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Περίληψη
Σ’αυτήν την πτυχιακή εργασία μελετείται λεπτομερώς το υποβρύχιο
καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ξεκινά με τους τύπους
καλωδίων, μονώσεων, αγωγών καθώς και την κατασκευή του και φτάνει
μέχρι τον έλεγχο και την υποθαλάσσια τοποθέτηση του. Μελετώνται
επίσης οι βλάβες και η αντιμετώπιση τους, καθώς επίσης οι επιδράσεις της
γραμμής στο υδάτινο περιβάλλον. Τέλος γίνεται μια ιστορική αναδρομή
στην ζεύξη της Κεραμωτής με το νησί της Θάσου όπως και τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των καλωδίων αυτών.

Summary
In this masterpiece, is studying in detail the submarine power
transmission cable. It Starts with cable types, insulation, conductors,
continues with the construction and running to the subsea control and
placement. Also is studied the lesions and their solve, and also the effects
of the line in the aquatic environment. Finally, there is a throwback to the
coupling of Keramoti the island of Thassos and the technical characteristics
of these cables.
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1 Εισαγωγή

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη υποβρύχιων καλωδίων τόσο
της τοποθέτησης αυτών όσο και της αντιμετώπισης των βλαβών των.
Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στο Σύστημα Ηλεκτρικής
Ενέργειας (Σ.Η.Ε) και στις γραμμές μεταφοράς ενέργειας, στον διαχωρισμό
τους σε κατηγορίες καθώς και την ελληνική πραγματικότητα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται πλήρως ο διαχωρισμός των
μονωτικών υλικών, τα κριτήρια αξιολόγησης και η χρήση τους σε διάφορες
γραμμές μεταφοράς ενέργειας.
Στο τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται η προσοχή στους αγωγούς των
καλωδίων.
Εναέριοι
υπόγυιο
ή
υποβρύχιοι
χαρακτηρίζουν
διαφορετικότητα στον τρόπο κατασκευής των αγωγών τους.
Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια περιήγηση στο εργοστάσιο και
αναλύεται η διαδικασία παραγωγής καλωδίων.
Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται οι θεωρητικές απώλειες των
καλωδίων, αντίστασης, αυτεπαγωγής και χωρητικότητας ως προς άλλους
αγωγούς και ως προς Γή.
Στο έκτο κεφάλαιο που είναι και το σημαντικότερο, αναλύεται
διεξοδικά η πόντιση του καλωδίου από την μελέτη του βυθού ως και τον
τελικό έλεγχο.
Στο έβδομο κεφάλαιο εξετάζονται πιθανές ή υπάρχουσες αιτίες
βλάβης του ήδη τοποθετημένου καλωδίου και τρόποι αντιμετώπισης
αυτών.
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Στο
όγδοο
κεφάλαιο
μελετούνται
οι
πιθανότητες
περιβαλλοντολογικής επίπτωσης και καταγεγραμμένων συμβάντων στον
θαλάσσιο βιότοπο και γενικά στο οικοσύστημα.
Τέλος Στο ένατο κεφάλαιο
αναλύονται τα δεδομένα της
υποθαλάσσιας τοποθέτησης παλαιότερων και νεότερων υποθαλάσσιων
καλωδίων που τροφοδοτούν με ηλεκτρική ενέργεια το νησί της Θάσου από
την ζεύξη της Κεραμωτής.

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ), καλείται το σύνολο των
εγκαταστάσεων και των µέσων που χρησιμοποιούνται για την παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας σε εξυπηρετούµενες περιοχές κατανάλωσης. Βασικές
προϋποθέσεις καλής λειτουργίας ενός ΣΗΕ είναι η παροχή ηλεκτρικής
ενέργεια οπουδήποτε υπάρχει ζήτηση µε το ελάχιστο δυνατό κόστος και
τις ελάχιστες οικολογικές επιπτώσεις,
εξασφαλίζοντας σταθερή
συχνότητα, σταθερή τάση και υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης.
Η τροφοδότηση των καταναλωτών µε ηλεκτρική ενέργεια προϋποθέτει
τρεις ξεχωριστές λειτουργίες του συστήµατος ηλεκτρικής ενέργειας: την
παραγωγή, τη µεταφορά και τη διανοµή. Τα χρησιμοποιούμενα
συστήµατα είναι τριφασικά εναλλασσόµενου ρεύµατος, συχνότητας 50 ή
60Hz (50Hz για την Ελλάδα), χρησιµοποιούνται όµως σε ειδικές
περιπτώσεις και συστήµατα συνεχούς ρεύµατος για τη µεταφορά κυρίως
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι γραµµές µεταφοράς και οι γραµµές διανοµής
µέσης τάσης έχουν τρεις αγωγούς φάσεων ενώ οι γραµµές διανοµής
χαµηλής τάσης έχουν επιπλέον και ουδέτερο αγωγό. Η τάση λειτουργίας
παραµένει, µε µικρές διακυµάνσεις, γύρω από µια δεδοµένη για κάθε
µέρος του συστήµατος τιµή.

1.2 ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Τα ηλεκτρικά δίκτυα διακρίνονται σε:
• Εναέρια
• Υπόγεια και
• Υποβρύχια
9
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Τα εναέρια δίκτυα χρησιμοποιούνται ως δίκτυα μεταφοράς και
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι τ α πλέον διαδεδομένα και
παρουσιάζουν ευκολία στην κατασκευή, στην επιθεώρηση και στη
συντήρηση τους.
Τα υπόγεια δίκτυα χρησιμοποιούνται μέσα στις πόλεις για λόγους
ασφαλείας και καλαισθησίας. Για την κατασκευή τους απαιτούνται ειδικά
ακροκιβώτια και καλώδια, και γι' αυτό το λόγο, το κόστος κατασκευής τους
είναι πολλαπλάσιο έναντι των εναερίων.
Τα υποβρύχια δίκτυα χρησιμοποιούνται κυρίως για τη σύνδεση των
νησιών με το εθνικό δίκτυο. Για την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται
ειδικά καλώδια, με αποτέλεσμα να έχουν αυξημένο κόστος κατασκευής
και εγκατάστασης.
Ανάλογα με την τάση τα δίκτυα διακρίνονται σε:
• Δίκτυα υπερυψηλής τάσης
• Δίκτυα υψηλής τάσης
• Δίκτυα μέσης τάσης, και σε
• Δίκτυα χαμηλής τάσης
Τα δίκτυα υπερυψηλής τάσης είναι αυτά που έχουν πολική τάση από
150 μέχρι 400 KV. Τα δίκτυα υψηλής τάσης έχουν πολική τάση από 30
μέχρι 150 KV. Τα μέσης τάσης είναι όσα έχουν πολική τάση από 1 μέχρι 30
KV και τα δίκτυα χαμηλής τάσης έχουν πολική τάση μέχρι 1 KV. Τέλος,
ανάλογα με το μήκος τους οι γραμμές μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας διακρίνονται σε:
• Μικρού μήκους, όταν το μήκος τους είναι μέχρι 50Km
• Μέτριου μήκους, όταν το μήκος τους είναι από 50 Km μέχρι 250 Km
• Μεγάλου μήκους, όταν το μήκος τους υπερβαίνει τα 250 Km.
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, οι γραμμές μεταφοράς ξεκινούν από
υποσταθμούς και καταλήγουν σε υποσταθμούς, ενώ οι γραμμές διανομής
ξεκινούν από υποσταθμούς και καταλήγουν σε ιδιόκτητους υποσταθμούς
καταναλωτών μέσης τάσης (π.χ. εργοστάσια, νοσοκομεία κτλ), ή σε
καταναλωτές χαμηλής τάσης (πχ σπίτια, καταστήματα κτλ.).

1.3 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το Ελληνικό δίκτυο µεταφοράς αποτελείται από εναέριες, υπόγειες
και υποθαλάσσιες γραµµές µεταφοράς υψηλής τάσης (150kV), από
εναέριες γραµµές υπερυψηλής τάσης (400kV), από Κέντρα Υπερυψηλής
Τάσης (ΚΥΤ) όπου γίνεται η σύνδεση της υπερυψηλής µε την υψηλή
τάση, από πυκνωτές αντιστάθµισης της άεργου ισχύος που παράγεται από
τις συµβατικές µονάδες παραγωγής και από υποσταθµούς υποβιβασµού
150kV/MT µε τους οποίους το σύστηµα µεταφοράς συνδέεται µε το
σύστηµα διανοµής. Το υπάρχον δίκτυο είναι εν µέρει πεπαλαιωµένο και
χρειάζεται αρκετές επεκτάσεις καθώς και συντήρηση. Αυτές οι επεκτάσεις
θα βοηθήσουν στην αύξηση της αξιοπιστίας του συνολικού συστήµατος
αλλά και στη σύνδεση µε το Ελληνικό σύστηµα νέων µονάδων
παραγωγής, από συµβατικές ή ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
Στο σύστημα μεταφοράς της Ελλάδας υπάρχουν οι παρακάτω τύποι
υπόγειων καλωδίων 150 ΚV για την μεταφορά ισχύος μέσα σε
κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης
1. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 310mm2 χαλκού ισχύος 125
ΜVA
2. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 250mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 125 ΜVA
3. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 400mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 125 ΜVΑ
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4. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 650mm2 χαλκού
ισχύος 200 ΜVA
5. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 500mm2 χαλκού
ισχύος 200 ΜVA
6. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 600mm2
τριφασικής ισχύος 200 ΜVA
7. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 700mm2
τριφασικής ισχύος 200 ΜVA
8. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 800mm2
τριφασικής ισχύος 200 ΜVA

τριφασικής
τριφασικής
αλουμινίου
αλουμινίου
αλουμινίου

Επίσης για τη σύνδεση του ηπειρωτικού συστήµατος µε διάφορα κοντινά
νησιά ή για τη σύνδεση γειτονικών νήσων χρησιµοποιούνται οι παρακάτω
τύποι υποβρυχίων καλωδίων Υ.Τ.:
1. Τριπολικά καλωδια 66 ΚV, διατομής 300mm2 χαλκού ισχύος 60 ΜVA
2. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 240mm2 χαλκού ισχύος 125
ΜVA
3. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 310mm2 χαλκού ισχύος 135
ΜVA
4. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 630mm2 χαλκού ισχύος 175
ΜVA
5. Τριπολικά καλωδια 66 ΚV, διατομής 150mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 35 ΜVA
6. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 250mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 175 ΜVA
7. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 300mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 125 ΜVA
8. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 300mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 145 ΜVA
9. Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 300mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 175 ΜVA
10.Τριπολικά καλωδια 150 ΚV, διατομής 400mm2 χαλκού τριφασικής
ισχύος 175 ΜVA
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400kV
ΕΝΑΕΡΙΕΣ

2.628

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ
ΥΠΟΓΕΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.3

Σ.Ρ. (D.C.)
400kV
107

8.127

39

10.901

160

140

15

315

82

1

87

8.349

55

11.303

4
2.632

267

150 kV

66 kV

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (χλμ. όδευσης) (2012)
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Σχ. 1.3.1 ελληνικό διασυνδεμένο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2.1 ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Σκοπός των µονώσεων σε µία ηλεκτροτεχνική κατασκευή είναι ο
ηλεκτρικός διαχωρισµός µεταξύ των ρευματοφόρων µερών, καθώς και
14
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των ρευματοφόρων µερών προς γη, κατά τρόπο ώστε το σχηματιζόμενο
ηλεκτρικό πεδίο να είναι ηλεκτροστατικό.
Τα µονωτικά υλικά µε βάση τη µορφή τους διακρίνονται σε αέρια,
υγρά και στερεά, ενώ µε βάση τους δεσµούς σε ιοντικά, µοριακά και
οµοιοπολικά. Ανεξαρτήτως του µέσου που επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί
σαν ηλεκτροµονωτικό υλικό (δηλαδή στερεό, υγρό ή αέριο ή και
συνδυασµός αυτών) είναι απαραίτητο να δοθεί πρωταρχική σηµασία στον
υπολογισµό του ηλεκτροστατικού πεδίου ανάλογα µε τη γεωμετρία της
διάταξης προκειµένου να διασφαλισθεί ο συµπαγής, αποτελεσµατικός,
οικονοµικός και αξιόπιστος σχεδιασµός του εξοπλισµού.
2.2 ΚΡΗΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των µονωτικών υλικών ανεξάρτητα
την μορφή τους ή την βάση τους είναι:
1. ∆ιηλεκτρική αντοχή.
Ως διηλεκτρική αντοχή (Εd) ενός µονωτικού υλικού εντός οµογενούς
πεδίου έχει οριστεί το πηλίκο της ελάχιστης ενεργού τιµής της τάσης
διάσπασης (Udmin) προς την απόσταση των ηλεκτροδίων (d):
Εd = Udmin / d (σε kV/cm)
2. Σχετική διηλεκτρική σταθερά.
Η σχετική διηλεκτρική σταθερά εr (>1) είναι ένας συντελεστής, η
τιµή του οποίου διαφέρει σε κάθε είδος µονωτικού, και εξαρτάται από τη
στατιστικότητα των ανοµοιογενειών στο υλικό. Η σχετική διηλεκτρική
σταθερά δίνει το πόσο µεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα µια διάταξης
συγκριτικά µε εκείνη στο κενό ή στον αέρα. Οι σχετικές διηλεκτρικές
σταθερές διαφόρων µονωτικών που συνθέτουν µία µόνωση θα πρέπει να
επιλέγονται κατά τρόπο ώστε να εξομαλύνεται το πεδίο στις διαχωριστικές
επιφάνειες τους, για να µη διευκολύνεται η εκδήλωση µερικών
εκκενώσεων
3. Συντελεστής απωλειών
15
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Σε µια µόνωση υπάρχουν πάντοτε απώλειες ενέργειας, οι οποίες υπό
εναλλασσόμενη τάση οφείλονται :
- στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαρκή εναλλαγή της φοράς της
ηλεκτρικής εναλλαγής των διπόλων στο ρυθµό εναλλαγής της πολικότητα
της εναλλασσόµενης τάσης.
- στην πολύ µικρή ειδική αγωγιµότητα που έχουν τα µονωτικά υλικά. Ο
ιδανικός µονωτής είναι ένα οµοιογενές υλικό που δεν έχει απώλειες. Το
ισοδύναµο κύκλωµα του ιδανικού µονωτή είναι µια χωρητικότητα C.
Πρακτικά όµως δεν υπάρχει ιδανικός µονωτής µε µηδενικές απώλειες. Το
µονωτικό υλικό έχει έστω ένα ελάχιστο ρεύµα διαρροής, λόγω της
αγωγιµότητάς του. Παρακάτω δίνεται το ισοδύναµο κύκλωµα του
πραγµατικού ιδανικού µονωτή, όπου οι τιµές C και G θεωρούνται
σταθερές. Ο συντελεστής απωλειών δίνεται από τη σχέση :
𝑡𝑎𝑛𝛿 =

𝛪𝑅
𝐺
=
𝐼𝐶 𝜔𝐶

Σχ 2.2.1 ισοδύναμο κύκλωμα ιδανικού μονωτή
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4. ∆.) Ειδική αγωγιµότητα
Τα ηλεκτροµονωτικά υλικά έχουν µία πολύ µικρή ειδική ηλεκτρική
αγωγιµότητα που εξαρτάται γενικά από τις συνθήκες λειτουργίας τους
(τιµή πεδιακής έντασης, θερμοκρασία, υγρασία κ.α.). και έχει τιµή
µεγαλύτερη από 10-10[Ωcm]-1. Η ειδική αγωγιµότητα είναι ένα πολύ
σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης των µονωτικών υλικών, γιατί εκφράζει
τους ελεύθερους ηλεκτρικούς φορείς. [1] [3]
5. Επιφανειακή αγωγιµότητα
Ένα κριτήριο αξιολόγησης για τη µείωση της διηλεκτρικής αντοχής στην
επιφάνεια των στερεών µονωτικών, που οφείλεται στις ξένες επικαθήσεις
και στη θερµική καταπόνηση, είναι η επιφανειακή αγωγιµότητα. Επειδή οι
παράγοντες που προκαλούν την αύξηση της επιφανειακής αγωγιµότητας
ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες λειτουργίας η ειδική επιφανειακή
αγωγιµότητα δεν είναι κάποια σταθερά των στερεών µονωτικών υλικών.
[1] [3]

6. Θερµική αγωγιµότητα
Η θερµική καταπόνηση των µονωτικών σχετίζεται µε τα φαινόµενα
τοπικής αύξησης του αριθµού των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων, σε
θέσεις όπου η πεδιακή ένταση είναι αυξηµένη. Η θερµότητα για την
εκδήλωση των παραπάνω θέσεων διαταραχής υπάρχει πάντα κατά τη
λειτουργία των διαφόρων κατασκευών. Γενικά ισχύει ότι όσο πιο καλός
µονωτής είναι ένα υλικό, τόσο καλύτερες είναι οι θερµοµονωτικές του
ιδιότητες. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας λ συµβαδίζει µε το
συντελεστή ηλεκτρικής αγωγιµότητας. [1] [3]
7. Μηχανική αντοχή
Σε αρκετές κατασκευές ενδιαφέρουν εκτός από τις ηλεκτρικές ιδιότητες
των στερεών µονωτικών και οι µηχανικές τους ιδιότητες (αντοχή σε
εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας, δύναµη τάνυσης κτλ). Συχνά ενδιαφέρει
η µηχανική αντοχή της όλης κατασκευής, όταν αυτή ενδέχεται να
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επηρεάσει τη διηλεκτρική αντοχή από εξάσκηση µεγάλων δυνάµεων
ηλεκτρικής προέλευσης, όπως συµβαίνει κατά το βραχυκύκλωµα. Οι
δυνάµεις αυτές µπορούν να µειώσουν τις αποστάσεις µόνωσης ή και να
καταστρέψουν τα µονωτικά υλικά, όταν δεν έχουν γίνει σωστές επιλογές
ως προς τη µηχανική αντοχή των µονώσεων και τη διατήρηση των
αποστάσεων µόνωσης γενικότερα.
Εκτός από τα παραπάνω, κριτήρια για την αξιολόγηση των µονωτικών
υλικών είναι επίσης το κόστος, η χηµική σταθερότητα, η αντοχή σε
ακτινοβολίες, η πυκνότητα, το ιξώδες (για υγρά), η αντοχή σε καύση και η
αντοχή σε βιολογικές επιδράσεις. [2]
2.3 ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΜΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Τα στερεά µονωτικά µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες :
οργανικά υλικά, ανόργανα υλικά και συνθετικά πολυµερή.
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΙ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΧΑΡΤΙ
ΚΑΟΤΣΟΥΚ
ΚΕΡΙ
ΞΥΛΟ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΚΕΡΑΜΙΚΑ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ
ΓΥΑΛΙ
ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΑΙΝΙΟ
ΜΙΚΑ
ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ
ΑΣΒΕΣΤΟΣ
ΠΟΛΥΒΥΝΙΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ
PERSPEX

ΠΟΛΥΜΕΡΗ
ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ
ΒΑΚΕΛΙΤΗΣ
ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣΡΗΤΙΝΕΣ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΕΣ

Σχ. 2.3.1 πίνακας μονωτικών υλικών

Τα οργανικά υλικά παράγονται από φυτική και ζωική ύλη και όλα
έχουν περίπου παρόµοια χαρακτηριστικά. Είναι καλοί µονωτές και
µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν σε πρακτικές εφαρµογές. Παρ’ όλ’
αυτά, οι µηχανικές και ηλεκτρικές τους ιδιότητες «αναστέλλονται» για
θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 1000 C Για αυτό χρησιµοποιούνται ύστερα
από εµποτισµό µε λάδι, όπως π.χ. το χαρτί που χρησιµοποιείται σε
καλώδια, πυκνωτές και µετασχηµατιστές. [4]
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Σε αντίθεση µε τα οργανικά υλικά, τα ανόργανα υλικά διατηρούν
ικανοποιητικά τις ηλεκτρικές και µηχανικές ιδιότητές τους και σε
θερµοκρασίας πάνω από 2500 C. Σηµαντικά ανόργανα υλικά που
χρησιµοποιούνται είναι το γυαλί και η πορσελάνη, εξαιτίας της αντοχής
τους στους ατµοσφαιρικούς ρύπους και στην εξαιρετική τους απόδοση
κάτω από διάφορες συνθήκες πίεσης και θερµοκρασίας.
Τα συνθετικά πολυµερή είναι πολυµερή υλικά που διαθέτουν πολύ
καλές µονωτικές ιδιότητες και µπορούν εύκολα να χρησιµοποιηθούν σε
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό. Ως πολυµερές θεωρείται ένα καθαρό υλικό,
χωρίς προσµίξεις που αποτελείται από µακριές αλυσίδες µακροµορίων.
Οι αλυσίδες αποτελούνται από συνδυασµούς άνθρακα, υδρογόνου,
οξυγόνου, αζώτου, χλωρίου, φθορίου και θείου. Είναι σε υγρή φάση κατά
την παρασκευή τους και έτσι µπορεί εύκολα να µορφοποιηθούν σε τελικά
στερεά προϊόντα. Πολύ σπάνια χρησιµοποιούνται τα καθαρά πολυµερή.
Όταν προστίθενται σε αυτά άλλες ουσίες ονοµάζονται πλαστικά ή ρητίνες.
Τα σύνθετα υλικά µπορούν να ορισθούν ως µακροσκοπικοί συνδυασµοί
υλικών, που έχουν µία χαρακτηριστική διεπιφάνεια µεταξύ τους. Το ένα
από τα υλικά ονοµάζεται µήτρα και το άλλο πληρωτικό. [5]
Τα πολυµερή προέρχονται από τη δηµιουργία χηµικών δεσµών µεταξύ
µικρών µορίων,
που ονοµάζονται
µονοµερή.
Οι δεσµοί που
δηµιουργούνται είναι από αντιδράσεις προσθήκης, συµπύκνωσης ή το
συνδυασµό και των δύο. Η διεργασία του πολυµερισµού προσθήκης
χαρακτηρίζεται από τον απλό συνδυασµό µορίων χωρίς τη δηµιουργία
παραπροϊόντων. Όταν συνδέονται µονάδες του ίδιου µονοµερούς τότε το
παραγόµενο προϊόν είναι ένα οµοπολυµερές (π.χ. το πολυαιθυλένιο που
παράγεται από µονοµερές αιθυλένιο), ενώ όταν χρησιµοποιούνται δύο ή
περισσότερα πολυµερή το προϊόν είναι ένα συµπολυµερές (π.χ. αιθυλένιο
και προπυλένιο). Στον πολυµερισµό µε συµπύκνωση η χηµική ένωση
µεταξύ δύο µορίων επιτυγχάνεται µόνο µε την παραγωγή ενός µορίου
παραπροϊόντος, το οποίο συνήθως αποµακρύνεται από το πολυµερές, έτσι
ώστε να µην παραµείνει ως ανεπιθύµητη πρόσµιξη στο τελικό προϊόν. Εάν
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οι παραπάνω τύποι αντίδρασης συµβαίνουν σε σειρά, τότε έχουµε τον
πολυµερισµό συνδυασµού προσθήκης και συµπύκνωσης. [5] [6]
Τα µόρια των πολυµερών διευθετούνται ως µεγάλου µήκους µόρια
και ονοµάζονται γραµµικά µόρια. Όµως ο πολυµερισµός µπορεί να
δηµιουργήσει πιο περίπλοκες δοµές µε διασταυρώσεις, που µοιάζουν µε
τα κλαδιά ενός δέντρου. Αυτές οι προεξοχές σε ένα γραµµικό µόριο
ονοµάζονται στερεοχηµικές παρεµποδίσεις. Τα απλά γραµµικά µόρια
µπορούν να τακτοποιηθούν πιο κοντά το ένα στο άλλο και να γλιστράνε
µεταξύ τους πιο εύκολα από ότι τα άλλα µε τις διακλαδώσεις. Τα γραµµικά
µόρια έχουν επίσης υψηλότερη πυκνότητα, υψηλότερη αντοχή
εφελκυσµού, µεγαλύτερη ακαµψία και υψηλότερη θερµοκρασία όπου
γίνονται πιο µαλακά. Τα µόρια µε διακλαδώσεις έχουν πιο πολλά κενά,
µικρότερη πυκνότητα, είναι πιο εύκαµπτα και πιο διαπερατά σε αέρια και
διαλυτικά από τα γραµµικά µόρια.
Ανάλογα µε τα µονοµερή µόρια που χρησιµοποιούνται για να γίνει το
πολυµερές, είναι δυνατόν οι µακροσκοπικές αλυσίδες να συνδέονται
µεταξύ τους. Ο δεσµός µεταξύ δύο αλυσίδων ονοµάζεται διασταύρωση.
Αυτό συνήθως συµβαίνει όταν τα µονοµερή έχουν πάνω από ένα διπλό
δεσµό στη δοµή τους. Οι διασταυρώσεις κάνουν την ολίσθηση µεταξύ των
αλυσίδων πολύ δύσκολη, και έτσι το πολυµερές γίνεται άκαµπτο και πολύ
δύσκολα παραµορφώσιµο. Τα διασταυρούµενα µόρια δεν έχουν
τακτοποιηµένη δοµή και έτσι είναι µη κρυσταλλικά – άµορφα.
∆ύο βασικές κατηγορίες πλαστικών ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της
παραμόρφωσης τους σε υψηλές θερµοκρασίες είναι τα θερµοπλαστικά
(thermoplastic) και τα θερµοσκληρυνόµενα (thermosetting). Η βασική
διαφορά µεταξύ των δύο τύπων είναι η απουσία των διασταυρώσεων στα
θερµοπλαστικά και η παρουσία τους στα
µακροµόρια των
θερµοσκληρυνόµενων πολυµερών. Τα θερµοπλαστικά παραµορφώνονται
µε τη θερµοκρασία, ενώ τα θερµοσκληρυνόµενα όχι και κρατούν την
µορφή τους.
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Τα θερµοπλαστικά αποτελούνται από µακριά, γραµµικά µόρια που το
καθένα τους µπορεί να έχει πλευρικές αλυσίδες, αλλά όχι διασταυρώσεις.
Όταν θερµαίνονται, οι αλυσίδες ολισθαίνουν προκαλώντας πλαστική ροή.
Έτσι µπορεί να τήκονται και να επαναδιαµορφώνονται πολλές φορές µε
θέρµανση και ψύξη. Τα θερµοπλαστικά έχουν µεγαλύτερη αντοχή σε
κρούση, ευκολότερη επεξεργασία και µπορεί να αποκτήσουν πολύπλοκες
µορφές πιο εύκολα από τα θερµοσκληρυνόµενα.
Τα θερµοσκληρυνόµενα υπόκεινται κατά την επεξεργασία τους σε
χηµική αλλαγή που ονοµάζεται σκλήρυνση,
όπου δηµιουργούν
διασταυρούµενες δοµές, γίνονται µόνιµα αδιάλυτα, δεν επανατήκτονται
και για αυτό δεν µπορούν να επαναµορφοποιηθούν.
Τα θερµοπλαστικά κατηγοριοποιούνται σε τεχνικά-µηχανολογικά
θερµοπλαστικά και σε ευρείας χρήσης θερµοπλαστικά. Τα ευρείας χρήσης
χρησιµοποιούνται όταν δεν υπάρχει τάση ή φορτίο ή είναι πολύ µικρό,
ενώ τα τεχνικά είναι σχεδιασµένα για να υπόκεινται σε υψηλά φορτία για
πολύ χρόνο. ∆ύο κατηγορίες θερµοπλαστικών που χρησιµοποιούνται
ευρύτατα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισµό (ειδικά σε καλώδια) είναι το
πολυαιθυλένιο και το πολυβινυλοχλωρίδιο.

2.4 ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ (ΡΕ-XLPE)
Το πολυαιθυλένιο είναι ένα θερµοπλαστικό υλικό, το οποίο συνδυάζει
εξαιρετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, σχεδόν µηδενική απορρόφηση υγρασίας,
χηµική αντοχή, χηµική αντίσταση στα οξέα και στα αλκάλια σε
θερµοκρασία περιβάλλοντος και χαµηλό κόστος. Έχει επίσης υψηλή
µηχανική αντοχή, µικρό συντελεστή τριβής, ευκολία κατεργασίας και
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καλές διηλεκτρικές ιδιότητες στις υψηλές συχνότητες (για αυτό
χρησιµοποιείται ευρέως σε καλώδια ισχύος, σε τηλεφωνικά καλώδια κ.α.).
[5] [7] [10]

Με διάφορες διαδικασίες κατασκευάζονται διάφοροι τύποι
πολυαιθυλενίου µε συγκεκριµένες ιδιότητες για διαφορετικές χρήσεις.
Έτσι διακρίνουµε πολυαιθυλένια χαµηλής, µέσης και υψηλής πυκνότητας,
που ποικίλουν σε µοριακό βάρος. Πιο συγκεκριµένα διακρίνουµε :
- Το LDPE (low-density polyethylene)
- Το ΜDPE (medium-density polyethylene)
- Το HDPE (high-density polyethylene)
- Το LLDPE (linear low-density polyethylene)
To πιο ευρέως χρησιµοποιούµενο ΡΕ για καλώδια ΜΤ και ΥΤ είναι το
XLPE το οποίο είναι LDPE δικτυωµένο µε ένα οργανικό υπεροξείδιο.
Το πολυαιθυλένιο είναι υδρογονάνθρακας και συνεπώς τα µόριά του
δεν έχουν ισχυρό διπολικό χαρακτήρα. Αποτελείται από κρυσταλλικές
περιοχές που διακόπτονται από άµορφες περιοχές, για αυτό λέγεται
µερικά κρυσταλλικό υλικό (ηµικρυσταλλικό). [5] [7]

Α)

β)

γ)
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Σχ.2.4.1 Α) : Μοριακή απεικόνιση πολυαιθυλενίου, β) μόριο, γ) δείγμα
από κόκκους πολυαιθυλενίου
Η δοµή του πολυαιθυλενίου παίζει σηµαντικό ρόλο στις µηχανικές και
ηλεκτρικές ιδιότητες του πολυαιθυλενίου, και επηρεάζει τη διηλεκτρική
του αντοχή. Η διηλεκτρική σταθερά του ΡΕ είναι σχετικά µικρή, εr = 2,5
και ο συντελεστής απωλειών είναι επίσης χαµηλός, tanδ = 10-4.
Χρησιµοποιείται στους 200-2500 C για την κατασκευή των καλωδίων,
οπότε εν θερµώ συµπιέζεται πάνω στον αγωγό και πρέπει ακολούθως να
ψυχθεί αργά, αλλιώς δηµιουργούνται κενά στη µόνωση που µπορούν να
µειώσουν αισθητά την αντοχή του.
Η διηλεκτρική αντοχή του ΡΕ εξαρτάται από το πάχος του. Σε µικρά
πάχη είναι µεγάλη και µειώνεται σηµαντικά µε αύξηση του πάχους. Αυτό
οφείλεται σε µικρορωγµές του υλικού και συσσώρευση ηλεκτρικών
φορτίων στο χώρο, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζονται µικροεκκενώσεις. Η
αντοχή σε µεγάλα πάχη µπορεί να βελτιωθεί µε προσµίξεις οργανικών
ενώσεων που σκοπό έχουν την εξουδετέρωση των φορτίων. Η δικτύωση
των µορίων και ακολούθως µια επιµεληµένη ψύξη του υλικού οδηγούν
επίσης σε ανύψωση της αντοχής σε µεγάλα πάχη. Η αντοχή του ΡΕ στην
υγρασία και στα χηµικά είναι πολύ καλή. Μειονέκτηµα του ΡΕ είναι το ότι
συντηρεί τη φλόγα και το ότι διογκώνεται όταν είναι µέσα σε µονωτικό
λάδι. Τέλος προσβάλλεται από την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία το
αποικοδοµεί.
Η αντοχή του ΡΕ στις υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να βελτιωθεί µε
δικτύωση των µορίων του. Τα µόρια πολυαιθυλενίου έχουν τη µορφή
ινών και είναι διατεταγµένα στο χώρο. Με ακτινοβολία γ µέσα σε
πυρηνικούς αντιδραστήρες ή µε χηµικές κατεργασίες χρησιµοποιώντας
οργανικά υπεροξείδια µπορεί να επέλθει µία δικτύωση των µεµονωµένων
µορίων σε µεγάλα µοριακά συµπλέγµατα. Το νέο υλικό λέγεται
δικτυωµένο πολυαιθυλένιο (XLPE). Ενώ το πολυαιθυλένιο ΡΕ είναι
χρησιµοποιήσιµο σε διαρκείς θερµοκρασίες 700C, το XLPE αντέχει διαρκώς
µέχρι και 900 C. Βραχυχρόνια κατά τη διάρκεια βραχυκυκλωµάτων τα υλικά
ΡΕ και XLPE επιτρέπεται να καταπονηθούν σε θερµοκρασίες 1500C και
2500 C αντίστοιχα.
Το δικτυωµένο πολυαιθυλένιο εκτός της αυξηµένης αντοχής του σε
υψηλές θερµοκρασίες, παρουσιάζει σε σχέση µε το πολυαιθυλένιο και
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µία βελτιωµένη αντίσταση στη δηµιουργία ρωγµών, όταν επιβάλλονται σε
αυτό µηχανικές τάσεις. Το δικτυωµένο πολυαιθυλένιο παρουσιάζει επίσης
αυξηµένη αντοχή στην επίδραση χηµικών ουσιών που προσβάλλουν την
επιφάνειά του. [4] [5] [6] [8]

2.5 ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ (P.V.C.)
Το πολυβινυλοχλωρίδιο ανήκει στην κατηγορία των πλαστικών
βινυλίου. Αυτά είναι πολυµερή µε βάση τα µονοµερή βινυλίου. Έχουν πολύ
καλή αντοχή στο νερό, στα χηµικά, µηχανική αντοχή, αντοχή σε τριβή και
είναι αυτοσβενόµενα σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Το πολυβινυλοχλωρίδιο ή P.V.C (C2H3Cl) είναι ένα πολικό διηλεκτρικό,
όπου το µέγεθος και το φορτίο των ατόµων του χλωρίου είναι διαφορετικά
από αυτά του ατόµου του υδρογόνου, όπως φαίνεται στο παρακάτω
σχήµα.

Α)

β)

Γ)
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Σχ.2.5.1 Α) : Μοριακή απεικόνιση πολυβινυλοχλωρίδιου, β) μόριο, γ)
δείγμα από κόκκους πολυβινυλοχλωρίδιου

Το P.V.C. είναι στην αρχική του µορφή διαθέσιµο σαν ένα άκαµπτο,
σκληρό, άσπρο υλικό, το οποίο µπορεί να σχηµατοποιηθεί στην
απαιτούµενη µορφή µε την πρόσµιξη κατάλληλων
υλικών (αδρανή
συµπληρωµατικά υλικά, ελαστικοποιητές, σταθεροποιητές, χρώµατα και
υλικά που µειώνουν την τριβή). Αδρανή σε σκόνες, όπως κιµωλία,
προσµειγνύονται στο PVC για τη βελτίωση της θερµικής αγωγιµότητας. Οι
ελαστικοποιητές είναι λάδια που προσµειγνύονται στο PVC, ελαττώνοντας
τις ενδοµοριακές τριβές του και καθιστώντας το ελαστικό ακόµα και σε
χαµηλές θερµοκρασίες (-10 ο C). Οι σταθεροποιητές δυσχεραίνουν την
αποσύνθεση των µακροµορίων του PVC από το φως και τη θερµότητα.
Το PVC έχει υψηλές διηλεκτρικές απώλειες (tanδ=10-2). Εφαρµόζεται,
ως εκτούτου, σε τάσεις µέχρι 5,8/10kV. Πρόσθετο µειονέκτηµα του είναι
το εύθραυστο του στις χαµηλές θερµοκρασίες. Σε υψηλές θερµοκρασίες,
π.χ. σε πυρκαγιές, διασπάται και σχηµατίζεται υδροχλωρίδιο, το οποίο
δρα ανασταλτικά στην εξάπλωση της πυρκαγιάς, είναι όµως πολύ τοξικό
και οξειδωτικό. Πλεονέκτηµα του PVC είναι ότι είναι πολύ ανθεκτικό σε
χηµικές προσβολές και στην υγρασία. Η µέγιστη συνεχώς επιτρεπόµενη
θερµοκρασία είναι 60 o C ή 70 o C εξαρτώµενη από την τάση. Βραχυχρόνια,
π.χ για τους χρόνους που διαρκούν τα βραχυκυκλώµατα, η µέγιστη
επιτρεπόµενη θερµοκρασία είναι 170 ο C. [4] [5] [6] [8]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3.1

ΑΓΩΓΟΙ

Υλικό : Οι αγωγοί των καλωδίων κατασκευάζονται από ηλεκτροτεχνικό
χαλκό Ε-Cu ή ηλεκτροτεχνικό αλουµίνιο Ε-Al. Ο όρος ηλεκτροτεχνικός (Ε)
δείχνει ότι πρόκειται για τεχνικό υλικό υψηλής αγωγιµότητας. Τα µέταλλα
αυτά είναι κατεργασµένα θερµικά ώστε να είναι εύκαµπτα. Ο χαλκός έχει
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υψηλή αγωγιµότητα και όταν είναι σκληρής ελκύσεως, εµφανίζει µεγάλη
µηχανική αντοχή. Βασικό τεχνικό µειονέκτηµα είναι το βάρος του. Το
αλουµίνιο είναι κατώτερο του χαλκού σε αγωγιµότητα και αντοχή, αλλά
είναι φθηνότερο και πολύ ελαφρύτερο από το χαλκό. Μειονέκτηµά του
είναι επίσης ότι δε συγκολλείται µε µαλακή κόλληση χαµηλού σηµείου
τήξεως (π.χ. κασσιτεροκόλληση) και ότι διαβρώνεται ευκολότερα λόγω
ηλεκτροχηµικών δράσεων. [8] [9] [10]
∆ιατοµή : Η µορφή της διατοµής µπορεί να είναι κυκλική ή να
αποτελείται από κυκλικούς τοµείς. Οι κυκλικές διατοµές µπορεί να είναι
συµπαγείς µέχρι 16mm 2 για E-Cu και 50mm 2 για Ε-Αl. Για µεγαλύτερες
διατοµές οι αγωγοί γίνονται για λόγους ευκαµψίας πολύκλωνοι. Για
πολυπολικά καλώδια µεγάλων διατοµών χρησιµοποιούνται διατοµές
κυκλικού τοµέα. Αν σε πολύκλωνους αγωγούς επιβάλλουµε µια συµπίεση
των συρµατιδίων (συµπιεσµένοι αγωγοί), εξοικονοµούµε όγκο, µειώνοντας
τη γεωµετρική διατοµή του αγωγού. Πάνω από 35mm2 πολύκλωνοι
αγωγοί συµπιέζονται. Κοίλες και ελλειπτικές διατοµές συναντώνται σε
καλώδια µε µόνωση χαρτιού-λαδιού και εξωτερικής πίεσης αντίστοιχα,
για να κυκλοφορεί το λάδι και να µεταδίδεται καλύτερα η πίεση. Σε
µεγάλες διατοµές µπορεί ο αγωγός κάθε φάσης να διαµοιρασθεί σε
πολλούς αγωγούς παράλληλους, µε διατοµή µορφής κυκλικού τοµέα, όπου
οι τοµείς είναι µεµονωµένοι µεταξύ τους και οι επί µέρους αγωγοί είναι
συνεστραµµένοι. Έτσι µειώνεται η αντίσταση στο εναλλασσόµενο ρεύµα
σε σχέση µε αγωγούς όπου δεν έχουµε µονωµένους τοµείς. Αυτό
προκύπτει λόγω του επιδερµικού φαινοµένου. [8] [9] [10]
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Σχ 3.1.1 α) πλήρης στρογγυλή διατοµή ( r ) , β) πλήρης κυκλικός τοµέας
(s) , γ) πολύκλωνη στρογγυλή συµπιεσµένη διατοµή (rm/v) δ) πολύκλωνη
στρογγυλή διατοµή (rm) , ε) πολύκλωνος κυκλικός τοµέας (sm) στ)
πολύκλωνη στρογγυλή διατοµή συµπιεσµένη µε κανάλι ψύξης (rm/v… h) ,

3.2

ΕΝΑΕΡΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Οι εναέριοι αγωγοί είναι συνήθως αλουμινίου είναι κατά κανόνα
πολύκλωνοι. Αποτελούνται, δηλαδή, από πολλούς κλώνους, που
περιελίσσονται ελικοειδώς σε αλλεπάλληλες στρώσεις έτσι ώστε να
σχηματίζουν έναν αγωγό που μοιάζει με συρματόσχοινο. Οι κλώνοι
διαδοχικών στρώσεων περιελίσσονται σε αντίθετες κατευθύνσεις για να
εμποδίζεται το ξετύλιγμα αυτών και να πετυχαίνεται σύμπτωση της
εξωτερικής ακτίνας της μίας στρώσης με την εσωτερική ακτίνα της
επόμενης στρώσης. Οι πολύκλωνοι αγωγοί παρουσιάζουν μεγαλύτερη
ευκαμψία, σε σύγκριση με τους μονόκλωνους ίσης διαμέτρου, οπότε είναι
περισσότερο εύκαμπτοι και υπόκεινται σε λιγότερες καταπονήσεις.
Επίσης, παρουσιάζουν το πλεονέκτημα ότι είναι περισσότερο ασφαλείς σε
μηχανική θραύση. Ο αριθμός των κλώνων εξαρτάται από τον αριθμό των
στρώσεων αλλά και από το εάν όλοι οι κλώνοι είναι της ίδιας διαμέτρου.
Στην περίπτωση που όλοι οι κλώνοι είναι της ίδιας διαμέτρου, αυτοί
τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες στρώσεις γύρω από έναν κεντρικό
κλώνο. Το πλήθος των κλώνων σε κάθε στρώση είναι πολλαπλάσιο του 6.
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Αν υπάρχουν k στρώσεις γύρω από τον κεντρικό κλώνο, τότε ο συνολικός
αριθμός των κλώνων είναι 1+3k(k+1).
Εξαιτίας του χαμηλού φορτίου θραύσης του αλουμινίου (18 Kgr/mm2),
οι αγωγοί ενισχύονται συχνά με πυρήνα από κράμα αλουμινίου (ACAR) ή
από χάλυβα (ACSR), που είναι επίσης υπό μορφή κλώνων. Σε αυτή την
περίπτωση ο πυρήνας αναλαμβάνει τη μηχανική φόρτιση, ενώ οι κλώνοι
αλουμινίου που τον περιβάλλουν χρησιμεύουν για τη διοχέτευση του
ρεύματος.

Σχ3.2.1 εναέριος αγωγός αλουμινίου

3.3

ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Οι υπόγειοι αγωγοί µπορεί να είναι µονοπολικοί (µονοφασικοί) ή
τριπολικοί(τριφασικοί). Στα µονοπολικά καλώδια κάθε µια φάση µε τον
µανδύα της είναι αυτόνοµη, όπου τα τρία καλώδια που σχηµατίζουν ένα
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τριφασικό σύστηµα µπορεί να είναι συνεστραµµένα µεταξύ τους, ή τρία
καλώδια µπορεί να εγκαθίστανται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η
κατασκευή µονοπολικών συναντάται συνήθως στα πλαστικά καλώδια,
όπου µια τριφασική κατασκευή θα οδηγούσε σε δυσκαµψία. Επίσης
έχουµε το πλεονέκτηµα ότι αν χαλάσει µια φάση αντικαθιστούµε µόνο
αυτή τη φάση.
Τα τριπολικά καλώδια ΜΤ είναι δυνατό να έχουν ένα κοινό µανδύα ή
τρεις µανδύες (ένα ανά φάση). Στην πρώτη περίπτωση πέρα από τη
χωριστή µόνωση κάθε αγωγού υπάρχει και κοινή µόνωση, η οποία
περιβάλλει και τους τρεις µονωµένους αγωγούς και επάνω στην οποία
βρίσκεται ο κοινός µανδύας. Στα καλώδια τριών µανδυών κάθε αγωγός
έχει τη δική του µόνωση και επάνω από αυτή το δικό του µανδύα. Ο
τελευταίος τύπος προσφέρει καλύτερη κατανοµή του ηλεκτρικού πεδίου
στο εσωτερικό του καλωδίου, η οποία σε συνδυασµό και µε ορισµένα
πλεονεκτήµατα κατασκευής και λειτουργίας έχει συντελέσει στην
εξάπλωση της χρησιµοποιήσεως των καλωδίων τριών µανδυών κατά τα
τελευταία χρόνια. Ενδιάµεσο τύπο αποτελούν τα καλώδια, τα οποία
έχουν µεν κοινό µολύβδινο µανδύα, αλλά για την οµοιόµορφη κατανοµή
του πεδίου φέρουν επάνω από τη µόνωση κάθε φάσεως ένα λεπτό
διάτρητο µεταλλικό διάφραγµα. ∆ιακρίνουµε λοιπόν, ανάλογα µε τη
διάταξη της µόνωσης και του µανδύα τις εξής κατηγορίες :
- Περιζωµένα καλώδια
- Καλώδια ακτινικού πεδίου (Hochstadter)
- Καλώδια τριών µανδυών
Οι παραπάνω κατηγορίες έχουν διαφορές στη µορφή του ηλεκτρικού
πεδίου. Στα περιζωµένα καλώδια οι γραµµές του ηλεκτρικού πεδίου δεν
είναι όλες κάθετες στη µόνωση. Η µόνωση όµως δεν έχει τη µέγιστη
αντοχή της σε πεδία µε διεύθυνση λοξή στην επιφάνεια της µόνωσης. Για
αυτό περιορίζεται η εφαρµογή των περιζωµένων καλωδίων σε τάσεις
µέχρι 15 kV συνήθως. Αντίθετα, στα καλώδια τύπου Hochstadter, όπου
τοποθετούµε σαν οδηγούς του ηλεκτρικού πεδίου λεπτά φύλλα
αλουµινίου (φύλλα Hochstadter) , και στα καλώδια τύπου τριών µανδυών
το πεδίο γύρω από κάθε αγωγό είναι ακτινικό. Στην περίπτωση αυτή η
µόνωση καταπονείται µόνο κατά την έννοια του πάχους της, η οποία είναι
η κατεύθυνση της µέγιστης ηλεκτρικής αντοχής.
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Σχ. 3.3.1 Καλώδιο για υπόγεια χρήση
1)αγωγός, 2) εξοµαλυντικό ηµιαγώγιµο στρώµα, 3) µόνωση, 4)
µόλυβδος,5) ταινίες από αλουµίνιο, 6,) προστατευτικό στρώμα,
7) στρώση πολυβινυλοχλωριδίου

Οι αγωγοί των υποβρύχιων καλωδίων είναι ίδιοι με τους αγωγούς των
υπόγειων καλωδίων. Τα μόνα που αλλάζουν είναι η μόνωση και η
θωράκιση των αγωγών.
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Σχ. 3.3.2 παράδειγμα συνδιαστικού υποβρύχιου καλωδίου μεταφοράς
ενέργειας και δεδομένων
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

4.1 ΤΥΠΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

.ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΚΑΛΩΔ
ΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥΔΟΚΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

4.2 ΣΤΑΔΙΟ ΕΝΑ : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΡΑΒΔΟΥ ΧΑΛΚΟΥ
Η παραγωγή σύρματος χαλκού διαμέτρου 8mm ακολουθεί την παρακάτω
διαδικασία : Τεμάχια τυποποιημένου χαλκού διαστάσεων 70x15x10cm
θερμαίνονται σε κατάλληλους φούρνους μέχρι τη θερμοκρασία
ελασματοποιήσεως. Στη συνέχεια μετά από αναγκαστική διαδοχική κύλιση
μεταξύ κατάλληλα διαμορφωμένων επιφανειών (με αύλακες κατάλληλης
μορφής και διαδοχικών διαστάσεων διατομής) και περιστρεφόμενων
κυλίνδρων, παράγεται σύρμα διαμέτρου 8-10mm, διαμορφούμενο σε
κουλούρα διαμέτρου 80-100cm.
Κατά την εν θερμώ κατεργασία του χαλκού δημιουργείται στην
επιφάνεια του χαλκού μία λεπτή φλούδα (μαύρου χρώματος), η οποία
σχηματίζεται από ένα εσωτερικό στρώμα οξειδίου του χαλκού (Cu2O)
χρώματος κόκκινου και ένα πιο λεπτό εξωτερικό στρώμα οξειδίου του
χαλκού (CuO) χρώματος μαύρου. Η απομάκρυνση του οξειδίου του χαλκού
είναι απαραίτητη , προς αποφυγή δυσμενών συνθηκών κατά τη
συρματούργηση. Η απομάκρυνση γίνεται βυθίζοντας τις κουλούρες χαλκού
διαμέτρου 8-10mm σε διάλυμα αποτελούμενο από τέσσερα μέρη νερού και
ένα μέρος H2SO4 στους 50-60οC. Κατά τη διάρκεια της χημικής αυτής
διαδικασίας, παρατηρείται αποκόλληση μικρών σωματιδίων οξειδίου
χαλκού, που το διάλυμα καθαρισμού δεν απορροφά. Αυτά αιωρούνται στο
διάλυμα και κατά την απομάκρυνση των συρμάτων από το διάλυμα
επικολλούνται στην επιφάνειά τους. Για αυτό οι κουλούρες σύρματος
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χαλκού μετά την έξοδό τους από το διάλυμα πλένονται πολύ καλά με
μεγάλη ποσότητα νερού. Εάν τα σωματίδια αυτά δεν απομακρυνθούν στο
σύνολό τους παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της συρμάτωσης σα σκόνη,
«λερώνοντας» το σύρμα και μολύνοντας το διάλυμα της συρμάτωσης. Η
πλύση συντελεί επίσης και στην απομάκρυνση ιχνών οξειδίων στην
επιφάνεια του σύρματος, με αποτέλεσμα να φθείρονται γρήγορα οι
συρματωτήρες και κώνοι έλξης. Το σύρμα χαλκού που έχει υποστεί την
παραπάνω επεξεργασία παρουσιάζει επιφάνεια χρώματος καθαρού ρόδινου.

Σχ.3-1: Κουλούρες σύρματος 8mm. Δεξιά πριν την επεξεργασία και
αριστερά μετά την επεξεργασία.
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Σχ.3- 2: Εγκατάσταση επεξεργασίας σύρματος χαλκού
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Σχ.3-3: Σχηματική διάταξης εμβάπτισης της κουλούρας χαλκού σε
δεξαμενή με διάλυμα θειικού οξέως
4.3 ΣΤΑΔΙΟ ΔΥΟ : ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΗΣΗ
Διαδικασία

Η συρματούργηση (ή συρματοποίηση ή συρμάτωση) συνίσταται στο
αναγκαστικό πέρασμα ενός σύρματος διαμέσου μιας οπής κατάλληλου
τύπου και διατομής λίγο μικρότερης από εκείνη του προς συρματούργηση
σύρματος. (Σχήμα) Πρόκειται για μια διαδικασία πλαστικής παραμόρφωσης
εν ψυχρώ, που γίνεται με ολίσθηση μεταξύ δύο επιφανειών : της επιφάνειας
του σύρματος και της επιφάνειας της μήτρας.
Κατά τη συρματούργηση το σύρμα διαμέτρου D αναγκάζεται να
περάσει διαμέσου οπών, έτσι ώστε να μειωθεί η διάμετρος σε d. Η είσοδος
της οπής έχει μια γωνία δ. Η ράβδος πιέζεται στις πλευρές αυτής της γωνίας
συναντώντας τριβή, η τιμή της οποίας είναι ευθέως ανάλογη με την
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επιφάνεια επαφής. Αυξάνοντας τη γωνία δ μειώνονται οι δυνάμεις τριβής
αλλά η πραγματική παραμόρφωση είναι πάντα διαφορετική από τη
θεωρητική.

Σx. 4.3.1 Τυπικό σχήμα συρματούργησης
1.) μήτρα, ,2.) σύρμα στην είσοδο διατομής So, 3.) σύρμα στην έξοδο
διατομής S1, δ η γωνία συρμάτωσης

Κατά τη διάρκεια της συρμάτωσης, λόγω της τριβής μεταξύ του
σύρματος και της επιφάνειας της μήτρας, αναπτύσσεται θερμότητα , η οποία
ανεβάζει αισθητά τη θερμοκρασία των επιφανειών του σύρματος και της
μήτρας. Η θέρμανση των επιφανειών είναι στιγμιαία, καθόσον η ανάπτυξη
της θερμοκρασίας γίνεται στο κλάσμα του χρόνου που χρειάζεται το
μοναδικό στοιχείο του σύρματος για να περάσει τη μήτρα. Η θερμοκρασία
στην επιφάνεια του σύρματος μειώνεται πολύ γρήγορα, αφού η θερμότητα
μεταδίδεται εξ επαγωγής στο εσωτερικό του σύρματος και δια ακτινοβολίας
36

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

στο περιβάλλον εργασίας. Η επιφάνεια της μήτρας αντιθέτως παραμένει στη
μέγιστη θερμοκρασία, παρότι λιπαίνεται με ειδικό υγρό το οποίο ενεργεί και
σαν ψυκτικό. Οι παράγοντες στους οποίους μπορούμε να παρέμβουμε για να
μειωθεί η θέρμανση των επιφανειών της μήτρας είναι η φύση των
επιφανειών επαφής μεταξύ σύρματος και μήτρας και ο συντελεστής τριβής.

Λίπανση
Είναι το εργαλείο με το οποίο πραγματοποιείται η συρμάτωση και
από αυτό εξαρτάται η επίτευξη καλού προϊόντος. Θα μπορούσαμε να πούμε
ότι είναι η καρδιά της συρμάτωσης. Δεν είναι ικανοποιητικό να διαθέτουμε
μόνο σύγχρονες μηχανές συρμάτωσης αλλά είναι απαραίτητο να διαθέτουμε
πολύ καλές μήτρες. Η μήτρα είναι ένα εργαλείο εφοδιασμένο με μια οπή
κατάλληλης μορφής με διατομή μικρότερη από του διατομή του σύρματος
προς συρμάτωση, διάμεσου της οποίας διέρχεται το υλικό για να μειωθεί
στην επιθυμητή διατομή.

Σχ.4.3.2: Τομές διαφόρων μήτρων. Από αριστερά προς τα δεξιά υπό
μορφή σάλπιγγας, καμπάνας και κώνου.
Στη μήτρα διακρίνουμε τα εξής βασικά στοιχεία :
- Κώνος εισαγωγής : Οδηγεί το σύρμα μέχρι το σημείο στο οποίο αρχίζει να
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αλλάζει η διατομή. Επιπλέον επιτρέπει το λιπαντικό ρευστό να συνοδεύει το
σύρμα στο εσωτερικό της μήτρας.
- Κώνοι εργασίας : Είναι η ζώνη όπου πραγματικά συντελείται η μείωση της
διατομής του σύρματος. Εδώ το υλικό γλιστρά κατά μήκος των τοιχωμάτων
ασκώντας πάνω τους μια μεγάλη ειδική πίεση. Σε αυτή τη ζώνη είναι
αναγκαίο το λιπαντικό-ψυκτικό ρευστό να παρέμβει με όλα τα
χαρακτηριστικά ώστε να μειώσει στο ελάχιστο την τριβή που αναπτύσσεται
μεταξύ του σύρματος και τη επιφάνειας της μήτρας.
- Κύλινδρος : Είναι το μέρος της μήτρας όπου διαμορφώνεται η διάμετρος
του σύρματος.
- Κώνοι εξόδου : Αυτή η ζώνη επιτρέπει την έξοδο του σύρματος, εντελώς
καθαρό χωρίς επιφανειακές χαράξεις, τόσο στο σύρμα όσο και στην
επιφάνεια της μήτρας.

Συρματουργικές μηχανές (τραβηχτικές)
Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η διάταξη μιας συρματουγικής μηχανής.

Σχ. 4.3.3: Σχηματική διάταξη μηχανής συρμάτωσης
Α. Κουλούρα του προς συρμάτωση χαλκού
Β. Μήτρα εισαγωγής
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C. Δακτύλιοι έλξης της πρώτης μήτρας (Β)
D. Μήτρα ενδιάμεση
Ε. Δακτύλιος έλξης του της δεύτερης μήτρας (D)
F. Μήτρα ενδιάμεση
G. Δακτύλιος έλξης της τρίτης μήτρας (F)
H. Μήτρα εξόδου
Ι. Δακτύλιος ή τύμπανο τελικής έλξης
L. Τύμπανο περιέλιξης του σύρματος
Κατά τη διάρκεια της συρμάτωσης το σύρμα που εξέρχεται από τη
μήτρα Β έχει διάμετρο μεγαλύτερη από τη διάμετρο της μήτρας D. Η
περιφερειακή ταχύτητα του δακτυλίου Ε είναι μεγαλύτερη από την
περιφερειακή ταχύτητα του δακτυλίου C. Το ίδιο συμβαίνει και στα στάδια
μεταξύ των μητρών D και F, F και Η. Στο δακτύλιο C τυλίγονται δύο ή τρεις
σπείρες του σύρματος, οι οποίες πρέπει να είναι τυλιγμένες γύρω από το
δακτύλιο με ικανή τάση διαφορετικά θα ήταν αδύνατη η συρμάτωση μέσα
από τη μήτρα Β. Εάν όλοι οι δακτύλιοι έλξης τοποθετηθούν στη σειρά με τις
ανάλογες μήτρες μία πίσω από την άλλη το μήκος της μηχανής θα ήταν
πολύ μεγάλο. Τοποθετώντας τους δακτυλίους έλξης στον ίδιο άξονα και
μεταβάλλοντας τις διαμέτρους σε συνάρτηση της αναγκαίας μείωσης της
διατομής του σύρματος δημιουργείται ένας άξονας με πολλούς δακτυλίους
σε άμεση επαφή μεταξύ τους σχηματίζοντας έτσι ένα κώνο κλιμακωτό
ονομαζόμενος κώνος συρμάτωσης (βλ. Σχήμα 4.3.4). Από τη στιγμή που η
γωνιακή ταχύτητα του κώνου είναι σταθερή οι δακτύλιοι με μικρότερη
διάμετρο θα έχουν περιφερειακή ταχύτητα μικρότερη και θα τυλίγονται
πάνω τους σύρματα μεγαλύτερης διαμέτρου. Αυξάνοντας η διάμετρος των
δακτυλίων και κατά συνέπεια η περιφερειακή ταχύτητα, η διάμετρος του
σύρματος μειώνεται. Γενικά οι μηχανές είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο
τρόπο ώστε να έχουν δύο κώνους τον ένα απέναντι από τον άλλον με τις
μήτρες τοποθετημένες μεταξύ αυτών. Στις σύγχρονες μηχανές και οι δύο
κώνοι είναι ενεργοί και το σύρμα συρματώνεται τόσο από την πλευρά
τροφοδοσίας όσο και από την πλευρά επιστροφής.
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Σχ.4.3.4: Κώνοι συρμάτωσης
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Σχ. 4.3.5: Μηχανή συρματούργησης Niehoff tipo M85 για σύρμα
χαλκού. Αρχίζοντας από σύρμα χαλκού διαμέτρου 8μμ μπορούν να
παραχθούν 1,5 τόνο ανά ώρα με διάμετρο 3μμ.

Ανόπτυση

Το σύρμα χαλκού όπως παράγεται από τη μηχανή συρμάτωσης
δηλαδή σκληρό (άψητο) έχει περιορισμένες χρήσεις. Σχεδόν σε όλες τις
τελικές εφαρμογές το σύρμα υφίσταται επεξεργασίες και διαδοχικές
διαμορφώσεις οι οποίες είναι δυνατόν να γίνουν μόνο με σύρμα το οποίο
έχει υποστεί ανόπτυση. Παράδειγμα στις κτιριακές κατασκευές
χρησιμοποιείται σύρμα χαλκού μονωμένου το οποίο πρέπει εύκολα να
κάμπτεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των κατασκευών. Σημειώνεται
ότι περίπου το 90% των συρμάτων χαλκού χρειάζεται μια αισθητή
ικανότητα παραμόρφωσης. Η χρήση του σκληρού (άψητου) χαλκού
περιορίζεται σε ειδικές κατασκευές ή σε εναέριες ηλεκτρικές γραμμές. Η
χρήση του σκληρού σύρματος χαλκού δεν προέρχεται από τις
ηλεκτροτεχνικές ανάγκες αλλά αποκλειστικά από τις απαιτούμενες
μηχανικές χαρακτηριστικές.
Είναι γνωστό ότι ο χαλκός έχει μεγάλη χημική συγγένεια με το
οξυγόνο. Αυτή η συγγένεια αυξάνεται υπερβολικά με την αύξηση της
θερμοκρασίας και εμφανίζεται ήδη στους 80οC. Θερμαίνοντας το χαλκό
στους 80 οC η επιφάνειά του καλύπτεται από ένα σκούρο, λεπτό στρώμα
CuO. Για αυτό κατά τη διάρκεια της ανόπτυσης πρέπει να αποφεύγεται η
επαφή του χαλκού με την ατμόσφαιρα. Αρχικά για την ανόπτυση των
συρμάτων χαλκού απουσία οξυγόνου χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλοι
φούρνοι μέσα στους οποίους τοποθετούνταν τα σύρματα χαλκού τυλιγμένα
σε μεταλλικά στροφεία. Σήμερα χρησιμοποιείται η συνεχής ανόπτυση η
οποία πραγματοποιείται μετά την τελευταία μήτρα της συρματουργικής
μηχανής και πριν την περιέλιξη στο τελικό στροφείο. Η εγκατάσταση της
συνεχούς ανόπτυσης η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της μηχανής
συρματούργησης και του στροφείου περιέλιξης του σύρματος χαλκού
φαίνεται στο σχήμα 9 και αποτελείται από τα εξής τμήματα :
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Σχ 4.3.6: Τυπική διάταξη εγκατάστασης συνεχούς ανόπτυσης
Α. Τμήμα θέρμανσης, το οποίο διαιρείται σε περισσότερα
στάδια το καθένα εκ των οποίων φέρνει τα
σύρματα σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία προοδευτικά
αυξανόμενη μέχρι την επιθυμητή
θερμοκρασία ανόπτυσης.
Β. Τμήμα ψύξης, στο οποίο το σύρμα ψύχεται μέχρι τη θερμοκρασία
του περιβάλλοντος.
C. Τμήμα εξασφάλισης περιέλιξης του σύρματος υπό σταθερή τάση
D. Τμήμα περιέλιξης του ανοπτυμένου σύρματος σε στροφείο

Όλες οι κινήσεις των τροχαλιών έλξης, επιστροφής (ή αλλαγής
διεύθυνσης) και ανόπτυσης συνεργάζονται με τη μηχανή συρμάτωσης ώστε
να επιτυγχάνεται πλήρης συγχρονισμός της ταχύτητας. Ιδιαίτερη φροντίδα
σε αυτές τις εγκαταστάσεις δίνεται στη ρύθμιση της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώνεται σε συνάρτηση με την ταχύτητα κίνησης και τη διατομή
του σύρματος. Είναι απαραίτητο η κατανάλωση του ρεύματος να κυμαίνεται
σε προκαθορισμένα όρια τιμών για να αποφεύγεται το σύρμα να είναι πολύ
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ανοπτυμένο ή τα αντίθετο. Το ποσό της θερμότητας που καταναλώνεται
κατά τη διαδικασία της ανόπτυσης υπολογίζεται από τη σχέση :
Φ = Pc(θ1-θ2) σε kcal
όπου Ρ το βάρος του σύρματος χαλκού σε kg (συνάρτηση της διαμέτρου
του
σύρματος και της ταχύτητας με την οποία κινείται) c ειδική θερμότητα του
χαλκού, θ1 η αρχική θερμοκρασία και θ2 η τελική θερμοκρασία.

4.4 ΣΤΑΔΙΟ ΤΡΙΑ ΣΥΣΤΡΕΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ
Στο προηγούμενο στάδιο 2 παράγονται σύρματα διαφόρων διαμέτρων
τα οποία αποτελούν τους αγωγούς των καλωδίων. Για καλώδια χαμηλής
τάσης ανάλογα με την τελική χρήση τους και τις απαιτούμενες
ηλεκτροτεχνικές χαρακτηριστικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν αγωγοί
μονόκλωνοι διαφόρων διαμέτρων μονωμένοι με κατάλληλο μονωτικό υλικό.
Για καλώδια μέσης και υψηλής τάση στα οποία απαιτούνται μεγάλες
διατομές αγωγών και ικανή ευκαμψία οι αγωγοί των καλωδίων
διαμορφώνονται σε κατάλληλες στρεπτικές μηχανές με τη σύστρεψη
πολλών αγωγών μικρής διαμέτρου. Η διαδικασία σύστρεψης πολλών
αγωγών μικρής διαμέτρου για την κατασκευή αγωγού τύπου χορδής
περιλαμβάνει τα εξής στάδια :
- Φόρτωση της στρεπτικής μηχανής με μεταλλικά στροφεία στα οποία είναι
περιελιγμένη αγωγοί χαλκού μικρής διαμέτρου.
- Πέρασμα όλων των αγωγών με κατάλληλους οδηγούς στο σημείο
συγκέντρωσης (μεταλλικός δίσκο με περιφερειακές οπές)
- Οδήγηση όλων των συρμάτων στη μήτρα (συμπίεσης – συστροφής)
δημιουργίας της χορδής.
- Περιέλιξη σε μεταλλικά ή ξύλινα στροφεία καταλλήλων διαστάσεων
ανάλογα με τη διάμετρο της σχηματιζόμενης χορδής.
Στο σχήμα 4.4.1 φαίνεται η τυπική διάταξη μιας συστρεπτικής μηχανής.
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Σχ. 4.4.1 : Τυπική διάταξη συστρεπτικής μηχανής :
1) Στροφείο περιέλιξης χορδής, 2) Μήτρα, 3) Μεταλλικός δίσκος με
περιμετρικές οπές διέλευσης
(οδήγησης) των αγωγών, 4) Στροφεία, 5) Στροφείο με αγωγό χαλκού,
6) Χορδή, 7) Αγωγοί χαλκού
Ένας αγωγός διέρχεται από το κέντρο της μηχανής εκτυλισσόμενος
από το στροφείο 5 και μέσω της κεντρικής οπής του δίσκου καταλήγει στη
μήτρα. Από τα περιστρεφόμενα στροφεία αγωγοί οδηγούνται μέσω των
περιφερειακών οπών του δίσκου στη μήτρα. Η μήτρα έχει διαστάσεις και
σχήμα ανάλογες με τη διατομή και το σχήμα της χορδής που επιθυμούμε να
πετύχουμε. Το στροφείο περιέλιξης της παραγόμενης χορδής έλκει τη χορδή
στη κατεύθυνση του βέλους.
Σημείωση : η φόρτωση και εκφόρτωση στη μηχανή των μεταλλικών
στροφείων
γίνεται
με
κατάλληλα
ανυψωτικά
μηχανήματα
(γερανογέφυρες). Η διακίνηση των στροφείων από τμήμα σε τμήμα
γίνεται με περαινοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (Κλαρκ).
Το μήκος της παραγόμενης χορδής μετράται με ειδικό μετρητή
στην έξοδο της χορδής από τη μήτρα. Επειδή ο αριθμός στροφών
περιστροφής της μηχανής (ποικίλει ανάλογα με το μήκος της χορδής)
πολλές φορές είναι αρκετά μεγάλος και προς αποφυγή ατυχημάτων η
μηχανή καλύπτεται από ισχυρά μεταλλικά καλύμματα.
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4.5
ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ : ΕΞΩΘΗΣΗ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΝΩΣΗΣ
Σε όλα τα θερμοπλαστικά υλικά εφαρμόζεται μια διαδικασία εξώθησης.
Το υλικό σε μορφή κόκκων τοποθετείται στη χοάνη του εξωθητή, η οποία
τροφοδοτεί έναν μεγάλου μήκους κύλινδρο, μέσα στον οποίο περιστρέφεται
ένας ατέρμων κοχλίας (κοχλίας του Αρχιμήδη). Λόγω της θερμότητας του
κυλίνδρου καθώς και της επιπλέον θερμότητας που αναπτύσσεται λόγω της
τριβής το υλικό γίνεται πιο μαλακό, παίρνοντας παχύρρευστη μορφή. Στο
τέλος του κυλίνδρου τοποθετείται μια κεφαλή εξώθησης με μήτρες
διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με τη διατομή του καλωδίου.

Σχ. 4.5.1 : Τυπική διάταξη μηχανής εξώθησης :
1) Μονωτικό υλικό σε κόκκους, 2) Κύλινδρος, 3) Μονωτικό υλικό σε
πλαστική μορφή, 4) Μήτρα, 5) Κεφαλή, 6) Καλώδιο
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ομοιόμορφη ροή του υλικού
περιφερειακά του ανοίγματος μεταξύ των μητρών. Για την απόκτηση του
απαιτούμενου βαθμού συμπίεσης, ο όγκος του υλικού μεταξύ του κοχλία
και του κυλίνδρου πρέπει να μειώνεται κοντά στην κεφαλή εξώθησης.
Διαφορετικά υλικά απαιτούν διαφορετικές αναλογίες μήκος κυλίνδρου /
διάμετρο, ενώ ο βαθμός συμπίεσης ποικίλει επίσης ανάλογα με το υλικό,
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όπως και τα συστήματα θέρμανσης και ψύξης. Η διατήρηση της κατάλληλης
θερμοκρασίας είναι πολύ σημαντική και όταν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη
θερμοκρασία, μειώνεται η θέρμανση του κυλίνδρου ή παρέχεται επιπλέον
ψύξη.
Για την τοποθέτηση (εξώθηση) πάνω στον αγωγό του ημιαγώγιμου
στρώματος (εξομαλυντικό στρώμα), της μόνωσης και του ημιαγώγιμου
στρώματος της μόνωσης χρησιμοποιείται συνήθως μία κεφαλή εξώθησης με
τρεις διαφορετικές μήτρες, μία για κάθε υλικό. Εναλλακτικά,
χρησιμοποιούνται τρεις ξεχωριστές κεφαλές με μία μήτρα η κάθε μία ή μία
κεφαλή για τη μόνωση και μια κεφαλή με δύο μήτρες για τα ημιαγώγιμα
στρώματα. Κατά την εξώθηση τα θερμοσκληρυνόμενα υλικά είναι ακόμα
θερμοπλαστικά και η μόνη διαφορά στην τεχνική είναι ότι ακολουθεί
βουλκανισμός.
Παλαιότερα αποτελούσε ξεχωριστή διαδικασία, αλλά σήμερα είναι
μέρος της όλης διαδικασίας και είναι γνωστό ως continuous vulcanizing
(CV). Οι πιο συνήθεις διαδικασίες βουλκανισμού που χρησιμοποιούνται
είναι : -α.) CCV (continuous catenary vulcanizing): με μεταφορά
θερμότητας με ατμό ή υγρό, ή με ακτινοβολία θερμότητας σε περιβάλλον
αζώτου. -β.) VCV (vertical catenary vulcanizing): παρόμοια μέθοδος με την
προηγούμενη αλλά με το σωλήνα βουλκανισμού κάθετα τοποθετημένο. -γ.)
PLVC : βουλκανισμός με χρήση υγρών χημικών μιγμάτων υπό πίεση.
Τα μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι απολύτως καθαρά
και να αποκλείεται εγκλωβισμός σκόνης και άλλων σωματιδίων. Απαιτείται
επίσης η θερμική αποσύνθεση (decomposition) των υπεροξειδίων που τυχόν
είχαν σχηματιστεί πάνω στο πολυμερές. Η θερμοκρασία εξώθησης δεν
ξεπερνά τους 140οC, ενώ η θερμοκρασία βουλκανισμού είναι 300-350 οC
υπό πίεση 7bar (0,7MN/m2).
Ο σωλήνας βουλκανισμού έχει μήκος 80-100m και αποτελείται από
δύο περίπου ίσα τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, σε περιβάλλον αζώτου υπό
κατάλληλες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας, πραγματοποιείται η κυρίως
διαδικασία βουλκανισμού. Είναι το τμήμα όπου γίνεται η διασύνδεση των
δεσμών του πολυαιθυλενίου (ΡΕ) για το σχηματισμό του δικτυωμένου
πολυαιθυλενίου (XLPE). Στο δεύτερο τμήμα του σωλήνα γίνεται η ψύξη
του καλωδίου με νερό. Το σχήμα του σωλήνα βουλκανισμού είναι
απαραίτητο (σε περίπτωση που δεν είναι τοποθετημένος κάθετα, όπως στο
σχήμα) να ταιριάζει στη φυσική κάμψη του καλωδίου, όπως αυτό βγαίνει
από τον εξωθητή, αποφεύγοντας έτσι το γρατσούνισμα του καλωδίου στα
τοιχώματα του σωλήνα.
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Σχ. 4.5.2: Τυπική διάταξη εγκατάστασης μόνωσης καλωδίων και
βουλκανισμού :
1) Μηχανή, 2) Ελαστικό ή πλαστικό υλικό, 3) Καλώδιο προς μόνωση,
4) Σωλήνας βουλκανισμού Τμήμα ΑΒ, 5) Σωλήνας βουλκανισμού
Τμήμα ΒΓ, 6) Τύμπανο επιστροφής καλωδίου, 7) Καλώδιο μονωμένο,
8) Στροφείο περιέλιξης μονωμένου καλωδίου, 9) Στροφείο εκτύλιξης
καλωδίου
4.6 ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΝΤΕ : ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
ΘΩΡΑΚΙΣΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ
ΣΤΡΩΜΑ)
Οι μονωμένοι αγωγοί συστρέφονται σε ειδικές μηχανές με κατάλληλο
βήμα. Οι μηχανές αυτές λειτουργούν με την ίδια περίπου αρχή, που
λειτουργούν οι μηχανές σύστρεψης που περιγράφηκαν στο στάδιο 3, με τη
διαφορά ότι είναι πιο μεγάλες και κινούνται με μικρότερες ταχύτητες. Η
πλήρωση των κενών, που δημιουργούνται κατά τη σύστρεψη των
μονωμένων αγωγών, γίνεται με χρήση γεμισμάτων και περιέλιξη του
συνόλου με πλαστική ταινία είτε τοποθέτηση θερμοπλαστικής ύλης
(συνήθως PVC), ώστε να έχουμε κυλινδρική μορφή των συστραμμένων
μονωμένων αγωγών.
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Σε καλώδια με πλαστική μόνωση η ηλεκτρική θωράκιση (μανδύας)
αποτελείται από χάλκινα συρματίδια ή χάλκινες ταινίες. Η τοποθέτησή τους
στους μονωμένους αγωγούς γίνεται με στρεπτική μηχανή, ανάλογη με τις
προηγούμενες. Η προστασία του καλωδίου εξαρτάται από τον τρόπο
εγκατάστασής του. Για καλώδια τοποθετημένα στον αέρα ή στο έδαφος
μέσα σε σωλήνα, η προστασία τους συνίσταται σε μία εξωτερική επένδυση
από θερμοπλαστική ύλη, η οποία τοποθετείται με τρόπο ανάλογο με αυτό
της μόνωσης και των ημιαγώγιμων στρωμάτων. Για καλώδια τοποθετημένα
απευθείας στο έδαφος ή στη θάλασσα η προστασία επιτυγχάνεται με ένα
στρώμα από δύο χαλύβδινες ταινίες ελικοειδώς περιτυλιγμένες ή από
χαλύβδινα σύρματα –στρογγυλά ή πεπλατυσμένα- ελικοειδώς περιτυλιγμένα
στον πυρήνα του καλωδίου και από μία χαλύβδινη ελικοειδώς
περιτυλιγμένες επί των συρμάτων. Η τοποθέτηση τόσο των ταινιών όσο και
των συρμάτων γίνεται με στρεπτικές μηχανές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
5.1

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Η ωμική αντίσταση ενός καλωδίου εξαρτάται από :
- τα υλικά των αγωγών και της ενίσχυσης του καλωδίου
- τις γεωμετρικές διαστάσεις
- τα ρεύματα που διαρρέουν τους μανδύες.
οι απώλειες του καλωδίου / μονάδα μήκους
Ι το ρεύμα (rms) / φάση
RW η συνολική ενεργός αντίσταση / φάση
τότε ισχύει :
PW = RWI2 (Ισχύς / φάση) Οι απώλειες διακρίνονται σε απώλειες αγωγών
(ΡL) και απώλειες μανδύα (ΡΜ).
Εάν :PW

Ισχύει
Pw = ΡL+ ΡΜ= (RL+RΜ)I2
Αντίσταση αγωγού
Εάν η αντίσταση του αγωγού στο συνεχές ρεύμα στους 20οC είναι R20, τότε
η αντίσταση συνεχούς ρεύματος στη θερμοκρασία λειτουργίας θ είναι :
Rθ = R20 {1+α(θ-20)}
48

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

όπου α ο θερμοκρασιακός συντελεστής του υλικού
Ωστόσο η αντίσταση του αγωγού RL διαμορφώνεται και από το γεγονός ότι
το ρεύμα είναι εναλλασσόμενο. Έτσι η συνολική αντίσταση του αγωγού
μπορεί να γραφεί σα γινόμενο της αντίστασης στο συνεχές ρεύμα,
διορθωμένη κατά δύο συντελεστές, σύμφωνα με τη σχέση :
RL=R.FS.FP
όπου οι συντελεστές FS και FP είναι μεγαλύτεροι της μονάδας και
αντιστοιχούν στο επιδερμικό φαινόμενο (Skin Effect) και στο φαινόμενο
γειτνίασης (Proximity Effect). Συνήθως το γινόμενο FS.FP δεν υπερβαίνει
το 1,05, δηλαδή η συνολική επαύξηση είναι περίπου 5%. [12]
Αντίσταση μανδύα
Στους μανδύες επάγονται ρεύματα, τα οποία είναι είτε δινορρεύματα είτε
συνολικά ρεύματα που ρέουν κατά μήκος των μανδυών. Οι απώλειες ισχύος
λόγω του μανδύα και της μηχανικής ενίσχυσης μπορούν να εκφρασθούν είτε
σε συνάρτηση του τετραγώνου του ρεύματος είτε σε συνάρτηση των
απωλειών του αγωγού :
ΡΜ=RMI2=PL(λΜ+λΒ)
όπου PLλΜ οι απώλειες που οφείλονται στο μανδύα και PLλΒ οι απώλειες που
οφείλονται στη μηχανική ενίσχυση.

5.2

ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Η αυτεπαγωγή λειτουργίας των καλωδίων εξαρτάται από το εάν οι μανδύες
φέρουν ρεύμα. Χωρίς την επίδραση των μανδυών οι αυτεπαγωγές των
καλωδίων υπολογίζονται, ανάλογα με τη διάταξη, σύμφωνα με τα παρακάτω
:
- Επίπεδη διάταξη :
L '=




 1
(ln + )=  ln
2
2

r 4

ρ= 0,779r, μο=4π10-4 Η/km
- Τριγωνική διάταξη :
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LR’=LS '=LT '=L '=


 1
(ln + )
2
 4

Εάν οι μανδύες φέρουν ρεύμα τότε η αυτεπαγωγή μειώνεται, διότι τα
ρεύματα των μανδυών μειώνουν τη ροή. Για τις αυτεπαγωγές λειτουργίας
του μανδύα ισχύουν οι παρακάτω προσεγγιστικοί τύποι :
XM=ω



ln(
) για τριγωνική διάταξη
2
DM 2

XM= ω


3 2
ln(
)
2
DM / 2

για επίπεδη διάταξη

DM : διάμετρος μανδυών
α : αποστάσεις των κέντρων των μανδυών
Για τη συνολική αυτεπαγωγή του καλωδίου ισχύει :
Χκαλωδίου = Χαγωγού – ΔΧ

όπου

ΔΧ =

5.3


1  ( RM / X M ) 2

[8] [13]

ΧΩΡΙΤΙΚΩΤΗΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Στα καλώδια οι χωρητικότητες μεταξύ των αγωγών είναι πολύ μεγαλύτερες
απ’ότι σε εναέριες γραμμές, επειδή οι αποστάσεις είναι μικρές και η
διηλεκτρική σταθερά είναι 2,5-3,5 φορές μεγαλύτερη από αυτή του αέρα.
Τυπικές τιμές χωρητικότητας καλωδίων είναι 0,1-1,2μF/km.
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Στα τριφασικά περιζωμένα καλώδια διακρίνουμε τη χωρητικότητα
μεταξύ αγωγού-αγωγού (C’) και τη χωρητικότητα μεταξύ αγωγού-γης (CE’),
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Για να βρούμε την ισοδύναμη φασική
χωρητικότητα αλλάζουμε τις χωρητικότητες C’ που συνδέονται κατά
τρίγωνο σε ισοδύναμη συνδεσμολογία αστέρα, καταλήγοντας στη σχέση :
Cn’=3C’+CE’

Σχ.5.3.1 : Χωρητικότητες καλωδίων : α) τριφασικό σύστημα
μονοπολικών καλωδίων β) περιζωμένα καλώδια
Στα μονοφασικά καλώδια η χωρητικότητα μεταξύ αγωγού και μανδύα είναι :

CE’ = 2πεrεο / ln(rM/rL)

(Χωρητικότητα καλωδίων ακτινικού πεδίου, μονοπολικών και Hochstadter)

όπου rM , rL οι ακτίνες εσωτερικά του μανδύα και εξωτερικά του αγωγού, εr
η σχετική διηλεκτρική σταθερά και εο = 8,86pF/m.
Το χωρητικό ρεύμα ανά km Ic και η άεργος ισχύς υπολογίζονται με
τις σχέσεις :

IC’=

U  C '
3

Και
Qc =U2 * C’*ω
5.4

[11]

ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

Οι διηλεκτρικές απώλειες οφείλονται στις κινήσεις που εκτελούν τα
δίπολα των μονωτικών, καθώς διεγείρονται από το εναλλασσόμενο
ηλεκτρικό πεδίο που επάγεται μέσα στο καλώδιο. Οι διηλεκτρικές απώλειες
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είναι συνάρτηση του τετραγώνου της τάσης, της θερμοκρασίας και της
κυκλικής συχνότητας, σύμφωνα με τη σχέση:
Pd’ = U2C’ωtanδ

όπου Pd’ η ανηγμένη τριφασική ισχύς σε W/m U η πολική τάση C’ η
ανηγμένη χωρητικότητα λειτουργίας 0,2-0,9nF/m
tanδ ο συντελεστής απωλειών
Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση οι διηλεκτρικές απώλειες μπορεί
να θεωρηθεί ότι προέρχονται από ένα υποθετικό ρεύμα που διαρρέει μία
αγωγιμότητα G’ που βρίσκεται υπό τάση U/ 3 :
G’=C’ωtanδ (Ω-1 m-1)
Οι διηλεκτρικές απώλειες είναι σταθερές και υφίστανται όσο το καλώδιο
βρίσκεται υπό τάση, ενώ οι απώλειες λόγω ρεύματος μεταβάλλονται από
μηδέν
μέχρι του μεγίστου τους ανάλογα με τη φόρτιση.

Σχ.5.4.1 : Καλώδιο και ισοδύναμο κύκλωμα για τη μόνωσή του
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Όπως είναι φυσικό το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης βρίσκεται κατά την
τοποθέτηση του καλωδίου στο νερό (πόντιση). Δεν είναι μια απλή
διαδικασία την οποία μπορεί ο καθένας να φέρει εις πέρας αλλά υπάρχει
μια λογική σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί από ειδικούς και
εκπαιδευμένους στο αντικείμενο ώστε να αποφευχθεί κάποιου είδους
σφάλματος. Η διαδικασία έχει ως εξής:
6.1 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
Είναι πολύ σημαντικό καταρχήν να γίνει η μελέτη του βυθού. Αυτό
γίνεται κυρίως για να διαφανεί η πορεία που θα ακολουθήσει το καλώδιο.
Εάν φυσικά υπάρχουν εμποτισμένα παλαιότερα καλώδια τότε η
διαδικασία αυτή είναι ευκολότερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα
μελετηθεί ο βυθός.
Τον πρώτο λόγο έχουν οι ήδη υπάρχοντες χάρτες που δείχνουν κατά
προσέγγιση την διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθηθεί αποφεύγοντας
υποθαλάσσιες οροσειρές, χαράδρες, ύφαλους, κάποιες κατασκευές που
υπάρχουν ήδη, ακόμη και προστατευόμενοι υποθαλάσσιοι βιότοποι.
Επίσης μελετούν την μορφολογία και τον τύπο του εδάφους (εάν είναι
αμμώδες βραχώδες κτλ.).
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Σχ. 6.1.1 παράδειγμα υποθαλάσσιου χάρτη

Όταν κατά προσέγγιση πάντα από τους χάρτες επιλεγεί μια
διαδρομή, στην συνέχεια αναλαμβάνουν ειδικά σκάφη εφοδιασμένα με
υποβρύχιες κάμερες, sonar και βυθόμετρα ακόμη και μικρά υποβρύχια
σκάφη ώστε να επιβεβαιωθεί ή όχι αυτήν η διαδρομή.
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Σχ. 6.1.2 εικόνα από οθόνη Sonar που δείχνει τον βυθό

Τρίτο και τελευταίο λόγο έχουν οι ειδικά για αυτό τον σκοπό
εκπαιδευμένοι δύτες, οι οποίοι με την σειρά τους κολυμπώντας στην
σχεδιασμένη διαδρομή επιβεβαιώνουν, αλλάζουν ή ακόμη και μπορούν να
απορρίψουν την επιλεγμένη διαδρομή.
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6.2 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Κατά την άφιξη του πλοίου που είναι συναρμόδιο για την μεταφορά
και την τοποθέτηση του καλωδίου, το ίδιο το καλώδιο χρίζει κάποιας
διεργασίας πρωτού την έναρξη της όλης διαδικασίας.
Καθώς το καλώδιο είναι τυλιγμένο κυκλικά πάνω στο πλόιο θα
πρέπει η άκρη του να τμηθεί ίσια ώστε να περάσει μέσα από το μηχάνημα
πλύσης και από αυτό που ισιάζει τις κούρμπες τα οποία βρίσκονται πάνω
στο πλοίο.

Σχ. 6.2.1 κατά την προετοιμασία του καλωδίου: το καλώδιο έχει
περάσει από το μηχάνημα της πλύσης και από το μηχάνημα ισιώματος.
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Σχ. 6.2.2 άποψη της ανύψωσης του καλωδίου για το ξετύλιγμα

57

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχ. 6.2.3 άποψη του καταστρώματος του πλοίου
κουλουριασμένο καλώδιο και τα μηχανήματα από την γέφυρα

με

το

Επειδή το πλοίο δεν μπορεί να πλησιάσει πολύ στην ακτή και επειδή
το ειδικό βάρος του καλωδίου είναι μεγάλο ειδικά στην υψηλή τάση, το
καλώδιο θα πρέπει να τραβηχτεί από το πλοίο μέχρι την ακτή δεμένο με
σχοινιά ή συρματόσχοινα τα οποία φέρουν σημαδούρες ώστε να
αποκλείσουν το ενδεχόμενο της τριβής του καλωδίου με τον βυθό. Οι
σημαδούρες αυτές κρατούν το καλώδιο στην επιφάνεια και κάνουν την
έλξη του ευκολότερη.
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Σχ. 6.2.4 οι δύτες και οι υπάλληλοι τραβούν το σχοινί για να έρθει το
καλώδιο στην ακτή της Κεραμωτής
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Σχ. 6.2.5 το καλώδιο είναι
χαρακτηριστικά και οι σημαδούρες

πλέον

στην

ακτή,

φαίνονται

6.3 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ
Το σημείο της ακτής από το οποίο θα ξεκινήσει η πόντιση του
καλωδίου θα πρέπει επίσης να προετοιμαστεί καταλλήλως. Το ακριβές
σημείο πρέπει να είναι αμμώδες ώστε να μπορεί ένας εκσκαφέας να
δημιουργήσει μια τάφρο στην οποία το καλώδιο θα προχωρήσει υπόγεια
για να φτάσει μέχρι το ακροκιβώτιο που βρίσκεται κοντά στον υποσταθμό
της ΔΕΗ. Επίσης από την ίδια τάφρο θα ξεκινήσει το σκαπτικό μηχάνημα
του βυθού.
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Σχ. 6.3.1 ο εκσκαφέας προετοιμάζει την τάφρο στην άμμο
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Σχ. 6.3.2 με την βοήθεια του εκσκαφέα το καλώδιο εισάγεται μέσα
στο μηχάνημα εκσκαφής βυθού
6.4 ΠΟΝΤΙΣΗ
Όλες οι διαδικασίες και οι εκκρεμότητες πριν την πόντιση πρέπει να
είναι στην εντέλεια για να ξεκινήσει η διαδικασία. Αυτό σημαίνει η τάφρος
πρέπει να είναι ανοιχτή και να είναι μέσα το μηχάνημα επαφής του βυθού,
το πλοίο ελέγχου και τροφοδοσίας του μηχανήματος αυτού πρέπει να είναι
παραπλεύρως του κυρίου πλοίου που μεταφέρει το καλώδιο και σε
ετοιμότητα, το καλώδιο τραβηγμένο μέχρι την ακτή και περασμένο μέσα
από το μηχάνημα επαφής.
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Σχ. 6.4.1 άποψη του κυρίως πλοίου

Και το έργο ξεκινάει. Οι χειριστές του μικρού πλοίου και
κατ’επέκτασην του μηχανήματος επαφής του βυθού, δίνουν κίνηση στο
μηχάνημα το οποίο προχωρώντας αργά προς τα πίσω ανοίγει ένα αυλάκι
και τοποθετεί το καλώδιο μέσα σε αυτό. Αξίζει να σημειωθεί δε, ότι το
βάθος του αυλακιού που μπορεί να σκάψει το μηχάνημα μέσα στον βυθό
φτάνει τα 4 μέτρα. Διαδικασία για τον ενταφιασμό του καλωδίου στον
βυθό δεν υπάρχει καθώς τα υδάτινα ρεύματα φροντίζουν για αυτό.
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Σχ. 6.4.2 ο εκσκαφέας βυθού ξεκινά την εργασία του από την ακτή.
Στο επάνω μέρος διακρίνεται το καλώδιο που θα τοποθετηθεί

Το κυρίως πλοίο ξεκινάει να κινείται όσο αργά χρειάζεται και για να
μην απομακρύνεται πολύ από τον εξέφυα βυθού αλλά και για να μην είναι
πολύ κοντά. Πάνω στο πλοίο όπως προαναφέρθηκε το καλώδιο
ανυψώνεται αρκετά επάνω σε διάδρομο και κατεβαίνει μετά μέσα στα
μηχανήματα για να ισιώσει από τις κούρμπες του. Τα μηχανήματα αυτά
είναι δύο. Το πρώτο αρχικά ξεπλένει το παχύ στρώμα πίσσας το οποίο έχει
το καλώδιο πάνω του και σε όλο το μήκος, και το δεύτερο το ισιάζει στην
τελική του μορφή και το τοποθετεί αργά μέσα στην θάλασσα.

64

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σχ. 6.4.3 η πόντιση έχει αρχίσει και το καλώδιο αφήνεται στο νερό
από το πλοίο

Φυσικά το κυρίως πλοίο στην γέφυρά του διαθέτει έναν άριστο
τεχνολογικά εξοπλισμό από υποθαλάσσιες κάμερες, σόναρ και αισθητήρες
που κάνει τον έλεγχο της τοποθέτησης εύκολο. Σαν δικλείδα ελέγχου
μερικοί δύτες βουτούν κατά διαστήματα για να ελέγχουν και να
ενημερώνουν τα δυο πλοία τόσο για την προδιαγεγραμμένη πορεία όσο
και για την πρόοδο της πόντισης.
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Σχ. 6.4.4 τα όργανα ελέγχου στην γέφυρα του πλοίου
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Σχ. 6.4.5
ο δύτης ελέγχει το μηχάνημα εκσκαφής βυθού,
παρακείμενα αριστερά διακρίνεται το βοηθητικό πλοίο που δίνει εντολές
στο μηχάνημα αυτό
Παρόμοιες διαδικασίες της προετοιμασίας που γίνονται στην μία
ακτή γίνονται και στην άλλη. Μόνο που εκεί το μηχάνημα εκσκαφής του
βυθού θα βγει μόνο του έξω.
Με το καλώδιο τοποθετημένο πλέον γίνεται ο τελικός έλεγχος για
διαρροή και αμέσως μετά παραδίδεται προς χρήση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
7.1 ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ
Όπως σε κάθε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έτσι και οι
αγωγοί των υποβρυχίων καλωδίων και τα ίδια τα καλώδια κατ’επέκταση
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φθείρονται η ακόμη και καταστρέφονται από διαφόρου είδους βλάβες. Η
διάρκεια αποκατάστασης των βλαβών εξαρτάται φυσικά από το είδος της
βλάβης, το βάθος και την μορφολογία του βυθού καθώς και από την
ευκολία της δυνατότητας εύρεσης και εντοπισμού του σημείου της
βλάβης.
Οι κατηγορίες βλαβών μπορούν να χωριστούν σε τρείς κατηγορίες:
 Βλάβες που προκαλούνται από φυσικά αίτια
 Βλάβες που προκαλούνται από τον ανθρώπινο παράγοντα
 Και βλάβες που προκαλούνται από το δίκτυο

Φυσικά αίτια
Έντονα ρεύματα
Δημιουργία ή
επαναενεργοποίηση
κρατήρων αερίων
Μεταβολή της
εγκάρσιας διατομής
της ακτής λόγω
μεταφοράς ιζημάτων
Κατολισθήσεις μετά
σεισμού
Πανίδα της θάλασσας

Ανθρώπινος παράγοντας
Σύρση άγκυρας

δίκτυο
Υπερφόρτωση από
αυξημένη ζήτηση
Αλίευση από ανεμότρατες Βραχυκύκλωμα στον
σταθμό ανύψωσης
τάσης
Ναυάγια

Κακές μούφες σύνδεσης

Κινητή εξέδρα και
τρυπάνι άντλησης
πετρελαίου
Σχ. 7.1.1 πίνακας κατηγορίας βλαβών
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7.2 ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΒΛΑΒΕΣ
Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται αρκετές θράυσεις υποθαλάσσιων
καλωδίων από γεωλογικές επικινδυνότητες. Η κύρια αιτία θράυσης είναι η
υποσκαφή του πυθμένα στον οποίο εργάζεται ο αγωγός λόγω α) έντονων
ρευμάτων β) την δημιουργία ή επαναενεργοποίηση κρατήρων αερίων γ)
μεταβολή της εγκάρσιας διατομής της ακτής λόγω μεταφοράς ιζημάτων δ)
διαρρήξεων του πυθμένα λόγω κατολισθητικών φαινομένων σε περιοχές
με έντονη σεισμική δραστηριότητα.
Οι θράυσεις καλωδίων προέρχονται από κατολισθήσεις μετά
σεισμών ροές κορημάτων και τουρβιδιτικά ρεύματα. Όλα τα παραπάνω
κινούνται δια μέσω υποθαλάσσιων χαραδρώσεων αναπτύσσοντας
ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες.
Στην ίδια κατηγορία των φυσικών αιτιών συντάσσεται και η
καταστροφή του καλωδίου από την θαλάσσια πανίδα. Στην ελληνική όμως
πραγματικότητα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο διότι η υπάρχουσα θαλάσσια
πανίδα δεν είναι αρκετή για τέτοιου είδους καταστροφές

7.3

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΒΛΑΒΕΣ

Από έρευνες
που διεξήχθησαν οι θράυσεις των καλωδίων
αποδόθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις από σύρση άγκυρας . Από τις
γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες που έγιναν εντοπίστηκα οι αιτίες, το
είδος και το καλώδιο που υπέστη βλάβη.
Συγκεκριμμένα
εντοπίστηκαν
α)έντονα
ίχνη
αλιευτικής
δραστηριότητας τα οποία διασταυρώθηκαν με την πορεία του
καλωδίου, β) μηχανικές βλάβες που προέρχονται από την πολύπλοκη και
ανέλκυση του καλωδίου από άγκυρα πλοίου γ) από ανατινάξεις ναυαγίων
οι οποίες προκάλεσαν μέσω μιάς σειράς ολισθήσεων την καταστροφή του
καλωδίου.
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Ανθρώπινος παράγοντας βλάβης είναι επίσης μία ή περισσότερες
κακές συνδέσεις μούφας. Μούφες σύνδεσης μπορεί να υπάρχουν από
παλαιότερες βλάβες αλλά και από το εργοστάσιο παραγωγής του
καλωδίου ανάλογα με την παραγγελία του πελάτη η την έκταση του
καλωδίου ώστε να μην χωρά σε ένα στροφείο.
Τέλος σε μηδαμινή ή πολύ μικρή πιθανότητα βρίσκουμε τις βλάβες
που προέρχονται από κινητή εξέδρα άντλησης πετρελαίου ή φυσικού
αερίου λόγω των γεωτρύπανων που χρησιμοποιούν.
Η υποθαλάσσια ταφή των καλωδίων μέσα στον πυθμένα της
θάλασσας είναι μία πολύ καλή λύση για την ασφάλεια των καλωδίων από
όλες τις δραστηριότητες ανθρώπινου παράγοντα και μη, όμως σε
ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολη και πολυδάπανη.

Σχ. 7.3.1
δραστηριότητα
7.4

παράδειγμα

βλάβης

αγωγού

από

αλιευτική

ΒΛΑΒΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Όπως σε όλες τις γραμμές μεταφοράς ενέργειας εναέριες ή υπόγειες
έτσι και στις υποβρύχιες διαπιστώνονται βλάβες που οφείλονται στην
κακή χρήση του δικτύου μεταφοράς.
Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση υπερφορτώσεων των
γραμμών λόγω υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας ή ακόμη από ένα
βραχυκύκλωμα στους σταθμούς ανύψωσης τάσης από λάθος χειρισμό ή
ακόμη και από φυσική αιτία όπως για παράδειγμα ένας κεραυνός.
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Φυσικά σ’αυτήν όμως την κατηγορία οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί και
τα εξελιγμένα όργανα και οι διατάξεις ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο
αυτό στο ελάχιστο.
7.5

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΒΛΑΒΗΣ

Α. εύρεση σημείου κομμένου καλωδίου.
Μία από τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει το συνεργείο
αποκατάστασης βλαβών σε υποβρύχιες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας είναι ο εντοπισμός της θέσης ενός κομμένου αγωγού.
Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με τον εντοπισμό κομμένου αγωγού σε
ένα υπόγειο δίκτυο. Το όργανο που χρησιμοποιείται είναι ένα
<<ανακλασίμετρο>> time-domain (TDR). Η συσκευή παράγει έναν παλμό
που διαδίδεται κάτω ένα λεπτό οδηγό κυμάτων (που αναφέρεται επίσης
ως ανιχνευτής) - τυπικά μία μεταλλική ράβδος ή ένα καλώδιο χάλυβα
Όταν αυτός ο παλμός χτυπά την επιφάνεια του μέσου που πρόκειται να
μετρηθεί, ένα μέρος του παλμού αντανακλά πίσω μέχρι το οδηγό
κυμάτων. Η συσκευή καθορίζει τη μέτρηση της απόστασης με τη μέτρηση
της διαφοράς χρόνου μεταξύ του παλμού που εστάλη και την
αντανάκλαση που επέστρεψε. Στην τεχνολογία TDR, η ταχύτητα ώσης
επηρεάζεται κυρίως από την διηλεκτρική σταθερά του μέσου, μέσω του
οποίου ο παλμός διαδίδεται, η οποία μπορεί να ποικίλλει σε μεγάλο
βαθμό από την περιεκτικότητα σε υγρασία και θερμοκρασία του μέσου. Σε
πολλές περιπτώσεις, αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να διορθωθεί χωρίς
υπερβολική δυσκολία. [19]
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Σχ. 7.5.1 Ανακλασίμετρο time-domain (TDR)
Β. εύρεση σημείου βραχυκυκλώσεως.
Το ίδιο όργανο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση
που ο αγωγός δεν είναι κομμένος αλλά βραχυκυκλώνει ή έχει διαρροή.
Παρόλα αυτά για αυτού του είδους τις βλάβες χρησιμοποιούνται και άλλες
μέθοδοι εντοπισμού θέσης όπως είναι οι:






Γεννήτρια ακουστικών συχνοτήτων
Εκκένωση πυκνωτή
Μέτρηση της αναλογίας της τάσης
Μέτρηση της αντίστασης
Μέτρηση µεγίστων συντονισµού

Όλα τα παραπάνω όργανα και είδη μετρήσεων και εντοπισμού του
σημείου βλάβης έχουν ένα ποσοστό σφάλματος. Αυτό το ποσοστό με τις
νέες μεθόδους και νέας τεχνολογίας όργανα μειώνεται στο ελάχιστο
κάνοντας πρακτικά τον εντοπισμό του σημείου να αποκλίνει μόλις μερικές
δεκάδες μέτρα. Στην συνέχεια αναλαμβάνουν οι δύτες ή οργανωμένα
υποβρύχιε σκάφη, που εντοπίζουν ακριβώς και σημαδεύουν το σημείο
στην επιφάνεια του νερού με μια σημαδούρα ώστε να είναι ορατό από το
συνεργείο αποκατάστασης.
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7.6 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Σε περίπτωση που το καλώδιο είναι ενταφιασμένο τον πυθμένα της
θάλασσας μία ομάδα δυτών αναλαμβάνει να εντοπίσει και να προσδέσει
το καλώδιο με ισχυρό σχοινί ή συρματόσχοινο ώστε το πλοίο που θα
βρίσκεται στην επιφάνεια θα τραβήξει το καλώδιο επάνω στο
κατάστρωμα. Εκεί κόβεται το καλώδιο και αφήνεται η μία μεριά του με
σημαδούρα στην επιφάνεια της θάλασσας. Κατόπιν αφαιρείται όλο το
διαβρωμένο τμήμα του καλωδίου από την άλλη μεριά και συνδέεται με
την μέθοδο της μούφας ένα νέο καλώδιο. Το πλοίο πλέον κινείται προς την
σημαδούρα που είναι προσδεμένο το πρώτο τμήμα αφήνοντας
ταυτόχρονα την ήδη συνδεμένη μούφα και νέο τμήμα καλωδίου (πόντιση).
Μόλις φτάσει στην σημαδούρα ξανατραβά το πρώτο τμήμα και με νέα
μούφα το συνδέει στο υπόλοιπο. Κατόπιν επανατοποθετείται στον
πυθμένα της θάλασσας. Σε περίπτωση που το καλώδιο δεν ‘ανεβαίνει’’ το
κατάστρωμα τότε οι δύτες είναι αναγκασμένοι να το κόψουν μέσα στο
νερό και ο πλοίο να τραβήξει τα δύο διαφορετικά τμήματα ξεχωριστά.
Παρόμοια περίπτωση με αυτήν είναι όταν το καλώδιο είναι εντελώς
κομμένο στον βυθό της θάλασσας.

1.

2.

Σχ. 7.6.1 υποβρύχιο καλώδιο με συνδεμένη μούφα. 7.6.2 τομή μούφας
Κατόπιν αυτού γίνεται πάλι έλεγχος με τα όργανα που δείχνουν πιθανές
βλάβες και επανασύνδεση στο δίκτυο το οποίο αποτελεί και το τελικό
στάδιο της δοκιμής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

8.1 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΕΝΙΚΑ
Κάθε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είτε εναέρια είτε
υπόγεια αλλά και υποβρύχια ανάλογα φυσικά με την ισχύ της προκαλεί
ένα είδος καταστροφής ως προς το περιβάλλον. Οι κύριες επιπτώσεις που
προκαλούνται στο θαλάσσιο χώρο είναι οι εξής:







Ηλεκτρομαγνητικά πεδία
Μόλυνση του περιβάλλοντος από βλάβη του καλωδίου
Περιόρισμος της αλιείας
Σύγκρουση μεταξύ των χρηστών της θάλασσας
Επαναιώρηση των ιζημάτων και θολότητα νερού

Μερικές απ’αυτές φυσικά είναι προσωρινές και αναστρέψιμες όπως για
παράδειγμα οι επιπτώσεις της εγκατάστασης ή και οι εργασίες
επιδιόρθωσης και άλλες είναι μόνιμες.

8.2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Τα υποβρύχια καλώδια που χρησιµοποιούνται για την σύνδεση
των νήσων με την ηπειρωτική χώρα παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Ανάλογα µε τον τύπο των καλωδίων τα πεδία που δηµιουργούνται είναι
ισχυρά ή ασθενή και προκαλούν επιπτώσεις στους θαλάσσιους
οργανικούς. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεάζουν τα ψάρια, ιδίως τα
ελασµοβράγχια καθώς και τα θαλάσσια θηλαστικά που χρησιμοποιούν το
μαγνητικό πεδίο της γης για την µετακίνηση τους. Παραδείγµατος χάριν,
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ένα μαγνητικό πεδίο ίσο µε αυτό της γης (περίπου 50 µT) που εκπέμπεται
από καλώδια συνεχούς ρεύµατος, υψηλής τάσης µπορεί να ανιχνευθεί
στην Βαλτική θάλασσα σε µια απόσταση περίπου 6 m.Ένα τέτοιο πεδίο θα
επηρεάσει τις πυξίδες των πλοίων και θα αλληλεπιδράσει µε
τον προσανατολισµό οποιουδήποτε οργανισµού βασίζεται στο µμαγνητικό
πεδίο της γης . Τα ευαίσθητα στα ηλεκτρικά πεδία είδη µπορεί να
προσελκυθούν ή να απωθηθούν από τα ηλεκτρικά πεδία. Πιθανό είναι να
συγκεντρωθούν ή να διασκορπιστούν εξαρτώµενα από την έκταση του
ηλεκτρικού περιβάλλοντος όπου υπάρχουν πολλαπλές παρατάξεις
καλωδίων. Παρόλα αυτά, απαιτείται έρευνα στις επιδράσεις από τις
υποβρύχιες εγκαταστάσεις σχετικά µε τα ηλεκτρικά πεδία πάνω στα
ευαίσθητα είδη. Η έρευνα γίνεται επιτακτική, όταν το υποβρύχιο καλώδιο
θα εγκατασταθεί σε περιοχές ιδιαίτερης σηµασίας για την τροφή και την
αναπαραγωγή των ευαίσθητων ειδών. [18]

8.3 ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ ΤΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
Σε περιπτώσεις βλάβης μιάς υποβρύχιας γραμμής μεταφοράς
ηλεκτρικής ενεργείας πιθανότατα να υπάρχει μόλυνση του περιβάλλοντος.
Αυτό προκύπτει διότι η κατασκευή των καλωδίων είναι τέτοια που
ορισμένες φορές χρησιμοποιείται σαν μονωτικό υλικά μη εγκεκριμένα,
ιδίως στις παλιές εγκαταστάσεις καλωδίων.
Τέτοια υλικά είναι χαρτί εμποτισμένο με λάδι ή ακόμη και τοξικά
υλικά που προσφέρουν στο καλώδιο την απαραίτητη στεγάνωση και
μόνωση αλλά είναι επικίνδυνα προς το περιβάλλον. Επίσης σε μεγάλο
βαθμό επηρεάζει και η οξείδωση των μετάλλων μέσα στο νερό.
8.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Οι εγκαταστάσεις υποβρυχίων καλωδίων, θα µπορούσαν να
ενισχύσουν τα επίπεδα της τοπικής αλιείας στις εκάστοτε περιοχές. Κάτι
τέτοιο πραγματοποιείται λόγω τις δηµιουργίας νέων ενδιαιτηµάτων στις
περιοχές ενταφής του καλωδίου. Τα νέα ενδιαιτήµατα, θα προσελκύσουν
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νέα είδη ψαριών, τα οποία µε την σειρά τους µπορεί να αποτελέσουν
εµπορικά εκµεταλλεύσιµα είδη. Από την άλλη µεριά, το ψάρεµα µπορεί να
απαγορευθεί στην περιοχή της χαρτογραφημένης διαδρομής του
καλωδίου. Η περιοχή που είναι απαγορευτική για το ψάρεµα µπορεί να
έχει µικρή έκταση, αλλά οι επιπτώσεις στην αλιεία είναι σηµαντικές
Θετικές, αναφορικά στους ίδιους τους πληθυσµούς των ψαριών οι οποίοι
θα αυξηθούν λόγω της δηµιουργίας επιπλέον ενδιαιτηµάτων και αρνητικές
για τους αλιείς που θα αποκλειστούν από αυτές τις περιοχές ψαρέµατος.
8.5 ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Οι εγκαταστάσεις των υποβρύχιων καλωδίων θα επηρεάσουν τους
χρήστες των παράκτιων υδάτων και οι επιπτώσεις αναµένεται να είναι
πολύ µεγάλες αν τα καλώδια τοποθετούνται κοντά σε κύριες γραµµές
ναυσιπλοΐας, σε αεροπορικές γραµµές, σε περιοχές που λαµβάνουν χώρα
στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά και σε περιοχές σηµαντικές για τη
χλωρίδα και την πανίδα.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση υποβρύχιων καλωδίων σε
στρατιωτικές περιοχές, διότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύµατα που
εκπέµπονται, πιθανώς, να επηρεάσουν τη λειτουργία των στρατιωτικών
ραντάρ.
Η εγκαταστάση μιας υποβρύχιας γραμμής έχει επιπτώσεις στους
ψαράδες της περιοχής, µε πιο σηµαντική την απώλεια των περιοχών
ψαρέµατος. Επιπλέον, µπορεί να περιορίσει τις δραστηριότητες αναψυχής
και να προκαλέσει µείωση στον αριθµό τουριστών που επισκέπτονται την
περιοχή.
8.6 ΕΠΑΝΑΙΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΟΛΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ
Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης και βλάβης μιάς υποβρύχιας
γραμμής θα υπάρξει µεταφορά ιζήματος. Ο πυθµένας διαταράσσεται από
την σκάψιμο του βυθού έως και την τοποθέτηση των υποθαλάσσιων
καλωδίων. Η µετατόπιση του ιζήματος σχετίζεται µε το µέγεθος των
κόκκων των ιζηµάτων, την πυκνότητα του υλικού και την ενέργεια που
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απαιτείται για τον µηχανισµό µεταφοράς. Η µετακίνηση των ιζηµάτων
µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενδιαιτήµατος. Επίσης στην περιοχή θα
παρατηρηθεί αύξηση στην θολότητα του νερού εξαιτίας των αιωρούµενων
σωµατιδίων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΖΕΥΞΗ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΘΑΣΟΥ

Για την ζεύξη της Κεραμωτής από Θάσο από το 1960 έως σήμερα
χρησιμοποιούνται 10 καλώδια υποβρύχιας τοποθέτησης μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Το 1960 για την ζήτηση ενέργειας της Θάσου τοποθετήθηκαν 4
καλώδια από 95mm στα 20 KV συνολικού μήκους 8,2 km αλουμινίου.
Η αυξημένη ζήτηση όμως για ενεργεία της Θάσου που ήταν
αποτέλεσμα της ανάπτυξης τόσο της τουριστικής επιχειρηματικότητας όσο
και της διαβίωσης γενικά, παρουσίαζε άλειμμα.
Στα καλώδια του 1960 ήρθαν το 1973 να προστεθούν αλλά 3 από
95mm έκαστος στα 20KV αλουμινίου στην ίδια χαραγμένη πορεία των
προηγούμενων συνολικού μήκους 8,2km.
Γύρω στο 2010’ένα εκ’των 7 τοποθετημένων καλωδίων αρχικά
παρουσίασε βλάβη. Αντικαταστήθηκε με ένα από τα υπόλοιπα που
χρησιμοποιούνταν σαν εφεδρικό μέχρι που η αντικατάσταση του
διαβρωμένου τμήματος έγινε ασύμφορη, με αποτέλεσμα στην αχρήστευση
της όλης γραμμής.
Παρ’όλη την ομαλή λειτουργία του συστήματος μέχρι τότε μια νέα
αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας έφερε το θέμα της υποβρύχιας
τοποθέτησης ενός καλωδίου επί τραπέζης.
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Έτσι το 2012 τον μήνα Αύγουστο ολοκληρώθηκαν οι 2 μήνες εργασίας
τοποθέτησης και παραδόσης στη λειτουργία ενός καλωδίου 3x95mm
χαλκού XLDE συνολικού μήκους 8,7km 20KV σε διαφορετική χαραγμένη
πορεία, όχι μακριά από τα προηγούμενα.
Ο προϋπολογισμός αυτής της εγκατάστασης ανήλθε στα 900.000
ευρώ και το καλώδιο είναι ελληνικής κατασκευής.
Σύμφωνα με την ροή ζήτησης για τα επόμενα χρόνια το νησί της
Θάσου δεν θα έχει πρόβλημα ηλεκτροδότησης για τα επόμενα 10 χρόνια, αν
και μελετάται η βρογχοποίηση όλου του Αιγαίου που αυτό σημαίνει νέες
τοποθετήσεις καλωδίων από και προς την Θάσο.

1)

2)

Σχ.9.1 καλώδιο XLPE του 2012 Σχ.9.2 καλώδιο του 1973
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ΚΑΛΩΔΙΟ 3x95mm2 –XLPE

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
mm2

ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΟΥ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

3x95
Cu XLPE
FULGOR-ALCATEL
94

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΠΛΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

mm
mm

ΒΑΡΟΣ ΣΤΗ ΞΗΡΑ

ΑΠΛΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΛΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

kg/m
kg/m

23,4

ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΑΠΛΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΠΛΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

kg/m
kg/m

16,4

kg

12060

ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΤΑΝΥΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΣΕ
ΦΟΡΤΙΟ 100%
ΩΜΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ

15οC
65oC

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΚΑΘΕ ΑΓΩΓΟΥ

100%
75%
50%
25%
10%
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ
ΑΓΩΓΩΝ,ΜΑΝΔΥΑ
ΚΑΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΑ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

ΧΩΡΗΤΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΡΕΥΜΑ ΒΡΑΧΥΚΥΛΩΣΗΣ

ΜΟΛΥΒΔ.ΜΑΝΔΥΑ
&ΟΠΛΙΣΜΟΥ
DC
AC
DC
AC
20m
50m
100m
150m

15kV
20Kv

ΣΧ. 9.3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ XLPE

kW/km

kW/km

93.6
52.7
23.4
5.9
1
0.01
30.3
2.86
0,193 (20oC)

Ω/km
0,247 (90oC)
Ω/km

0,130

μF/km

0,227

A/km

0,823

[17]
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Σύμφωνα με δεδομένα από επιστημονικές έρευνες τα υποβρύχια
καλώδια είναι το μέλλον της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ήδη η τιμή
του χαλκού και του αλουμινίου έχει ανέβει στα ύψη, όχι μόνο για την
κατασκευή των υποβρύχιων καλωδίων αλλά γενικότερα.
Ένα φετινό δημοσίευμα της Κίνας δίνει ώθηση σε κατασκευές
εργοστασίων που παράγουνε υποβρύχια καλώδια λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι είναι το μέλλον επειδή η γή καλύπτεται από 60% θάλασσα.
Επομένως η χρήση υποβρύχιων καλωδίων για την μεταφορά
ηλεκτρικής ενέργειας προσδίδει σταθερότητα και αξιοπιστία ειδικά στην
υπάρχουσα βρογχοποίηση μεταξύ νήσων και ηπειρωτικής χώρας ,έναντι
συμβατικού τρόπου παραγωγής ενέργειας πάνω στα νησιά όπως π.χ. οι
ντιζελογεννήτριες στην Κω ή ακόμη περισσότερο εναντίων των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από μεγάλα ηλιακά ή αιολικά πάρκα που
στήνονται πάνω στα νησιά.
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