηξεηέο ελέξγεηαο. 

Ο πξψηνο κεηξά ηηο kWh αθξηβψο φπσο ζην ζπίηη καο θαη ν δεχηεξνο κεηξεηήο κεηξά ηηο 

kVAr δειαδή ηελ άεξγε ηζρχ. ην ηέινο ηνπ κήλα ε ΓΔΖ ππνινγίδεη ην κέζν ζπλθ ηνπ 

θαηαλαισηή θαη αλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 0.85 ηφηε ρξεψλεη κφλν ηηο kWh. 



 

60 

 

Αλ πάιη ην ζπλθ είλαη < 0.85, πνπ είλαη ην ζχλεζεο, ηφηε ν θαηαλαισηήο επηβαξχλεηαη 

(πξφζηηκν) κε επηπιένλ πνζφ, πνπ είλαη ηφζν κεγαιχηεξν φζν κηθξφηεξν είλαη ην ζπλθ. Γηα 

λα ειαηηψζεη ην πνζφ απηφ, ν βηνκεραληθφο θαηαλαισηήο θάλεη αληηζηάζκηζε δει. 

κεγαιψλεη ην ζπλθ κε ηε βνήζεηα ππθλσηψλ. 

Οη ππθλσηέο είλαη ζπζθεπέο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα φηαλ ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν (230/400V) 

λα παξάγνπλ άεξγε ηζρχ κε ζρεδφλ κεδεληθφ θφζηνο. Έηζη: 

 Οη ππθλσηέο παξάγνπλ ηελ άεξγε ηζρχ πνπ δεηνχλ νη θηλεηήξεο. 

 Οη ειεθηξηθνί θηλεηήξεο θαηαλαιψλνπλ ηελ άεξγε ηζρχ πνπ ρξεηάδνληαη. 

 Ζ ΓΔΖ δελ επηβαξχλεη ην δίθηπν ηεο κε άεξγε ηζρχ. 

 Ο θαηαλαισηήο δελ επηβαξχλεηαη κε πξφζηηκν ζην κεληαίνπο ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ. 

 

8.4 Μέζνδνη αληηζηάζκηζεο 

Ζ ρσξεηηθή αληηζηάζκηζε απνζθνπεί ζηε κείσζε ηεο άεξγνπ ηζρχνο Q ηνπ θνξηίνπ κε 

ρξήζε ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο. Ζ αληηζηάζκηζε απηή κπνξεί λα γίλεη ηνπνζεηψληαο έλα 

ππθλσηή (ζπλήζσο ζπζηνηρία ππθλσηψλ) ζε ζεηξά ή παξάιιεια κε ην θνξηίν. 

ηελ ελ ζεηξά ρσξεηηθή αληηζηάζκηζε ν ππθλσηήο δηαξξέεηαη απφ ην ηζρπξφ ξεχκα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αληηζηάζκηζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο: 

ηε ζηαζεξνπνίεζε δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ηε ξχζκηζε ησλ κεηαβνιψλ ηεο ηάζεο ηνπ δηθηχνπ. 

ηε δηαηήξεζε ηεο ζπκκεηξίαο ζε θνξηία κε κεγάιεο κεηαβνιέο 

Ζ ελ παξαιιήισ ρσξεηηθή αληηζηάζκηζε ρξεζηκεχεη γηα ηε βειηίσζε ηεο ηζρχνο ζηελ 

πεξίπησζε νκαδηθήο ή θεληξηθήο αληηζηάζκηζεο. 

Αηνκηθή: Υξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάια επαγσγηθά θνξηία κε ζεκαληηθφ ζπληειεζηή 

ρξεζηκνπνίεζεο, ν ππθλσηήο ζπλδέεηαη θαη απνζπλδέεηαη ηαπηφρξνλα κε ην θνξηίν θαη έηζη 

γίλεηαη ρξήζε ηνπ ίδηνπ εμνπιηζκνχ δεχμεο θαη πξνζηαζίαο. 

Οκαδηθή: Υξεζηκνπνηείηαη θνηλφο ππθλσηήο γηα ηελ αληηζηάζκηζε νκάδαο νκνεηδψλ 

επαγσγηθψλ θνξηίσλ κε ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο. 

Κεληξηθή: Ζ επαγσγηθή άεξγνο ηζρχο ελφο πιήζνπο θνξηίσλ δηαθνξεηηθήο ηζρχνο θαη 

δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο αληηζηαζκίδεηαη απφ κία ζπζηνηρία ππθλσηψλ ζπλδεδεκέλε ζηελ 

πιεπξά πςειήο ή ρακειήο ηάζεο ηνπ ππνζηαζκνχ. Ζ θεληξηθή αληηζηάζκηζε ρξεζηκνπνηεί 

ζπζθεπέο απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο άεξγνπ ηζρχνο κε ζέζε ζε απηφκαηε ιεηηνπξγία 

δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζε έλα νκαιψο 

κεηαβαιιφκελν θαη πςεινχ ζπληειεζηή ηζρχνο, αλάινγα κε ηε δηαθχκαλζε ηνπ θνξηίνπ. Οη 

πζθεπέο απηφκαηεο ξχζκηζεο ηεο άεξγνπ ηζρχνο απνηεινχληαη απφ: 

 Ππθλσηέο 

 Ζιεθηξνλφκν ζπληειεζηή ηζρχνο γηα ηε δηαπίζησζε ησλ αλαγθψλ ζε άεξγν ηζρχ θαη 

ηελ έληνλε δεχμε ή απφδεπμε ησλ βαζκίδσλ ησλ ππθλσηψλ 

 Γηαθφπηεο δεχμεο 

 Μεραληζκφ εθθφξηηζεο ησλ ππθλσηψλ κεηά ηε δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο απφ ην 

δίθηπν 



 

61 

 

Μηθηή : Σα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ απνδνηηθφηεξνπ ηξφπνπ ζχλδεζεο ησλ ππθλσηψλ 

έγθεηληαη ηφζν ζηελ κνξθή ηεο εγθαηάζηαζεο, φζν θαη ζηα ρξνληθά πιαίζηα ιεηηνπξγία. 

Δμαηηίαο ηνπ θφζηνπο ησλ ππθλσηψλ, ε πξφβιεςε ηεο θαηαιιειφηεξεο ζπλδεζκνινγίαο αιιά 

θαη ηζρχνο ιεηηνπξγεί ζσξεπηηθά σο πξνο ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνληαη. Ζ δηφξζσζε ηνπ 

ζπληειεζηή ηζρχνο κε ρξήζε θεληξηθή αληηζηάζκηζεο απνηειεί ηελ ηνλ πην νηθνλνκηθφ ηξφπν 

εγθαηάζηαζεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο άιινπο δχν, θαζψο απαηηεί ηελ πην ρακειή ηζρχ 

ππθλσηψλ. 

8.4.1 Κεληξηθή αληηζηάζκηζε 

Ζ θεληξηθή αληηζηάζκηζε πξαγκαηνπνηείηαη κε απηφκαην ζχζηεκα παξάιιεισλ 

ππθλσηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη: 

1. Εεχμε αλάινγνπ αξηζκνχ ππθλσηψλ 

2. Απφδεπμε ζε πεξίπησζε ρσξεηηθή ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαηαλαισηή θαηά ηελ 

αληηζηάζκηζε. 

Ζ δεχμε θαη ε απφδεπμε ππθλσηψλ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε απαηηνχκελε αληηζηάζκηζε, 

γίλεηαη : 

1. Με έλα κηθξφ θηλεηήξα θαηά ηελ κέζνδν Ferrari. Αλάινγα κε ηελ πξνπνξεία ή 

θαζπζηέξεζε ηνπ ξεχκαηνο σο πξνο ηελ ηάζε, ζηξέθεηαη ν θηλεηήξαο δεμηά ή 

αξηζηεξά (αιιάδεη δηέγεξζε). 

2. Με ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία φκσο κεηνλεθηνχλ έλαληη ηεο πξνεγνχκελεο 

κεζφδνπ σο πξνο ηελ επαηζζεζία πνπ δηαζέηεη ν θηλεηήξαο. 

8.4.1.1 Κεληξηθή αληηζηάζκηζε ζηνλ ππνζηαζκό Μέζεο Τάζεο  

Ζ άεξγνο ηζρχ ζηνλ ππνζηαζκφ ΜΣ 20 kW είλαη ηεο ηάμεο: 

 Υσξίο θνξηίν : 4% Sθ έσο 6% Sθ  

 Με πιήξεο θνξηίν : 8% Sθ έσο 12% Sθ 

 Όπνπ Pθ ε νλνκαζηηθή ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή. 

 Ζ ζχλδεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ παξάιιεισλ ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο γίλεηαη ζηελ 

πιεπξά ηεο ρακειήο ηάζεο. Δλδείθλπηαη ε αληηζηάζκηζε κέξνπο ηεο άεξγνπ ηζρχνο (πεξίπνπ 

ε άεξγνο ηζρχο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή ρσξίο θνξηίν) λα γίλεηαη ζην δεπηεξεχνλ ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή. Οη ππφινηπνη ππθλσηέο αληηζηάζκηζεο ζπλδένληαη κε απηφκαην ζχζηεκα 

ζηνπο δπγνχο ηνπ γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, νξηζκέλεο ηηκέο ππθλσηψλ αληηζηάζκηζεο ζε 

ππνζηαζκνχο. 

Πίλαθαο 8-2 

S 
πγθξνηήκαηα παξάιιεισλ ππθλσηώλ 

Μφληκα ζηελ πιεπξά ΥΣ ηνπ Μ/ ηνπο δπγνχο ηνπ γεληθνχ πίλαθα ΥΣ 

250 kVA 1x10 kVAR 100 kVAR 

315 kVA 1x10 kVAR 100 kVAR 

400 kVA 1x20 kVAR 150 kVAR 

630 kVA 1x50 kVAR 200 kVAR 

1000 kVA 1x70 kVAR 300 kVAR 
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9 O ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΤΣΖΜΑ ΔΦΔΓΡΔΗΑ 

9.1 Γεληθά γηα ηα ζπζηήκαηα εθεδξείαο 

Ζ "Δθεδξεία" ή "Δθεδξηθή παξνρή" ηξνθνδνηεί θνξηία πνπ απαηηνχλ ηζρχ αθφκα θαη κεηά 

ηελ πηψζε ηεο θχξηαο παξνρήο. Ζ εθεδξεία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη θαη λα ζπλδπάδεηαη κε 

ζπζθεπέο δηφξζσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο ηάζεο π.ρ. ζε δηαζηήκαηα πεξηνδηθήο δηαθνπήο θαηά 

ηηο επαλαθνξέο ηεο ηάζεο κεηά απφ ζθάικαηα ζε ελαέξηα δίθηπα κέζεο ηάζεο, ή αθφκα θαη 

ζε ζνβαξέο βπζίζεηο ηεο ηάζεο (>10%). 

πλήζσο ε εθεδξεία έρεη ζρεηηθά πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο. Έηζη απηή 

πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη εθεί πνπ είλαη αλαγθαία ή εθεί πνπ επηβάιιεηαη. Αθνχ 

πξνζδηνξηζζνχλ ηα θπθιψκαηα κε εθεδξεία ηξνθνδφηεζεο απηά ζπγθεληξψλνληαη ζε 

ηδηαίηεξν ή ηδηαίηεξνπο πίλαθεο. Έηζη έρνπκε πίλαθεο κε εθεδξεία θαη πίλαθεο ρσξίο 

εθεδξεία. 

Ζ ζχλδεζε ησλ θνξηίσλ κεηά ηελ πηψζε ηεο θχξηαο παξνρήο κπνξεί λα απαηηείηαη λα είλαη 

άκεζε ή λα γίλεηαη κεηά απφ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα δεπηεξνιέπησλ ή θαη ιεπηψλ. ην 

πξφηππν HD 384.3 δηαθξίλεη ηηο εμήο πεξηπηψζεηο 

Πίλαθαο 9-1 

ΔΗΓΟ ΔΦΔΓΡΔΗΑ ΥΡΟΝΟ 

Αδηάιεηπηε 0 

Πνιύ ζύληνκε <0,15sec 

ύληνκε 0,15…0,5sec 

Μεζαία 0,5…15sec 

Μαθξάο δηάξθεηα >15sec 

 

Όζνλ αθνξά ηελ πηψζε ηνπ δηθηχνπ, απηή κπνξεί λα είλαη παξνδηθή ζε ζθάικαηα θαη λα 

δηαξθεί απφ θιάζκαηα δεπηεξνιέπηνπ έσο θαη ιίγα δεπηεξφιεπηα ή λα είλαη καθξάο 

δηάξθεηαο. 

Παξαδείγκαηα θνξηίσλ πνπ απαηηνχλ εθεδξεία είλαη ηα εμήο: 

 Φσηηζκφο αζθαιείαο (κεζαίαο σο καθξάο δηάξθεηαο κεηαγσγήο). 

 Αλειθπζηήξεο εθθέλσζεο ρψξσλ (καθξάο δηάξθεηαο). 

 πζηήκαηα πιεξνθνξηθήο (αδηάιεηπηε). 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο έθηαθησλ αλαγθψλ π.ρ. χζηεκα ππξφζβεζεο (κεζαία). 

Οη πην ζπλεζηζκέλεο πεγέο εθεδξείαο είλαη ηα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε 

(ληεδεινγελλήηξηεο) θαη νη ζπζζσξεπηέο , UPS.  

H γελλήηξηα, είλαη ε ειεθηξηθή κεραλή πνπ κεηαηξέπεη ηε κεραληθή ελέξγεηα ζε 

ειεθηξηθή. Ζ κεραλή απηή είλαη κία ζχγρξνλε γελλήηξηα ρσξίο ςήθηξεο θαη θηλείηαη απφ κία 

κεραλή εζσηεξηθήο θαχζεσο diesel. Οη παξαπάλσ πεγέο εθεδξείαο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 
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θαη ζε απηφ ην θεθάιαην ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ κειέηε εγθαηάζηαζεο Ζιεθηξνπαξαγσγνχ 

Εεχγνπο (Ζ/Ε) γηα ηηο αλάγθεο εθεδξείαο ηνπ λαππεγείνπ. 

9.2 Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεύγε (Ζ/Ε) 

Σα ειεθηξνπαξαγσγά δεχγε κπαίλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ δσή καο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα γηα ηνπ εμήο ιφγνπο : 

 H ζπλερφκελε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ επηβάιιεη ηελ ζπλερή ηξνθνδνζία κε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα.  

 Σν θφζηνο ησλ ειεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία 

ρξφληα θαη είλαη πην πξνζηηφ.   

 Με ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρεη κεησζεί ν φγθνο ησλ Ζ/Ε ζεκαληηθά κε 

απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην εχθνιε ε εγθαηάζηαζή ηνπο.  

 Οη ληεδεινγελλήηξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο δηφηη έρνπλ γξήγνξε εθθίλεζε θαη 

κέζα ζε ρξφλνπο κηθξφηεξνπο ησλ 15sec κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ ην θνξηίν. Δπίζεο 

είλαη ηθαλέο λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο ζην θνξηίν θαηά έλα ηξφπν ψζηε ε 

ηάζε λα κε βπζηζηεί ή αλπςσζεί πάλσ απφ 8% κε ηελ απψιεηα ή ηελ επηβνιή 

πιήξνπο θνξηίνπ. Καηαζθεπάδνληαη γηα ηζρχεηο απφ κεξηθά kVA κέρξη θαη δεθάδεο 

MVA. Οη ληεδεινγελλήηξηεο πξνζθέξνληαη ζπλαξκνινγεκέλεο ή γηα εγθαηάζηαζε ζε 

ζηεγαζκέλν ρψξν (αλνηθηνχ ηχπνπ) ,ή ζε ραιχβδηλν πεξίβιεκα- container (θιεηζηνχ 

ηχπνπ) ηξνρήιαην ηχπνπ trailer ή φρη. 

9.3 Μεραληζκόο ιεηηνπξγίαο Ζ/Ε 

Ζ κεραλή diesel είλαη εκβνινθφξνο θαη θηλεί κέζσ ελφο ειαζηηθνχ ζπκπιέθηε κηα 

ζχγρξνλε γελλήηξηα ρσξίο ςήθηξεο. Ζ ζχγρξνλε γελλήηξηα κεηαηξέπεη ηελ κεραληθή 

ελέξγεηα ζε ελαιιαζζφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Γηα λα ιεηηνπξγήζεη κηα ζχγρξνλε 

γελλήηξηα ρξεηάδεηαη ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ηπιίγκαηνο ηνπ δξνκέα ηεο κε ζπλερέο ξεχκα. Απηφ 

ην ξεχκα δεκηνπξγεί καγλεηηθφ πεδίν ζην εζσηεξηθφ ηεο γελλήηξηαο θαη θαζψο ν δξνκέαο 

πεξηζηξέθεηαη παίξλνληαο θίλεζε απφ θάπνηα εμσηεξηθή θηλεηήξηα κεραλή (κεραλή diesel), 

ην πεδίν πεξηζηξέθεηαη καδί ηνπ. Σέινο ην ζηξεθφκελν καγλεηηθφ πεδίν παξάγεη ηξηθαζηθή 

ηάζε ζηα ηπιίγκαηα ηνπ ζηάηε ε νπνία εκθαλίδεηαη ζηελ έμνδν ηεο κεραλήο. 

 

9.4  πλδεζκνινγία ηνπ Ζ/Ε κε ην πεδίν κεηαγσγήο ηζρύνο 

Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζπλδέεηαη κε ηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεσο κέζσ ηνπ πεδίνπ 

κεηαγσγήο ηζρχνο. Σν πεδίν απηφ απνηειείηαη απφ έλαλ πίλαθα κέζσ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε 

επηινγή ηξνθνδνζίαο ηνπ θηηξίνπ, είηε απφ ∆ΔΖ είηε απφ ην Ζ/Ε. ηνλ πίλαθα απηφλ πξέπεη 

λα ζπλδεζνχλ ηα θαιψδηα ηζρχνο πνπ έξρνληαη απφ ηνλ δηαθφπηε εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο αιιά 

θαη ηα αληίζηνηρα θαιψδηα πνπ έξρνληαη απφ ηελ παξνρή ηεο ∆ΔΖ. Δπίζεο ζην πεδίν 

κεηαγσγήο ζπλδένληαη ηα θαιψδηα απηνκαηηζκνχ πνπ κεηαθέξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ην 

Ζ/Ε ζην πεδίν κεηαγσγήο θαη αληίζηξνθα, θαζψο θαη ηα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο κε ξεχκα 

∆ΔΖ γηα ηνλ θνξηηζηή κπαηαξηψλ θαη ηηο πξνζεξκάλζεηο πνπ βξίζθνληαη επάλσ ζην Ζ/Ε. 

Πξέπεη λα ππάξμεη πξνζνρή ζηα παξαθάησ ηξία ζεκεία :  
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1. Πξνζνρή ζηνπο νπδεηέξνπο ηεο ∆ΔΖ θαη ηνπ Ζ/Ε ψζηε λα κελ γίλεη κπέξδεκα γηαηί 

ζε αληίζεηε πεξίπησζε πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα θαη δεκηέο. 

2. ηελ θάζε ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα γλσξίδνπκε πφζα θαιψδηα 

απηνκαηηζκνχ ρξεηαδφκαζηε (δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ Ζ/Ε). 

3. Μεηά ην ηέινο ηεο ζχλδεζεο φισλ ησλ θαισδίσλ ειέγρνπκε φηη έξρεηαη ζσζηή 

παξνρή 230V γηα ηελ θφξηηζε ησλ κπαηαξηψλ θαη ησλ πξνζεξκάλζεσλ. Γηφηη ζε 

δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο (π.ρ. ραιαξή ζχλδεζε, θακέλε αζθάιεηα) ην Ζ/Ε δελ ζα 

είλαη ζε ζέζε λα εθθηλήζεη. 

 Σελ εξγαζία ηεο κεηαγσγήο ηελ εθηεινχλ κεηαγσγηθνί δηαθφπηεο απηφκαηνη ή κε . Οη 

δηαθφπηεο απηνί είλαη ηεηξαπνιηθνί , 3 θάζεηο θαη ν νπδέηεξνο. Ο αγσγφο ηεο γεηψζεσο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ νπδέηεξν ηεο γελλήηξηαο θαη θαηαιήγεη ζηνλ ηζνδπλακηθφ δπγφ 

γεηψζεσο. Έλαο ηεηξαπνιηθφο δηαθφπηεο έρεη ηηο εμήο ζέζεηο :  

1. Παξνρή απφ ∆ΔΖ  

0. Νεθξή πεξηνρή (εθηφο ∆ΔΖ θαη Ζ/Ε) 

2. Παξνρή Ζ/Ε 54 Υ 

 
Εηθόλα 9-1 

9.5 Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο 

 

Σν Ζ/Ε ζα κεζνιαβεί κεηαμχ ηνπ πίλαθα ξεπκαηνδφηεζεο θαη ηνπ πίλαθα δηαλνκήο, ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ δηθηχνπ ηεο ∆ΔΖ δηεξρφκελε κέζσ απηψλ ζα επηηεξείηαη απφ ηνλ 

επηηεξεηή ηάζεσο ηνπ Ζ/Ε θαη εθφζνλ θαη νη ηξεηο θάζεηο ηεο θχξηαο παξνρήο έρνπλ 

θαλνληθή ηάζε, ε εγθαηάζηαζε ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ θπξίσο παξνρή.  ε πεξίπησζε 

δηαθνπήο ή αθαηαιιειφηεηαο ηεο πνηφηεηαο ξεχκαηνο κίαο ή θαη πεξηζζνηέξσλ θάζεσλ ηεο 

∆ΔΖ, ζα δηεγείξεηαη απηφκαηα ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα, ζα δηαθφπηεη εληειψο ηε 

ξεπκαηνδφηεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ∆ΔΖ, ζα εθθηλεί ην Ζ/Ε θαη ζα αλαιακβάλεη ηα θνξηία ηεο 

θαηαλάισζεο. Όηαλ ιακβάλεηαη ην ζήκα φηη ππάξρεη πξφβιεκα ζην ξεχκα ηνπ δηθηχνπ, ζα 

αλνίγεη ε επαθή ηνπ ξεχκαηνο ηνπ δηθηχνπ θαη ζα ελεξγνπνηείηαη ην ρξνληθφ θαζπζηέξεζεο 

ζηελ εθθίλεζε. Ζ ξπζκηδφκελε απηή ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζα ζπληειεί ζηελ απνθπγή 

ιαλζαζκέλσλ εθθηλήζεσλ απφ ζηηγκηαίεο δηαθνπέο ∆ΔΖ ή ζε πεξίπησζε πνπ ε ηάζε 
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παξνπζηάδεη ζηηγκηαίεο δηαθπκάλζεηο. Όηαλ ν ρξφλνο ξχζκηζεο ηνπ ρξνληθνχ θαζπζηέξεζεο 

επέιζεη, ζα δίλεηαη ζήκα εθθίλεζεο.  Μεηά ηελ απνθαηάζηαζε θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ ηνπ 

δηθηχνπ ηεο ∆ΔΖ ζηελ θαλνληθή ηάζε, ζα ελεξγνπνηείηαη ην ρξνληθφ θαζπζηέξεζεο ηεο 

κεηαγσγήο απφ ην Ζ/Ε ζην δίθηπν θαη φηαλ παξέιζεη ν ξπζκηδφκελνο ρξφλνο ζα κεηάγεηαη ην 

θνξηίν ζηε ∆ΔΖ. Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο 

επαλεκθαληζηεί ζθάικα δηθηχνπ, ηφηε ζα αθπξψλεηαη ε εληνιή θξάηεζεο ηνπ Ζ/Ε θαη ζα 

γίλεηαη άκεζε κεηαγσγή ησλ θνξηίσλ ζην Ζ/Ε. Δάλ δελ εκθαληζηνχλ ζθάικαηα ζην δίθηπν 

ην ρξνληθφ ςχμεο ηνπ θηλεηήξα ζα εμαζθαιίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Ζ/Ε ρσξίο θνξηίν, ψζηε 

λα ςπρζεί ην Ζ/Ε πξηλ δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηνπ. Ο πίλαθαο απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ 

επηηξέπεη ηελ απηφκαηε εθθίλεζε ηνπ Ζ/Ε θαη δηαηίζεηαη ζε δχν πεδία :  

 Ζιεθηξνληθφ πεδίν ελδείμεσλ θαη απηνκαηηζκψλ, ην νπνίν ζα είλαη ζπλδεδεκέλν θαη 

ζηεξηγκέλν επί ηεο εληαίαο βάζεο ηνπ Ζ/Ε θαη ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη ην circuit 

breaker.  

 Αλεμάξηεην πεδίν κεηαγσγήο (ηζρχνο) επηηνίρην ή επηδαπέδην 

 

9.6 ύλδεζε ησλ γεηώζεσλ ζην Ζ/Ε 

Πάλσ ζην Ζ/Ε βξίζθνληαη δχν μερσξηζηνί αθξνδέθηεο γεηψζεσο :  Ο αθξνδέθηεο 

γεηψζεσο πξνζηαζίαο ν νπνίνο ζπλήζσο βξίζθεηαη ζην έλα πφδη ηεο γελλήηξηαο θαη εθεί 

ζπλδέεηαη αγσγφο πνπ έξρεηαη απφ ην ηξίγσλν γεηψζεσο ή απφ ηελ ζεκειηαθή γείσζε ηνπ 

θηηξίνπ.  Σν Ζ/Ε είλαη κία πεγή ηξηθαζηθνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο έηζη ρξεηάδεηαη κία γείσζε 

αθφκα, ηελ γείσζε ιεηηνπξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, γείσζε ηνπ νπδεηέξνπ θφκβνπ ηεο 

γελλήηξηαο. Ο αθξνδέθηεο ηεο γείσζεο ιεηηνπξγίαο βξίζθεηαη ζπλήζσο κέζα ζην πίλαθα ηνπ 

δηαθφπηε εμφδνπ ηεο γελλήηξηαο θαη εθεί ζπλδέεηαη αγσγφο πνπ έξρεηαη απφ μερσξηζηφ 

ηξίγσλν γεηψζεσο, αλεμάξηεην απφ ην ηξίγσλν γεηψζεσο πξνζηαζίαο. Δάλ φκσο ε γείσζε 

πξνζηαζίαο ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιχ θαιή κε R<1Ω (π.ρ. ζεκειηαθή γείσζε) ηφηε επηηξέπεηαη ε 

ρξήζε ηεο γείσζεο ηνπ θηηξίνπ θαη σο γείσζε ιεηηνπξγίαο.  

9.7 Δθθίλεζε θηλεηήξσλ κε ην Ζ/Ε  

Γηα ηελ εθθίλεζε θηλεηήξσλ ρξεηαδφκαζηε πνιιαπιάζηα δχλακε Ζ/Ε ζε ζρέζε κε ηνπο 

θηλεηήξεο. Απηφ εκθαλίδεηαη δηφηη ν θηλεηήξαο θαηά ηελ εθθίλεζή ηνπ κπνξεί λα ηξαβήμεη 

πνιιαπιάζηα ηεο νλνκαζηηθήο ηνπ έληαζεο κε απνηέιεζκα λα πξνθαιεί βχζηζκα ηεο ηάζεσο. 

Έηζη ην Ζ/Ε πξέπεη λα είλαη ηθαλφ λα ζεθψζεη ηελ εθθίλεζε θηλεηήξσλ ψζηε λα 

απνθεπρζνχλ πηζαλέο βιάβεο ζηνλ ππφινηπν εμνπιηζκφ αιιά θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπ θηλεηήξεο. 

Δίλαη επηζπκεηή κία πηψζε ηάζεσο κέρξη 15%. 

 

9.8 Πξνζδηνξηζκόο θνξηίνπ-Δπηινγή Ζ/Ε 

 

Γηα λα επηιέμνπκε γελλήηξηα απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, πξέπεη λα  

θαζνξηζηνχλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο: 

 πρλόηεηα. ηα επξσπατθά δίθηπα είλαη 50Hz 
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 Σάζε. Μπνξεί λα είλαη ρακειή απφ 110 έσο 660V, ή κέζε απφ 2400 έσο 4160V. 

 Αξηζκόο θάζεσλ. Λφγνπ ράξε 1 ή ηξεηο 

 Ηζρύο. Δίλαη ην πην θξίζηκν ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επηινγή ηεο γελλήηξηαο. 

Ζ ηζρχο ηεο γελλήηξηαο εμαξηάηαη απφ: 

 Σν ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ πξνβιέπεηαη λα ηξνθνδνηήζεη 

 Σν θνξηίν εθθίλεζεο 

 Σε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο 

 Σν πςφκεηξν απφ ηε ζάιαζζα, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ην H/Z 

9.8.1 Ζιεθηξηθό θνξηίν 

Σν ειεθηξηθφ θνξηίν απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν επηκέξνπο ειεθηξηθψλ θνξηίσλ. 

Δπνκέλσο, γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ηζρχ ηνπ, πξνζζέηνπκε ηελ ηζρχ ησλ επηκέξνπο θνξηίσλ. 

Γηα λα θαιπθζεί κειινληηθή αχμεζε ηνπ θνξηίν, ε ηζρχο πνπ ππνινγίζηεθε πξνζαπμάλεηαη 

θαηά 15 έσο 20%. 

 Φνξηία πνπ ρξεηάδνληαη εθεδξηθή ηξνθνδνζία: 

Πίλαθαο 9-2 

ΦΟΡΣΗΟ 
ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΝΑ 

ΦΟΡΣΗΟ 

Φσηηζκόο αζθαιείαο 0,067 kW 

Γεληθόο θσηηζκόο εμσηεξηθνύ ρώξνπ 55,5 kW 

Αληιεηηθό ζύζηεκα ππξόζβεζεο 60 kW 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ 

ΔΦΔΓΡΗΚΖ ΣΡΟΦΟΓΟΗΑ 115,6 kW 

 

Γηα ηελ θάιπςε κειινληηθψλ αλαγθψλ πξνζζέηνπκε ζηε ζπλνιηθή απαηηνχκελε 

ηξνθνδνζία 16%. Ζ ηζρχο πνπ ηειηθά ζέινπκε λα καο παξέρεη ε γελλήηξηα είλαη:  

   ,    %    ,      ,    

 

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηζρχ απηή, επηιέγεηαη ε γελλήηξηα κε ίδηα ή ιίγν κεγαιχηεξε ηζρχ 

απφ ηνλ θαηάινγν ησλ ηππνπνηεκέλσλ γελλεηξηψλ ησλ θαηαζθεπαζηψλ. ηνπο θαηαιφγνπο 

αλαθέξεηαη ζπλήζσο ε θαηλφκελε ηζρχ (Pθ), απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη απφ ελ πξαγκαηηθή 

ηζρχ (P) ηεο γελλήηξηαο, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ζπληειεζηή ηζρχνο 0,8 επαγσγηθφ. Αλ 

παξαδείγκαηνο ράξε επηιέμσ ηελ παξαθάησ γελλήηξηα θαη πνιιαπιαζηάζσ ηελ κεγίζηε 

θαηλφκελε ηζρχο κε ην ζπληειεζηή ηζρχνο ζα βξσ πνην είλαη ην κέγηζην θνξηίν πνπ κπνξεί λα 

ζεθψζεη θαη θαη’ επέθηαζε ζα ειέγμσ αλ ε επηινγή κνπ ήηαλ ζσζηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 
Εηθόλα 9-2 

 

Ζ γελλήηξηα πνπ επηιέρζεθε έρεη Pθ=165 kVA 

Με ζπληειεζηή ηζρχνο 0,8 ε ζπγθεθξηκέλε γελλήηξηα κπνξεί λα αλαιάβεη θνξηίν έσο θαη: 

     ,        

Άξα ε επηινγή ηεο γελλήηξηαο είλαη ζσζηή αθνχ είλαη ιίγν κεγαιχηεξε απφ ην ζπλνιηθφ 

θνξηίν εθεδξείαο πνπ εκείο ππνινγίζακε. 

9.8.2 Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο 

Θεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην ρψξν πνπ βξίζθεηαη ην 

Ζ/Ε. Ο ζρεδηαζκφο ηεο γελλήηξηαο γίλεηαη γηα ζεξκνθξαζία 40
ν
C, γηα λα απνθχγνπκε 

ππεξζέξκαλζε ηεο γελλήηξηαο, ε ηζρχο ηεο πξέπεη λα κεησζεί. Γηα ηε κεηαβνιή ηεο ηζρχνο 

δίλνληαη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο νη ζπληειεζηέο κείσζεο ηεο ηζρχνο. 

Πίλαθαο 9-3 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΜΔΗΧΖ ΗΥΤΟ 

45 
o
C 0,97 

50
 o
C 0,94 

55
 o
C 0,91 

60
 o
C 0,88 

 

Τπεξζέξκαλζε επέξρεηαη φηαλ μεπεξαζηεί ε κέγηζηε επηηξεπηή ζεξκνθξαζία ησλ 

ηπιηγκάησλ (ηπκπάλνπ, πεδίνπ), πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θαηεγνξία κφλσζεο θαη έρεη σο 
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απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κφλσζεο. Ζ ζπλήζεο δηάξθεηα δσήο ηεο 

κφλσζεο είλαη 100.000h ζπλερνχο ιεηηνπξγίαο ζηε κέγηζηε επηηξεπφκελε ζεξκνθξαζία. Οη 

θαηεγνξίεο κφλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο γελλήηξηεο ησλ Ζ/Ε είλαη ε Fθαη ε H. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΜΟΝΧΖ A E B F H 

Μέγηζηε επηηξεπόκελε αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο 

40
ν
C θαη θαλνληθή δηάξθεηα δσήο. 

60 75 

 

 

80 105 125 

 

 

9.8.3 Τςόκεηξν 

Γηα πςφκεηξν πάλσ απφ 1000 m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο 

ππθλφηεηαο ηνπ αέξα θαη επνκέλσο ηεο κηθξφηεξεο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αέξα, γηα 

λα απνθεπρζεί ε ππεξζέξκαλζε ηεο γελλήηξηαο, ε ηζρχο ηεο πξέπεη λα κεησζεί. Γηα ηελ 

κεηαβνιή ηεο ηζρχνο ρξεζηκνπνηνχληαη νη παξαθάησ ζπληειεζηέο γηα ηα αληίζηνηρα 

πςφκεηξα. 

Πίλαθαο 9-4 

ΤΦΟΜΔΣΡΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΜΔΗΧΖ ΗΥΤΟ 

1500 m 0,97 

2000 m 0,94 

2500 m 0,91 
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10 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

ΓΔΗΧΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

 

 

10.1 Γεληθά πεξί γεηώζεσλ 

Γείσζε είλαη ε αγψγηκε ζχλδεζε ελφο ζεκείνπ θάπνηνπ θπθιψκαηνο ή ελφο μέλνπ πξνο ην 

θχθισκα κεηαιιηθνχ αληηθεηκέλνπ κε ην έδαθνο, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ην ίδην 

δπλακηθφ κε ηε γε, ην νπνίν σο γλσζηφ θαηά ζχκβαζε ζεσξείηαη κεδέλ. Ζ γείσζε κπνξεί λα 

είλαη ζπλερήο ή λα δηαθφπηεηαη παξεκβάιινληαο έλα δηάθελν (ζπηλζεξηζηή), νπφηε κηιάκε γηα 

αλνηρηή γείσζε. Ζ ηειεπηαία ζπλαληάηαη, φρη φκσο θαηά θαλφλα, ζε εγθαηαζηάζεηο 

αιεμηθέξαπλσλ. Τπάξρνπλ ηξηψλ εηδψλ γεηψζεηο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπο νη νπνίεο 

ζπλήζσο ζπλππάξρνπλ ζηελ εγθαηάζηαζε. 

α. Γείσζε ιεηηνπξγίαο είλαη ε γείσζε ελφο ζεκείνπ ελφο ελεξγνχ θπθιψκαηνο, π.ρ. ε γείσζε 

ηνπ νπδεηέξνπ ελφο Μ θαη ε γείσζε ηνπ νπδέηεξνπ αγσγνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ γξακκή 

γείσζεο κπνξεί γεληθά λα έρεη απηεπαγσγέο ή αληηζηάζεηο ζηα δίθηπα ΗΣ ή λα είλαη ζπλερήο 

αγσγφο ζηα δίθηπα ΣΝ. 

β. Γείσζε πξνζηαζίαο είλαη ε γείσζε ελφο κεηαιιηθνχ κέξνπο πνπ δελ είλαη ζηνηρείν ηνπ 

θπθιψκαηνο γηα παξάδεηγκα νη γεηψζεηο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ελφο Τ κέζεο ηάζεο. Ζ 

γείσζε πξνζηαζίαο ζθνπφ έρεη ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ππεξβνιηθέο ηάζεηο επαθήο 

πνπ ελδέρεηαη λα εκθαληζηνχλ ζε πεξηπηψζεηο βιαβψλ ζηα αγψγηκα ηκήκαηα ειεθηξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ηα νπνία ζηελ θαλνληθή ηνπο ιεηηνπξγία έρνπλ κεδεληθή δηαθνξά δπλακηθνχ 

σο πξνο ηε γε. Με ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο γείσζεο πξνζηαζίαο ην ξεχκα δηαξξνήο ην νπνίν 

πξνθαιείηαη απφ βιάβε ηεο κφλσζεο δηάθνξσλ ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ ζην κεηαιιηθφ κέξνο 

ζπζθεπψλ, ή εμαξηεκάησλ νδεγείηαη άκεζα ζηε γε. Δίλαη δε πάληα ζπλερήο, δειαδή δελ 

παξεκβάιινληαη αληηζηάζεηο ή δηάθελα. Ζ γείσζε πξνζηαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν 

ηξφπνπο: 

1. Με άκεζε γείσζε 

2. Με νπδεηέξσζε 

γ. Ζ Γείσζε αζθαιείαο. Δίλαη ε γείσζε ελφο αγψγηκνπ ηκήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ πξνζηαζία θηηξίσλ, εθηηζέκελσλ κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ, ππιψλσλ ζηήξημεο γξακκψλ 

κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηε δηνρέηεπζε ξεπκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θεξαπλνχο, πξνο ηε γε. 

ηελ πξάμε ζπλήζσο ηα ηξία είδε γεηψζεσλ ζπλππάξρνπλ ζηηο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ζ εγθαηάζηαζε γείσζεο γηα λα είλαη απνδεθηή πξέπεη λα έρεη ζπλνιηθή ηηκή κηθξφηεξε ηνπ 

1Ω. 
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10.2 πζηήκαηα ζύλδεζεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο ΥΣ 

Όηαλ ν νπδέηεξνο κίαο πεγήο ελέξγεηαο ή ελφο ππνζηαζκνχ ζπλδέεηαη ζε θνηλή δηάηαμε 

γείσζεο κε ηνλ θχξην αγσγφ πξνζηαζίαο, (PE) ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ πνπ 

πξνθχπηεη νλνκάδεηαη νπδεηέξνπ θαη ζπκβνιίδεηαη σο TN. 

Δάλ ζε έλα ζχζηεκα TN ν νπδέηεξνο (N) ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο αγσγφο πξνζηαζίαο (PE) 

ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ πνπ πξνθχπηεη ζπκβνιίδεηαη σο TN-C ν δε αγσγφο 

ζπκβνιίδεηαη  σο PΔN. Σν ζχζηεκα απηφ επηηξέπεηαη λα εθαξκφδεηαη κφλν ζε εθηεηακέλα 

ειεθηξηθά δίθηπα. 

Δάλ ζε έλα ζχζηεκα TN ρξεζηκνπνηνχληαη ρσξηζηνί αγσγνί γηα πξνζηαζία (PE) θαη 

νπδέηεξν (N), ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ ζπκβνιίδεηαη σο TNS. Σν ζχζηεκα απηφ 

επηηξέπεηαη λα εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ειεθηξηθά δίθηπα θαη δελ πξέπεη νη δχν αγσγνί λα 

ζπλδένληαη ζε θακία ζέζε ηεο θαηαλάισζεο εθηφο απφ ηεο ζέζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο, 

δειαδή ζην κεηξεηή ή ζην γεληθφ πίλαθα δηαλνκήο. 

ε πνιιέο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο ην ζχζηεκα ζχλδεζεο ησλ γεηψζεσλ είλαη TT, ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ν θχξηνο αγσγφο πξνζηαζία (PE) 

θαηαιήγεη ζηε δηάηαμε γείσζεο πξνζηαζίαο πνπ έρεη σο γείσζε ηελ ηνπηθή ζεκειηαθή γείσζε 

ηνπ θαηαλαισηή θαη ν νπδέηεξνο (N) θαηαιήγεη ζηε δηάηαμε γείσζεο ηνπ κεηαζρεκαηηζηή 

δηαλνκήο ηεο ΓΔΖ. ην ζχζηεκα άκεζεο γείσζεο (ΣΣ) νη δχν αγσγνί δελ πξέπεη λα 

ζπλδένληαη ζε θακία ζέζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζε. 

Όηαλ ν θαηαλαισηήο έρεη δηθφ ηνπ ππνζηαζκφ φπσο ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαιχνπκε θαη 

δελ ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ έρεη ην δηθαίσκα λα θαζηεξψζεη 

φπνηα κέζνδν  πξνζηαζίαο  επηζπκεί (άκεζε γείσζε ή νπδεηέξσζε). Γελ έρεη φκσο ηε 

δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη θαη ηηο δχν κεζφδνπο πξνζηαζίαο.  

Γηα ιφγνπο κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο επηιέρζεθε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ρακειήο ηάζεο ηνπ 

λαππεγείνπ ε νπδεηεξνγείσζε (ΣΝ). 

ε θαηαλαισηέο ΥΣ δχν είλαη ηα θπθιψκαηα πνπ πξέπεη λα γεησζνχλ: 

1. Ο νπδέηεξνο ζην κεηξεηήο θαη πξνζηίζεηαη ν αγσγφο πξνζηαζίαο 

2. Σν ζχζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο (αλ ππάξρεη). 

Αλ ππάξρνπλ πνιινί πίλαθεο ΥΣ αξθεί λα γεησζεί ν νπδέηεξνο ζηνλ θχξην πίλαθα δηαλνκήο.  

10.3 Θεκειηαθή γείσζε 

Με βάζε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384 ε ζεκειηαθή γείσζε πξνβιέπεηαη σο βαζηθή γείσζε 

πξνζηαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο ζε φιεο ηηο λεναλαγεηξφκελεο νηθνδνκέο. Απνηειείηαη απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα κεηαιιηθά ζηνηρεία θαηαζθεπαζκέλα απφ ραιθφ ή ράιπβα ζεξκά 

επηςεπδαξγπξνκέλν ή αλνμείδσην ράιπβα, δηάθνξσλ ηχπσλ θαη δηαζηάζεσλ φπσο ξάβδνη, 

γπκλνί αγσγνί, πιάθεο, ηα νπνία ζπλδένληαη αγψγηκα κεηαμχ ηνπο. Οη θαηαζθεπέο απηέο ή 

θνηλψο ειεθηξφδηα γείσζεο, κπήγνληηα ή ζάβνληαη ζηε γε ζρεκαηίδνληαο νπνηνδήπνηε 

θαλνληθφ ή αθαλφληζην γεσκεηξηθφ ζρήκα. Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ ηελ θαιχηεξε 

αγψγηκε ζχλδεζή ηνπο κε ηε γε, επηδηψθεηαη ε ηνπνζέηεζε λα γίλεηαη ζε καιαθά εδάθε 

θαιήο αγσγηκφηεηαο, ή αλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, λα πεξηβάιινληαη κε θπζηθά ή 

βηνκεραλνπνηεκέλα βειηησηηθά πιηθά κε πξφζζεηεο ηδηφηεηεο  πνπ δελ έρνπλ ηα θπζηθά.  
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Εηθόλα 10-1 

10.3.1 Ηδηόηεηεο ζεκειηαθήο γείσζεο 

Ζ ζεκειηαθή γείσζε ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε ηνλ  νπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ, απνθηψληαο ηηκή 

αληίζηαζεο ζρεδφλ πάληα κηθξφηεξε απφ ηελ ηηκή νπνηνπδήπνηε άιινπ ηχπνπ γείσζεο. Ζ 

ζεκειηαθή γείσζε παξνπζηάδεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα. 

 Έρεη ζρεδφλ πάληα ρακειή ηηκή αληίζηαζεο, γηαηί θαζψο ζπλδέεηαη ειεθηξηθά κε ηνλ 

νπιηζκφ ηνπ θηηξίνπ, πξνζηίζεηαη ζην φιν κήθνο ηεο ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ 

νπιηζκνχ. Έλαο άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο είλαη ην ζρεηηθά κεγάιν βάζνο 

εγθαηάζηαζεο φπνπ ε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο είλαη κεγαιχηεξε. 

 Παξνπζηάδεη ζηαζεξή ηηκή αληίζηαζεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ιφγσ ηνπ 

βάζνπο πνπ εγθαζίζηαηαη,  δηφηη, ε ζπγθέληξσζε πγξαζίαο ηνπ ππεδάθνπο ζηηο 

δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο είλαη ζρεδφλ ζηαζεξή. 

 Ο εγθηβσηηζκφο ηεο κέζα ζην ζθπξφδεκα ηεο ζεκειίσζεο ηεο παξέρεη πιήξε 

κεραληθή πξνζηαζία απφ εθζθαθέο, ζπλεξγείσλ φπσο ΟΣΔ, ΓΔΖ θαη ιφγσ ηεο 

αιθαιηθήο πθήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο καθξνρξφληα αληνρή φζν θαη θείλε ηνπ νπιηζκνχ 

ηνπ θηηξίνπ. 

 Λφγσ ηεο κηθξήο αληίζηαζεο πνπ έρεη θαη ιφγσ ηνπ βάζνπο πνπ βξίζθεηαη, νη ηπρφλ 

βεκαηηθέο ηάζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εθηφο ηνπ θηηξίνπ είλαη ζπλήζσο ζε ηηκέο 

κηθξφηεξεο απφ ηηο κέγηζηεο απνδεθηέο , ρσξίο ηελ αλάγθε ιήςεο πξφζζεησλ κέηξσλ 

πνπ απαηηνχλ νη άιιεο κνξθέο γεηψζεσλ, ελψ ζην εζσηεξηθφ ε εμάιεηςή ηνπο είλαη 

πιήξεο, ιφγσ ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ηνλ νπιηζκφ. 

 Ζ έθηαζε  θαη ζεκειίσζε ηνπ θηεξίνπ πεξηκεηξηθά θαη εγθάξζηα, εμππεξεηνχλ ηελ 

πξνζηαζία απφ ηάζεηο επαθήο θαζψο νη δεκηνπξγνχκελεο ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο 

δελ επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε επηθίλδπλσλ ηάζεσλ ζε κεραλήκαηα θαη κεηαιιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 
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 Δίλαη εχθνιε ε πξφβιεςε αλακνλψλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ηζνδπλακηθψλ 

ζπλδέζεσλ ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ ζε νπνηαλδήπνηε ζέζε 

θαη αλ βξίζθνληαη. 

 Παξνπζηάδεη επειημία έλαληη άιισλ ηχπσλ γεηψζεσλ θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

παξάιιεια θαη γηα γείσζε πζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) 

κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο ηεο ζε κειινληηθή εγθαηάζηαζή ηεο. Έρνληαο κφλν 

πξνβιέςεη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαζφδσλ κέζα ζηα ππνζηπιψκαηα είλαη 

δπλαηή ε νινθιήξσζή ηνπ κε ηελ εγθαηάζηαζε κφλν ηνπ ζπιιεθηήξηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Σν θφζηνο ηεο είλαη ρακειφηεξν απφ εθείλν άιισλ ηχπσλ γεηψζεσλ πνπ παξέρνπλ ην 

ίδην κε ηε ζεκειηαθή γείσζε απνηέιεζκα , ρσξίο λα ιεθζεί ππ’ φςε ε παξάκεηξνο ηεο 

δηαρξνληθφηεηάο ηεο. Γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο δελ απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο νχηε 

επηπιένλ ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, φπσο νη άιινη ηχπνη γεηψζεσλ. 

 Με πξφβιεςε αλακνλψλ ζηε ζηάζκε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ είλαη δπλαηή ε 

ζχλδεζή ηεο κε πξφζζεηα ειεθηξφδηα γείσζεο εθ’ φζνλ θαηαζηεί αλαγθαία ε 

βειηίσζή ηεο. 

 

10.3.2 Αληίζηαζε γείσζεο 

Αληίζηαζε γείσζεο είλαη ε αληίζηαζε απφ ην ειεθηξφδην γείσζεο κέρξη ηελ άπεηξε γε, 

φηαλ δελ ππάξρνπλ άιια ειεθηξφδηα ζην έδαθνο. Άπεηξε γε είλαη έλα ζεκείν ζηελ επηθάλεηα 

ζε άπεηξε απφζηαζε απφ ησλ γεησηή. Λακβάλεηαη ζαλ ζεκείν αλαθνξάο ησλ δπλακηθψλ θαη 

ιέκε φηη ε ηάζε ηεο άπεηξεο γεο είλαη κεδέλ. Πξαθηηθά άπεηξε απφζηαζε ζεσξείηαη 5 κε 10 

θνξέο επί ηεο κεγαιχηεξεο δηάζηαζεο ηνπ γεησηή. 

Αλ έλαο γεησηήο ηεζεί ππφ ηάζε σο πξνο άπεηξε γε, δεκηνπξγείηαη έλα πεδίν ξνήο θαη 

δπλακηθνχ γχξσ απφ ην γεησηή. Όζν πεξηζζφηεξν απνκαθξπλφκαζηε απφ ην γεησηή ηφζν 

κεηψλεηαη ε ηάζε. Σν δηάγξακκα ηάζεο-απφζηαζεο νλνκάδεηαη ρνάλε δπλακηθνχ ηνπ γεησηή, 

απφ ηε ρνάλε κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο ηελ ηάζε επαθήο θαη ηε βεκαηηθή ηάζε. Ζ πηψζε 

ηάζεο είλαη ίζε κε ηελ πηψζε ηάζεο ζε απφζηαζε ζην έδαθνο κήθνπο 1 m απφ ηνλ γεησηή. Ζ 

βεκαηηθή ηάζε είλαη ε κέγηζηε πηψζε ηάζεο ζε κήθνο 1 m θαηά κήθνο ηνπ πεδίνπ ξνήο 

ξεχκαηνο, ζηελ πεξηνρή ηνπ εδάθνπο πνπ καο ελδηαθέξεη. 

Ζ ρνάλε δπλακηθνχ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ είλαη 

νκνηνγελέο αιιά απφ ηε γεσκεηξία ηνπ γεησηή. Ζ ρνάλε δπλακηθνχ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο 

γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ζθάικαηνο ζηε κέηξεζε ηεο αληίζηαζεο ηνπ γεησηή. 
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Εηθόλα 10-2 

Ζ αληίζηαζε ηνπ γεησηή εμαξηάηαη απφ ηελ εηδηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο, ε νπνία 

επεξεάδεηαη απφ: 

 Σν είδνο ηνπ εδάθνπο. Έλα ειψδεο έδαθνο έρεη πνιχ κηθξφηεξε αληίζηαζε απφ έλα 

μεξφ έδαθνο. 

 Σε ζεξκνθξαζία. Ζ αληίζηαζε κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

 Σν βάζνο φπνπ βξίζθεηαη ν γεησηήο. Σν κεγαιχηεξν βάζνο παξνπζηάδεη ην 

πιενλέθηεκα ηεο ζηαζεξφηεηαο ηεο αληίζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Σε κνξθε ηεο ηάζεο. 

10.4 Γείσζε εγθαηάζηαζεο ΜΣ 

ηνπο ππνζηαζκνχο, φπσο θαη ζηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο, είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή 

γεηψζεσλ, ψζηε ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βξεζνχλ ππφ ηάζε λα κεηαβηβάδνπλ ην ξεχκα 

πξνο ηε γε. Ζ γείσζε ζηνπο ππνζηαζκνχο γίλεηαη γηα δχν ιφγνπο: 

1. Γηα πξνζηαζία αηφκσλ απφ επηθίλδπλεο ηάζεο επαθήο θαη βεκαηηθέο ηάζεηο ζε 

βξαρπθπθιψκαηα κεηαμχ ηάζεο θαη γεο ζηε ΜΣ. 

2. Γηαηί ρξεηάδεηαη γείσζε ιεηηνπξγίαο ηνπ νπδέηεξνπ ηνπ Μ/ θαη γείσζε πξνζηαζίαο  

ζηελ πιεπξά ηεο ΥΣ γηα πξνζηαζία αηφκσλ απφ επηθίλδπλεο ηάζεο επαθήο. 

ηνπο θαηαλαισηέο κέζεο ηάζεο πξέπεη λα γεησζνχλ ηα εμήο θπθιψκαηα: 

 Οη απαγσγείο ηάζεο ζηελ είζνδν ηνπ ππνζηαζκνχ, ζηνλ ελαέξην ζηχιν ηεο ΓΔΖ 

 Σα κεηαιιηθά κέξε ζην Μ/ θαη ηηο θπςέιεο ΜΣ 

 Ο νπδέηεξνο θφκβνο ηνπ Μ/ 

 Ζ γείσζε ζπιιεθηεξίνπ θεξαπλψλ 
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 Σν κεραλνζηάζην ηνπ Ζ/Ε 

Ζ γείσζε ΜΣ θέξεη ζεκαληηθφηαηα ξεχκαηα ζε ζθάικαηα γεο. Σν κέγηζην ξεχκα πνπ 

κπνξεί λα ξέεη είλαη 1000 Α θαη ε δηάξθεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ξχζκεζε ησλ ΖΝ γεο 

πνπ είλαη ζπλήζσο 80 Α. Σα ξεχκαηα ζε ζθάικαηα γεο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

ζεκαληηθέο βεκαηηθέο ηάζεηο θαη ηάζεηο επαθήο, γηα ην ιφγν απηφ επηδηψθνληαη κηθξέο 

αληηζηάζεηο γεηψζεηο. 

 Αλάινγα κε ηελ ηηκή ηεο γείσζεο πνπ επηηπγράλεηαη δηαθξίλνληαη δχν πεξηπηψζεηο 

ζην ζρεδηαζκφ ηεο γείσζεο. 

1. πλνιηθή αληίζηαζε γείσζεο <1 Ω. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ΜΣ θαη ηνπ νπδέηεξνπ 

θφκβνπ ηνπ Μ/ ζηε ΥΣ επηηξέπεηαη θαη ελδείθλπηαη λα είλαη θνηλέο αλεμάξηεηα απφ 

ηε κέζνδν πξνζηαζίαο ζε ηάζεηο επαθήο ηεο εγθαηάζηαζεο ΥΣ. Όηαλ ν Τ/ 

ηξνθνδνηείηαη απφ ππφγεην δίθηπν ην κήθνο ηνπ νπνίνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ 1200 m, 

ηφηε ε αληίζηαζε γείσζεο είλαη κηθξφηεξε απφ 1 Ω θαη απηφ πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ θαηαλαισηή. 

2. πλνιηθή αληίζηαζε γείσζεο >1 Ω. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο ΜΣ ηνπ Τ/ 

πξέπεη λα δηαρσξηζηεί απφ ηε γείσζε ηνπ νπδέηεξνπ ηνπ Μ/ ζηε ΥΣ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ κέζνδν πξνζηαζίαο απφ ηάζεηο επαθήο ηεο εγθαηάζηαζεο ΥΣ. Οη δχν γεησηέο 

ΜΣ θαη ΥΣ πξέπεη λα απέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 20 m ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζε. Ζ αληίζηαζε γείσζεο ησλ γεησηψλ κέζεο ηάζεο πξέπεη λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ 40 Ω ελψ ε αληίζηαζε γείσζεο ΥΣ πξέπεη λα είλαη νπσζδήπνηε 

κηθξφηεξε ησλ 10 Ω θαη αλ απηφ δελ επηηεπρζεη πξέπεη λα ιεθζνχλ θαηάιιεια κέηξα 

φπσο ηζνδπλακηθφ πιέγκα θαη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο. 

Ζ γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ηεο παξνρήο ΜΣ πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηεο παξνρήο. Δπεηδή ε παξνρή πνπ επηιέρζεθε ζην 6
ν
 θεθάιαην γηα ηελ παξνχζα κειέηε είλαη 

ηχπνπ Α ζα αλαθεξζνχκε κφλν ζε απηή ηελ πεξίπησζε.  

ε παξνρέο εμσηεξηθνχ ρψξνπ ηα αιεμηθέξαπλα ηεο ΓΔΖ γεηψλνληαη ζε ηδηαίηεξν γεησηή  

πνπ είλαη θαηαζθεπήο  ηεο ΓΔΖ. Σα κεηαιιηθά κέξε ηεο ΜΣ θαη ηεο ΥΣ γεηψλνληαη ζε θνηλή 

εγθαηάζηαζε γείσζεο, ηα νπνία είλαη: 

 Οη κεηξεηέο  

 Σα αιεμηθέξαπλα ηνπ θαηαλαισηή 

 Οη καλδχεο ησλ θαισδίσλ ΜΣ 

 Σα κεηαιιηθά κέξε ησλ θπςειψλ ΜΣ ηνπ θαηαλαισηή 

 Σν δνρείν ηνπ Μ/ 

 Ο νπδέηεξνο ηεο ΥΣ 

Οη εγθαηαζηάζεηο γείσζεο είλαη ηξεηο. Ζ πξψηε (ξάβδνο) είλαη απηή ησλ αιεμηθέξαπλσλ 

ηεο ΓΔΖ, ε δεχηεξε (ξάβδνο) είλαη ζην ζηχιν ησλ κεηξεηψλ θαη ε ηξίηε (ζεκειηαθή) ζηνλ 

εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ θαηαλαισηή. ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εζσηεξηθνχ  ρψξνπ ηνπνζεηήζεθαλ 

ηαηλίεο γαιβαληζκέλνπ ράιπβα 30٠3,5 mm
2
 ζε βάζνο 5 cm ζην κπεηφλ παξάιιεια θαη ζε 

απφζηαζε 0,5-0,7 m ε κία απφ ηελ άιιε ζε απηέο ζπγθνιιήζεθαλ ηα κεηαιιηθά κέξε ησλ 

θπςειψλ θαη νη γεησηέο. 
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11 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

 

HΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΠΛΟΗΟΤ 

 

11.1 Δηζαγσγή 

Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ επηβαηλφλησλ. Ζ θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ απνηειεί έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

απηάξθεηα θαη αμηνπηζηία θαη απνηειείηαη απφ ηξία θχξηα ππνζπζηήκαηα: 

 Σν ζχζηεκα ηζρχνο 

 Σν ζχζηεκα θσηηζκνχ 

 Σν ζχζηεκα επηθνηλσληψλ-λαπζηπινΐαο 

Ζ δηαξθψο απμαλφκελε ρξήζε ηεο ειεθηξνπξφσζεο έρεη δεκηνπξγήζεη λέα δεδνκέλα θαη 

κεγαιχηεξεο ειεθηξηθέο απαηηήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, ηνπ ειέγρνπ, ηεο 

δηαλνκήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο ειεθηξηθήο ηζρχνο. 

11.2 Καλνληζκνί θαη δηεζλήο ζπκβάζεηο 

Νενγλψκνλεο νλνκάδνληαη νη εηαηξείεο ηαμηλφκεζεο πινίσλ ( Classification Societies). 

Πξφθεηηαη γηα επηθεξδήο ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη φρη θξαηηθνχο, νη νπνίνη φκσο είλαη 

αλαγλσξηζκέλνη απφ ην θξάηνο, κε θχξην ζθνπφ ηνπο ηελ επηζεψξεζε θαη ηελ ηαμηλφκεζε 

ησλ πινίσλ ζε θιάζεηο, ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηνπλ νη ίδηνη, ηεξψληαο σο βάζε 

ηηο δηαηάμεηο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ δηεζλψλ ζπκβάζεσλ ηνπ IMO, φπσο ηε SOLAS.  

Ο Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο (International Maritime Organization-ΗΜΟ) είλαη 

εμεηδηθεπκέλνο νξγαληζκφο ηνπ ΟΖΔ θαη ζπληζηά ηελ αξρή πνπ θαζνξίδεη ηα παγθφζκηα 

πξφηππα ζρεηηθά ηε δηεζλή λαπηηιία. 

Οη πεξηζζφηεξνη θαλνληζκνί πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζηε λαπηηιία έρνπλ θαηαξηηζηεί θαη 

ηζρχνπλ ζε δηεζλέο επίπεδν, γεγνλφο ην νπνίν επηβάιιεηαη ζηελ νπζία απφ ηε θχζε ηεο 

λαπηηιίαο ε νπνία έρεη γλήζηα δηεζλή ραξαθηήξα. Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηελ Αζθάιεηα ηεο 

Αλζξψπηλεο Εσήο ζηε Θάιαζζα, 1974 (SOLAS 74) ζεσξείηαη σο ε πην ζεκαληηθή θαη επξεία 

δηεζλήο ζχκβαζε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο. Κχξηνο ζθνπφο ηεο χκβαζεο 

είλαη λα ζέηεη ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ησλ πινίσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηά ηνπο, πξνζαξκφδνληαο απηέο ηηο 

πξνδηαγξαθέο ζηηο εθάζηνηε ηερληθέο γλψζεηο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. 

Σέινο φπσο ππάξρεη γηα ηα απηνθίλεηα ν Κψδηθαο Οδηθήο Κπθινθνξίαο , έηζη θαη γηα ηα 

ζθάθε ππάξρεη ν Γηεζλήο Καλνληζκφο γηα Απνθπγή πγθξνχζεσλ ζηε Θάιαζζα 

(COLREGs). Οπζηαζηηθά, κέζσ ηνπ COLREGs, νξίδνληαη νη θαλφλεο πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχληαη ζηε ζάιαζζα απφ φια ηα ζθάθε, κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ζπγθξνχζεσλ. 
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11.3 πζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πινίσλ 

Σν ηππηθφ ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πινίνπ απνηειείηαη απφ ηηο ζπζθεπέο θαη ηνλ 

εμνπιηζκφ παξαγσγήο, κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαζψο επίζεο θαη 

απφ ηνπο δηάθνξνπο θαηαλαισηέο. Σα θχξηα ζηνηρεία πνπ ην απαξηίδνπλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. πλήζσο απνηεινχληαη απφ ηξεηο ειεθηξνγελλήηξηεο 

(diesel generators, DG) απφ ηηο νπνίεο ζπλήζσο ε κηα είλαη ζε εθεδξεία. ε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη αμνληθέο γελλήηξηεο (shaft generators, SG) νη νπνίεο 

είλαη ειεθηξηθέο κεραλέο πνπ παίξλνπλ θίλεζε απφ ηνλ ειηθνθφξν άμνλα ηνπ πινίνπ 

θαζψο θαη ζηξφβηινγελλήηξηεο (turbo generators, TG).  

 Κχξηνο πίλαθαο καδί κε ηηο δηαηάμεηο πξνζηαζίαο, ηνπο δηαθφπηεο, ηα φξγαλα ειέγρνπ 

θαη ηνπο θχξηνπο δπγνχο δηαλνκήο. 

 Ζιεθηξηθφο πίλαθαο αλάγθεο (emergency) πνπ θαιχπηεη κφλν θξίζηκα θνξηία. 

 Καιψδηα κεηαθνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 Ζιεθηξηθνί θαηαλαισηέο πνπ ελδέρεηαη λα είλαη θαη κεγάινη θηλεηήξεο, ζπγθξίζηκεο 

νλνκαζηηθήο ηζρχνο κε απηήλ ησλ γελλεηξηψλ φπσο θηλεηήξεο πξφσζεο, αληιηψλ 

θνξηίνπ. 

Οη ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ πξέπεη λα είλαη έηζη ζρεδηαζκέλεο ψζηε: 

 Να εμαζθαιίδνληαη νη θαλνληθέο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ θαη νη 

ειάρηζηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζην πινίν ρσξίο ηελ θαηαθπγή ζηελ πεγή 

ειεθηξηθήο ηζρχνο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Να εμαζθαιίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ είλαη αλαγθαίνο γηα ηελ 

αζθάιεηα ηνπ πινίνπ θάησ απφ ζπλζήθεο έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Να δηαζθαιίδεηαη ε αζθάιεηα ησλ επηβαηψλ, ηνπ πιεξψκαηνο θαη ηνπ πινίνπ απφ 

ειεθηξηθνχο θηλδχλνπο. 

 
Εηθόλα 11-1 
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11.4 Γηαθνξέο ειεθηξηθνύ ζπζηήκαηνο πινίνπ κε έλα ζύζηεκα μεξάο 

Σν ειεθηξηθφ ζχζηεκα ησλ πινίσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα απηφλνκν, κηθξήο 

θιίκαθαο βηνκεραληθνχ ηχπν .Ζ.Δ, ην νπνίν φκσο παξνπζηάδεη ηηο εμήο ηδηαηηεξφηεηεο ζε 

ζρέζε κε έλα επεηξσηηθφ ειεθηξηθφ ζχζηεκα: 

Πξφθεηηαη γηα ζπγθεληξσκέλα δίθηπα κε δηαθεθξηκέλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο θαη 

θαηαλαισηψλ ζπγθεληξσκέλα ζε πνιχ κηθξφ ρψξν αλά κνλάδα ηζρχνο (ζε ζχγρξνλεο 

λαππεγήζεηο κε ειεθηξηθή πξφσζε, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θηάλεη ηα 40-80 ΜW ζε έθηαζε 

κεξηθψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ). 

Όιν ζχζηεκα είλαη απηφλνκν θαη ε κφλε εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο είλαη ην 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο αλάγθεο ην νπνίν φκσο είλαη ηθαλφ λα ηξνθνδνηήζεη νξηζκέλα 

κφλν θνξηία αλάγθεο. Γηα ην ιφγν απηφ ην φιν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη εμαηξεηηθά 

αμηφπηζην. 

Σν δίθηπν γείσζήο ηνπ είλαη θαηά θαλφλα αγείσην (ΗΣ). Ζ δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο γίλεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο (θαισδηψζεηο, κεηαζρεκαηηζηέο, δηαθφπηεο 

θιπ) πνιχ πεξηνξηζκέλνπ κήθνπο (ηεο ηάμεο ησλ 50 έσο ην πνιχ 1000 κέηξσλ). 

ε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα μεξάο, απνηεινχληαη απφ ππνζπζηήκαηα ζπλερνχο 

ξεχκαηνο (Ρ) θαη ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο (ΔΡ), ζην νπνίν κάιηζηα ΔΡ κπνξεί θαλείο 

ελίνηε λα δηαθξίλεη πεξηζζφηεξεο απφ κία ζπρλφηεηεο ιεηηνπξγίαο (ε γλσζηή «βηνκεραληθή 

ζπρλφηεηα» ησλ 50 ή 60 Hz, αιιά θαη απηή ησλ 400 Hz γηα εμεηδηθεπκέλνπ ηχπνπ 

θαηαλαισηέο, φπσο φξγαλα λαπζηπινΐαο, ξαληάξ. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ πινίσλ, ην ειεθηξηθφ δίθηπν είλαη ηξηθαζηθφ DC 440 V ζχζηεκα κε 

κνλσκέλν ηνλ νπδέηεξν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν νπδέηεξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ γελλεηξηψλ ζε 

ζπλδεζκνινγία αζηέξα δελ είλαη γεησκέλνο ζηε γάζηξα ηνπ πινίνπ. ηα επξσπατθά πινία ε 

ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ηάζε 380 V. ε πινία κε πνιχ κεγάια θνξηία φπσο κεγάια 

θξνπαδηεξφπινηα, ην θχξην δίθηπν κπνξεί λα ηξνθνδνηείηαη κέζσ γελλεηξηψλ πςειήο ηάζεο 

3,3 kV, 6,6 kV αθφκα θαη 11 kV γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο 

θαη ζπλεπψο ηεο απαξαίηεηεο δηαηνκήο ησλ θαισδίσλ ηξνθνδνζίαο. 

 

11.5 Ζιεθηξνινγηθέο δηαηάμεηο ελόο πινίνπ 

Όια ηα πινία έρνπλ θάπνηεο αθξηβείο ειεθηξνινγηθέο δηαηάμεηο γηα ηε βαζηθή ιεηηνπξγία θαη 

ηελ θαηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηα πξφηππα αζθαιείαο. Απηέο νη 

δηαηάμεηο είλαη νη παξαθάησ: 

 Ζιεθηξνγελλήηξηεο 

 Γελλήηξηα εθηάθηνπ αλάγθεο 

 Γηεζλήο ιήςε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ μεξά 

 Κεληξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

 Πίλαθαο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηάθηνπ αλάγθεο 

 Μεηαζρεκαηηζηέο ππνβηβαζκνχ 

 Πίλαθεο θψησλ λαπζηπινΐαο 

 χζηεκα ππξαλίρλεπζεο 

 χζηεκα ιεηηνπξγίαο αληιίαο εθηάθηνπ αλάγθεο ππξθαγηάο 
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 χζηεκα ζπζζσξεπηψλ θαζψο θαη ζπζζσξεπηψλ αλάγθεο 

11.5.1 Οη θύξηεο ειεθηξνγελλήηξηεο (Generators) 

Οη ειεθηξνγελλήηξηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο αλάγθεο είλαη νη 

βαζηθέο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα πινίν. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο, νη θχξηεο 

ειεθηξνγελλήηξηεο πνπ πεξηέρεη έλα πινίν γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξέπεη λα είλαη ηξεηο ή 

πεξηζζφηεξεο ψζηε ζε πεξίπησζε βιάβεο ή ζπληήξεζεο κίαο απφ φιεο λα κπνξνχλ νη 

ππφινηπεο λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα πξνζδψζνπλ ην απαηηνχκελν ειεθηξηθφ θνξηίν γηα ηηο 

αλάγθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πινίνπ. 

Οη ειεθηξνγελλήηξηεο θάζε πινίνπ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε πέληε 

βαζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ πινίνπ, απηέο είλαη: 

1. Καηάζηαζε ρεηξηζκψλ 

2. Καηάζηαζε θαλνληθήο πνξείαο 

3. Καηάζηαζε «ελ φξκσ» 

4. Καηάζηαζε θφξησζεο 

5. Καηάζηαζε εθ θφξησζεο 

Απηέο νη βαζηθέο θαηαζηάζεηο πξνζδηνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο πνπ έρεη έλα πινίν ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. ε θαηαζηάζεηο ρεηξηζκψλ, θφξησζήο, εθθφξησζεο θαη νξηζκέλεο θνξέο 

ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία δχν ειεθηξνγελλεηξηψλ ζε παξάιιειε 

ζχλδεζε, ψζηε, λα κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ φιεο νη απαηηήζεηο ησλ κεραλεκάησλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ, θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θνξηίνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φινπ ηνπ πινίνπ. 

11.5.2 Γελλήηξηα εθηάθηνπ αλάγθεο (Emergency Generator) 

Με βάζε ηε δηεζλή ζχκβαζε SOLAS φια ηα επηβαηαγσγά πινία αλεμαξηήηνπ 

ρσξεηηθφηεηαο αιιά θαη ηα θνξηεγά πινία κε θφξνπο νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο κεγαιχηεξεο 

απφ 500 DWT ζα πξέπεη  λα έρνπλ κία πεγή ειεθηξηθήο ηζρχνο εθηάθηνπ αλάγθεο, ε νπνία 

ζα πξέπεη λα είλαη απηάξθεο θαη αλεμάξηεηε απφ ηηο θχξηεο πεγέο ειεθηξηθήο ηζρχνο. 

Ζ παξαγφκελε ηζρχο ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο εθηάθηνπ αλάγθεο πξέπεη λα είλαη επαξθήο 

γηα λα ηξνθνδνηήζεη φια ηα θνξηία ηα νπνία ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ αζθάιεηα ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. Λακβάλνληαο ππ’ φςε ηα ξεχκαηα εθθίλεζεο θαη ηε κεηαβαηηθή θχζε 

κεξηθψλ θνξηίσλ. 

Ζ γελλήηξηα έθηαηνπ αλάγθεο πξέπεη λα κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηα παξαθάησ θνξηίν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα: 

1. Γηα 3 ψξεο, ην θσηηζκφ αλάγθεο ζε θάζε ζηαζκφ επηβίβαζεο, ζηα ζσζηηθά ζθάθε 

θαη ιέκβνπο δηάζσζεο ζην θαηάζηξσκα θαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ ηνπ πινίνπ. 

2. Γηα 18 ψξεο ην θσηηζκφ αλάγθεο ζε φινπο ηνπο δηαδξφκνπο ζηνπο ρψξνπο 

ελδηαίηεζεο, ζηηο ζθάιεο, ζηηο εμφδνπο, ζην κεραλνζηάζην, ζηνπο αλειθπζηήξεο, 

ζην ζηαζκφ ησλ θχξησλ γελλεηξηψλ θαη ζηηο ζέζεηο ειέγρνπ ηνπο, ζηνπο ζηαζκνχο 

ειέγρνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ θαη θνξηίνπ, ζηε γέθπξα, ζην θάζε θχξην ή έθηαθηεο 

αλάγθεο πίλαθα, ζε φινπο ηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο ησλ ζηνιψλ ησλ 

ππξνζβεζηψλ, ζην ηκήκα ηνπ ζπζηήκαηνο πεδαιηνπρίαο, ζηελ αληιία ππξθαγηάο, 

ζηελ αληιία ζεληηλψλ αλάγθεο θαζψο επίζεο θαη ζηα ζεκεία πνπ γίλεηαη ε 

εθθίλεζε ησλ θηλεηήξσλ ζην κεραλνζηάζην, θαη ηέινο ζην αληιηνζηάζην. 
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3. Γηα 18 ψξεο ηα κέζα ζπλαγεξκνχ θαη επηθνηλσλίαο ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ηηο 

ζπζθεπέο πινήγεζεο, ην ζχζηεκα αλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ ζε πεξίπησζε 

θσηηάο. 

4. Γηα 18 ψξεο, ηα θψηα λαπζηπινΐαο θαη ηα άιια θψηα πνπ απαηηνχληαη απφ ηε 

δηεζλή ζχκβαζε COLREGs θαζψο θαη ηνπ ξαδηνεμνπιηζκνχ ηνπ πινίν VHF, 

MF/HF. 

5. Γηα 18 ψξεο, ηελ αληιία ππξθαγηάο θαη ηηο αληιίεο ςεθαζκνχ λεξνχ, θαζψο επίζεο 

θαη ηνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ γελλεηξηψλ έθηαθηεο αλάγθεο θαη 

ηνπιάρηζηνλ κηαο αληιίαο ζεληίλσλ γηα ηνπο ρψξνπο θνξηίνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ. 

6. Σν κεραληζκφ θίλεζεο πεδαιίνπ 

Με βάζε ηα παξαπάλσ ε γελλήηξηα εθηάθηνπ αλάγθεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε 

έλα ρψξν εθηφο ηνπ κεραλνζηαζίνπ ψζηε λα ππάξρεη ε γξήγνξε πξνζέγγηζε ηεο απφ ην 

πιήξσκα ζε πεξίπησζε αλάγθεο, θαζψο επίζεο λα κελ κπνξεί λα επηξεαζηεί ε ίδηα απφ ην 

ρψξν πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο ζην κεραλνζηάζην ή απφ ηνπο ρψξνπο 

ηνπ θνξηίνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ζη πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα πινία, ε γελλήηξηα αλάγθεο είλαη 

ηνπνζεηεκέλε θνληά ζηελ πξχκε ηνπ πινίνπ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ρψξν. 

11.5.3 Πίλαθαο εθηάθηνπ αλάγθεο (Emergency feeder pane) 

Ο πίλαθαο έθηαθηεο αλάγθεο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην ρψξν ηεο ειεθηξνγελλήηξηαο 

αλάγθεο. Απηφο ν πίλαθαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ θχξην πίλαθα 

δηαλνκήο κέζνπ ελφο δηαθφπηε, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη επαξθψο απφ ηνλ θχξην 

πίλαθα απφ ππεξθνξηψζεηο θαη βξαρπθπθιψκαηα θαη ν νπνίνο ζα πξέπεη λα απνζπλδέεηαη ζε 

πεξίπησζε βιάβεο ηεο θχξηαο πεγήο ειεθηξηθήο ηζρχνο. Ο δηαθφπηεο απηφο εμαζθαιίδεη ηε 

ζχλδεζε ησλ δχν ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε έλα πινίν είλαη 

δηαζπλδεδεκέλν. Ο πίλαθαο αλάγθεο πεξηιακβάλεη ηνπο δηαθφπηεο εθθίλεζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ αλάγθεο. 

11.5.4 Κεληξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο (Feeders panel) 

Οη θεληξηθνί πίλαθεο δηαλνκήο βξίζθνληαη ζην δσκάηην ειέγρνπ ηνπ κεραλνζηαζίνπ θαη 

είλαη νη δηαηάμεηο δηαλνκήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο επηκέξνπο πίλαθεο ζε φινπο ηνπο 

ρψξνπο ηνπ κεραλνζηαζίνπ, ηνπο ρψξνπο ηεο ελδηαίηεζεο, ζηελ γέθπξα, ηνπο ρψξνπο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ, ηνπο ρψξνπο ηνπ θαηαζηξψκαηνο κε ζθνπφ ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ 

κεραλεκάησλ, θηλεηήξσλ, θσηηζκνχ πνπ απαηηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

11.5.5 Γηεζλήο ιήςε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από μεξάο 

Ζ δηεζλήο ιήςε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ μεξά, ππάξρεη γηα ηελ παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο ζε πεξηπηψζεηο πνπ έλα πινίν βξίζθεηαη ζε δεμακεληζκφ γηα επηζθεπή, δελ κπνξεί 

λα παξάγεη ην δηθφ ηνπ ξεχκα. 

Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην πινίν ζα πξέπεη λα δνζεί κέζσ ηεο μεξάο θαη 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην λαππεγείν. Σν ξεχκα πνπ ζα δνζεί ζα πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπρλφηεηαο, ηάζεο θαη λα είλαη ηξηθαζηθφ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 
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πινίνπ ψζηε λα απνθεπρζνχλ πξνβιήκαηα φπσο βξαρπθπθιψκαηα ζηνλ ειεθηξνινγηθφ ηνπ 

εμνπιηζκφ. 

Ζ δηεζλήο ιήςε ξεχκαηνο πεξηιακβάλεη επίζεο ξνιφη κέηξεζεο kWh γηα ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ην πινίν θαηαλαιψλεη. 

11.5.6 Μεηαζρεκαηηζηέο ππνβηβαζκνύ 

ηα πινία γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηα απφ κία ηάζε ζε κία άιιε φπσο θαη 

ζηελ μεξά ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαζρεκαηηζηέο, Οη θχξηνη κεηαζρεκαηηζηέο ζηα πινία είλαη 

κεηαζρεκαηηζηέο ππνβηβαζκνχ ηάζεο. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο ππνβηβαζκνχ πξέπεη λα θαιχπηνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηάμεηο 

ζχκθσλα κε ηνπο λενγλψκνλεο, φπσο είλαη ν ρψξνο πνπ ηνπνζεηνχληαη λα είλαη επαξθψο 

αεξηδφκελνο, νη ζπλδεζκνινγίεο ηνπο λα κελ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ βξαρπθπθιψκαηα, 

επίζεο λα ππάξρεη δηπιή δηάηαμε κεηαζρεκαηηζηψλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο. Ζ δηάηαμε απηή δε 

ζα πξέπεη λα έξρεηαη ζε παξάιιειε ιεηηνπξγία γη’ απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη 

ρεηξνθίλεηνο κεραληζκφο αζθαιείαο ησλ δηαθνπηψλ ψζηε φηαλ ν δηαθφπηεο ηνπ ελφο 

κεηαζρεκαηηζηή είλαη ελεξγφο λα κελ κπνξεί λα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ν δεχηεξνο 

κεηαζρεκαηηζηήο. Σέινο ε ζπλδεζκνινγία ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ απηψλ είλαη ηξηγψλνπ-

ηξηγψλνπ. 

11.6 Γηαθνξέο ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ πινίσλ θαη μεξάο 

Ωο πξνο ηα είδε θαη ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο, ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ ησλ πινίσλ δελ 

δηαθέξεη θαζφινπ απφ ην πιηθφ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ μεξά. Μφλε δηαθνξά ηνπ 

ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ ησλ πινίσλ είλαη φηη θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ιακβάλνληαη 

νξηζκέλα, κέηξα, γηα ην ιφγν φηη θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ππφ αθαηάιιειεο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, φπσο είλαη ε πγξαζία, νη δηάθνξνη θξαδαζκνί απφ ηνπο δηαηνηρηζκνχο 

(κπφηζη) θαη πξνλεπζηαζκνχ (ζθακπαλέβαζκα) ηνπ πινίνπ, ην εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ, νη 

κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο, ν απμεκέλνο θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο ιφγσ 

ζηδεξάο θαηαζθεπήο ηνπ πινίνπ. 

11.6.1 Σα θαιώδηα ηνπ πινίνπ 

Σα είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ θαισδίσλ παίδεη κεγάιν ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξηθήο δηαλνκήο ζηα πινία. Οη ηχπνη ησλ θαισδίσλ πξέπεη λα είλαη 

εγθεθξηκέλνη απφ ηνπο Νενγλψκνλεο. Ηδηαηηέξσο ηνλίδεηαη φηη πξέπεη λα είλαη άθιεθηα θαη 

ζηεγαλά. 

Γχν θαηεγνξίεο θαισδίσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ: 

1. Γχζθακπηα θαιψδηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εθεί φπνπ ε επθακςία ηνπ θαισδίνπ δελ 

είλαη απαξαίηεηε 

2. Δχθακπηα θαιψδηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θπθιψκαηα πνπ απαηηνχλ ηελ 

αληνρή ηνπ θαισδίνπ, ζε επαλεηιεκκέλεο θάκςεηο απηνχ. 
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Εηθόλα 11-2 

11.7 Γεηώζεηο πινίσλ 

Σν ζχζηεκα δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελφο πινίνπ γεηψλεηαη κε έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο. 

 πκπαγψο γεησκέλν 

 Γεησκέλν κέζσ αληίδξαζεο (ρσξεηηθήο ή επαγσγηθήο) 

 Γεησκέλν κέζσ αληίζηαζεο (πςειήο ή ρακειήο αληίζηαζεο) 

 Αγείσην 

11.7.1 Αγείσην ζύζηεκα 

Σν αγείσην ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν δελ ππάξρεη πνπζελά εθνχζηα ζχλδεζε 

κε ηε γε. Ο ραξαθηεξηζκφο «αγείσην» είλαη νπζηαζηηθά παξαπιαλεηηθφο θαζψο θάζε 

ζχζηεκα είλαη γεησκέλν κέζσ ηεο εγγελνχο ηνπ ρσξεηηθήο θφξηηζεο πξνο ηε γε ή κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλίρλεπζεο γείσζεο. 
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Έλα αγείσην ζχζηεκα δηαλνκήο (κε κνλσκέλν νπδέηεξν αγσγφ)πξνηηκάηαη ζπρλά έλαληη 

ελφο γεησκέλνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο γηα λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα λα ραζνχλ θξίζηκα γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζθάθνπο θνξηία εμαηηίαο ζθάικαηνο γείσζεο. ηελ πεξίπησζε κνλνθαζηθνχ 

ζθάικαηνο γείσζεο ν εμνπιηζκφο ζα ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί, ελψ ε έλδεημε αλίρλεπζεο 

ζθάικαηνο γείσζεο, πξνζδηνξίδεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σν αγείσην ζχζηεκα 

είλαη αζθαιέο φζν δελ ππάξρεη κνλνπάηη κεηαμχ ηεο θάζεο θαη ηεο γεο αιιά κπνξεί λα 

ππάξμεη κνλνπάηη δηαξξνήο κέζσ ζθάικαηνο ηεο κφλσζεο ηνπ θαισδίνπ πξνο ηνλ εμνπιηζκφ 

θάλνληαο ηελ επαθή κε ειεθηξηθψο ελεξγά κέξε επηθίλδπλε γηα ειεθηξνπιεμία. Δπηπιένλ, ην 

αγείσην ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη επηθίλδπλν ζε πεξίπησζε κνλνθαζηθνχ ζθάικαηνο θαζψο 

ζηηο ππφινηπεο ελεξγέο θάζεηο παξακέλεη θαζηθή ηάζε. απφ ηα παξαπάλσ δελ κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη νη επηβαίλνληεο κπνξνχλ λα αγγίδνπλ κε αζθάιεηα ηα ειεθηξηθψο ελεξγά κέξε ηνπ 

πινίνπ ζηα αγείσηα ζπζηήκαηα.  

 
Εηθόλα 11-3 

 

11.7.1.1 Σύζηεκα αλίρλεπζεο γεο 

ε απηφ ην είδνο ηεο εγθαηάζηαζεο αλίρλεπζεο, ππάξρνπλ 3 set ιακπηήξσλ αλίρλεπζεο 

γεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε γείσζεο, κε έλα set ζε θάζε θάζε. Οη 

ιακπηήξεο είλαη γεησκέλνη ζε έλα θνηλφ νπδέηεξν ζεκείν κε έλαλ θαλνληθφ θιεηζηφ δηαθφπηε 

ζε ζπλδεζκνινγία Τ. Οη ιακπηήξεο ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ ελζσκαησκέλν 

κεηαζρεκαηηζηή γηα παξνρή 12 V & 25 V. Καλνληθά ε ηάζε γξακκήο ζπζηήκαηνο είλαη ίζε 

κε ηελ ηάζε θάζεο πξνο θάζε δηαηξεκέλε κε (πνιηθή ηάζε ζπζηήκαηνο). Ωζηφζν, εάλ κία 

θάζε είλαη γεησκέλε, ν ιακπηήξαο πνπ αληηζηνηρεί ζε απηή ηε θάζε ζα ιάκπεη πην αδχλακα. 

Ο δηαθφπηεο παξέρεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δνθηκή ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο δηαθφπηεο 

αλνίγεη ηε γξακκή γηα λα παξάζρεη πνιηθή ηάζε ζην ιακπηήξα, θάλνληαο ην ιακπηήξα λα 

ιεηηνπξγήζεη ζε πιήξε θσηεηλφηεηα. 

 



 

83 

 

11.7.2 πκπαγώο γεησκέλν ζύζηεκα 

Σν ζπκπαγψο γεησκέλν ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο ζην πινίν γηα 

αζθάιεηα ζηε ρξήζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ φπσο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία. Απηφ ην είδνο 

ζπκπαγψο γεησκέλνπ ζπζηήκαηνο απαηηείηαη θαη επηηπγράλεηαη κε ρξήζε γαιβαληθήο 

κφλσζεο ζηνλ νπδέηεξν αγσγφ. 

πλήζσο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη απηνχ ηνπ είδνπο γείσζε, εθαξκφδεηαη ε ζπλδεζκνινγία 

αζηέξα (Τ). Σν ζπκπαγψο γεησκέλν ζχζηεκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζε ζπλδεζκνινγία 

ηξίγσλν (Γ) κε ηε δηαθνξά φηη ρξεηάδεηαη επηπιένλ εμνπιηζκφο.  

Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη νπνηνδήπνηε βξαρπθχθισκα κε ηνλ 

νπδέηεξν αγσγφ πξνθαιεί κεγάια πνζά ξεχκαηνο βξαρπθπθιψκαηνο, ε ηάζε ζηε θάζε κε ην 

ζθάικα κηθξαίλεη ελψ ξέεη ζε απηήλ κεγάιν ξεχκα ζθάικαηνο ιφγσ ηεο κηθξήο ηηκήο ηεο 

ζχλζεηήο αληίζηαζεο. Παξάιιεια, ε ηάζε θαη ην ξεχκα ζηηο άιιεο θάζεηο δε κεηαβάιιεηαη. 

ηαηηζηηθά, ην 90-95% φισλ ησλ βξαρπθπθισκάησλ ζε ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα είλαη 

ζθάικαηα γείσζεο. 

11.7.3 Γείσζε κέζσ πςειήο αληίζηαζεο 

Σν ζχζηεκα γείσζεο πςειήο αληίζηαζεο γεληθά ρξεζηκνπνηείηαη ζε ρξήζεηο 

πςειήο ηζρχνο θαη κέζεο ή πςειήο ηάζεο. Ζ ηηκή ηεο αληίζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαζνξίδεηαη γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ θπθινθνξία ξεπκάησλ ζθάικαηνο γείσζεο. 

ηελ ελ ιφγσ πινπνίεζε, ην ξεχκα ζθάικαηνο γείσζεο παξαθνινπζείηαη θαη 

θαηαγξάθεηαη δηαξθψο γηα ζθνπνχο πξνζηαζίαο ησλ ζπζθεπψλ θαη ζπλέρεηαο ηεο 

ιεηηνπξγίαο 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην ζχζηεκα είλαη είηε γεησκέλν κέζσ αληίζηαζεο είηε 

αγείσην, ζπλήζσο δελ απαηηείηαη νπδέηεξνο αγσγφο ιφγσ ηνπ φηη δελ αλακέλεηαη ξνή 

ξεχκαηνο ζηνλ νπδέηεξν αγσγφ. 

11.7.4 Γείσζε κέζσ αληίδξαζεο 

ε πνιιέο εκπνξηθέο θαη βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, ε γείσζε κέζσ αληίδξαζεο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο νπδέηεξνπο αγσγνχο γελλεηξηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο γελλήηξηεο, ε 

ζπκπαγήο γείσζε επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ξεπκάησλ ζθάικαηνο γείσζεο κεγαιχηεξσλ απφ 

ηελ ηηκή πνπ κπνξνχλ λα αλερηνχλ ηα ηπιίγκαηα ηεο γελλήηξηαο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο 

ρξεζηκνπνηείηαη αληίδξαζε ππξήλα αέξνο γηα λα κεησζεί ην ξεχκα ζθάικαηνο. Απηή ε 

αληίδξαζε ηδαληθά, πεξηνξίδεη ην ξεχκα ζθάικαηνο θαη επηηξέπεη ζην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί 

κε θαζηθά θνξηία. 

11.7.5 Γείσζε κέζσ ρακειήο αληίζηαζεο 

Υξεζηκνπνηψληαο θαηάιιειε αληίζηαζε ψζηε λα ξέεη ξεχκα 200-800Α ζε θαηάζηαζε 

ζθάικαηνο γείσζεο, έρνπκε νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα γείσζεο κέζσ ρακειήο αληίζηαζεο. Σν 

ξεχκα ζθάικαηνο γείσζεο παξφηη πεξηνξίδεηαη, παξακέλεη αξθεηά κεγάιν γηα λα 

εμαθνινπζεί λα απαηηείηαη ν άκεζνο εληνπηζκφο θαη δηφξζσζε ηνπ ζθάικαηνο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο γείσζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζε ζπζηήκαηα κέζεο ηάζεο πνπ έρνπλ 

θνξηία ηξηψλ αγσγψλ, φπσο ζε θηλεηήξεο, φπνπ ν πεξηνξηζκφο ηεο βιάβεο καο αλαγθάδεη λα 
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ρξεζηκνπνηήζνπκε αληίζηαζε ελψ είλαη αλεθηφ ην ζχζηεκα λα βγεη εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ 

ζθάικαηνο γείσζεο. Ωο πξνο ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ην ζχζηεκα ρακειήο αληίζηαζεο 

είλαη αθξηβφηεξν απφ ην ζχζηεκα ζπκπαγνχο γείσζεο αιιά θζελφηεξν απφ ην ζχζηεκα 

πςειήο αληίζηαζεο. 

11.8 Ζιεθηξνπξόσζε 

Ωο ειεθηξνπξφσζε νξίδεηαη ην είδνο εθείλν ηεο πξφσζεο ζην νπνίν νη άμνλεο ηνπ πινίνπ 

θηλνχληαη απ’ επζείαο (ή ζπαληφηεξα κέζσ κεησηήξα) απφ ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο θαη φρη απφ 

άιιεο κεραλέο φπσο diesel, αεξνζηξνβίινπο θαη αηκνζηξνβίινπο. Φπζηθά νη θηλεηήξεο diesel, 

νη αεξνζηξφβηινη θαη νη αηκνζηξφβηινη εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

ειεθηξνπξφσζεο αιιά αληί λα θηλνχλ απ’ επζείαο ην αμνληθφ ζχζηεκα κε ηελ έιηθα θηλνχλ 

ειεθηξηθέο γελλήηξηεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηξνθνδνηνχλ ηνπο ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο 

πξφσζεο. Ζ πξνσζηήξηα εγθαηάζηαζε ζπκπιεξψλεηαη απφ θάπνην ζχζηεκα ειέγρνπ γηα ην 

ρεηξηζκφ ηεο. 

Ζ ζαηαληθφηεξε εμέιημε ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηα πινία είλαη ε εθαξκνγή ησλ θηλεηήξσλ 

πξνψζεσο θαζψο θαη ησλ αδηµνπζηαθψλ πξνσζηήξσλ (POD). Ζ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο 

ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηα πινία έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ρξήζε πςειφηεξσλ επηπέδσλ ηάζεο. 

Δπίπεδα ηάζεο απφ 1 kV έσο 11 kV είλαη ηα πην ζπλεζηζκέλα. χµθσλα µε ηελ ηξέρνπζα 

πξαθηηθή θηλεηήξεο ληίδει ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηηο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζµφ ηνπ πινίνπ φζν θαη γηα ηελ 

πξφσζε ηνπ, µέζσ κεγάισλ θηλεηήξσλ πξφσζεο νη νπνίνη είλαη ζπλδεδεκέλνη απεπζείαο 

ζηνλ θχξην δπγφ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ πινίνπ. Οη θηλεηήξεο απηνί πνιχ ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθνχο κεηαηξνπείο ηζρχνο γηα ηε ξχζµηζε ζηξνθψλ. Ζ ηερλνινγία 

ησλ ειεθηξνληθψλ κεηαηξνπέσλ ηζρχνο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ξχζµζεο ζηξνθψλ ηνπ 

θηλεηήξα, µε κεγαιχηεξν βαζµφ απφδνζεο, κεγαιχηεξε αθξίβεηα, ειάρηζηε ζπληήξεζε θαη 

δπλαηφηεηα πνιχπινθσλ ηερληθψλ ειέγρνπ (π.ρ. δηαλπζκαηηθφο έιεγρνο) πνπ πξηλ ήηαλ 

αδχλαηνο. Σν θφζηνο ησλ κεηαηξνπέσλ πιένλ δελ είλαη απαγνξεπηηθφ, ελψ νη µηθξέο 

δηαζηάζεηο ηνπο (αθνχ απνπζηάδνπλ θηλεηά κέξε) ηνπο θάλεη ηδηαίηεξα ειθπζηηθνχο γηα 

ζπζηήµαηα πινίσλ.  

Σα ζπζηήµαηα πξφσζεο πιένλ ρξεζηκνπνηνχλ θηλεηήξεο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχµαηνο. ε 

έλα ζχζηεµα θχξηαο πξφσζεο µε θηλεηήξεο ελαιιαζζνκέλνπ ξεχµαηνο (ζχγρξνλνπο ή 

αζχγρξνλνπο) γηα ηελ ξχζµηζε ησλ ζηξνθψλ ρξεζηκνπνηείηαη πεγή µεηαβιεηήο ζπρλφηεηαο 

θαη ηάζεο ε νπνία µπνξεί λα είλαη: 

 Κπθινµεηαηξνπέαο. 

 χζηεµα ζχγρξνλνπ θηλεηήξα πνπ ηξνθνδνηείηαη απφ αληηζηξνθείο θπζηθήο 

µεηαγσγήο (load – commutated inverter). 

 Αληηζηξνθέαο δηαµφξθσζεο παιµψλ (impulse modulated inverter) φπνπ ε ηάζε θαη ε 

ζπρλφηεηα ηνπ θηλεηήξα ειέγρνληαη µεηαβάιινληαο ην πιάηνο ησλ παιµψλ πνπ 

παξάγεη ν αληηζηξνθέαο, ν νπνίνο ηξνθνδνηείηαη απφ έλαλ αλνξζσηή µέζσ ελφο 

ζπλδέζµνπ ζπλερνχο ξεχµαηνο. 

Σέινο, έδαθνο θεξδίδεη θαη ε ρξήζε ησλ αδηµνπζηαθψλ πξνσζηήξσλ (POD) ε νπνία 

παξνπζηάδεη µεγάια πιενλεθηήµαηα. Μεηαθέξνληαο ηνπο πξνσζηήξεο εθηφο θαη θάησ απφ 

ηελ γάζηξα ηνπ πινίνπ, νη αδηµνπζηαθνί πξνσζηήξεο πξνζθέξνπλ νηθνλνµία ρψξνπ εληφο ηνπ 
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πινίνπ, πςειφηεξν βαζµφ απφδνζεο θαη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα ειηγµψλ. Οη αδηµνπζηαθνί 

πξνσζηήξεο εθαξκφδνληαη επηηπρψο ζε θξνπαδηεξφπινηα θαη ην µέγεζoο ηνπο θηάλεη ηα 20 

MW. Σέινο πξέπεη λα ζεκεησζεί ε παξνπζία µηαο αθφµα θαηεγνξίαο θνξηίσλ πνπ 

εµθαλίδεηαη ζην πιήξσο εμειεθηξηζµέλν πινίν: ηα παιµηθά θνξηία. Απηά ηα θνξηία 

απαηηνχλ µεγάιε ηζρχ (ηεο ηάμεο αξθεηψλ GW) γηα ζχληνµν ρξνληθφ δηάζηεµα (ηεο ηάμεο 

µεξηθψλ sec ή msec). Παξαδείγκαηα θνξηίσλ πνπ µπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ παιµηθά 

είλαη: 

 πζηήµαηα Απνγείσζεο - Electromagnetic Aircraft Launch Systems (EMALS) 

 Ζιεθηξνµαγλεηηθά Οπιηθά πζηήµαηα - Electromagnetic Guns ( Rail Guns, Coil 

Guns, Lasers, High Energy Microwaves ) 

 Ραληάξ, ζφλαξ, επηθνηλσληαθά ζπζηήµαηα 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΗΜΟΤ ΝΑΤΠΖΓΔΗΟΤ 

 Γενικόσ φωτιςμόσ γραφείων διοίκηςησ  

Σύκθσλα κε ην ζρέδην ηνπ λαππεγείνπ ηα γξαθεία δηνίθεζεο έρνπλ ζπλνιηθό κήθνο 40 m πιάηνο 10 

m θαη νξίδνπκε ύςνο 3,5 m. Τν επίπεδν εξγαζίαο ζηα γξαθεία είλαη ζηα 1,20 m.  Ο θσηηζκόο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζα είλαη κεηθηόο. 

  



 

 

 

  

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΧΩΡΟ γξαθεία δηνίθεζεο   

     
Δ

ΙΑ
Σ

Α
Ε

Ι
 Επιφάνια A=40 10=400 m

2 

Απόςταςη οροφήσ από το 
επίπεδο εργαςίασ 

ε=3,5-1,2=2,5 m 

Απόςταςη φωτιςτικών από 
την οροφή 

hφ=1 m 

  Δπηζπκεηή ζηάζκε 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

E=500 Lux  

ΕΙΔΟ ΦΩΣΙΜΟΤ Άμεςοσ, Ημιάμεςοσ, 
Μεικτόσ(διάχυτοσ) 

Μεικτόσ: 

    
 

 
    ,     ,    

 ,   ,  =2,15m 
υντελεςτήσ   Ανάκλαςησ Οροφήσ Τοίχων 

 0,5  0,5 

Είδοσ-Σφποσ Λαμπτήρων 
  

led 

Σφποσ Φωτιςτικών ωμάτων 
  

 panel κρεμαςτό 

υντελεςτήσ αναλογιών χώρου   
         

    ,  
  ,  

υντελεςτήσ   Χρηςιμοποίηςησ  n=0,72  

υντελεςτήσ υντήρηςησ d=1,9 

Ολική Ροή Υ  
         , 

 ,  
          

Αριθμόσ Λαμπτήρων ν  
      

    
     

  

Πλήθοσ Φωτιςτικών ωμάτων  130 
υνολική Απορροφουμζνη Ιςχφσ 

από ηελ Δγθαηάζηαζε  

Απορροφοφμενη Ιςχφσ από 

ηελ Δγθαηαζηαζε αλά 

θσηηζηηθό ζώκα 

 65W 130 65=8.450W  



 

 

 

 

 Γενικόσ φωτιςμόσ ελαςματουργείου  

 Τν ειαζκαηνπξγείν έρεη κήθνο 48 m, πιάηνο 40 m θαη ύςνο 8 m. Τν επίπεδν εξγαζίαο είλαη 

ζην 0,8 m. Ο θσηηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη κεηθηόο.



 

 

 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΧΩΡΟ ειαζκαηνπξγείν   
     

Δ
ΙΑ

Σ
Α

Ε
Ι

 Επιφάνια A=40 48=1920 m
2 

Απόςταςη οροφήσ από το 
επίπεδο εργαςίασ 

ε=8-0,8=7,2 m 

Απόςταςη φωτιςτικών από 
την οροφή 

hφ=1,8 m 

  Δπηζπκεηή ζηάζκε 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

E=300 Lux  

ΕΙΔΟ ΦΩΣΙΜΟΤ Άμεςοσ, Ημιάμεςοσ, 
Μεικτόσ(διάχυτοσ) 

Μεικτόσ: 

    
 

 
      ,   ,    

   ,  =6,25  
υντελεςτήσ   Ανάκλαςησ Οροφήσ Τοίχων 

 0,3  0,1 

Είδοσ-Σφποσ Λαμπτήρων Led 

Σφποσ Φωτιςτικών ωμάτων Καμπάνα 

υντελεςτήσ αναλογιών χώρου   
         

    ,  
  ,  

υντελεςτήσ   Χρηςιμοποίηςησ  n=0,69  

υντελεςτήσ υντήρηςησ d=3,1 

Ολική Ροή    
          , 

 ,  
           

Αριθμόσ Λαμπτήρων 
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Πλήθοσ Φωτιςτικών ωμάτων  172 
υνολική Απορροφοφμενη Ιςχφσ 

από ηελ Δγθαηάζηαζε  

Απορροφοφμενη Ιςχφσ από 

ηελ Δγθαηάζηαζε αλά 

θσηηζηηθό ζώκα 

 200W 172 200=34.400W  



 

 

 

Γενικόσ φωτιςμόσ  εργαςτηρίου ςιδηροδοκών  

Τν εξγαζηήξην έρεη κήθνο 52 m, πιάηνο 25 m θαη ύςνο 8 m. Τν επίπεδν εξγαζίαο είλαη ζην 

0,8 m. Ο θσηηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη κεηθηόο. Τν θσηηζηηθό είλαη ίδην κε απηό ηνπ 

ειαζκαηνπξγείνπ. 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΧΩΡΟ Δξγαζηήξην ζηδεξνδνθψλ   

     
Δ

ΙΑ
Σ

Α
Ε

Ι
 Επιφάνια A=25 52=1300 m

2 

Απόςταςη οροφήσ από το 
επίπεδο εργαςίασ 

ε=8-0,8=7,2 m 

Απόςταςη φωτιςτικών από 
την οροφή 

hφ=1,8 m 

  Δπηζπκεηή ζηάζκε 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

E=300 Lux  

ΕΙΔΟ ΦΩΣΙΜΟΤ Άμεςοσ, Ημιάμεςοσ, 
Μεικτόσ(διάχυτοσ) 

Μεικτόσ: 

    
 

 
      ,   ,    

   ,  =6,25  
υντελεςτήσ   Ανάκλαςησ Οροφήσ Τοίχων 

 0,3  0,1 

Είδοσ-Σφποσ Λαμπτήρων Led 

Σφποσ Φωτιςτικών ωμάτων Καμπάνα 

υντελεςτήσ αναλογιών χώρου   
         

    ,  
  ,  

υντελεςτήσ   Χρηςιμοποίηςησ  n=0,69  

υντελεςτήσ υντήρηςησ d=3,1 

Ολική Ροή    
          , 

 ,  
           

Αριθμόσ Λαμπτήρων   
       

     
  16 

Πλήθοσ Φωτιςτικών ωμάτων  116 
υνολική Απορροφοφμενη Ιςχφσ 

από ηελ Δγθαηάζηαζε  

Απορροφοφμενη Ιςχφσ από 

ηελ Δγθαηάζηαζε αλά 

θσηηζηηθό ζώκα 

 200W 116 200=23.200W  



 

 

 

Γενικόσ φωτιςμόσ εργαςτηρίου φατνωμάτων  

Τν εξγαζηήξην έρεη κήθνο 52 m, πιάηνο 25 m θαη ύςνο 8 m. Τν επίπεδν εξγαζίαο είλαη ζην 0,8 

m. Ο θσηηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη κεηθηόο. Τν θσηηζηηθό είλαη ίδην κε απηό ηνπ 

ειαζκαηνπξγείνπ. 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΧΩΡΟ Δξγαζηήξην θαηλσκάησλ   

     
Δ

ΙΑ
Σ

Α
Ε

Ι
 Επιφάνια A=25 52=1300 m

2 

Απόςταςη οροφήσ από το 
επίπεδο εργαςίασ 

ε=8-0,8=7,2 m 

Απόςταςη φωτιςτικών από 
την οροφή 

hφ=1,8 m 

  Δπηζπκεηή ζηάζκε 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

E=300 Lux  

ΕΙΔΟ ΦΩΣΙΜΟΤ Άμεςοσ, Ημιάμεςοσ, 
Μεικτόσ(διάχυτοσ) 

Μεικτόσ: 

    
 

 
      ,   ,    

   ,  =6,25  
υντελεςτήσ   Ανάκλαςησ Οροφήσ Τοίχων 

 0,3  0,1 

Είδοσ-Σφποσ Λαμπτήρων Led 

Σφποσ Φωτιςτικών ωμάτων Καμπάνα 

υντελεςτήσ αναλογιών χώρου   
         

    ,  
  ,  

υντελεςτήσ   Χρηςιμοποίηςησ  n=0,69  

υντελεςτήσ υντήρηςησ d=3,1 

Ολική Ροή    
          , 

 ,  
           

Αριθμόσ Λαμπτήρων   
       

     
  16 

Πλήθοσ Φωτιςτικών ωμάτων  116 
υνολική Απορροφοφμενη Ιςχφσ 

από ηελ Δγθαηάζηαζε  

Απορροφοφμενη Ιςχφσ από 

ηελ Δγθαηάζηαζε αλά 

θσηηζηηθό ζώκα 

 200W 116 200=23.200W  



 

 

 

 Αποθήκη μικρών κομματιών  

Η απνζήθε έρεη κήθνο 45 m, πιάηνο 30 m θαη ύςνο 8 m. Τν επίπεδν εξγαζίαο είλαη ζην 0,8 

m. Ο θσηηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη κεηθηόο. Τν θσηηζηηθό είλαη ίδην κε απηό ηνπ 

ειαζκαηνπξγείνπ. 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΧΩΡΟ Απνζήθε κηθξψλ θνκκαηηψλ   

     
Δ

ΙΑ
Σ

Α
Ε

Ι
 Επιφάνια A=45٠30=1350 m

2 

Απόςταςη οροφήσ από το 
επίπεδο εργαςίασ 

ε=8-0,8=7,2 m 

Απόςταςη φωτιςτικών από 
την οροφή 

hφ=1,8 m 

  Δπηζπκεηή ζηάζκε 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

E=20 Lux  

ΕΙΔΟ ΦΩΣΙΜΟΤ Άμεςοσ, Ημιάμεςοσ, 
Μεικτόσ(διάχυτοσ) 

Μεικτόσ: 

    
 

 
      ,   ,    

   ,  =6,25  
υντελεςτήσ   Ανάκλαςησ Οροφήσ Τοίχων 

 0,3  0,3 

Είδοσ-Σφποσ Λαμπτήρων Led 

Σφποσ Φωτιςτικών ωμάτων Καμπάνα 

υντελεςτήσ αναλογιών χώρου   
         

    ,  
  ,   

υντελεςτήσ   Χρηςιμοποίηςησ  n=0,64 

υντελεςτήσ υντήρηςησ d=1,9 

Ολική Ροή    
         , 

 ,  
         

Αριθμόσ Λαμπτήρων 
  

     

     
   

Πλήθοσ Φωτιςτικών ωμάτων  6 
υνολική Απορροφοφμενη Ιςχφσ 

από ηελ Δγθαηάζηαζε  

Απορροφοφμενη Ιςχφσ από 

ηελ Δγθαηάζηαζε αλά 

θσηηζηηθό  ζώκα 

 200W 6 200=1.200W  



 

 

 

Αποθήκη ελαςμάτων  

Η απνζήθε έρεη κήθνο 95 m, πιάηνο 25 m θαη ύςνο 8 m. Τν επίπεδν εξγαζίαο είλαη ζην 0,8 

m. Ο θσηηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη κεηθηόο. Τν θσηηζηηθό είλαη ίδην κε απηό ηνπ 

ειαζκαηνπξγείνπ. 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΧΩΡΟ Απνζήθε ειαζκάησλ 

     
Δ

ΙΑ
Σ

Α
Ε

Ι
 Επιφάνια A=95 25=2375m

2 

Απόςταςη οροφήσ από το 
επίπεδο εργαςίασ 

ε=8-0,8=7,2 m 

Απόςταςη φωτιςτικών από 
την οροφή 

hφ=1,8 m 

  Δπηζπκεηή ζηάζκε 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

E=20 Lux  

ΕΙΔΟ ΦΩΣΙΜΟΤ Άμεςοσ, Ημιάμεςοσ, 
Μεικτόσ(διάχυτοσ) 

Μεικτόσ: 

    
 

 
      ,   ,    

   ,  =6,25  
υντελεςτήσ   Ανάκλαςησ Οροφήσ Τοίχων 

 0,3  0,3 

Είδοσ-Σφποσ Λαμπτήρων Led 

Σφποσ Φωτιςτικών ωμάτων Καμπάνα 

υντελεςτήσ αναλογιών χώρου   
         

    ,  
  ,  

υντελεςτήσ   Χρηςιμοποίηςησ  n=0,67  

υντελεςτήσ υντήρηςησ d=1,9 

Ολική Ροή    
         , 

 ,  
          

Αριθμόσ Λαμπτήρων 
  

      

     
    

Πλήθοσ Φωτιςτικών ωμάτων  10 
υνολική Απορροφοφμενη Ιςχφσ 

από ηελ Δγθαηάζηαζε  

Απορροφοφμενη Ιςχφσ από 

ηελ Δγθαηάζηαζε αλά 

θσηηζηηθό ζώκα 

 200W 10 200=2.000W  



 

 

 

 

Αποθήκη μετάλλων για scrap 

Η απνζήθε έρεη κήθνο 30 m, πιάηνο 20 m θαη ύςνο 8 m. Τν επίπεδν εξγαζίαο είλαη ζην 0,8 

m. Ο θσηηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα είλαη κεηθηόο. Τν θσηηζηηθό είλαη ίδην κε απηό ηνπ 

ειαζκαηνπξγείνπ. 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ 

ΧΩΡΟ Απνζήθε κεηάιισλ γηα scrap   

     
Δ

ΙΑ
Σ

Α
Ε

Ι
 Επιφάνια A=30٠20=600 m

2 

Απόςταςη οροφήσ από το 
επίπεδο εργαςίασ 

ε=8-0,8=7,2 m 

Απόςταςη φωτιςτικών από 
την οροφή 

hφ=1,8 m 

  Δπηζπκεηή ζηάζκε 

θσηηζκνχ ηνπ ρψξνπ 

E=20 Lux  

ΕΙΔΟ ΦΩΣΙΜΟΤ Άμεςοσ, Ημιάμεςοσ, 
Μεικτόσ(διάχυτοσ) 

Μεικτόσ: 

    
 

 
      ,   ,    

   ,  =6,25  
υντελεςτήσ   Ανάκλαςησ Οροφήσ Τοίχων 

 0,3  0,3 

Είδοσ-Σφποσ Λαμπτήρων Led 

Σφποσ Φωτιςτικών ωμάτων Καμπάνα 

υντελεςτήσ αναλογιών χώρου   
         

    ,  
  ,   

υντελεςτήσ   Χρηςιμοποίηςησ  n=0,6  

υντελεςτήσ υντήρηςησ d=1,9 

Ολική Ροή    
        , 

 , 
         

Αριθμόσ Λαμπτήρων 
  

     

     
   

Πλήθοσ Φωτιςτικών ωμάτων  50 
υνολική Απορροφοφμενη Ιςχφσ 

από ηελ Δγθαηάζηαζε  

Απορροφοφμενη Ιςχφσ από 

ηελ Δγθαηάζηαζε αλά 

θσηηζηηθό ζώκα 

 200W 2 200=400W  



 

 

 

Γενικόσ φωτιςμόσ εξωτερικοφ χώρου  

Τν λαππεγείν βξίζθεηαη ζε έθηαζε 182.400 m
2
, ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο  έθηαζεο ηνπ δελ είλαη 

ζηεγαζκέλν. Γηα λα θάλνπκε ηνλ ππνιόγηζκό ηνλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο γεληθνύ θσηηζκνύ ησλ κε ζηεγαζκέλσλ κεξώλ ηνπ λαππεγείνπ ζέηνπκε 

όηη ην νηθόπεδν είλαη ηεηξάγσλν θαη ε ζπλνιηθή κε ζηεγαζκέλε επηθάλεηα είλαη ίζε κε 180.000 

m
2
 κε πιεπξά 424,26 m. 

 

Δ= Φ/Α 

Α=180.000 m
2
 

Δ=20 Lux 

Άξα Φ=20٠180.000=3600000 lm 

Άξα ρξεηαδφκαζηε 3600000/19500=185 θσηηζηηθά 

300٠185=55,5 kW



 

 

 

 Φωτιςμόσ κλινών εργαςίασ  

Υπάξρνπλ ηξεηο θιίλεο εξγαζίαο 180 m έθαζηε θαη κία 220 m νη νπνίεο ζα πξέπεη λα 

θσηίδνληαη επαξθώο γηαηί εθεί πξαγκαηνπνηείηαη ν κεγαιύηεξνο όγθνο ησλ εξγαζηώλ. Εθηόο 

από ην ρώξν ησλ θιηλώλ ππνινγίδεηαη θαη ν παξαθείκελνο ρώξνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε 

πξνπαξαζθεπαζηηθή δηαδηθαζία. Σπλνιηθό Μήθνο =26.500 θαη Πιάηνο=23.500 εμσηεξηθνύ 

ρώξνπ παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Ε=Φ/Α 

Α=265٠235=62.275 m
2
 

E=50 Lux 

Άξα Φ=50٠62.275 lm 

Άξα ρξεηαδφκαζηε 62.275/27000=2 θσηηζηηθά 

Απαηηνχκελε ηζρχο=200*2=400W 



 

 

 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Επεηδή δελ έρνπκε ηα ζρέδηα ηεο εζσηεξηθήο δηάηαμεο ηνπ θάζε θηηξίνπ ιακβάλνπκε σο 

ζύκβαζε όηη νη εζσηεξηθνί ρώξνη όισλ ησλ θηηξίσλ είλαη εληαίνη θαη όηη όια ηα θηίξηα έρνπλ 

δύν εμόδνπο. Τα θσηηζηηθά αζθαιείαο ζα ηνπνζεηεζνύλ έλα αλά πεξίπνπ 10 m θαηά κήθνο ησλ 

θηηξίσλ. 

 

 
 

ΚΣΗΡΗΟ ΜΖΚΟ 
ΦΧΣΗΣΗΚΑ 

ΖΜΑΝΖ 

ΦΧΣΗΣΗΚΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Γξαθεία δηνίθεζεο  40 m 2 4 

Διαζκαηνπξγείν 48 m 2 5 

Δξγαζηήξην ζηδεξνδνθώλ 52 m 2 5 

Δξγαζηήξην θαηλσκάησλ 52 m 2 5 

Απνζήθε κηθξώλ θνκκαηηώλ   45 m 2 5 

Απνζήθε ειαζκάησλ 95 m 2 10 

Απνζήθε κεηάιισλ γηα scrap   30 m 2 3 

ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ  7 37 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ 7٠1,5=10,5W 37٠1,5=55,5W 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΖ ΗΥΤ 67W 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΝΑΤΠΖΓΔΗΟ 

 

Αηγάιεσ 

 

Οθηψβξεο - 2016 


