
Απαγωγοί κρουστικών 
υπερτάσεων μετάλλου-οξειδίου
Στην πλειονότητα των εφαρμογών συστημάτων μέσης τάσης 
χρησιμοποιούνται απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων μετάλλου-
οξειδίου με ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης In=10 kA και κλάση 
εκφόρτισης 1 ή 2. 

Το διάγραμμα 1 (αριστερά) απεικονίζει τη στατιστική αξιολόγηση 
όλων των μετρούμενων κεραυνικών ρευμάτων. Η καμπύλη της 
μέσης τιμής δείχνει την πιθανότητα εμφάνισης των αντίστοιχων 
μέγιστων τιμών αυτών. Η πιθανότητα εμφάνισης κεραυνών των 
οποίων η τιμή κορυφής κεραυνικού ρεύματος φθάνει ή ξεπερνά 
τα 20 kA είναι μόλις 8 % ενώ κεραυνοί με τιμές κορυφής άνω 
των 100 kA είναι πολύ σπάνιοι. Με βάση τις στατιστικές αυτές 
αναλύσεις προδιαγράφονται οι τιμές κορυφής κεραυνικών 
ρευμάτων και η αντίστοιχη ενέργεια αυτών, δηλαδή το εμβαδόν 
μεταξύ της τιμής κορυφής και του χρόνου κατά τον οποίο 
λαμβάνει χώρα. Υποθέτοντας ότι κατά το χτύπημα του κεραυνού 
στο ηλεκτρικό δίκτυο, το κεραυνικό ρεύμα διανέμεται ισομερώς 
και ένα τμήμα του ταξιδεύει με την μορφή κύματος στη γραμμή 
προκύπτει το ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης των 10 kA το οποίο 

αντιστοιχεί στο 92% των πιθανών κεραυνών, όπως φαίνεται στο γράφημα. Η κυματομορφή των 
8/20 μs στην οποία αναφέρεται η τιμή ονομαστικού ρεύματος εκφόρτισης προκύπτει εφ' όσων 
συμβεί υπερπήδηση σε κάποιον από τους μονωτήρες. 

Το ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης επιλέγεται με βάση την αναμενόμενη κεραυνική 
δραστηριότητα της περιοχής εγκατάστασης ή την αξιολογούμενη απειλή από κεραυνούς για τον 
υποσταθμό. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει ο προσδιορισμός των απαγωγών κρουστικών 
υπερτάσεων κεραυνικών ρευμάτων με σαφήνεια, σε συνάφεια πάντα με την κλάση εκφόρτισης 
της γραμμής (1 ή 2). Στην πλειονότητα των εφαρμογών συστημάτων μέσης τάσης 
χρησιμοποιούνται απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων μετάλλου-οξειδίου με ονομαστικό ρεύμα 
εκφόρτισης In=10 kA και κλάση εκφόρτισης 1 ή 2. Σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν απαγωγοί μεγαλύτερου ονομαστικού ρεύματος εκφόρτισης (In = 20 kA) και 
μεγαλύτερης κλάσης εκφόρτισης (3 με 5). 
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