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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η τττυχιακή εργασία έχει ως σκοπό την μελέτη και τη μέτρηση της γήρανσης των
μονωτικών υλικών υπό εφαρμογή τάσης. Είναι κυρίως βιβλιογραφική, ενώ
πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου του 2010. Χωρίζεται σε
τρία μέρη:
Στο πρώτο, γίνεται μια εισαγωγή στην εργασία και αναφέρεται θεωρητικά στα
μονωτικά υλικά, με διάφορα παραδείγματα για την γήρανση. _
Στο δεύτερο, παρουσιάζονται διάφορα πειράματα με βάση τη γήρανση των
μονωτικών υλικών.
Τέλος στο τρίτο, εμφανίζονται τα συμπεράσματα και τα αποτε>.έσματα των
πειραμάτων σε σχέση με τη γήρανση, αλλά και τρόποι αποφυγής της.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βαρδάκη Γεώργιο για την
εμπιστοσύνη που έδειξε για την ανάθεση της πτυχιακής εργασίας, αλλά και για τον
πολύτιμο χρόνο που διέθεσε.

„
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ως μονωτικά υλικά χαρακτηρίζονται τα υλικά, τα οποία πρακτικά δεν έχουν
ηλεκτρική αγωγιμότητα σε σχετικά ασθενή πεδία συνεχούς ρεύματος [I]. Ά ραη ύπαρξη
μονώσεων σε μια ηλεκτροτεχνική κατασκευή απαιτείται για τον διαχωρισμό και την
αποφυγή υπερεντάσεων και υπερτάσεων, μεταξύ των ρευματοφόρων μερών καθώς και
των ρευματοφόρων μερών προς τη γη. Ακόμη χρησιμοποιούνται ως διηλεκτρικά υλικά
που τοποθετούνται στο εσωτερικό, μεταξύ του οπλισμού των ^ κ νω τώ ν . Με τη χρήση
μονώσεων εκμηδενίζουμε την πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου της διάσπασης. Η
επιλογή των μονωτικού υλικού για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών γίνεται
σύμφωνα με τη διηλεκτρική αντοχή τους, αλλά και άλλες ιδιότητες που χρειάζεται να
έχουν ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας της κατασκευής. Μεταξύ των μη ηλεκτρικών
ιδιοτήτων των μονωτικών υλικών πολύ μεγάλη σημασία έχουν στην πράξη η μηχανική
και θερμική αντοχή τους για τις οποίες θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια της
εργασίας.
Το φαινόμενο της ηλεκτρικής γήρανσης των μονωτικών υλικών (electrical ageing) θα
μας απασχολήσει στη συνέχεια της εργασίας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο
καταπονεί ηλεκτρικά τα μονωτικά υλικά, είτε από τον χρόνο, είτε από άλλους διάφορους
παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

1.
1.1

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Στα πλαίσια της ανθρώπινης δραστηριότητας συναντώνπαι μονωτικά υλικά διαφόρων
μορφών και διαφόριον χρήσεων [2], Το είδος της μόνωσης που προσφέρουν τους
προσδίδει και την γενικότερη ονομασία τους, οπότε γίνεται λόγος για θερμομονωτικά,
ηχομονωτικά ή ηλεκτρομονωτικά υλικά. Τα τελευταία αποτελούν και το αντικείμενο
μελέτης της παρούσας εργασίας.
Τα θερμομονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται για να εμποδίζουν τη μεταφορά
θερμότητας από ένα σώμα σε ένα άλλο, δηλαδή είτε για την εγκλιοβίσουν σε κάποια
περιοχή, είτε για να την εμποδίσουν να εισβάλλει σε αυτή. Ο πετροβάμβακας, ο
υαλοβάμβακας, ο κεραμοβάμβακας και πολλά άλλα υλικά έχουν την παραπάνω ιδιότητα
και χρησιμοποιούνται όπου απαιτείται, όπως για παράδειγμα στη θερμομόνωση κτιρίων.
Είναι προφανές ότι τα ηχομονωτικά υλικά εμφανίστηκαν για να αποφεύγεται ο
θόρυβος, για την ησυχία του ανθρώπου. Άριστο ηχομονωτικό υλικό θεωρείται το απλό
φύλλο ενός δέντρου και όταν μιλάμε για μια συστοιχία φύλλων, δηλαδή μια φυλλωσιά,
ταυτόχρονα αναφερόμαστε και σε ένα ηχομονωτικό φράγμα. Σε μια σύγχρονη

μεγαλούπολη όμως, το άθροισμα των θορύβων των διαφόρων μηχανών (κυρίως των
αυτοκινήτων) τελικά οδηγεί στο σχηματισμό αυτού που ονομάζεται ηχορύπανση.
Τέλος, τα ήλεκτρο μονωτικά υλικά, τα οποία αναλύονται διεξοδικά στη συνέχεια,
αποσκοπούν στην προστασία του ανθρώπου ή άλλων διατάξεων από το η^χκτρικό
ρεύμα. Η θανατηφόρα διέλευση ακόμη και μικρής σχετικά έντασης η>χκτρικού ρεύματος
από το σώμα του ανθρώπου, γνωστή και ως η>χκτροπληξία οδήγησε στην
χρησιμοποίηση υλικών που έχουν αυτήν ακριβώς την ιδιότητα: Να εμποδίζουν τη
δημιουργία αγώγιμου δρόμου ανάμεσα σε δύο διαφορετικής φόρτισης σημεία
προβάλλοντας μεγάλη ηλεκτρική αντίσταση. Έ νας ακόμη λόγος είναι η αποφυγή
βραχυκυκλώματος που έχει καταστρεπτικές συνέπειες για τον ηλεκτρικό-ηλεκτρονικό
εξοπλισμό και συχνά συντελεί σε εκδήλωση πυρκαγιάς καθώς συνεπάγεται μεγάλες
τιμές έντασης ρεύματος.
Στη συνέχεια της εργασίας με τον όρο μονωτικά υλικά γίνεται αναφορά σε
ηλεκτρομονωτικά υλικά.

1.1.1

Αέρια Μ ονω τικά Υλικά

Δύο απο τα κυριότερα αέρια μovωuκά υλικά, είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας και το
εξαφθοριούχο θείο (Sp6), που βρίσκονται περίσσεια στη φύση στην πλειονότητα των
ηλεκτρολογικών εφαρμογών, όπως παραδείγματος χάριν στο τεράστιο σε μέγεθος δίκτυο
των εναέριων γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Στις περιπτώσεις όμως μεταφοράς υτιερυψηλής τάσης και εξ' αιτίας της χαμηλής
διηλεκτρικής του αντοχής, απαιτούνται μεγάλα διάκενα μεταξύ αγωγών [2]. Το
παραπάνω αποτελεί μειονέκτημα του αέρα ως μονωτικού ένανη των υπολοίπων. Βέβαια,
η επιστημονική έρευνα τα τελευταία χρόνια εστιάζει στην ανάπτυξη αέριων μονωτικών
με καλύτερα χαρακτηριστικά από εκείνα του ατμοσφαιρικού αέρα.
Από τα ήδη υπάρχοντα μονωτικά αέρια, το εξαφθοριούχο θείο χρησιμοποιείται
περισσότερο. Πρόκειται για στιουδαίο μονωτικό αέριο που χρησιμοποιείται κυρίως σε
διακόπτες ισχύος και πίνακες υψηλής τάσης προκειμένου να μειωθούν οι αποστάσεις
μόνωσης. Στην ατμοσφαιρική πίεση (latm ) εμφανίζει τη μισή διηλεκτρική αντοχή σε
σύγκριση με τα μονωτικά έλαια αλλά σε υψηλότερες πιέσεις υπεpέχεu ένανη των
μονωηκών ελαίων, όπως φαίνεται στον τήνακα 1.
Η διηλεκτρική αντοχή του εξαφθοριούχου θείου σε πίεση μίας ατμόσφαιρας είναι
δύο φορές καλύτερη από αυτήν του αέρα ενώ παράλληλα διαθέτει άριστη
χαρακτηριστική θερμικής καταπάτησης και δυνατότητιι σβέσης του ηλεκτρικού τόξου.
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Παρακάτω στον τήνακα I δίνονται διάφορες τιμές της διηλεκτρικής αντοχής και της
σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς μερικών μονωτικών υλικών:
Μονωτικό υλικό

Διη>χκτρική αντοχή

Σχετική

(Ed) (kV/cm)

σταθερά (ε^)

Αέρας

21-30

1,000594

Λάδι μιετασχηματιστών

60-200

2-2,5

Πορσελάνη

340-380

5.5-

Στεατίτης

200-300

6,4

Γυαλί

160-400

5-16

Χαρτί

300-450

1,8-2,6

Χαρτί και λάδι

200-400

1,8-2,6

Σκληρό ελαστικό

300-500

2,8-6,5

Ξύλο

30-50

2.5-

Μονωτικό λάδι

<30

2-2,5

Εξαφθοριούχο θείο (SF6>

διη>χκτρική

6

6,5

1,002049

Πίνακας 1: Διηλεκτρική αντοχή και σχετική διηλεκτρική σταθερά μερικών μονωτικών
υλικών [2]

1.1.2

Υγρά Μ ονωτικά Υ'λικά

Σε αντίθεση με τον αέρα, τα υγρά μονωτικά υλικά εμφανίζουν μεγαλύτερη
διηλεκτρική αντοχή σε συνθήκες πίεσης μίας ατμόσφαιρας [2]. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι ορισμένα από τα έλαια που χρησιμοποιούνται στους μετασχηματιστές
έχουν τρεις έως και δέκα φορές μεγαλύτερη διηλεκτρική αντοχή από τον αέρα. Αυτό
αυτόματα συνεπάγεται ό η απαιτούνται μικρότερα διάκενα ασφάλειας. Ορισμένες
ιδιότητές τους είναι:
Η χρησιμοποίησή τους αποκλείει την ύπαρξη αέρα κατά το συνδυασμό τους με
στερεά μονωτικά και συνεπάγεται τον περιορισμό της φθοράς των επιφανειών των
στερεών μονωτικών, λόγω περιορισμού των μερικών εκκενώσεων (partial discharges). Η
απομάκρυνση του αέρα γίνεται με τη μετάγγιση στο χώρο της διάταξης υγρού μονωτικού
υπό συνθήκες κενού, όπως χαρακτηριστικά γίνεται στην πλήρωση των δοχείων των
μετασχηματιστών με λάδι.
Η διηλεκτρική σταθερά του λαδιού είναι με βάση την ημή παραπλήσια αυτής του
απλού χαρτιού με αποτέλεσμα ο συνδυασμός των ανωτέρω να προτιμάται συχνά.
Ευρέως χρησιμοποιούμενα υγρά μονωτικά υλικά είναι διαφόριον ειδών λάδια.
Αποτελούν προϊόν της απόσταξης του πετρελαίου που ανάλογα με την προέλευση και
επεξεργασία του καυσίμου διαφοροποιούν και τη χημική τους σύσταση. Τα διακρίνουμε
στις εξής κατηγορίες:
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•
•

Τα μεθανέλαια: Στα λάδια αυτά κυριαρχούν κεκορεσμένοι υδρογονάνθρακες
τύτιου τιαραφίνης. Από τη γεωλογική άποψη είναι τα πα>χιιότερα ίαίδια.
Τα ναφθανέλαια: Κυριαρχούν ακόρεστοι υδρογονάνθρακες τύτιου ναφθαλίνης.

Ένα στοιχείο τωυ λαμβάνει κανείς υπόψη κατά το σχεδιασμό μιας μονωτικής
διάταξης είναι και οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την ομαλή
λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ή κατά την εμφάνιση υπερεντάσεων, αλλά
και γενικότερα με την εμφάναση μεταβατικών φαινομένων, όπως για παριάδειγμα
κρουστικές και κεραυνικές υτιερτάσεις. Δηλαδή, η θερμοκρασία ανάφλεξης των ελαίων
αποτελεί ^ρυσήμ αταο παράγοντα στη διασφάλιση του επιθυμητού ε π ιπ έ ^ υ μόνωσης
και της απρόσκοπτης λειτουργίας της διάταξης.
Ένας ακόμη παράγοντας που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής με βάση το σκεπτικό ότι
μεγάλος αριθμός ηλεκτρολογικών διατάξεων και δη μετασχηματιστών βρίσκονται σε
μικρή απόσταση από ανθρώπινη δραστηριότητα, είναι η τοξικότητα των υγρών
μονωτικών υλικών. Τα μονωτικά λάδια δεν περιέχουν τοξικές ουσίες και είναι ακίνδυνα
για το προσωπικό τωυ εκτελεί εργασίες κατασκευής και συντήρησης και έρχεται σε
άμεση επαφή με αυτά.
Τέλος αναφέρεται ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των μονωτικών λαδιών,
αυτό της οξείδωσης από τον αέρα. Το παραπάνω συνεπάγεται μείιοση της διηλεκτρικής
αντοχής τους και γ ι’ αυτό οι ατωκλείεται ο αέρας από τις κατασκευές που χρησιμοποιούν
λάδι ως μονωτικό μέσο.

1.1.3

Στερεά Μ ονωτικά Υλικά

Τα στερεά μονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές μετάδοσης
υψηλής τάσης, είναι κατασκευασμένα από γυαλί, πορσελάνη, καοτσούκ. σιλικόνη κ.α.
[2].
Οι μονωτήρες πορσελάνης είναι κατασκευασμένοι από άργιλο, χαλαζία, αργιλοξείδιο
(alumina) κ.α. Η δυνατότητα που δίνεται με την πορσελάνη αλλά και γενικότερα τα
στερεά μονωτικά υλικά είναι η διαμόρφοχτη του σχεδίου τους έτσι ώστε να
ετητυγχάνονται ευνοϊκότερα μήκη κατά τη μόνωση. Για αυτό και στη μορφή τους
χαρακτηρίζονται από κυρτώσεις, εσοχές, αύλακες. Η κατασκευαστική σχεδίαση και η
μηχανική καταπόνηση επηρεάζουν ως έναν βαθμό την ηλεκτρική γήρανση. Τέλος, να
αναφέρουμε πως όπου είναι κριτήριο η μεγάλη μηχανική αντοχή χρησιμοποιούνται
μονωτήρες πορσελάνης εμπλουτισμένοι με αργιλιοξείδιο.
Η ανάγκη ορισμένων ηλεκτρικών εφαρμογών για μονώσεις με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά ανατττύσει συνεχώς την ανάπτυξη της τεχνολογίας των μονωτικών.
Έτσι, εμφανίστηκαν πολυμερή σύνθετα υλικά που αποτελούνται από ίνες ενισχυμένου
πλαστικού με περίβλημα σιλικόνης ή ΕΡΜΟ (ένωση προπυλενίου-αιθυλενίου. Οι
διατάξεις αυτές έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι πιο ελαφριές, κοστίζουν λιγότερο και
έχουν άριστη συμπεριφορά σε υγρό περιβάλλον [2]. Παρ' όλα αυτά, δεν έχουν
καταφέρει να ξεπεράσουν σε αντοχή και διάρκεια ζωής το γυαλί και την πορσελάνη.
Σε μετασχηματιστές, γεννήτριες και ηλεκτρικούς κινητήρες, η μόνωση των
τυλιγμάτων χαλκού αποτελείται από ένα έως τέσσερα στρώματα από βερνικωμένα
φύλλα μονωτικού υλικού. Τα φύλλα δίνουν τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να
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επιτύχει το μέγιστο δυνατό αριθμό χάλκινων ελιγμάτων στον περιορισμένο χώρο της
μηχανής. Πηνία που αποτε>Λύνται από παχύτερους αγωγούς είναι δυνατό να είναι
τυλιγμένα με βοηθητικές μονωτικές ταινίες. Τα βερνίκια ενισχύουν την προστασία του
μετασχηματιστή και αποφεύγονται οι ηλεκτρικές καταπονήσεις.
Μεγάλοι μετασχηματιστές ισχύος χρησιμοποιούν ως μόνωση χαρτί, ξύλο και λάδι.
Τα παραπάνω υλικά, μαζί με τα βερνίκια, έχουν εφαρμογή στις υψηλές τάσεις για
μεγάλα χρονικά διαστήματα (μεγαλύτερα από τριάντα χρόνια).
Σε παλιές εφαρμογές μόνωσης μετασχηματιστών, μέχρι τη δεκαετία του '70,
βρίσκουμε πλάκες από συμπυκνωμένο αμίαντο. Η τεχνική αυτή τείνει να εκλείψει καθώς
είναι ακατάλληλη σε χαμηλές συχνότητες ρεύματος και επιβαρύνει το περιβάλλον, λόγω
της παρουσίας αμιάντου.

1.1.4

Διηλεκτρικές ιδιότητες τω ν μονωτικών υλ.ικών

Παρακάτω θα αναφερθούν τα δύο βασικότερα φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με τα
μονιοτικά υλικά.
Διηλεκτρική αντοχή (Ed): Είναι ένα κριτήριο για την επιλογή των μονωτικών
υλικών σε μία κατασκευή. Ως διηλεκτρική αντοχή ενός μονωτικού υλικού έχει
οριστεί το πηλίκο της ελάχιστης ενεργού τιμής της τάσης για τη διάσπαση προς
την απόσταση των ηλεκτροδίων σε ομογενές πεδίο.
Εξίσωση 1

Σχετική διηλεκτρική σταθερά (ετ): Είναι ένα αδιάστατο μέγεθος και δίνει το
πόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα μίας διάταξης συγκριτικά προς εκείνη
στο κενό ή στον αέρα.
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1.2

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΓΗΡΑΝΣΗ

Όπως αναφέραμε πιο πάνω η γήρανση των μονωτικών υλικών, επηρεάζεται από
κάποιους παράγοντες, φυσικούς και μη, όπως:
α) Τεχνητή Γήρανση
β) Μηχανική Αντοχή
γ) Μηχανική καταπόνηση των καλωδίων σε σχέση με τη γήρανση
δ) Θερμική καταπόνηση λόγω ρεύματος είτε σε ομαλή λειτουργία, είτε κατά τη διάρκεια
σφαλμάτων
ε) Περιβάλλον
στ) Διάφοροι άλλοι παράγοντες (όπως υπερθέρμανση, υπέρταση κ.α.)
1.2.1

Τεχλ’ητή Γήρανση

Κατά την καταπόνηση ενός στερεού μονωτικού υλικού με κάποια μορφή τάσης,
εναλλασσόμενη, κρουστική ή συνεχής, διαπιστώνει κανείς ότι μετά από κάποια τιμή της
τάσης, εμφανίζονται μερικές εκκενώσεις.
Η γήρανση του μονωτικού υλικού στο εργαστήριο με τιμές της τάσης μεγαλύτερες
από την τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων χαρακτηρίζεται τεγντττή γήρανση.
Ουσιαστικά εφαρμόζουμε την τεχνητή γήρανση, για να διερευνήσουμε την μονωηκή
συμπεριφορά των υλικών με την πάροδο κάποιων ετών [2]. Η τεχνητή αυτή γήρανση του
στερεού μονωτικού δεν ανταποκρίνεται βέβαια στην πραγματική κατάσταση, που
δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου (όταν το υλικό επεξεργάζεται υπό ονομαστικά
μεγέθη στο δίκτυο), που τελικά δεν μπορεί να είναι διαφορετικοί από τους
πραγματικούς.

1.2.2

Μ ηχανική Ατποχή

Σε αρκετές κατασκευές ενδιαφέρουν (εκτός από η ς ηλεκτρικές ιδιότητες των
στερεών μονωηκών) και οι μηχανικές ιδιότητές τους, όπως π.χ.: τα πλαστικά μέρη του
μηχανισμού περιστροφής μιας ασφάλειας σε ένα τάνακα μέσης τάσης, η αντοχή στην
έλξη ενός μονωτικού, κλπ.) [2], Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται το στερεό μονωηκό ως
ένα "μηχανολογικό εξάρτημα", οπότε ισχύουν για τον υπολογισμό του οι κανόνες της
μηχανικής αντοχής των υλικών.
Συχνά ενδιαφέρει η μηγανακή αντογή σε κατασκευές, που περιλαμβάνουν στερεά
μονωτικά, όταν αυτή ενδέχεται να επιιρεάσει τη διηλεκτρική αντοχή από την εξάσκηση
μεγάλων δυνάμεων ηλεκτρικής προέλευσης, όπως συμβαίνει κατά το βραχυκύκλωμα. Οι
δυνάμεις αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποστάσεις μόνωσης και να γίνουν αιτία
καταστροφής της κατασκευής, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη μηχανική αντοχή κατά
το βραχυκύκλωμα. Για παράδειγμα, η μόνωση ενός διακόπτη υψηλής τάσης δεν
διασφαλίζεται μόνο με την επιλογή των σωστών αποστάσεων μόνωσης, προς δημιουργία
ηλεκτροστατικού πεδίου.
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1.2.3

Μ ηχανική καταπόνηση τω ν κα)Λ>δίοιν σε σχέση με τη γήρανση

Σε ειδικές τιεριτιτώσεις. τα καλώδια μπορεί να καταττονούνται μηχανικά και να
καταστραφούν αν δεν έχουν κατάλληλη ενίσχυση [3].
Οι μηχανικές καταπονήσεις εμφανίζονται κυρίως κατά την εγκατάσταση και
λειτουργία:
α) όταν τραβιέται το καλώδιο από μηχανές έλξης μέσα σε σωλήνες ή χαντάκια σε
μεγάλα μήκη (>20m),
Ρ) όταν το καλώδιο κινείται συνεχώς ή φέρει δυνάμεις και το ίδιο βάρος του, για
παράδειγμα καλώδια ανελκυστήρων, γερανών συγκολλήσεων και τα λοιπά,
γ) όταν μπαίνει στη θάλασσα σε μεγάλα βάθη,
δ) όταν αναρτάται σε μεγάλες αποστάσεις, υπό γωνία,
ε) όταν εγκαθίσταται σε έδαφος υπό κλίση.
Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να εξασφαλιστεί από τον κατασκευαστή
ότι το καλώδιο είναι κατάλληλο για τέτοιες καταπονήσεις.
Συνήθως για καλώδια μόνιμης εγκατάστασης επιτυγχάνεται μηχανική προστασία, με
χαλύβδινες ταινίες ή σε καλώδια, που ενισχύονται με χαλύβδινα σύρματα. Τα καλώδια
με πλαστική μόνωση, σε αντιδιαστολή προς τα καλώδια με μόνωση χαρτιού, είναι
συνήθως ανθεκτικά και ενισχύονται μόνο για την περίπτωση υψηλών καταπονήσεων.

1.2.4

Θ ερμική καταπόνηση λόγω ρεύματος ε
διάρκεια σφαλμάτων

ε ομαλή λειτουργία, είτε κατά τη

Στην ομαλή λειτουργία η διατομή των καλωδίων επιλέγεται έτσι ώστε η
θερμοκρασία της μόνωσης να μην υπερβεί ένα όριο.
Αντίθετα κατά τη διάρκεια σφαλμάτων έτσι ώστε να μην υπερθερμανθεί η μόνωση
του καλωδίου κατά τη διάρκεια των βραχυκυκλωμάτων [3].
Για τάστ] 400/230 V, χρησιμοποιούνται καλώδια J IW -1 2 ή αλλιώς ΝΥΥ. τα οποία
είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε περιβάλλον υψηλών απαιτιίσεων, όπως χώμα ή
νερό. Επίσης για την συγκεκριμένη τάση χρησιμοποιούνται τα καλώδια Η 0 5 W -R
γνωστά, όπως τα ΝΥΜ, που είναι κατάλληλα για εγκατάσταση στον αέρα, μέσα ή πάνω
στον σουβά. Υπάρχει πιθανότητα να είναι τύπου ΝΥΑ, τα οποία όμως θα πρέπει να
μπούνε μέσα σε προστατευτικό σωλήνα, επειδή η μόνωση τους δε θεωρείται ασφαλής
και για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
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1
Εικόνα 1: Καλώδια ΝΥΜ
13].

Εικόνα 3; Καλώδια ΝΥΑ
[3].

Εικόνα 2: Καλώδια ΝΥΥ
[3].

Εικόνα 4 : Καλώδια XLPE [3].

Για την τάση 12/20 kV, ανήκουν τα καλώδια διασταυρωμένου δομής
πολυαιθυλενίου, γνωστά και ως XLPE, τα οποία είναι κατάλληλα για εγκαταστάσεις στο
έδαφος ή ακόμα και μέσα στο νερό.

1.2.5

Περιβάλλον

Τα φθαρμένα καλώδια αποτελούν συχνή αιτία ατυχημάτων [4]. Παρακάτω
ακολουθούν επιγραμματικά οι παράγοντες που προκαλούν τη φθορά της μόνωσης των
καλωδίων, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω:
•

•

•

Υγρασία περιβάλλοντος - Η υγρασία δημιουργεί διαδρόμους για το ρεύμα και η
προκαλούμενη φθορά εξαρτάται από την απορροφητικότητα και την υφή
(πορώδη) του υλικού της μόνωσης. Ετήσης δημιουργεί μόνιμες υδρόφιλες δυμές,
που ονομάζονται υδάτινοι δενδρίτες (water treeing).
Οξείδωση - Η παρουσία οξυγόνου, όζοντος και άλλων οξειδωτικών στην
ατμόσφαιρα δημιουργούν μια υποβάθμιση της μόνωσης κυρίως σε περιοχές που
λειτουργούν περιστρεφόμενα ηλεκτρικά μηχανήματα (ρότορες, γεννήτριες).
Ακτινοβολία - Η υπεριώδης ακτινοβολία εττηρεάζει την ικανότητα των
μονωτικών και κυρίως των πολυμερισμένων πλαστικών. Επίσης η ηλιακή
ακτινοβολία επιδρά στα πολυμερή, στο φυσικό και συνθετικό καοτσούκ με
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•

1.2.6

την παραγωγή υδροχλωρίου που ενεργοποιείται σε υδροχλωρικό οξύ και φθείρει
τις μονώσεις.
Χημικά - Η μη συμβατότητα των μονωτικών με οξέα, λιπαντικά άλατα και
μερικά άλλα ενεργά υλικά, μτιορεί να τα διασπάσει χημικά.

Διάφοροι άλί.οι παράγοντες που προκαλούν τη φθορά της μόνωσης των
κοά.ωδίων
•

•

•

•

•
•

•

1.3

Υπερθέρμανση - Η ροή ρεύματος πάντα ανεβάζει τη θερμοκρασία και
ακόμη σε συμβατές θερμοκρασίες δημιουργείται σταδιακή φθορά και
αποσύνθεση ορισμένων πολυμερών.
Υψηλές τάσεις - Οι υψηλές τάσεις μπορεί να δημιουργήσουν σ ^νθήρες ή το
φαινόμενο της κορώνας, δημιουργώντας σημάδια στα μονωτικά υλικά και
μεκόνοντας την αντίστασή τους.
Μηχανικές φθορές - Η τοποθέτηση και χρήση ρευματοληπτών (φις) ή
ρευματοδοτών (πρίζες), είναι ο πλέον κοινός λόγος μηχανικής φθοριάς
μονωτικού, εκτός αν γίνεται με προσοχή.
Βιολογικοί παράγοντες - Μερικά μονωτικά είναι θρεπτικά για ζώντες
οργανισμούς, όπως αρουραίοι, άλλα τρωκτικά, έντομα που τρώνε οργανικά
υλικά μονώσεων κόβοντας ή αδυνατίζοντάς τα.
Τριψίματα, σπασίματα, κοψίματα, τσακίσματα, του καλωδίου είναι οι
συνηθέστερες αιτίες φθοράς (του καλύμματος) της μόνωσης.
Εκτός από τους φυσικούς παράγοντες και άλλος όπως είναι η ανθρώπινη
παρέμβαση, ηθελημένη και μη. Ένα παράδειγμα είναι τα καλώδια και ειδικά
τα ευαίσθητα (όπως UTP, FTP), όταν στη διαδικασία της καλωδίωσης, τα
πατάμε με αποτέλεσμα είτε να σπάσουνε, είτε να αλλοιωθεί η μόνωση.
Υπάρχει και η πιθανότητα, βέβαια, η μόνωση των υλικών να είναι φθαρμένη
σε μερικά σημεία ε ξ’ αρχής από το εργοστάσιο, όπου κατασκεύαστηκαν.

ΑΓΩΓΟΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Οι αγωγοί κατασκευάζονται συνήθως από χαλκό και από αλουμίνιο [3]. Γίνεται
χρήση του αλουμινίου σαν αγωγού, σε καλώδια διατομών συνήθως άνω των 35
τετραγωνικών χιλιοστών (mm^).
•
•

Πλεονεκτήματα του αλουμινίου σε σχέση με τον χαλκό είναι η χαμηλή τιμή του
καλωδίου και το μικρότερο βάρος.
Μειονεκτήματα του αλουμινίου είναι ότι δεν συγκολλάται με μαλακή κόλληση
του χαμηλού σημείου τήξης, για παράδειγμα κασσιτεροκόλληση και ότι
διαβρώνεται ευκολότερα λόγω ηλεκτροχημικών δράσεων. Ωστόσο, επειδή οι
ακροδέκτες των καλωδίων συνήθως συμπιέζοντας ή πρέπει να συμπιέζοντας
πάνω στους αγωγούς, η ικανότητα συγκόλλησης δεν είναι τόσο σημαντική.
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Χρησιμοποιούμε αγωγούς υψηλής και υτιερηψηλής ευκαμψίας σε καλώδια για
συγκολλήσεις, για κινητές συσκευές, γερανούς και ά>3χι, εκεί που το καλώδιο υπόκειται
σε συνεχείς κάμψεις.
Τα καλώδια ηλεκτρικής ισχύος χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν τα μεγάλα ποσά
ηλεκτρικής ισχύος με τη διεύθυνση των μεγάλων ηλεκτρικών ρευμάτων στις υψηλές
τάσεις. Έ να σύστημα μετάδοσης υψηλής τάσης περιλαμβάνει, ανάλογα με εάν είναι
μονοφασικό ή τριφασικό, ένα ή περισσότερα καλώδια υψηλής τάσης.

1.4

ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Το είδος και το πάχος του μονωτικού υλικού προσδιορίζει την ηλεκτρική αντοχή του
καλωδίου σε τάση, αλλά και την επιτρεπόμενη ένταση του ρεύμιατος φόρτισης του
αγωγού [3]. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας στη
οποία αντέχει το μονωτικό. Σε ειδικές συνθήκες περιβάλλοντος, για παράδειγμα σε
φούρνους και σε φωτιστικά, γίνεται χρήση ειδικών μονωτικών, όπως ελαστικού
σιλικόνης ή οξικού βινυλαιθυλίου, που αντέχουν συνεχώς σε υψηλές θερμοκρασίες
(>90“C).
Στη χαμηλή τάση, σε παλιές εγκαταστάσεις ισχύος συναντά κανείς σπάνια καλώδια
με μόνωση χαρτιού με παχύρευστη μάζα.
Ενδεικτικά μερικά μονωτικά υλικά:
Μονωτικά Υλικά
Συνεχώς/βραχέως επιτρεπόμενες
θερμ/σίες
Πολυβινυλοχλωρίδιο, PVC
70“α ΐ 7 0 “0
Ελαστικό σιλικόνης, S
180‘’C /3 5 0 ‘’C
Ελαστικό οξικού βινυλαιθιλίου, EVA
120”C /250°C
Ελαστικό αιθυλενίου-προπυλενίου, EPR
90“σ 2 5 0 “€
Πολυαιθυλένιο διασταυρωμένου δεσμού,
90°C/250°C
XLPE
Πίνακας 2: Μονωτικά υλικά με τις συνεχώς και βραχέως επιτρεπόμενες
θερμοκρασίες τους [3].

1.5

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΠΣΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΣΤΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

Οι επιπτώσεις της ηλεκτρικής γήρανσης στα μονωτικά υλικά, μπορεί να είναι
καταστροφικές για την μονωτική ικανότητάς τους, ή έστω μη λειτουργικές [3].
Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο υποβαθμίζει την μονωηκή ικανότητα των υλικών
και των διατάξεων, τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι
ένα μονωτικό υλικό υλικό μπορεί να καταστραφεί ως τελικό αποτέλεσμα. Για
παράδειγμα εάν χρησιμοποιηθεί ένα γηρασμένο καλώδιο σε μια πρίζα ή διακόπτη, τότε
μπορεί να έχει επίπτωση στα υλικά καίγοντας τον μηχανισμό ή ακόμα και αν λειτουργεί
αυξάνει κατά πολύ τις διηλεκτρικές απώλειες, αλλά πάντα με τον κίνδυνο της διακοπής
του ρεύματος.
Ετήσης, πάντα για τα καλώδια, όταν δεν υπάρχει η μόνωση τους και έχει μείνει μόνο
το εσωτερικό (συρματάκι) και συνδέουμε μεταξύ τους τα καλώδια, υπάρχει κίνδυνος να
II

έρθει σε ετιαφή ο ουδέτερος με τη γείωση, με αποτέλεσμα να βγαίνει από την >χιτουργία
ο ηλεκτρονόμος (ρελέ) και να μην έχουμε ρεύμα.
Επιπτώσεις έχει φυσικά και σε άλλα μονωτικά υλικά, όπως η μόνωση του δαπέδου,
όπου εάν υπάρχει είμαστε ασφαλείς. Αυτή όμως εάν φθαρεί με τον χρόνο, σίγουρα τότε
αυξάνεται η τηθανότητα ατυχήματος. Οπότε πάντα είναι καλό να φοράμε παπούτσια
ασφαλείας, όταν πηγαίνουμε σε τέτοιους χώρους, σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας.

7.6

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση για την προστασία των καλωδίων, αναφέρουμε,
τον βαθμό προστασίας τους (IP):
IP Οχ Καθόλου προστασία
1Ρ 1χ Προστασία από εισχώρηση μεγάλων σωμάτων διαμέτρου 50mm
i IP 2χ Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 12.5mm
IP 3χ Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 2.5mm
IP 4χ Προστασία από εισχώρηση μεσαίων σωμάτων διαμέτρου 1.0mm
IP 5χ Προστασία από εισχώρηση σκόνης σε τέτοια ποσότητα ώστε ν
δυσ>χιτουργία του εξοπλισμού
IP 6χ Πλήρης προστασία από εισχώρηση σκόνης
IP χΟ Καθόλου προστασία
1Ρ χ ΐ Προστασία από σταγόνες νερού
IP χ2 Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 15 μοίρες
IP χ3 Προστασία από σταγόνες υγρού με γωνία πτώσης έως 60 μοίρες
IP χ4 Προστασία από υγρό εκτοξευόμενο από οποιαδήποτε διεύθυνση
IP χ5 Προστασία από νερό εκτοξευόμενο υπό πίεση
IP χ6 Προστασία από νερό εκτοξευόμενο υπό υψηλή ττίεση ή από συνθήκες που
συναντώνται σε κατάστρωμα πλοίου
IP χ7 Προστασία από ασυνεχή βύθιση σε νερό
IP χ8 Προστασία από συνεχή βύθιση σε νερό υπό συγκεκριμένη πίεση
Πίνακας 3: Βαθμοί προστασίας των καλωδίων (IP) [3].

7.7

ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ (INTERFA CES)

Σε ορισμένες περιπτώσεις στις μονώσεις δημιουργούνται ειδικά φράγματα
(burners) μεταξύ των μονωτικών υλικών, ιδιαίτερα σε εφαρμογές με ηλεκτρικά πεδία
έντονα ανομοιογενή (π.χ. διάταξη ακίδας-πλάκας), προκειμένου να βελτιωθεί η
ηλεκτρική αντοχή των μονώσεων [6].
Η οριακή επιφάνεια που σχηματίζεται μεταξύ δυο διηλεκτρικών, που εφειπτονται
μεταξύ τους ονομάζεται διεπιφάνεια. Η διετηφάνεια μπορεί να αποτελεί το όριο μιας
μόνωσης με το περιβάλλον, οπότε χαρακτηρίζεται ως εξωτερική, ή να σχηματίζεται στο
εσωτερικό των μονώσεων.
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Ο ακριβής όμως μηχανισμός της επίδρασης των διεπιφανειών στα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των μονώσεων δεν είναι ακόμα γνωστός, παρά το μεγάλο αριθμό
πειραμάτων που έχουν εκτελεσθεί για το σκοπό αυτό.
Στο κεφάλαιο 2.1 θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με την επιροή των διεπιφανειών στις
στερεές μονώσεις.

Εικόνα 5: Δενδρίτες με παράλληλους κλάδους στη διεπιφάνεια του διαφράγματος
[6]

1.8

ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ

Μερικές Εκκενώσεις ονομάζονται κυρίως οι εκκενώσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα
στο εσωτερικό σχισμής η οποία βρίσκεται εγκεκλεισμένη σε στερεό διηλεκτρικό [7].
Εμφανίζονται σε φυσαλίδες αερίων ή γενικά θέσεις ανομοιογένειας μέσα στον όγκο του
μονωτικού (εσωτερικές μερικές εκκενώσεις), καθώς και σε θέσεις ανομοιογένειας ή
ξένες επικαθίσεις (ηλεκτρικές ακαθαρσίες) στην ετηφάνεια του (εξωτερικές εκκενώσεις).
Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής δίδεται στην εικόνα 6.
Σύμφωνα με αυτό, οι επιφανειακές θέσεις διαταραχής έχουν παρασταθεί με τους
ττυκνωτές Cei...Ca, και οι εσωτερικές με τους ττυκνωτές €φΐ...Οφη· Οι πυκνωτές Ci...Cn
και Coi...Con παριστάνουν αντίστοιχα το υπόλοιπο υγιές τμήμα του μονωτικού (κάθε
ένας από αυτούς δίνει την ολική χωρητικότητα δύο πυκνωτών, εκ των οποίων ο ένας
είναι η χωρητικότητα μεταξύ ακίδας και της θέσης διαταραχής και ο άλλος η
χωρητικότητα μεταξύ της πλάκας και της θέσης διαταραχής). Συγκεκριμένα:
1) Τομή Α-Α της διάταξης πειραματισμού :
α : ηλεκτρόδιο ακίδα
β: επιφανειακό φιλμ του μονωτικού ελαίου και επιφάνεια του στερεού μονωτικού,
γ : στερεό μονωτικό
δ : ηλεκτρόδιο πλάκα
2) Κάτοψη της διάταξης πειραματισμού: Ci...Cn: πυκνωτές του "υγιούς" τμήματος της
επιφάνειας του στερεού μονωτικού και του επιφανειακού φιλμ ελαίου Cei...Cai :
πυκνωτές επιφανειακών (εξωτερικών) θέσεων διαταραχής C: ιδανική χωρητικότητα της
13
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διάταξης Οφ|...€φ„ ; ττυκνωτές εσωτερικών θέσεων διαταραχής (κυρίως φυσαλίδες
αερίων) Coi.. .Con: ττυκνωτές του "υγιούς" τμήματος του στερεού μονωτικού

Εικόνα 6: Μία μακροσκοπική παράσταση των θέσεων διαταραχής σε στερεό
μονωτικό εντός μονωτικού λαδιού [7],
Το φαινόμενο των μερικών εκκενώσεων μπορεί να μελετηθεί με τη βοήθεια
διαφόρων μοντέλων. Τα δυο σημαντικότερα από αυτά είναι:
•
•

Το μοντέλο των χωρητικοτήτων και
Το μοντέλο Pedersen.

Οι μερικές εκκενώσεις θεωρούνται ότι είναι ο κυρίαρχος παράγοντας γήρανσης και
διάσπασης των μονώσεων στην πράξη. Μεταξύ των εξωτερικών και εσωτερικών
μερικών εκκενώσεων, προεξάρχοντα ρόλο έχουν οι τελευταίες, γιατί σχετίζονται με
χημικές μεταβολές στον όγκο του υλικού (οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις από ξένες
επικαθίσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης).
Μέχρι τώρα θεωρήσαμε ότι η θερμική διάτρηση αρχίζει σε μία θέση του μονωτικού
υλικού, όπου αρχικά, λόγω κάποιας ανομοιογένειας, υπάρχει η αιτία για τοπική αύξηση
της αγωγιμότητας. Εμβαθύνοντας μπορούμε να πούμε ότι στην ανομοιογένεια το
υλικό έχει μικρότερη διηλεκτρική αντοχή (ή ισοδύναμα υφίσταται μεγαλύτερη
πεδιακή ένταση), με αποτέλεσμα να εμφανίζονται εκεί μερικές εκκενώσεις, πράγμα
το οποίο εκδηλώνεται ως τοπική αύξηση της αγωγιμότητας του υλικού. Η αύξηση της
ειδικής αγωγιμότητας από τις μερικές εκκενώσεις στη θέση όπου εκδηλώνεται η μερική
εκκένωση, και επειδή πρακτικά η απαγόμενη θερμική ισχύς είναι μηδενική, έχει σαν
αποτέλεσμα η τάση διάτρησης να μειώνεται. Το αυτό ισχύει και για τη θερμική τάση
ανατροπής [7].
Η γήρανση και η διάσπαση των στερεών μονωτικών οφείλονται σε τέσσερις
βασικούς παράγοντες (απώλειες Joule, μερικές εκκενώσεις, δυνάμεις Coulomb, και
θερμότητα του τιεριβάλλοντος). Οι παράγοντες αυτοί δεν περιλαμβάνουν όμως στοιχεία
για φαινόμενα, που δεν μπορεί κανείς να ακούσει, ή να τιαρατηρήσει, όπως :
α) ο ιονισμός με κρούσεις, που τηστεύεται ότι εκδηλώνεται στα στερεά μονωτικά,
β) το μη ορατό φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η συσχέτισή του με
φωτεινά φαινόμενα και καταπονήσεις, που παρατηρούνται στο υλικό (θερμικές, ή
μηχανικές , ή και τα δύο). Οι πληροφορίες αυτές, καθώς και άλλες, δόθηκαν με
κβαντομηχανική ερμηνεία των φαινομένων, που εκδηλώνονται προ και κατά τη
διάσπαση των στερεών μονωτικών, η οποία βασίζεται, κατά την προαναφερθείσα
βιβλιογραφία, κυρίω ς:
14

Στις μετρήσεις των αλμάτων δυναμικού κατά την καταπόνηση στερεών
μονωτικών με κρουστικές τάσεις.
Στις κρούσεις φορτίου, που είναι η κυματομορφή (το παλμογράφημα) της
πτώσης τάσης σε ένα ωμικό τετράπολο μέτρησης (ως στοιχείο μέτρησης
χρησιμοποιήθηκε δηλαδή μία αντίσταση, αντί του πυκνωτή μέτρησης.
Στην ανίχνευση του μη ορατού φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας (που εκπέμπεται κατά τη γήρανση και τη διάσπαση)
Στην ικανοποιητική πειραματική και θεωρητική ταύτιση του μηχανισμού
παραγατγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων.

1.9

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (SCANNING ELECTRON
MICROSCOPE Ή SEM)

Είναι ένας τύπος ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, που χρησιμοποιεί μια ακτίνα των
υψηλής ενέργειας ηλεκτρονίων για να ανιχνεύσει τις επιφάνειες των εικόνων [8]. Η
δέσμη ηλεκτρονίων των SEM αλληλετηδρά με τα άτομα κοντά ή στην επιφάνεια του
δείγματος που αντιμετωπίζεται, με συνέπεια πολύ έναν υψηλής ευκρίνειας,
τρισδιάστατης-εικόνας.

Εικόνα 7; Διασπασμενο τέλος των ανθρώπινων μαλλιών [8].
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U 0 ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ
ELECTRON MICROSCOPY Ή ΤΕΜ)

ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

(TRANSIMISSION

Είναι μια τεχνική μικροσκόττησης με την οποία μια ακτίνα η>χκτρονίων
διαβιβάζονται μέσω ενός εξαιρετικά λετττού δείγμιατος, που αλλη>χτηδρά με το δείγμα
καθώς περνά μέσα. Μια εικόνα διαμορφώνεται από την α>Ληλεπίδραση των
ηίχκτρονίων που διαβιβάζονται μέσω του δείγματος και η εικόνα ενασχύεται και σε μια
συσκευή απεικόνισης, όπως μια οθόνη φθορισμού [9].

Εικόνα 8: Μια εικόνα ΤΕΜ του ιού πολιομυελίτιδας. Ο ιός πολιομυελίτιδας έχει
μέγεθος 30 νανόμετρα (nm) [9].

1.11

ΙΟΝΙΣΜΟΣ

Είναι η μετατροπή ενός ατόμου ή ενός μορίου ηλεκτρικά ουδέτερου σε θετικό ή
αρνητικό ιόν με πρόσληΐ|/η ή αποβολή αντίστοιχα ενός ή περισσότερων ηλεκτρονάων
[ 22 ].

Το θετικό ιόν μπορεί να εμφανισθεί αρχικά σε διεγερμένη κατάσταση και στη
συνέχεια, μετά την εκπομτπ] φωτονίου, να μεταπέσει στη θεμελιώδη του κατάσταση. Αν
το αέριο δεν είναι μονοατομικό μπορεί να συμβεί θραύση κατά τη διαδικασία της
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κρούσης, οπότε ένα ή και περισσότερα ατιό τα παραγόμενα προϊόντα (θραύσματα)
μπορεί να παρουσιαστεί σε διεγερμένη κατάσταση. Σε οποιαδήποτε πάντως περίπτωση
ένα ακόμα ελεύθερο ηλεκτρόνιο απελευθερώνεται προς το αέριο μέσο [22].

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
2.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με το πειραματικό μέρος της εργασίας, εξετάζοντας
καια αναλύοντας μερικά πειράματα, τα οποία σχετίζονται με την γήρανση των
μονωτικών υλικών και έχουν πραγματοποιηθεί σε διάφορα εργαστήρια υψηλών τάσεων.
Τα πειράματα επιγραμματικά είναι:
1) Πειραματική μελέτη της επίδρασης των διεπιφανειών στη συμπεριφορκί των στερεών
μονώσεων του εξοπλισμού των υψηλών τάσεων,
2) Ανίχνευση της γήρανσης των ηλεκτρικών καλωδίων υψηλής τάσης που
χρησιμοποιούν τα σήματα φθορισμού,
3) Έρευνα στην υποβάθμιση του στερεού μονωτικού υλικού των μετασχηματιστών
ισχύος,
4) Γήρανση της στερεάς μόνωσης μετασχηματιστών,
5) Εργαστηριακός έλεγχος των μονωτικών υλικών με μερικές εκκενώσεις,
6) Δοκιμές της γήρανσης της μόνωσης των καλωδίων υπό υψηλή τάση,
7) Εφαρμογή μονωηκών υλικών πάνω σε ηλεκτρικές μηχανές,
8) Έρευνα σε σχέση με την ηλεκτρική γήρανση των μονωτικών πολυμερών σωμάτων,
9) Μερικό εμπειρικό μοντέλο της γήρανσης της μόνωσης σε υψηλή τάση,
10) Μοντέλο γήρανσης ηλεκτρικού δενδρίτη της πολυμερούς μόνωσης,
11) Μελέτη της γήρανσης σε σχέση με τους μετασχηματιστές ισχύος,
12) Γήρανση της μόνωσης χαρτιού στον φυσικό διηλεκτρικό εστέρα,
13) Ρεύματα λόγω μερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά υλικά πάχους ενός
χιλιοστού (d=lm m ) υπό κρουσηκές τάσεις χειρισμών (250/2500με),
14) Μελέτη μερικών εκκενώσεων σε χαρτί μετασχηματιστή υπό κρουστική τάση σε
περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα,
15) Φαινόμενα διασπάσεως σε στερεά μονωηκά υλικά: Μελέτη διαδόσεως ηλεκτρικών
δενδριτών.
Παρακάτω τα πειράματα αναφέρονται αναλυηκά:

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΗΣ

2 / ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΑΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ ΤΩΝ
ΥΨΗΑΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

2.1.1

Π ΕΡΙΛΗ Ψ Η Π Α ΡΟ Υ ΣΑ Σ Ε Ν Ο ΤΗΤΑΣ

Σε αυτήν την εργασία, έγινε διερεύνηση από τους επιστήμονες του ρόλου των
διεπιφανειών στη συμπεριφορά των στερεών μονώσεων [6]. Αρκετοί ερευνητές έχουν
ασχοληθεί πειραματικά με τις επιδράσεις διαφόρων παραμέτρων των διεπιφανειών στην
ηλεκτρική γήρανση των μονώσεων. Τέτοιες παράμετροι είναι:
• Η ασκούμενη πίεση μεταξύ των στρώσεων των μονωτικών υλικών,
• Η τραχύτητα των εφαπτόμενων επκρανειών,
• Η τιμή της πεδιακής έντασης στις διετηφάνειες και
• Η δημιουργία φορτίων χώρου στις διεπκράνειες.
Αλλοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με την επίδραση των φραγμάτων στην ηλεκτρική
ανποχή των μονώσεων.
Στο παρόν πείραμα, ερευνάται πειραματικά η επίδραση των τιαρακάτω παραμέτρων
των διεπιφανειών στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των στερεών μονώσεων, σε ομογενές
και ανομοιογενές ηλεκτρικό πεδίο.

2.1.2

Π Ε ΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤ.ΑΞΗ

Το διάγραμμα της πειραματικής διάταξης που χρησιμοποιήθηκε για την
εκτέλεση των πειραμάτων διάσπασης των δοκιμίων με τάση AC 50 Ηζ φαίνεται στην
εικόνα 9 [6]. Η πειραματική διάταξη αποτελούταν από τρεις ενότητες: Το σύστημα
παροχής και ελέγχου της τάσης AC, το σύστημα μέτρησης και καταγραφής της τάσης
και την πειραματική κυψέλη καταπόνησης και διάσπασης των δοκιμίων, για την μελέτη
της γήρανσης.

t
Ι^Ι
ίιΙΙ

ώ

Εικόνα 9: Διάγραμμα πειραματικής διάταξης διάσπασης των δοκιμίων με τάση AC.
(1): Αυτομετασχηματιστής. (2): Μ/Σ ΥΤ. (3): Χωρητικός καταμεριστής τάσης. (4): Σύστημα
μέτρησης τάσης. (5): Προστασία υπερέντασης. (6): Πειραματική κυψέλη [6],

To σύστημα παροχής και ελέγχου της τάσης, δηλαδή η πηγή, αποτε>ο)ύταν από το
ρυθμιζόμενο αυτό μετασχηματιστή χαμηλής τάσης (1), τον μετασχηματιστή υψηλής
τάσης (2) και το σύστημα προστασίας υπερέντασης της πηγής (5), το οποίο με
κατά>Ληλη ρύθμιση χρησιμοποιήθηκε για την προστασία των κύριων ηλεκτροδίων της
πειραματικής κυψέλης κατά τη διάρκεια της διάσπασης των δοκιμίων. Έτσι, όταν η
ένταση εξόδου της πηγής υπερέβαινε τα 5 mA διακοπτόταν η παροχή της τάσης στην
πειραματική κυψέλη.
Στην είσοδο και έξοδο του αυτομετασχηματιστή (1) είχαν συνδεθεί φίλτρα χαμηλής
τάσης για την αποκοπή των αγώγιμων παρεμβολών που προέρχονταν από το
δίκτυο
διανομής χαμηλής τάσης και τον αυτομετασχηματιστή, ώστε να μην
εμφανίζονταν αυτές στην έξοδο της πηγής και να μην εφαρμόζονταν στο δοκίμιο.
Επίσης, η πηγή ήταν εφοδιασμένη με κύκλωμα ελέγχου της τάσης για την αυτόματη
λειτουργία της σε επιλεγόμενες τιμές της τάσης εξόδου μέχρι και 130 kV. Όταν
χρησιμοποιούταν η πηγή στα πειράματα διάσπασης των δοκιμίων, η τάση εξόδου
αυξανόταν αυτόματα με σταθερό ρυθμό ανόδου 2 kV/sec, από μηδενική τιμή μέχρι την
τιμή της τάσης διάσπασης των δοκιμίων, οπότε λειτουργούσε το σύστημα ελέγχου της
έντασης εξόδου και διακοπτόταν αυτόματα η παροχή της τάσης.

Εικόνα 10: Φωτογραφία της πειραματικής διάταξης διάσπασης των δοκιμίων [6].

2.1.3

Α Π Ο Τ Ε ΛΕΣΜ Α ΤΑ -ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ ΑΤΑ

Από την επεξεργασία, μελέτη και ανάλυση των πειραματικών αποτελεσμάτων από
στερεά δοκίμια, με διεπιφάνειες μεταξύ ενσωματωμένων συνθετικών μονωτικών υλικών
ή μεταξύ εφαπτόμενων μονωτικών φύλλων, προέκυψαν τα παρακάτω γενικά
συμπεράσματα που αφορούν στην εκτίμηση της ηλεκτρικής αντοχής των στερεών
μονώσεων με διεπιφάνειες από μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους σε
υψηλές τιμές της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου καταπόνησης και στην επίδραση
των διεπιφανειών στη συμπεριφορά των στερεών μονώσεων.
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• Εκτίμηση της ηλεκτρικής αντοχής των στερεών μονώσεων με διεπιφάνειες,
από
μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών σε υψηλές πεδιακές εντάσεις και
• Επίδραση διεπιφανειών στα η)χκτρικά χαρακτηριστικά των συνθετικών
μονώσεων.
Παρακάτω ακολουθούν δύο φωτογραφίες από μικροσκοπική εξέταση δοκιμίου:

Εικόνα 12; Περιοχή με ημικρυσταλλική δομή και κενούς χώρους [6].

2.2ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΣΗΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

2.2.1

ΠΕΡΙΛΗ Ψ Η ΠΑ ΡΟ Υ ΣΑ Σ ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ Σ

Ο Φθορισμός ως φαινόμενο ανήκει στα φωτοφυσικά φαινόμενα. Διακρίνεται σε τρία
είδη:
α. Απλός φθορισμός ή φθορισμός συνήχησης ή φθορισμός α ' είδους,
β. Φθορισμός εξ ευαισθητοποίησης ή φθορισμός β' είδους και
γ. Φθορισμός σύγκρουσης α ' και β' είδους, ή φθορισμός γ ' είδους
α) Απλός φθορισμός, ή φθορισμός συνήχησης, ή α ' είδους, λέγεται εκείνος κατά τον
οποίο μια ουσία φωτιζόμενη από μια φωτεινή δέσμη εκπέμπει ακτινοβολία του αυτού
μήκους κύματος με τΐ)ν ακτινοβολία που απορροιρά από την δέσμη.
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Ρ) Φθορισμός εξ’ ευαισθητοποίησης, ονομάζεται όταν κατά την σύγκρουση των
διεγερμένων ατόμων υδραργύρου με τα άτομα άλλων μεταλλ,ικών ατμών
πραγματοτιοιείται μια μεταβίβαση ενέργειας διέγερσης με συνέπεια αμφότεροι οι ατμοί
να καθίστανται φθορίζοντες και να εκπέμπουν όλες τις γραμμές του φάσματος σε μήκος
κύματος μεγαλύτερο εκείνου της προσπίτττουσας αρχικής ακτινοβολίας.
Σημειώνεται πως ευαισθητοποίηση στη φωτοχημεία ονομάζεται το φαινόμενο εκείνο
κατά το οποίο ένα σώμα καθίσταται ικανό να αντιδράσει (υπό επίδραση άλλου) στη
περιοχή του φάσματος στην οποία δεν απορροφά φωτεινή ενέργεια.
γ) Φθορισμός σύγκρουσης γ ' είδους, λέγεται ένα σημανπκότατο πλεόνασμα
ενέργειας που κατανέμεται αμέσως δι' άλλων συγκρούσεων στα γειτονικά άτομα, όταν
θεωρητικά αν μια ενέργεια που ακτινοβολείται μεταδίδεται στο άτομο με σύγκρουση β'
είδους, η θερμοκρασία αυτού θα έπρεπε να φθάνει τους 38.000 απόλυτους βαθμούς.
Τέτοια θερμοκρασία δεν δύναται φυσικά ούτε να παραμείνει αλλά και ούτε να
παρατηρηθεί [10].
Η φασματοσκοπία φθορισμού XRF χρησιμοποιείται ευρέως για την ποιοτική και
ποσοτική ανάλυση περιβαλοντικών, γεωλογικών, βιολογικών, βιομηχανικών και άλλων
δειγμάτων. Συγκρινόμενη με άλλες τεχνικές, όπως η φασματοσκοπία ατομικής
απορρόφησης (Atomic Absorption Spectroscopy, AAS), η μέθοδος XRF πλεονεκτεί στο
ό,τι δεν είναι καταστροφική, ενώ είναι ταχεία και εφαρμόσιμη σε ευρεία περιοχή.
Επιπλέον δεν απαιτεί πολύπλοκη προδιεργασία ως προς τη μέτρηση των δειγμάτων, ενώ
η ανάλυση των φασμάτων είναι κατά κανόνα απλή. Η βασική αδυναμία της είναι ότι δεν
προτιμάται για ανάλυση στοιχείων ελαφρύτερων από το φθόριο.
Στη παρούσα εργασία, εφαρμόστηκε φθορισμός α ' είδους και εξετάστηκαν δείγματα
υλικού μόνωσης από υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης με τη μέθοδο και τις τεχνικές
φθορισμού [10]. Τέσσερις πηγές λέιζερ μήκους κύματος 355nm, 457nm, 488nm και
514.5mn, χρησιμοποιήθηκαν.

2.2.2

Π ΕΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Η πειραματική οργάνωση ήταν χαρακτηριστική για μια απλή φασματοσκοπία
φθορισμού και παρουσιάζεται στην εικόνα 13. Συγκεκριμένα η εξόδος του
μονοχρωματιστή
(monochromator)
εγκαταστάθηκε
σε
έναν
σωλήνα
φωτοπολλαπλασιαστών (ΡΜΤ) για να αταχνεύσει τα σήματα φθορισμού και να τα
στείλει, στη συνέχεια, σε ένα ψηφιακό μετρητή και ακολούθως σε έναν υπολογιστή για
την περαιτέρω ανάλυση και τη χάραξη [10]. Τέσσερις ακτίνες λέιζερ χρησιμοποιήθηκαν
στη μελέτη δηλαδή, μπλε (457nm), πρασινωπό μπλε (488nm), και πράσινο (514nm), τα
οποία όλα παράχθηκαν χρησιμοποιώντας ένα λέιζερ που παράγει ένα συνεχόμενο
εξωτερικό φάσμα (Continuous Wave ή CW) και μια μορφή υπεριωδών ακτίνων λέιζερ
(355 nm).
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Εικόνα 13: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής οργάνωσης [10].

Εικόνα 14; Φάσματα φθορισμού του ίδιου τακτοποιημένου (δείγματος
αχρησιμοποίητο) XLPE με τρία διαφορετικά μήκη κύματος διέγερσης [10].

Είναι σαφές από την εικόνα 14, ότι το μονωμένο υλικό του καλωδίου προκαλεί ένα
φάσμα φθορισμού στην ορατή περιοχή που φτάνει μέχρι 700nm.
Τα δείγματα από τη μόνωσι·| του καλωδίου XLPE υψηλής τάσεως ακτινοβολήθηκαν
χωριστά από τις ακηνοβολίες λέιζερ. Τα φάσματα φθορισμού που προκύπτουν από αυτά
τα δείγματα, μετρήθηκαν έπειτα στιιν ορατή περιοχή. Τέτοιες πληροφορίες θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για να ελέγξουν τη γήρανση του
ηλεκτρικού καλωδίου και για να προβλέψουν τη διακοπή της.
22

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΑΣΗΣ

Εικόνα 15: Διαφορά της έντασης φθορισμού μ£ χρησιμοποιημένα και μη
καλώδια (10].
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Μΐ)κος κυ|ΐατος (ηιιι)

Εικόνα 16: Φθορισμός του δείνματος XLPE σε τρεις
διαφορετικές δέσμες λέιζερ. Το μήκος κύματος
καθορίστηκε στα 514.5nm [10].

Εικόνα 17: Φάσματα φθορισμού του
αχρησιμοποϊητου καλωδίου XLPE. Το μήκος
κύματος της διέγερσης και η δύναμη λέιζερ
καθορίστηκαν στα 514.5nm [10].

2.2.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο φθορισμός από το μονωτικό υλικό προέρχεται από τις πρόσθετες ουσίες, οι ο ^ ίε ς
ενισχύουν ττιν μόνωση και όχι το ίδιο το υλικό των καλωδίων μέσης τάσης. Όταν αυτές
οι ουσίες αρχίζουν να υποβαθμίζουν την μονωηκή ικανότητα του υλικού, ανάλογα με
την χρήση τους, η απόδοση φθορισμού θα είναι διαφορετική από την αρχική περίπτωσή
της [10]. Αυτή η κατάσταση μπορεί να φανεί την εικόνα 15, το οποίο τιαρουσιάζει μια
σύγκριση μεταξύ των φασμάτων φθορισμού σε:
• Αχρησιμοποίητα καλώδια,
• Χρησιμοποιημένα, αλλά φθαρμένα καλώδια και
• Κατεστραμμένα καλώδια για το ίδιο μήκος κύματος διέγερσης.
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Είναι σαφές σε αυτόν τον αριθμό ότι τα φάσματα φθορισμού ποικίλουν με την
περίτιτωση της γήρανσης του μονωτικού υλικού με δύο τρόπους:
α) Ο πρώτος είναι στη γενική ένταση του σήματος φθορισμού και
β) Ο δεύτερος είναι στην αλλαγή των μορφών των φασμάτων.
Τα δείγματα από τη μόνωση του καλωδίου XLPE στην υψηλή τάση
ακτινοβολήθηκαν χωριστά από τις ορατές ακτινοβολίες λέιζερ CW στα 457 ππι, 488 nm,
και 415.5 nm και από μια παλλόμενη ακτινοβολία λέιζερ 355nm. Τα φάσματα
φθορισμού που προκύπτουν ατιό αυτά τα δείγματα μετρήθηκαν έπειτα στην ορατή σειρά
χρησιμοποιώντας μονοχρωματικό ανιχνευτή (monochromator). Επίσης διαπιστώθηκε ότι
η φωτουποβάθμιση της μόνωσης του καλωδίου XLPE που χρησιμοποιεί μια ακτίνα
λέιζερ θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να καθορίσει τη θέση του καλωδίου.
Τα κατεστραμμένα καλώδια βρέθηκαν να παράγουν σήματα φθορισμού μικρότερης
διάρκειας ζωής από εκείνα των τακτοποιημένων καλωδίων. Αυτό είναι επίσης ένα
ενδιαφέρον αποτέλεσμα που το καθιστά πιθανό να ελέγξει τη γήρανση. Τέλος
διατηστώθηκε ότι. μια ακτινοβολία λέιζερ προημάται να είναι αδύνατη με αποτέλεσμα
το σήμα φθορισμού που προκύπτει να είναι επίσης αδύνατο.

2.3ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜ1ΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟΥ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑ ΤΙΣΤΩΝ ΙΣΧΥΟΣ

2.3.1

Π Ε Ρ Ε \Η Τ Η Π Α ΡΟ Υ ΣΑ Σ ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ Σ

Οι μετασχηματιστές ισχύος είναι μέρη ζωτικής σημασίας της ηλεκτρικής ενέργειας.
Πολλοί μετασχιιματιστές στο ευρωπαϊκό δίκτυο ισχύος, έχουν φθάσει σε μια ηλικία 30
ετών ή και περισσότερο και είναι ενδεχομένως κοντά στο τέλος της ζωής τους [11].
Ο βαθμός πολυμερισμού, ή το DP, είναι ο αριθμός επανάληψης μονάδων σε μια
αλυσίδα μέσου πολυμερές σώματος σε χρόνο t στην αιτίδραση. Το μήκος είναι μέσα σε
μονάδες μονομερών. Ο βαθμός πολυμερισμού είναι ένα μέτρο του μοριακού βάρους
(MW).
Ο βαθμός πολυμερισμού μπορεί να υπολογιστεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω:
Μ.
•
•

Εξίσωση 4

Μ„: Το συνολικό βάρος και
Μο: Το μοριακό βάρος τιις μονάδας επανάληψης.

Η διάρκεια ζωής του μετασχηματιστή επηρεάζεται και από τη μηχανική αντοχή του,
αλλά και από τη μόνωσή του ενάντια στα υψηλά ηλεκτρικά πεδία, τα οποία
δημιουργούνται στο εσωτερικό του. Έχουμε ηλεκτρικές απώλειες φορτίων λόγω της
θερμικής πίεσης των μετασχηματιστών στο εσωτερικό τους, το οποίο οδηγεί στη
γήρανσΐ] και την αποσύνθεση της υγρής και στερεάς μόνωσης του υλικού, που φαίνεται
στιιν εικόνα 17.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΗΣ
2.3.2

Δ Ε ΙΓΜ Α ΤΟ ΛΗ ΨΙΑ ΧΑΡΤΙΟ Υ Κ ΡΑ Φ Τ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
Μ Ε Τ Α ΣΧ Η Μ Α Τ ΙΣΤ Ε Σ ΙΣΧ Υ Ο Σ

Ο υπολογισμός του μέσου DP ενός τυλίγματος απαιτεί τη σταθερή παρατήρηση των
τιμών DP κατά μήκος του τυλίγματος [11]. Στο πάνω μέρος του τυλίγματος, όπου
εμφανίζεται μεγαλύτερη θερμική πίεση, μεγαλύτερες τιμές του βαθμού πολυμερισμού
DP.
Εάν ήταν δυνατό να ληφθούν δείγματα σε οποιαδήποτε αξονική θέση του
τυλίγματος, ένα θα άρχιζε στο κέντρο του τυλίγματος χρησιμοποιώντας ισαπέχοντα
δείγματα στο ψηλότερο και στο κατώτερο σημείο για τον υπολογισμό του μέσου DP
(εικόνα 18). Κατά την εξέταση και τον έλεγχο τραφασικών μετασχηματιστών, τα
δείγματα πρέπει να ληφθούν από το κεντρικό άκρο του μετασχηματιστή, δεδομένου ότι η
υψηλότερη θερμική πίεση είναι ανάμεσα στην κεντρική φάση.
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Εικόνα 18: Υπολονισμός του μέσου DP από τα δείγματα (τα κόκκινα) πέρα από το
ύψος τυλίγματος με την προσθήκη των υπολογισμένων τιμών DP (πράσινων) [11],

Εικόνα 19: Τύλιγμα ενός μετασχηματιστή, μέσος αριθμητικός DP 2ύ0 [11].
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2.3.3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τα τεχνητά επιταχυνόμενα τιειράματα γήρανσης με το χαρτί Kraft και με το
μονωτικό λάδι έχουν προκόψει διάφορα συμπεράσματα μεταξύ του βαθμού
πολυμερισμού (DP) και της ποιότητας λειτουργίας των μετασχηματιστών ισχύος [11].
2 .4 ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΜΟΝΩΣΗΣ MET ΑΣΧΗΜΑ ΤΙΣΤΩΝ

2.4.1

Π Ε Ρ ΙΑ Η Τ Η Π Α ΡΟ Υ ΣΑ Σ Ε Ν Ο ΤΗΤΑΣ

Στο πείραμα αυτό εξετάστηκε το φαινόμενο της γήρανσης στης στερεάς μόνωσης
των μετασχηματιστών, κυρίως με φωτογραφίες και σχήματα που πάρθηκαν από διάφορα
εργαστήρια. Θα μας απασχολήσει στη συνέχεια ο βαθμός πολυμερισμού (DP), ο οποίος
αναφέρθηκε και εξηγήθηκε στο προηγούμενο πείραμα (2.3) [12].
Παρακάτω υπάρχουν φωτογραφίες, που τραβήχθηκαν με το Ηλεκτρονικό
Μικροσκόπιο Ανίχνευσης (Scanning Electron Microscope ή SEM), το οποίο αναφέρουμε
στην παράγραφο 1.9. Τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με τα άτομα, πράγμα το οποίο κάνει
το δείγμα να παράγει σήματα που περιέχουν τις πληροφορίες για την τοπογραφία της
επιφάνεια του δείγματος.

2.4.2

Η ΕΠ ΙΔΡΑ ΣΗ Τ Η Σ Υ ΓΡΑ ΣΙΑ Σ, ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΑΔΙΟΥ ΣΤΗ ΓΗ ΡΑ Ν ΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΡΕΟ Υ Μ Ο Ν Ω ΣΗ ΣΤΟ Υ Σ
Μ ΕΤ Α ΣΧ Η Μ Α Τ ΙΣΤ Ε Σ

•Αέρας
•Υγρασία

Οξέα +

• θερμοκρασία

Λάσπη +
• Ηλεκτρική ττίεση

Υγρασία

• Μόλυνση

Εικόνα 20: Παράγοντες και Μηχανισμοί γήρανσης [12].
Όπως φαίνεται στην εικόνα 21 μπορούμε να συγκρίνουμε δύο μονωτικά υλικά με
βάση τον βαθμό πολυμερισμού. Διακρίνουμε εύκολα ότι όσο μεγαλύτερο είναι το DP,
τόσο καλύτερη μονωτική ικανότητα έχει το μονωτικό υλικό. Βλέπουμε ότι με δείκτη
DP=800 το μονωτικό υλικό μένει ανεπηρέαστο, ενώ με 200 είναι πολύ γηρασμένο.
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Εικόνα 21: Εικόνες SEM που ακεικονίζουν τη γήρανση του χαρτιού [12].
Στις παρακάτω εικόνες αναλύεται, πώς επηρεάζεται το μονωτικό υλικό σύμφωνα με
τον βαθμό πολυμερισμού και το χρονικό διάστημα που γίνεται η διαδικασία γήρανσης.
Όπως βλέπουμε χρησιμοποιείται υγρασία και αέρας, τα οποία από ότι φαίνεται
επηρεάζουν πάρα πολύ την διαδικασία.
Ανάπτυξη του DP με το χρόνο με διαφορεπκό αρχικό περιεχόμενο υγρασίας σε 95®C.
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Χρόνος (σι μήνες)
Πρόοδος της γήρανσης (DP), εττιδραση του αέρα (85°C, 4% υγρασία)
Εικόνα 25; Επίδραση της υγρής μόνωσης [12].

2.4.3

ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ Α ΤΑ -Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ

Σαν συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε, ότι ο βαθμός πολυμερισμού (DP)
επηρεάζει πολύ σημαντικά τα μονωτικά υλικά [12]. Από ότι φαίνεται από τις παραπάνω
φωτογραφίες όσο μεγαλύτερος είναι ο DP, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι το μονωτικό
υλικό, το οποίο σημαίνει ότι θα έχει και καλύτερη μονωτική ικανότητα.

2.5ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΑΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΑΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΡΙΚΕΣ
ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ

2.5.1

ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ ΠΑΡΟ Υ ΣΑ Σ ΕΝ Ο ΤΗΤΑΣ

Η αξιοπιστία και η καλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς και διανομής της
ηλεκτρικής ενέργειας κρίνεται τις περισσότερες φορές, από την σωστή επιλογή των
μονωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται στις διάφορες ηλεκτρολογικές διατάξεις [6].
Έτσι, η αστοχία της μόνωσης σε έναν μετασχηματιστή μεταφοράς ή διανομής, μπορεί να
προκαλέσει πληθώρα προβλημάτων με αλυσιδωτές αντιδράσεις. Για παράδειγμα η
διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε μία τσιμεντοβιομηχανία ή σε ένα διυλιστήριο,
ακόμα και για λίγες ώρες, έχει μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο. Επίσης, η ασφάλεια των
εργαζομένων που έρχονται σε επαφή με ηλεκτρολογικές διατάξεις (πίνακες χειρισμών,
εναέριες γραμμές κλπ.) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή της κατάλληλης
μόνωσης.
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Κάθε τάση με μικρή διάρκηα μπορεί, στην ηλεκτρική ορολογία, να χαρακτηριστεί
σαν «κρουστική τάση». Οι πιο ενδιαφέρουσες κρουστικές τάσεις είναι αυτές που
παράγονται στα εργαστήρια με κρουστικές γεννήτριες για διηλεκτρικές δοκιμές. Από
τη μελέτη του κυκλώματος μιας κρουστικής γεννήτριας προκύπτει πως η μορφή
της τάσεως που παράγεται με αυτή πλησιάζει την μορφή μιας διπλοεκθεηκής
τάσεως.
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Εικόνα 26: Παραδείγματα διαγραμμάτων q-φ στα οποία η πυκνότητα των κουκίδων
είναι ανάλογη του αριθμού των μερικών εκκενώσεων [7].

Εικόνα 27: Ένταση ρεύματος και πυκνότητα ενέργειας εκκενώσεων σε εποξική ρητίνη
ϊΐ σε πολυαιθυλένιο. Τα διαγράμματα είναι ενδεικτικά των διαφόρων τρόπων με τους
οποίους μπορούμε να αναλύσουμε τις μερικές εκκενώσεις [7].
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Τέλος, μ£ βάση τις εργαστηριακές μετρήσης είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ο χρόνος
ζωής των μονωτικών υλικών, κάτω ατιό συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας, και να
προγραμματιστεί έγκαιρα η ανηκατάστασή τους.

2.5.2

ΠΕΙΡΑ.Μ ΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ Μ ΕΡΙΚ Ω Ν ΕΚΚΕΝΩ ΣΕΩ Ν

Για την πειραματική έρευνα των μερικών εκκενώσεων, μέσω παλμογραφημάτων,
έχουν προταθεί διάφορες έννοιες, όπως φαίνεται στην εικόνα 28, για μετρήσεις με
κρουστικές τάσεις:
Χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
Χρόνος τιεραίωσης των μερικών
εκκενώσεων
Φορτίο έναρξης των μερικών εκκενώσεων
Οο
Φορτίο τιεραίωσης των μερικών
Q2
εκκενώσεων
Στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης
Uk
κρουστικής τάσης
Τάση έναρξης των μερικών εκκενώσεων
Uo
(στιγμιαία τιμή)
AU
Άλμα δυναμικού
AQ
Αύξηση φορτίου
Τ
Χρόνος έναρξης των μερικών εκκενώσεων
Τάση έναρξης
Uo
Au
Άλμα δυναμικού
Πίνακας 4: Διάφορα μεγέθη που χρησιμοποιούνται [6].
Τι

Με ανάλογο τρόπο μπορούν να καθοριστούν και άλλα μεγέθη για τη μελέτη των
μερικών εκκενώσεων κατά την καταπόνηση των μονωτικών υλικών με διαφορετικές
μορφές τάσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΗΣ
kovopdwptvn τ

Εικόνα 28: Παράδειγμα καθορισμού εννοιών για την μελέτη των μερικών
εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά υλικά, υπό ημιανορθωμένη
τάση [6].
Έ να σημαχαικό αποτέ>χσμα των ερευνών του είδους αυτού, είναι ο διαχωρισμός
μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μερικών εκκενώσεων στο διάγραμμα της
χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης, στο μονωτικό υλικό. Έ χει διατηστωθεί
α) οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή μηδενισμού της τάσης,
ή γενικότερα στην περιοχή μέγιστης χρονικής μεταβολής της.
β) οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή όπου δεν μηδενίζεται η
τάση.
Τα παραπάνω, στην περίπτωση κρουστικών τάσεων σημαίνουν ότι οι εσωτερικές
μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του μετώπου, ενώ οι εξωτερικές κατά
τη διάρκεια της ουράς της κρουστικής τάσης.
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2.5.3

Α Π Ο ΤΕΑ ΕΣΜ Α ΤΑ -ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ ΑΤΑ

Στην εικόνα 29 δίνονται ενδεικτικά παλμογραφήματα της τεχνητής γήρανσης
στερεών μονωτικών υλικών, με κρουστικές τάσεις σε περιβάλ>Λν μονωτικού λαδιού. Οι
διάφορες τιμές που χρησιμοποιούνται στην εικόνα 29, (ραίνονται στο πίκανα 5.

(A)

(B)

(Γ)

1,2/50 ps

10/200 MS

250/2500 MS

70

26,6

70

Ε [MV/cm]

0,80

0,38

0,80

C„(nF]

1835

210

1835

Κρουστική

ίΛ [kV]

Πίνακας 5: Τάσεις που χρησιμοποιήθηκαν στα τρία παραπάνω σχήματα [6].
Στην εικόνα 29 δίνεται ένα παρίϊδειγμα καθορισμού εννοιών, για πα>νμογραφήματα
IV μερικών εκκενώσεων:
urn Μ
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Εικόνα 29: Παλμονραφήματα στερεών μονωτικών κατά την τεχνητή γήρανση [6].

2 .6 Δ Ο Κ ΙΜ Ε Σ ΤΗ Σ ΓΗ Ρ Α Ν Σ Η Σ ΤΗ Σ Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ ΤΩ Ν Κ Α Λ Ω Δ ΙΩ Ν ΥΗΟ ΥΨ Η ΑΗ
ΤΑΣΗ

2.6.1

Ε ΙΣΑ ΓΩ ΓΗ Π ΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝ Ο ΤΗ ΤΑ Σ

Η μονωτική ικανότητα ενός συστήματος υψηλής τάσης είναι θέμα υψηλής
προτεραιότητας [13]. Η μόνωση σχεδιάζεται χαρακτηριστικά για να είναι σε θέση να
προστατεύσει από τις εφαρμοσμένες τάσεις για μια εφαρμογή με ένα περιθώριο ασιράλειας
για το φαινόμενο της υπέρτασης. Εάν η μόνωση δεν είναι επαρκής και υποβιβάζεται καθώς
γερνά, ο διαχωρισμός της υψηλής τάσης και της γης (ή άλλων (ράσεων) μπορεί να είναι
ανεπαρκής. Αυτή η απώλεια διαχωρισμού μπορεί να οδηγήσει σε σφάλματα από τις μερικές
εκκενώσεις και τα μικρά βραχυκυκλώματα, στην αποτυχία μόνωσης που οδηγεί η υψηλή
τάση στη γη. Υπάρχει μια ανάγκη για τεχνικές για να καθοριστεί η αντοχή της μόνωσης
που επιτρέπει την αξιολόγηση της δυνατότητας για τον ανεπαρκή διαχωρισμό. Μια τέτοια
μέθοδος χρησιμοποιούμενη είναι δοκιμή μερικής εκκένωσης (partial dirscharge testing).
Η δοκιμή μερικής εκκένοκτης δεν εμφανίζεται συχνά λόγω της παρέμβασης που
προκαλείται από την ύπαρξη στο πεδίο, αλλά οι τεχνικές αναπτύσσονται για να
ελαχιστοποιήσουν αυτά τα αποτελέσματα. Ένα άλλο πρόβλημα με αυτή την δοκιμή είναι
να εξετάσει τις λειτουργικές θερμοκρασίες του εξοπλισμού, η οποία είναι πάνω από τη
θερμοκρασία δωματίου, στην οποία έγιναν οι περισσότερες δοκιμές.
Το θέμα αυτής της συγκεκριμένης ενότητας ήταν να φανεί εάν η θερμοκρασία
επηρέασε τις μερικές εκκενώσεις και τον τρόπο που τις επηρεάζει.
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2.6.2

ΠΕΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι μετρήσεις μερικών εκκενώσεων πραγματοποιήθηκαν από ένα τυττοποιημένο
σύστημα ανίχνευσης εκκένωσης (ανιχνευτής εκκένωσης οργάνων Robinson) ως
αναφορά, αλλά η κύρια ανάλυση έγινε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία από ένα βασισμένο
σε υπολογιστή σύστημα - το CDA3 σύστημα που αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο της Νέας
Νότιας Ουαλίας (The University o f New South Wales^, το οποίο βρίσκεται στο Σίδνει της
Αυστραλίας. Αυτό το σύστημα συνδέεται με έναν ανιχνευτή Robinson και καταγράφει τους
μεμονωμένες μερικές εκκενώσεις (Partial Discharges ή PD) και τους επιδεικνύει σε μια
γραφική μορφή (όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα) και υπολογίζει διάφορα στατιστικά
δεδομένα, εξηγώντας χρήσιμα συμπεράσματα [13].

σύστημα CDA3 [13].
Στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε μια δοκιμή της μόνωσης των καλωδίων
υψηλής τάσης σε σχέση με τη θερμοκρασία. Αυτό έγινε χρησιμοποιώντας πέντε
μετασχηματιστές που συνδέθηκαν παράλληλα, τοποθετημένοι γύρω από το καλώδιο. Το
καλώδιο στη συνέχεια διαμορφώθηκε σε έναν βρόχο και οι δύο άκρες ενώθηκαν από
κοινού. Τέλος παρατηρούμε ότι μια τάση εφαρμόζεται στους μετασχηματιστές, η οποία
προκαλεί ένα ρεύμα στο καλώδιο.
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Εικόνα 31: Πειραματική διάταξη του πειράματος [13].

2.6.3

ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΜ Α ΤΑ -ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ ΑΤΑ

Μετά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
υπάρχει μια επίδραση θερμοκρασίας στις μερικές εκκενώσεις (Partial Discharge ή PD) και
την αλλαγή στο τεταρτημόριο εμφάνισης των μερικών εκκενώσεων [13].
Επίδραση της θερμοκρασίας διαπιστώθηκε στα καλώδια των 1 IkV και σε ένα από τα
καλώδια των 22kV. Στα υπόλοιπα καλώδια των 22kV, παρατηρήθηκαν μεγάλες
διαφορές λόγω των διαφορετικών πειραματικών διατάξεων, οπότε δε μπορεί να
προκόψει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

2 .7 ΕΦ ΑΡΜ Ο ΓΗ Μ Ο Ν ΩΤΙΚ ΩΝ ΥΛΙΚ Ω Ν Π Α Ν Ω Σ Ε Η Λ ΕΚ ΤΡΙΚ ΕΣ Μ Η Χ Α Ν Ε Σ

2.7.1

ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ Π ΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝ Ο ΤΗΤΑΣ

Σε αυτήν την ενότητα, θα δούμε μια ομάδα επιστημόνων, που ασχολείται με την
μόνωση των υλικών και τη διάγνωση των ηλεκτρικών μηχανών (DIAMAT), η οποία
αυτήν την περίοδο περιλαμβάνει περίπου δεκαπέντε μέλη. Τα μέλη αυτά εργάστηκαν
πάνω στην ανάπτυξη νέων τεχνικών, ώστε να ελέγξουν και να εντοπίσουν την
κατάσταση των ηλεκτρικών μηχανών, ειδικά των μετασχηματιστών ισχύος και της
ηλεκτρικής μόνωσής τους. Επίσης ασχολήθηκαν με την ανάλυση και τον χαρακτηρισμό
της μόνωσης των υλικών και των συστημάτων, καθώς και με την εφαρμογή ποικίλων
τεχνικών υψηλής τάσεως και μετρήσεων (που εφαρμόζονται σε τάση συνεχούς και
εναλλασσόμενου ρεύματος) [14]. Η ανάλυση μπορεί επίσης να εκτελεσθεί με την
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αριθμητική προσομοίωση, με τη βοήθεια της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων
(finite elements method) και τα αποτελέσματα τους συγκρίνονται με πειράματα.

2.7.2

Π Ε ΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Οι εγκαταστάσεις και τα όργανα μέτρησης για τα πειράματα βρίσκονται στο
εργαστήριο υψηλής τάσης (LINEALT), τα οποία τοποθετούνται σε ένα εργαστήριο, το
οποίο παρέχει υψηλή ηλεκτρομαγνητική προστασία. Στο εργαστήριο αυτό οι δοκιμές και
τα πειράματα μπορούν να φτάσουν στη τάση των lOOkV. Το εργαστήριο έχει ένα
σύστημα που ονομάζεται UNE-EN-ISO-17025 και είναι ενσωματωμένο στο
εργαστηριακό δίκτυο της κοινότητα της Μαδρίτης.
Αναλύοντας τις τεχνικές γήρανσης στα μονωμένα υλικά και αναπτύσοντας τον
ελέγχο θέσης μόνωσης στα συστήματα, καταλαβαίνουμε ότι η γήρανση των μονωτικών
υλικών (για παράδειγμα ο συνδυασμός χαρτιού και λαδιού, τα πολυμερή, σύνθετα υλικά,
κ.λ.π.) εξαρτάται από την θερμική και ηλεκτρική μηχανική βλάβη, την διηλεκτρική
καταπόνηση και την ανίχνευση των μερικών εκκενώσεων [14].

Εικόνα 32; Εσωτερικός
σχεδιασμένος διαιρέτης τάσης αντίστασηςπυκνωτή (R-C). Μέγιστη τάση εισόδου: 10
kV, μέγιστη συχνότητα: 3,5 ΜΗζ [14].

Εικόνα 33: Δοκιμές τάσης σε έναν
υπαίθριο μονωτή [14].

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες συσκευές που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα:
Εργαστήριο υιι/ηλήε τάσης (LINEALT)
• Γεννήτρια (με εναλλασσόμενο και συνεχές ρεύμα) μέχρι 100 kVrms/140 kVpeak,
0.9 kJ
• Δύο κανάλια, ένα όργανο καταγραφής μεγάλης ψηφιακής ώθησης
• Ένας ψηφιακός παλμογράφος I GHz, 4 καναλίων, που διοχετεύει 16 GS/s
• Έλεγχος της περιβαλλοντικής θερμοκρασίας και της υγρασίας
Ερναστήοιο του ελέγγου και της διάγνωσης των μηχανών
• Εξοπλισμός για την υγρασία
• Μία ηλεκτρική κουζίνα
• Διηλεκτρικός αναλυτής SOLARTRON 1260
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• Αναλ\πής συχνότητας (FRA) IDA200
• Δυναμικός αναλυτής ΗΡ35670Α σημάτων
Αριθαητικό εργαστήριο διααόοιρωστις
• Υπολογιστής (HAQ

Εικόνα 34: Εξοπλισμός για μέτρηση της
υγρασίας [14],

Εικόνα 35: Εξοπλισμός για
μετρήσεις των μερικών
εκκενώσεων [14].

Εικόνα 36: Εξοπλισμός και διαγνωστική ανάλυση των μερικών εκκενώσεων [14].
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Εικόνα 38: Μετασχηματιστές διανομής [14].
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2.8.1

ΠΕΡΙΛΗ Ψ Η Π Α ΡΟ Υ ΣΑ Σ Ε ΡΓΑ ΣΙΑ Σ

Η γήρανση των μονωπκών υλικών, όπως έχει ήδη οριστεί στην εισαγωγή της
εργασίας ως μια αργή και μη αναστρέψιμη εξέλιξη των μονωτικών ιδιοτήτων λόγω της
αστάθειας του ίδιου του υλικού και λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων [15].
Υπό η ς κανονικές λειτουργικές συνθήκες, οι μονώσεις του πολυαιθυλένιο των
καλωδίων ισχύος είναι υποστηριζόμενα από τη μέση κλίση τάσης της τάξης των 10
kV/mm, ανάλογα με τον τύπο του πολυαιθυλενίου. Σε αυτό το πλαίσιο, δύο καταστάσεις
μπορούν να οδηγήσουν στην διηλεκτρική γήρανση:
α) η παρουσία κοιλοτήτων αέρος, στις οποίες οι μερικές εκκενώσεις μπορούν να
πραγματοποιηθούν, ή
β) η ύπαρξη απότομων αυξήσεων των ηλεκτρικών πεδίων στην περιοχή των ατελειών
που οδηγούν σε υψηλές πεδιακές εντάσεις Ε.
Τα ηλεκτρικά φορτία παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όταν παρουσιάζονται γύρω
από το πεδίο ατέλειες. Η γήρανση σε ένα διάφορο πεδίο φαίνεται να προκαλείται από
άμεση ή έμμεση επίδραση των ηλεκτρικών φορτίων στο κενό που προκαλεί υποβάθμιση
της μονωτικής ικανότητας του πολυμερούς σώματος.

τ

Εικόνα 39: Ασύμμετρη διπλή διαμόρφωση ηλεκτροδίων: παράμετροι δειγμάτων και
μικροσκοπική παρατήρηση των μεταλλικών ακίδων, r: μεταξύ 2,5 και 4μπι, R: 500 pm, d:
1mm, χαμηλής πυκνότητας 1 pF [15].
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2.8.2

Π ΕΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στα δύο είδη πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας (LDPE) τα δείγματα
μελετήθηκαν, με μεταλλικά ή ημιαγωγικά ηλεκτρόδια. Οι ακίδες με δείγματα με
ανοξείδωτο χάλυβα προετοιμάστηκαν από το σχήμα συμπίεσης των σβόλων
πολυαιθυλενίου στους 170°C κατά τη διάρκεια 45 λεπτών [15]. Οι ακίδες είναι πρώτα
καθαρισμένες, έπειτα ελέγχονται μέσω της υψηλής ισχύος οπτικής μικροσκόπησης
προκειμένου να απορριφθούν όποιες είναι ακατάλληλες. Χρησιμοποιήθηκαν
διασυνδεμένα ημιαγωγικά φύλλα, ΙόΟμιη πυκνά, που κόβονται πλάγια για να πηράγει
κάποιες προεξοχές με ακτίνα ακρών 2μιη.
Η απόσταση μεταξύ της άκρης της ημιαγωγικής προεξοχής και του ηλεκτροδίου ήταν
2 χιλιοστά. Και τα δύο είδη δείγματος εικονίζονται παρακάτω στην εικόνα 40.
Μετά από το σχίσμα, τα δείγματα ψύχθηκαν αργά σε θερμοκρασία δωματίου
προκειμένου να ελαχιστοποιήσουν την μηχανική πίεση. Εξετάστηκαν επίσης μέσω της
οπτικής μικροσκοπίας ο έλεγχος για οποιαδήποτε σημαντική ατέλεια κοντά στην άκρη
ακίδων, όπως για παράδειγμα μικροκοιλότητες αέρα.

Δείγμια με μεταλλικό ηλεκτρόδιο ακίδων
Δείγμα με ημιηλεκτρόδιο ακίδων
Εικόνα 40: Μικροσκοπική παρατήρηση των μεταλλικών και ημιαγωγικών
ηλεκτροδίων τύπου ακίδας που φορμάρονται στο πολυαιθυλένιο [15).

2.8.3

Α Π Ο ΤΕΑ ΕΣΜ ΑΤΑ-ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Στην παρακάτω εικόνα 41. φαίνεται η σχέση μεταξύ των τιμών κορυφής του φορτίου
και των τιμών κορυφήςτης V σε πειραματικό και θεωρητικό επίπεδο [15]. Παρατηρούμε
ότι οι πειραμαηκές τιμές κορυφής του φορτίου είναι μεγαλύτερες από τις θεωρητικές.
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5000

Εικόνα 41: Σύγκριση πειραματικού και θεωρηηκού επιπέδου με τιμές φορτίου κι
τάσης [15].

2.9Μ Ε Ρ ΙΚ Ο ΕΜ Π ΕΙΡΙΚ Ο Μ Ο Ν ΤΕΛΟ ΤΗ Σ Γ Η Ρ ΑΝ Σ Η Σ ΤΗ Σ Μ Ο Ν Ω Σ Η Σ Σ Ε
ΥΨ Η Λ Η ΤΑΣΗ

Η γήρανση των πολυμερών μονωτικών υλικών σε υψηλή τάση (High Voltage) έχει
μελετηθεί εκτενώς, για αρκετές δεκαετίες [16]. Η έκθεση της μόνωσης των υλικών στα
ηλεκτρικά πεδία, η επίδραση της μηχανικής και θερμικής πίεσης, οι χημικές διαδικασίες
και άλλοι παράγοντες οδηγούν στην επιδείνωση των φυσικών χαρακτηριστικών της
μόνωσης σε σχέση με το χρόνο. Αυτό οδηγεί αναπόφευκτα στη μείωση της ικανότητας
της μόνωσης. Η εκτίμηση της διάρκειας ζωής της μόνωσης είναι αρκετά ατιλή για τις
περιπτώσεις, στις οποίες το ποσοστό γήρανσης μόνωσης του πολυσυντελεστή
(multifactor) είναι ίσο με το σύνολο των ποσοστών γήρανσης του μονωμένου υλικού
κάτω από την επιρροή κάθε παράγοντα.
Οι πειραματικές μετρήσεις του ποσοστού γήρανσης είναι πολύ ευκολότερες να
εκτελεστούν, όταν η επίδραση κάθε παράγοντα μελετάται ξεχωριστά. Το μερικό
εμπειρικό πρότυπο του πολυσυντελεστή της γήρανσης προϋποθέτει την
αλληλοεξάρτηση των παραγόντων γήρανσης, έτσι ώστε να είναι σταθερή κατά τη
διάρκεια όλου του χρόνου λειτουργίας.
Η διηλεκτρική αντοχή του υλικού είναι ένα από σημαντικά χαρακτηριστικά της
μόνωσης των υλικών σε υψηλή τάση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέτρο, το
οποίο επηρεάζει την γήρανση των μονωτικών υλικών, η οποία αναφέρθηκε στην
εισαγωγή της πτυχιακής εργασίας.
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Δ Ε Ν Δ Ρ ΙΤ Η

ΤΗΣ

Όπως έχουμε προαναφέρει το ζήτημα της γήρανσης των μονωτικών υλικών είναι πολύ
σημαντικό στον τομέα των Υψηλών Τάσεων [17]. Μπορούμε να πούμε ότι τα καλώδια
των αστικών περιοχών που είναι από 40 έως 50 ετών έχουν ακόμα ισχύ και βρίσκονται σε
λειτουργία. Ομοίως, οι μετασχηματιστές ισχύος συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά
πέρα από τον αρχικό τους σχεδιασμό.
Ο ηλεκτρικός δενδρίτης είναι ένα φαινόμενο πριν τη γήρανση του υλικού και είναι μια
υποβάθμιση που προχωρεί μέσω μιας δομής μόνωσης με τη επίδραση του ηλεκτρικού
πεδίου, έτσι ώστε όταν είναι ορατή, η πορεία της να μοιάζει με την εικόνα ενός δέντρου.
Στα στερεά πολυμερή σώματα έχει αναγνωριστεί δεδομένου ότι ο πλέον τηθανός
μηχανισμός της αποτυχίας μόνωσης είναι λόγω αυτής της διαδικασίας του ηλεκτρικού
δενδρίτη. Η αρχική αιτία στην πολυμερή μόνωση είναι οι μερικές εκκενώσεις κάτω από
τα υψηλά ηλεκτρικά πεδία και την επίδραση της υγρασίας.
Στο συγκεκριμένο πείραμα έγινε μια ανάπτυξη του ηλεκτρικού δενδρίτη (electrical
treeing) βασισμένο σε θερμικούς και ηλεκτρικούς μηχανισμούς [17].
Μέχρι να διασπαστεί το μονωτικό υλικό, ο χρόνος αφορά την ένταση του ηλεκτρικού
πεδίου, τη θερμοκρασία, τις διηλεκτρικές ιδιότητες του υλικού, τη δομής του ηλεκτρικού
δενδρίτη και των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών διάδοσης δενδριτών. Αυτό το μοντέλο
προβλέπει ότι ο συνολικός χρόνος στην αύξηση δενδριτών στην καταπόνση του υλικού
είναι πιο μακροχρόνιος για τη μεγαλύτερη διάσταση ενός ηλεκτρικού δενδρίτη, ενώ η
διάρκεια ζωής μειώνεται εκθετικά. Ο χρόνος ζωής της μόνωσης μειώνεται με την
αύξηση της θερμοκρασίας.

2 . / / Μ Ε Λ Ε Τ Η ΤΗ Σ ΓΗ Ρ Α Ν ΣΗ Σ Σ Ε Σ Χ Ε Σ Η Μ Ε ΤΟΥΣ Μ Ε Τ Α Σ Χ Η Μ Α ΤΙΣ ΤΕ Σ
ΙΣΧ ΥΟ Σ

Εικόνα 42. Εκκενώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος σε επιφάνειες Im [18],
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Εικόνα 43: Ανάφλεξη πυρκαγιάς ενός μονωτήρα [18].

2.11.1

ΠΕΡΙΛΗ Ψ Η Π ΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝ Ο ΤΗΤΑΣ

Μια άλλη απλή διαδικασία που συνδέεται με τη γήρανση είναι η συντήρηση
συσκευών (όπως για παράδειγμα οι μετασχηματιστές ισχύος), για να μπορέσουν οι
συσκευές να λειτουργούν με ασφάλεια [18]. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις μονάδες στις
οποίες οι κλίσεις τάσης, δηλαδή οι εντάσεις (Ε) των ηλεκτρικών πεδίων, είναι πολύ υψηλές.
Δηλαδή εξετάζουμε πότε είναι το καταλληλότερο σημείο χρονικά για την ανηκατάσταση
μέρους του μονωτικού εξοπλισμού.
Όταν στο λάδι που μονώνει τον μετασχηματιστή, εμφανίζεται μεγάλο ποσοστό
παραπροϊόντων, τότε έχει αρχίσει η γήρανση του μονωτικού συστήματος και το παλιό λάδι
θα πρέπει να αντικατασταθεί από το νέο. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση
των διηλεκτρικών ιδιοτήτων και τη λειτουργία των μετασχηματιστών με ασφάλεια.
Στην εικόνα 44 εξετάζουμε τέσσερις παραμέτρους:
α) DF = παράγοντας διασκεδασμού,
β)Τ = θολότητα,
γ) ΤΑΝ = οξύτητα,
δ) ABS = απορροφητικότητα φωτονίων σε διάφορα μήκη κύματος
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Εικόνα 44: Απορροφητικότητα του νέου, του ελαφρώς οξειδωμένου και αρκετά
οξειδωμένου λαδιού [18].

2.11.2

Π ΕΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο πείραμα αυτό ελέγχουμε προσεκτικά την αύξηση των υγροποιημένων
οξειδωμένων προϊόντων, δηλαδή τα παραπροϊόντα, που έχουν μια αρνητική επίπτωση στις
διηλεκτρικές ιδιότητες της στερεός μόνωσης, ελέγχεται προσεκτικά [18]. Όπως αναφέρθηκε
νωρίτερα, ο παράγοντας διασκεδασμού (DF), η θολότητα (Τ) και η οξύτητα (ΤΑΝ), που
δείχνουν την ποιότητα του λαδιού, δε καθορίζουν πάντα έγκυρα την πραγματική έκταση
της γήρανσης. Όπως παρατηρούμε από τη γραφική παράσταση, φωτόνια διαφόρων
κυμάτων, όπως για παράδαγμα μπλε χρώμα, κόκκινο, πράσινο, στέλνονται πάνω στο
μονωτικό λάδι και με τη βοήθεια ενός φασματικού μέτρου ανίχνευσης, παρατηρούμε πόσα
φωτόνια διαπερνούν το μονωτικό λάδι. Επίσης παρατηρείται ότι στο καινούργιο λάδι,
σχεδόν όλα τα φωτόνια διαπερνούν το εσωτερικό του, οπότε το λάδι είναι σχεδόν διάφανο.
Ένα λάδι οξειδωμένο με αρκετά παραπροϊόντα, απορροφά σε πολύ μεγάλο ποσοστό κάποια
φοπόνια, ενώ αφήνουν να περάσουν κάποια άλλα.
Η αξιολόγηση της γήρανσης της μόνωσης του λαδιού μετά από την ανηκατάσταση είναι
ακόμα μια διαδικασία εφαρμογής της υγροποιημένης αποσύνθεσης δοκιμής προϊόντων.
Ό προσδιορισμός της καμπύλης απορροφητικότητας της γήρανσης του λαδιού πριν και
μετά από την αποκατάσταση γρήγορα και έγκυρα καθορίζει την αποτελεσματικότητα της
τεχνολογίας καθαρισμού. Όι εικόνες 45 και 46 δείχνουν την πρόοδο της διαδικασίας σε
έναν μεγάλο μετασχηματιστή ισχύος μετά από πέντε δείγματα του λαδιού. Παρόλο που ο
παράγοντας διασκεδασμού και το ΤΑΝ βελτιώθηκαν στην αρχή της αντικατάστασης, η
αφαίρεση των αποσυνθετικών παραπροϊόντων δεν ολοκληρώθηκε, ακόμα και μετά από το
πέμπτο δείγμα.
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Εικόνα 45; Καμπύλες απορροφητικότητας που επεξηνούν την επίδραση της
αποκατάστασης ενός νηρασμένου λαδιού [18].
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Εικόνα 46: Καμπύλες απορροφητικότητας που επεξηγούν την επίδραση τι
στο αποκατασταμένου μονωτικού λαδιού [18].
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ΑΠ Ο ΤΕΛΕΣΜ Α ΤΑ -ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ ΑΤΑ

Στο εσωτερικό του μονωτικού λαδιού δημιουργούνται δύο κατηγορίες χημικών
αντιδράσεων:
•

Η πρώτη κατηγορία είναι οι χημικές αντιδράσεις που οδηγούν στη δημιουργία
των παραπροϊόντων (π.χ. δημιουργία φυσαλίδων διοξειδίου του άνθρακα
C02)
• Η δεύτερη κατηγορία χημικών αντιδράσεων (δευτεροβάθμιες) είναι αυτές που
πραγματοποιούνται μεταξύ των παραπροϊόντων (π.χ. νερού και διοξειδίου του
θείου SO 2)
Περιλαμβάνει τις γνώσεις και τα φαινόμενα που συνδέονται με διάφορες επιστήμες,
όπως: η φυσική, η χημεία και ο ηλεκτρομαγνητισμός [18].

2.12
ΓΗ Ρ Α Ν Σ Η ΤΗ Σ Μ Ο Ν Ω ΣΗ Σ Χ Α Ρ Τ ΙΟ Υ ΣΤΟ Φ ΥΣΙΚΟ ΔΙΗ ΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΡΕΥΣΤΟ ΕΣΤΕΡΑ

2.12.1

Π ΕΡΙΑΗΨΗ Π ΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝ Ο ΤΗΤΑΣ

Η γήρανση του μονωτικού χαρτιού των μετασχηματιστών στο φυσικό εστέρα
(φυτικό έλαιο) το διηλεκτρικό ρευστό συγκρίνεται με αυτό το συμβατικό λάδι
μετασχηματιστών [19]. Σφραγισμένα δοχεία γήρανσης χάλυβα που περιέχουν το χαλκό,
αργίλιο, θερμικά αναβαθμισμένο χαρτί και διηλεκτρικό ρευστό (το λάδι και ο φυσικός
εστέρας) υπέστησαν γήρανση στους 130°C, 150°C, και 170°C, για 500 h, 1000 h, 2000 h
και 4000 h. Η υποβάθμιση του χαρτιού μετά από τη γήρανση, είναι καθορισμένη
χρησιμοποιώντας την ισχύ χαρτιού και το βαθμό μετρήσεων πολυμερισμού.
Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που χρησιμοποιείται για να αξιολογηθεί ο βαθμός
γήρανσης του μετασχηματιστή είναι μηχανική αντοχή του χαρτιού μόνωσης. Για να
καθοριστούν τα ποσοστά γήρανσης σε έναν πρακτικό χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείται
επιταχυνόμενη γήρανση.
Κατά την επιταχυνόμενη γήρανση προσπαθούμε να πετύχουμε τεχνητή γήρανση στα
υλικά, με τη χρήση δύο παραγόντων:
•
•

Του ποσοστού υγρασίας που περιέχουν,
Της θερμοκρασίας στην οποία βρίσκονται.

Έτσι προσπαθούμε να βρούμε κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσοστό υγρασίας και
κάτω από μια θερμοκρασία, σε τι κατάσταση θα βρισκόταν το υλικό μετά από κάποια
χρόνια λειτουργίας, τα οποία στην πραγματικότητα δεν έχουν περάσει.
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2.12.2

Π Ε ΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα συστήματα γήρανσης περιείχαν υλικά με ίδιες αναλογίες όπως σε έναν
μετασχηματιστή των 225 kVA. Σε κάθε δοκιμή γήρανσης χρησιμοποιήθηκαν:
• Ένα χαρτί Κράφτ 0.255min (26g),
• Ένα υγρό διηλεκτρικό (350ml),
• Μια λωρίδα μετάλλου αργιλίου (106cm^),
• Μια λωρίδα μετάλλων χαλκού (76cm^),
• Ένας μαλακός χάλυβας με εσωτερική επιφάνεια (323cm^) [19].
Η υγρασία στο χαρτί που προσαρμόστηκε ήταν περίπου 0.5% κατά βάρος (wt),
αντιπροσωπεύοντας την ονομαστική περιεκτικότητα σε υγρασία του χαρτιού μέσα στους
νέους μετασχηματιστές. Τα ανοικτά συστήματα ρυθμίστηκαν για το ελάχιστο των τριών
ημερών στους 22°C και σχετική υγρασία 50% wt, κατόπιν ξηρασία στους 105°C για 2,5
ώρες.

Εικόνα 47: Συστατικά ενός στενανού συστήματος δοκιμής [19].

2.12.3

ΑΠΟΤΕΑΕΣΜ ΑΤΑ-ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ ΑΤΑ

Η αντοχή τάνυσης και ο βαθμός πολυμερισμού (DP) για το χαρτί στο ορυκτέλαιο
φαίνεται στην εικόνα 48 [19].

ΜΕΛΕΤΗ ΤΉΣ ΓΉΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΑΣΗΣ
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Εικόνα 48: Αντοχή τάνυση και βαθμός πολυμερισμού του θερμικά αναβαθμισμένου
χαρτιού στο ορυκτέλαιο (σφρανισμένα δοχεία στους 130°C, 150°C, 170°C) [19].

Φυσικός εστέρας στους 170°C Ορυκτέλαιο στους 170 °C.
Εικόνα 49: Φυσικός εστέρας και ορυκτέλαιο στους 150°C και 170°C αντίστοιχα [19].

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΗΣ
Τα αποτελέσματα της αντοχή τάνυσης στους I50°C και I70°C αντίστοιχα
παρουσιάζονται στην εικόνα 49 παραπάνω. Οπτικά το χαρτί μέσα στον φυσικό εστέρα
παρουσίασε καταφανώς λιγότερη υποβάθμιση από αυτό μέσα στο ορυκτέλαιο. Η εικόνα
50 παρουσιάζει πως είναι το χαρτί μετά από 4000 ώρες στους 150”C και 170°C. Στους
150°C, αυτή η ισχύς των δύο χαρτιών πέφτει ελαφρώς στις 1000 και 2000 ώρες. Στις
4000 ώρες, η εκτατή ισχύς του χαρτιού σε ορυκτελαίου μειώνεται περίπου στο 25% της
αρχικής ισχύος. Η ισχύς και ο βαθμός πολυμερισμού χρησιμοποιούνται για να
καθορίσουν τη γήρανση της μόνωσης χαρτιού [19].

Εικόνα 50: Ισχύς του γηρασμένου χαρτιού με τη βοήθεια θερμότητας στο ορυκτέλαιο
(mineral oil) και φυσικά διηλεκτρικά ρευστά εστέρα (σφραγισμένα δοχεία στους 150'C,
170“C) [19].

ΡΕΥΜ ΑΤΑ ΛΟ ΓΩ Μ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν Ε ΚΚΕΝΩΣΕΩΝ Σ Ε ΣΤΕΡΕΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ
ΥΛΙΚ4 Π Α Χ Ο ΥΣ ΕΝ Ο Σ Χ ΙΛ ΙΟ Σ Τ Ο Υ (d=Imm) ΥΠΟ ΚΡΟ ΥΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣ ΕΙΣ
ΧΕ ΙΡ ΙΣΜ Ω Ν (250/2500μ5)

2.13.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝ Ο ΤΗΤΑΣ

Όπως έχουμε προαναφέρει και παραπάνω, τα φαινόμενα γήρανσης και διάτρησης
στα στερεά μονωτικά υλικά ερμηνεύονται με μεθόδους, οι οποίες μπορούν να
ομαδοποιηθούν σε δύο θεωρίες : τη μακροσκοπική και τη κβαντομηχανική [20].
Σύμφωνα με τη μακροσκοπική θεωρία, τα αποτελέσματα των ερευνών βασίζονται σε
κάποιο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα από γραμμικά στοιχεία, το οποίο πηγάζει
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ΤΑΣΗΣ
συνήθως από το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων με τις οπτικές πατατηρήσεις για
την εκδήλωση φωτεινών φαινομένων και την αλλαγή της μοριακής δομής. Κατά τη
θεωρία αυτή, η γήρανση και η διάτρηση οφείλονται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες:
α) Απώλειες Joule,
β) Μερικές εκκενώσεις,
γ) Δυνάμεις Coulomb,
δ) Θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Παρατηρούμε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες της γήρανσης του υλικού θεωρούνται οι
μερικές εκκενώσεις, οι οποίες διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές [20].
Κατά την κβαντική θεωρία, αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι η ενέργεια των
ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων, από την τιμή της οποίας συμπεραίνεται ο μηχανισμός
παραγωγής τους. Αντίθετα με την μακροσκοπική θεωρία, συγκεκριμένα εδώ έχει
διατηστωθεί ότι η γήρανση πραγματοποιείται με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει διάφορους παράγοντες, όπως ακουστικά
κύματα, μέχρι υπεριώδεις ακτίνες.
Θα λέγαμε ότι οι δύο θεωρίες που προαναφέρθηκαν θα βοηθήσουν στην ερμηνεία
των αποτελεσμάτων των μετρήσεών μας και των φαινομένων που εμφανίζονται.

2.13.2

Π ΕΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Σε αυτό το πείραμα μελετούμε τις μερικές εκκενώσεις σε στερεά μονωτικά υλικά
πάχους ενός χιλιοστού (1mm) κατά την καταπόνησή τους υπό κρουστικές τάσεις
χειρισμών (250/2500μ5) και η προσέγγιση των φαινομένων γήρανσης που
αναπτύσσονται. Η διάταξη των μετρήσεων φαίνεται στην εικόνα 51.

Τ '·

Εικόνα 51: Παράδειγμα καθορισμού ορισμένων εννοιών για τη στατιστική μελέτη
IVμερικών εκκενώσεων σε στερεά μονωτικά, των πρακτικών εφαρμογών, υπό κρουστικές
τάσεις καταπόνησης [20].
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Μετά από μετρήσεις που έγιναν σε εργαστήριο σε στερεά μονωτικά υλικά πάχους
d=lmm, κατά την γήρανσή τους με κρουστικές τάσεις 250/2500 ps, προσδιορίστηκαν τα
παρακάτω μεγέθη:
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κρουστικής τάσης
Πίνακας 6: Μεγέθη που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα [20].

Παρακάτω ακολουθούν τα αποτελέσματα και η στατιστική επεξεργασία των
μετρήσεων σε πίνακες, καθώς και οι χαρακτηριστικές, τόσο για θετική όσο και για
αρνητική πολικότητα ακίδας.

J

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΗΣ
2.13.3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΤΑ -ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ ΑΤΑ

Στους πίνακες 7 και 8 που ακολουθούν παρατίθενται τα μεγέθη που προαναφέρθηκαν
τόσο για θετική όσο και για αρνητική πολικότητα ακίδας. Στη συνέχεια σχεδιάζονται
κάποιες χαρακτηριστικές καμπύλες.
ΘΕΤΙΚ Η Π Ο Α ΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ : +250/2500us. ΠΑΧ Ο Σ Δ Ο ΚΙΜ ΙΟΥ: d= lm in
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Πίνακας 7: Μέση τιμή των ρευμάτων έναρξης, ηεραίωσης και λόγω του φορτίου Q, Ιι,
. I αντίστοιχα και της μέγιστης τιμής της πεδιακής έντασης (Ε) κα ιά τη θετική πολικότητα
250/2500ps καιπάχος δοκιμίου d=lmm [20].
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Εικόνα 52: Χαρακτηριστική ρεύματος λόγω έναρξης των μερικών εκκενώσεων
συναρτήσει της μεγίστης τιμής στιγμιαίας εφαρμοζόμενης κρουστικής τάσης [20].

li=Qi/Ti=f(E)

Εικόνα 53: Χαρακτηριστική ρεύματος λόγω έναρξης των μερικών εκκενώσεων
συναρτήσει της μέγιστης τιμής της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου [20].
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ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ -250/2500μ5 ΠΑΧΟΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ d=1mm
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Πίνακας 8: Μέση χιμή ρευμάτων λόγω έναρξης, περαϊωσης και λόγω του φορτίου Q,
ϊΐ I αντίστοιχα καθώς και της μέγιστης τιμής της πεδιακής έντασης Ε κατά την αρνητική
πολικότητα 250/2500ps και πάχος δοκιμίου d=lmm [20].

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΗΣ
h=Q,/Ti=f( [U,] )

Εικόνα 54: Χαρακτηριστική ρεύματος λόνω έναρξης των μερικών εκκενώσεων
συναρτήσει της μεγίστης τιμής σηγμιαίας εφαρμοζόμενης κρουστικής τάσης [20].

συναρτήσει της μέγιστης τιμής της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου [20].
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Από τις χαρακτηριστικές Ι=Γ(ύκ, Ε) διαπιστώνεται μια εκθετική αύξηση του
ρεύματος λόγω μερικών εκκενώσεων. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η ημή του
ρεύματος είναι ανάλογη του φορτίου λόγω μερικών εκκενώσεων με αποτέλεσμα να
συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις.

2.14 Μ Ε ΛΕ ΤΗ Μ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν Ε Κ Κ Ε Ν Ω ΣΕ Ω Ν Σ Ε Χ Α Ρ Τ Ι Μ Ε ΤΑ Σ Χ Η Μ Α ΤΙΣ ΤΗ
ΥΗΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ Σ Ε Π Ε Ρ ΙΒ Α Α Α Ο Ν Α ΤΜ Ο ΣΦ ΑΙΡΙΚ Ο Υ ΑΕΡΑ

2.14.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π ΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στην συγκεκριμένη εργασία θα μελετήσουμε μετρήσεις που έγιναν σε εργαστήριο
για την στατιστική ανάλυση και έρευνα του μηχανισμού των μερικών εκκενώσεων κατά
την ηλεκτρική γήρανση στερεού μονωτικού υλικού σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα,
κατά την καταπόνηση του με τυποποιημένη κρουστική τάση της μορφής l,2/50ps [21].
Το ηλεκτρομονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν χαρτί μετασχηματιστή
εμποτισμένο με ρητίνη και είχε διάμετρο 15Θ χιλιοστά και πάχος 0,38 χιλιοστά. Η
διάταξη καταπόνησης ήταν τύπου ακίδα - πλάκα (με ακτίνα καμπυλότητας της ακίδας
τ=0.9 χιλιοστά και διάμετρο της πλάκας Φ=150 χιλιοστά) για να εκφράζει τη
δυσμενέστερη περίπτωση των πρακτικών εφαρμογών, αφού είναι γνωστό ότι με τη
χρησιμοποίηση της διάταξης του τύπου αυτού ετητυγχάνεται η μέγιστη ανομοιογένεια
στην κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου.
Στη συνέχεια περιγράφονται οι εργαστηριακές διατάξεις και ο τρόπος που γίνονται οι
μετρήσεις των διαφόρων ηλεκτρικών μεγεθών, προκειμένου να διερευνηθεί ο
μηχανισμός γήρανσης των μονωτικών υλικών. Επίσης θα δούμε ότι με τη βοήθεια ενός
ψηφιακού παλμογράφου καταγράφονται και τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων τα
οποία δεν είναι άλλο από μια σειρά γραφικών παραστάσεων οπού φαίνεται η σχέση των
εξεταζόμενων μεγεθών.
Παρακάτω ακολουθούν αυτά τα με/έθη:
Τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης
Uk
Αύξηση του δυναμικού σε ένα πυκνωτή
Δυ„
μέτρησης Cm σε σειρά με τη διάταξη του
δοκιμιού
Ενέργαα των ελεύθερων ηλεκτρονίων
AW
Πεδιακή ένταση που αντιστοιχεί στη τιμή
Εκ
Uk
Αύξηση της χωρηηκότητας του στερεού
AC
ηλεκτρομονωτικού υλικού λόγω των
μερικών εκκενώσεων
Πίνακας 9: Μεγέθη που χρρησιμοπούνται στην ενότητα [21].
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ΠΕΙΡΑ.Μ ΑΤΙΚΗ Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στην εικόνα 56 δίνεται απλοποιημένα το κύκλωμα μέτρησης, όπου:
α)Κ.Γ.: η γεννήτρια κρουστικών τάσεων,
β) C, C,: ο καταμεριστής για τη μέτρηση της κρουστικής τάσης (u*;),
γ) Cm- ο ττυκνωτής μέτρησης των αλμάτων δυναμικού (u^),
δ) α, β: τα δύο άκρα,τα οποία καταλήγουν στον παλμογράφο.
Οι μετρήσεις θα αρχίσουν από τις τιμές της τάσης, όπου η συμπεριφορά του κατά
περίπτωση δοκιμίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως ιδανική και στη συνέχεια θα αυξηθεί η
τάση με μικρά βήματα μέχρι να συμβεί η επιφανειακή διάσπαση.

Ρ ’.

τ

Εικόνα 56: Απλοποιημένη διάταξη μέτρησης [21].

Από τις μετρήσεις (πριν και κατά την επιφανειακή διάσπαση) μέσω του πυκνωτή
μέτρησης Cm, τις ταυτόχρονες οπτικές παρατηρήσεις και την σύγκριση των παραπάνω
αποτελεσμάτων με αντίστοιχα αποτελέσματα μετρήσεων σε ένα διάκενο ατμοσφαιρικού
αέρα (με απόσταση μεταξύ ακίδας και πλάκας ίση προς το μήκος ερπυσμού του κατά
περίπτωση δοκιμίου) θα γίνει μια ποιοτική επεξήγηση των φαινομένων, που
εκδηλώνονται πριν και κατά την επιφανειακή διάσπαση.
Για τη διερεύνηση των φαινομένων τα οποία εκδηλώνονται σε στερεά
ηλεκτρομονωτικά έγιναν μετρήσεις, με κρουστική τάση καταπόνησης του δοκιμίου της
μορφής l,2/50ps ώστε να διερευνηθούν φαινόμενα που σχετίζονται με την ικανότητα
μόνωσης του χαρηού εμποτισμένου με εποξική ρυτίνη σε Μ/Σ [21]. Το δοκίμιο
προσαρμόστηκε σε διάταξη ηλεκτροδίων ακίδας-πλάκας και σε περιβάλλον
ατμοσφαιρικού αέρα.
Παρακάτω παραθέτουμε τον συγκεντρωτικό πίνακα στο επίπεδο της τάσης των 4kV,
όπου φαίνονται κατά αύξοντα αριθμό οι μετρήσεις και οι αντίστοιχες γραφικές
παραστάσεις.

J
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Α/Α

Uk (V)

A U (V )

AW (eV)

E (MV/cm)

3

2267

0.07

0.035

0.096137

6

2904

0.28

0.14

0.12315

7

2800

0.15

0.075

0.11874

8

2794

0.43

0.215

0.118485

9

2380

0.44

0.22

0.100929

10

2350

0.14

0.07

0.099657

20

3586

0.18

0.09

0.152072

average

0.251667
0.125833
0.109516
2582.5
Πίνακας 10; U,(V), AU(V), AW(eV), Ε (MV/cm) [21].

measixement 3 (4kv)

Εικόνα 57: Γραφική παράσταση της τάσης εισόδου (επιβαλλόμενη κρουστική) και της τάσης
εξόδου (τάσης που μετρήσαμε στα άκρα του πυκνωτή μέτρησης) συναρτήσει του χρόνου
διάρκειας του φαινομένου (21).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΤΑ -ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ ΑΤΑ

Όπως είχαμε αναφέρει και στην εισαγωγή της ενότητας τέσσερις είναι οι βασικοί
παράγοντες γήρανσης των ηλεκτρομονωτικών υλικών [21].
α) Οι απώλειες λόγω του φαινομένου Joule,
β) Οι δυνάμεις Coulomb,
γ) Οι μερικές εκκενώσεις και
δ) Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Οι παράγοντες αυτοί και οι αντίστοιχες επιδράσεις του πάνω στα υλικά θα μας
βοηθήσουν στην ερμηνεία των γραφικών παραστάσεων’ και στην εξαγωγή
συμπερασμάτων.
Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι η θερμότητα που εκλέγεται λόγω του
φαινομένου Joule δίνεται από τον τύπο;
Q = I , * R * At

Εξίσωση 5

Καταρχήν όμως πρέπει να αποκλείσουμε από τους παράγοντες τις απώλειες Joule και
τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, καθώς δεν υφίσταται η ύπαρξη τους στις συνθήκες
των μετρήσεων που λάβαμε, δηλαδή δε τις λάβαμε υπόψιν. Η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος δεν επιδρά γιατί η θερμοκρασία είναι σταθερή σ ' όλη τη διάρκεια και ίση
με 20°Ο. Από την άλλη οι απώλειες Joule αποκλείονται διότι η χρονική διάρκεια της
διάσπασης είναι μικρή και δεν προλαβαίνει να υπάρξει θερμική καταπόνηση. Συνεπώς
παραμένουν δύο παράγοντες με βάση τους οποίους θα ερμηνεύσουμε τις γραφικές
παραστάσεις. Κάθε φορά που θα αναπτύσσονται δυνάμεις Coulomb θα παρατηρούμε
μείωση του φορτίου. Ενώ η αύξηση του φορτίου θα μαρτυρά την αύξηση των μερικών
εκκενώσεων. Τα δύο αυτά σημεία έρχονται να συμπληρώσουν δύο θεωρίες η
μακροσκοπική και η κβαντομηχανική. Με τη κβαντική θεωρία εξηγείται η αύξηση του
φορτίου. Σύμφωνα με αυτή η αύξηση της τάσης δημιουργεί πολλά ελεύθερα ηλεκτρόνια,
αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ενισχύεται ο ιονισμός με κρούσεις. Το φαινόμενο του
ιονισμού με κρούσεις αναφέρφηκε στο κεφάλαιο 1.11.
Ένα άλλο συμπέρασμα είναι πως αφού οι μεταβολές στη καμπύλη οφείλονται σε
κάποιον από τους παραπάνω παράγοντες, σημαίνει πως τα άλματα στις καμπύλες
φανερώνουν αλλαγές στην δομή του υλικού. Στο υλικό το δικό μας αυτό γίνεται και
οπτικά εμφανές αφού φτάνουμε λόγω και της διάτρησης του υλικού στην εμφάνιση μιας
οπής στο σημείο της επαφής της ακίδας., οπού εφαρμόστηκε πάνω εκεί η κρουστική
τάση 1,2/50 με [21].
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές της ενέργειας AW. Όταν επιβάλλαμε
επίπεδο τάσης 4-6kV ( πριν την τάση διάσπασης) οι τιμές της ενέργειας σε eV είναι σε
επίπεδο (0,l-0,7eV) που ανηστοιχεί σε μη ορατό φάσμα ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας. Το γεγονός αυτό είναι σε συμφωνία με τα πειραματικά μας δεδομένα αφού
δε βλέπαμε κάποιο είδος ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Όταν όμως
αυξήσαμε την τάση και φτάσαμε στη διάσπαση τότε παρατηρήσαμε ορατό φάσμα το
οποίο συνοδευόταν και με εκκωφαντικό ήχο.
Ακόμα παρατηρήσαμε ότι καθώς αυξάνεται η κρουστική τάση που επιβάλλαμε
αυξάνεται και το άλμα δυναμικού. Αυτό φαίνεται καλύτερα λόγω του μικρού εύρους των
μετρήσεων (4-6kV) και από την κατά μέσο όρο τιμή αυτών. Αυτές οι τιμές φαίνονται και
στους πίνακες που προλογίζουν τις μετρήσεις σε κάθε επίπεδο τάσης. Αυτό είναι ένα
61
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αποτέλεσμα που συμπίπτει και με τα θεωρητικά δεδομένα που αναγράφονται στην αρχή
της διπ)wωματικής αυτής εργασίας.

2.15

ΦΑΙΝΟΜ ΕΝΑ Α ΙΑ ΣΠ Α Σ Ε Ω Σ Σ Ε ΣΤ ΕΡΕΑ Μ Ο ΝΩ ΤΙΚ4 ΥΑΙΚΑ: Μ Ε Α Ε ΤΗ
ΔΙΑΔΟ ΣΕΩ Σ Η ΑΕΚ ΤΡΙΚ Ω Ν Δ Ε Ν Δ Ρ ΙΤ Ω Ν

2.15.1

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Π ΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝ Ο ΤΗΤΑΣ

Με τον όρο διάσπαση των στερεών μονωτικών υλικών εννοούμε την οποιαδήποτε
ηλεκτρική, φυσική, μηχανική ή χημική διαδικασία η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ολική
ή μερική απώλεια των ηλεκτρικών, μηχανικών ή μονωτικών ιδιοτήτων του υλικού. Σε
κάθε περίπτωση παρατηρείται διάσπαση δεσμών και ενδεχομένως απελευθέρωση ιόντων
λόγω των ιονισμών που λαμβάνουν χώρα. Επειδή στα διάφορα στάδια διάσπασης
υπάρχουν και αέρια μονωηκά υλικά (η πιο απλή περίπτωση είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας
σε ήδη υπάρχουσα ή σε νεοσχηματισμένη κοιλότητα αέρος), η μελέτη της διάσπασης
των στερεών μονωτικών υλικών είναι άμεσα συνυφασμένη με τη μελέτη της διάσπασης
των αερίων μονωτικών υλικών. Η ανακατανομή για παράδειγμα των φορτίων κατά τη
διάρκεια μερικών εκκενώσεων είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει στο εσωτερικό
κοιλοτήτων οπότε αφού η κοιλότητα αέρος βρίσκεται στο εσωτερικό στερεού
μονωτικού, η ανακατανομή φορτίων επηρεάζει τοπικά τις ιδιότητες του μονωτικού
υλικού. Η παραπάνω παράλληλη συμπεριφορά αερίων και στερεών διηλεκτρικών
ενισχύεται από τον πολλαπλασιασμό των ηλεκτρονίων στο εσωτερικό του μονωτικού
υλικού. Ο τρόπος πολλαπλασιασμού είναι ίδιος στα στερεά και στα αέρια διηλεκτρικά

Εικόνα 58: Μηχανισμός διάσπασης σε διάταξη που περιλαμβάνει ηλεκτρόδια,
διηλεκτρικό και αέρα. Η διάσπαση του αέρα οδηγεί σε εκκενώσεις οι οποίες είναι εξωτερικές
σε σχέση με το υλικό ενώ η διάσπαση αυτή καθαυτή του διηλεκτρικού χαρακτηρίζεται ως
εσωτερική διάσπαση [7].

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ (AGEING) ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΑΣΗΣ
Θα δούμε ότι μέσα στην συγκεκριμένη ενότητα θα μας απασχολήσει η μέθοδος των
η>χκτρικών δενδριτών. Το μοντέλο για τη διάδοση των ηλεκτρικών δενδριτών
στηρίζεται στην έννοια της μεταβολής της διηλεκτρικής σταθερός σε ό)υθ τον όγκο του
μονωτικού υλικού. Οι μικρές δηλαδή διακυμάνσεις της σταθερός δημιουργούν ανάλογες
μικρές διακυμάνσεις στο ηλεκτρικό πεδίο προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις. Ενώ
κανονικά το ηλεκτρικό πεδίο δίνεται ως η αρνητική κλίση του δυναμικού (σε απόλυτο η
κλίση του δυναμικού), οι συγγραφείς και εισήγαγαν μια παράμετρο ε, η οποία
δημιουργεί την κατάλληλη τυχαία διακύμανση του ηλεκτρικού πεδίου, δηλαδή μια
παράμετρο που σχετίζεται με τις μικρές τυχαίες διακυμάνσεις της διηλεκτρικής
σταθερός. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, τα υλικά αν ήταν απολύτως ομοιογενή και
οι πειραματικές διατάξεις απολύτως συμμετρικές, υποθέτουμε ότι θα παρήγαγαν
απολύτως συμμετρικά σχήματα-μορφές ηλεκτρικών δενδριτών. Έτσι οι μικρές
ανομοιομορφίες στις θεωρητικά ισοπίθανες διευθύνσεις διάδοσης κατά κύριο λόγο
οφείλονται στις διηλεκτρικές μικρές διακυμάνσεις του μονωτικού υλικού. Το μοντέλο,
με τις εργασίες που ακολούθησαν εμπλουτίστηκε με νέες περιπτώσεις ενώ στην παρούσα
εργασία ορίζεται και ένα όνομα που το περιγράφει. Έτσι το Dielectric Inhomogeneity
Model for Electrical Trees (D.I.M.E.T.), θεωρούμε ότι είναι το κατάλληλο [7].

Εικόνα 59: Παράδειγμα εύρεσης διαφοράς δυναμικού στα άκρα κοιλότητας Τυχαίου
σχήματος [7],
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Εικόνα 60: Συνέχεια του δενδρίτη από την εικόνα 59, όπι J έχει διασπαστεί ένα κελί
ο κάτω άκρο της κοιλότητας, αλλά και διάσπαση κελιών σ >ν κυρίως δενδρίτη [7].

2.15.2

Π ΕΙΡΑ Μ Α ΤΙΚ Η Ο ΡΓΑ Ν Ω ΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στην ενότητα 2.15.2 θα δούμε διάφορες προσομειώσεις τιάνω στους ηλεκτρικούς
δενδρίτες [7]. Οι προσομοιώσεις διάδοσης των ηλεκτρικών δενδριτών πάρθηκαν με τη
βοήθεια του προγράμματος MATLAB, καθώς και μέσω αυτού κατασκευάστηκε και
μοντελοποιήθηκε η συμπεριφορά των διηλεκτρικών υλικών κάτω απόσυνεχή τάση για
διάφορες κατηγορίες διατάξεων, τιυκνοτήτων φορτίων χώρου και εγκεκλεισμένων
σχισμών ή σωματιδίων. Πιο συγκεκριμένα σε αυτήν την ενότητα θα ασχοληθούμε με τη
μεθοδολογία των Κυψελιδωτών Αυτομάτων (ΚΑ). Τα Κυψελιδωτά Αυτόματα
αποτελούν μοντέλα φυσικών διεργασιών στα οποία ο χώρος και ο χρόνος είναι διακριτές
ποσότητες και οι φυσικές ποσότητες παίρνουν μόνο πεπερασμένες τιμές.
Αρχικά θεωρείται διάταξη με ανάλυση των κελιών σε 20 χ 50. Αυτό σημαίνει ότι για
να παραμείνουμε σε διαστάσεις δοκιμίου lOmm χ lOmm θα πρέπει οι διαστάσεις του
κάθε κελιού να είναι 0.5mm και 0,2mm αντίστοιχα. Η εφαρμοζόμενη τάση είναι 20 kV
στο αιχμηρό ηλεκτρόδιοκαι 0 kV στο απέναντι επίπεδο ηλεκτρόδιο. Η κρίσιμη τιμή για
την τοπική διηλεκτρική αντοχή είναι 14,5 kV/mm. Τα κελιά διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες;
•
•
•

Τα κελιά που ανήκουν στο υλικό τα οποία έχουν λευκό χρώμα.
Τα κελιά τα οποία ανήκουν στην ακίδα με μαύρο χρώμα.
Τα κελιά τα οποία ανήκουν στο δενδρίτη τα οποία επίσης έχουν μαύρο χρώμα.
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Εικόνα 61: Διάταξη ακϊδας-πλάκας με ανάλυση 20x50. Διακρίνεται η ακίδα και τα επιμέρους
κελιά. Ο αριθμός 20 στον κατακόρυφοάξονα έχει επιλεγεί ώστε σε μικρό χρόνο υπολογισμού
να φτάσει οδενδρίτης στο απέναντι ηλεκτρόδιο [7].
Όπως είναι φυσικό αρχικά υπάρχουν μόνο τα δυο πρώτα είδη κελιών, αφού δεν έχει
ξεκινήσει ακόμη ο δενδρίτης οπότε και δεν μπορεί να υπάρχουν κελιά που να ανήκουν
σε αυτόν. Ο υπολογισμός του ηλεκτρικού πεδίου δίνεται με βάση τον τύπο:

Όπου g είναι ο παράγοντας ανομοιογένειας, U είναι η διαφορά δυναμικού μεταξύ των
κέντρων των γειτονικών κελιών και d είναι η απόσταση μεταξύ των κέντρων των κελιών.
Ό υπολογισμός του πεδίου για την περίπτωσή μας γίνεται μεταξύ του τελευταίου κελιού
στην άκρη της ακίδας και των πέντε γειτονικών του κελιών. Με αυτόν τον τρόπο
υπάρχουν πέντε υποψήφια κελιά για τη διάδοση του δενδρίτη τα οποία αντιστοιχούν
στην γειτονιά τύπου Moore από τη θεωρία των ΚΑ. Ενδεικτικά στις εικόνες 62 και 63
φαίνονται οι πέντε δυνατότητες διάδοσιις του δενδρίτη [7].
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Εικόνα 62: Μεγέθυνση της περιοχής της ακίδας. Τα πράσινα κελιά ανήκουν στην
•νώ τα λευκά κελιά ανήκουν στο υλικό. Τα πέντε βέλη δείχνουν τα πέντε υποψήφια
κελιά στα οποία και μπορεί να διαδοθεί ο ηλεκτρικός δενδρίτης [7].

Εικόνα 63: Αν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να διασπαστεί το υλικό προς
α δυο από τα πέντε κελιά, τότε τα κελιά αυτά παύουν να ανήκουν στη δομή του μονωτικού
υλικού αλλά ανήκουν πλέον στη δομή του ηλεκτρικού δενδρίτη [7].

Να σημειωθεί ότι μετά την έναυση του δενδρίτη από το ηλεκτρόδιο, οποιοδήποτε
κελί το οποίο ανήκει στο δενδρίτη μπορεί να αποτελέσει πηγή νέου δενδρίτη
(διακλάδωση) ή να συνεχίσει να προεκτείνει προς το απέναντι ηλεκτρόδιο το αρχικό
κανάλι του ηλεκτρικού δέντρου.
Έτσι από εδώ και πέρα ο αλγόριθμος υπολογίζει το ηλεκτρικό πεδίο για δυο
κατηγορίες κελιών:
1. Για όσα από τα πέντε κελιά που βρίσκονται γύρω από την άκρη της ακίδας δεν έχουν
διασπαστεί αρχικά.
2. Γύρω από όλα τα κελιά του υλικού που ανήκουν πλέον στο δενδρίτη [7].
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A ΠΟΤΕΛΕΣΜ Α ΤΑ -ΣΥ Μ Π ΕΡΑ ΣΜ ΑΤΑ

Είδαμε ότι στην εικόνα 61 την αρχική εικόνα για τη διάταξη, ενώ μετά από έναν
αριθμό βημάτων η τελική εικόνα 64, την οποία βλέπουμε παρακάτω, δείχνει καθαρά το
δενδρίτη να έχει φτάσει στο απέναντι επίπεδο ηλεκτρόδιο. Στην εικόνα 65 έχουν
τροποποιηθεί τα κελιά και η πρόοδος του ηλεκτρικού δενδρίτη καταγράφεται με
διαδοχικά ευθύγραμμα τμήματα που ενώνουν τα κέντρα των δυο κελιών. Το διάγραμμα
αυτό είναι τηο κοντά στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με τα 61 και 64, τα οποία είναι
κατατοπιστικά για την μορφή που έχει το φυσικό σύστημα μετά τη διαίρεσή του σε κελιά
όπως ετηβάλλει η θεωρητική προσέγγιση των ΚΑ [7].

Εικόνα 64: Διάδοση ολοκληρωτικής διάσπασης του μονωτικού υλικού με το δενδρίτη
να έχει προσεγγίσει το απέναντι επίπεδο ηλεκτρόδιο [7].

Εικόνα 65; Η διάδοση του δενδρίτη όπως αυτή εικονίζεται χωρίς την εμφάνιση τι
κελιών. Τα μαυρισμένα κελιά έχουν αντικατασταθεί με συμπαγείς γραμμές [7].
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3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Κατά τη διάρκεια της πτυχιακής εργασίας παρατηρήθηκε, ότι τα μονωτικά υλικά,
θέλουν πολύ προσοχή, εάν θέλουμε να μην υπάρξει πρόωρη γήρανση. Το σίγουρο είναι
τα περισσότερα υλικά, αν όχι όλα, θα γηρανθούν κάποτε είτε από τον χρόνο, είτε από
λόγους τους οποίους αναφέραμε παραπάνω. Οπότε σκοπός είναι να το αποφύγουμε αυτό,
όσο το δυνατόν βέβαια γίνεται.
Για παράδειγμα, για τα καλώδια. Ένα συνεργείο ηλεκτρολόγων, που ασχολείται με
τις εγκαταστάσεις, θα πρέπει να προσέχει τον τρόπο τοποθέτησης τους, σε οποιοδήποτε
μέρος, έτσι ώστε να μη σχιστεί/κοπεί η μόνωση. Υπάρχουν δε και ορισμένα καλώδια,
όπως αναφέραμε και παραπάνω (UTP και άλλα), τα οποία θέλουν ιδιαίτερη προσοχή.
Έτσι το μόνο σίγουρο είναι να μην είναι εκτεθημένα, είτε σε μέρη όπου διέρχονται
άνθρωποι, είτε σε μέρη όπου μπορεί να προκληθεί πρόωρη γήρανση. Έτσι για τους
εξωτερικούς χώρους, θα μπορούσαν να διέρχονται υπογείως, αλλά πάντα μέσα σε
σωλήνα, ώστε να προστατευούν από την υγρασία, ή έστω να είναι κάπου καρφωμένα,
έτσι ώστε να μην φαίνονται. Στους εσωτερικούς χώρους, θα μπορούσανε να
τοποθετηθούν σε κανάλια, ή να περνάνε από την οροφή.
Στην ενότητα 2 .1 παρατηρείται ότι εκτιμήθηκε η ηλεκτρική αντοχή των στερεών
μονώσεων με η ς διεπιφάνειες, από μετρήσεις ηλεκτρικών χαρακτηριστικών σε υψηλές
πεδιακές εντάσεις καθώς επίσης είδαμε ό π υπάρχει επίδραση των διεπιφανειών στα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των συνθετικών μονώσεων.
Στην ενότητα 2.2 διαπιστώθηκε, ότι μια ακτινοβολία λέιζερ προτιμάται να είναι
αδύνατη με αποτέλεσμα σήμα φθορισμού που προκύπτει να είναι επίσης αδύνατο.
Στην ενότητα 2.3, φάνηκε ότι από τα τεχνητά ετηταχυνόμενα πειράματα γήρανσης με
το χαρτί Kraft και με το μονωτικό λάδι, έχουν προκόψει διάφορα συμπεράσματα μεταξύ
του βαθμού πολυμερισμού (DP) και της ποιότητας λειτουργίας των μετασχηματιστών
ισχύος
Στην ενότητα 2.4 υπήρξε το συμπέρασμα, ότι ο βαθμός πολυμερισμού (DP)
επηρεάζει πολύ σημανηκά τα μονωτικά υλικά. Από ότι φαίνεται από τις φωτογραφίες,
που προβλήθηκαν στη συγκεκριμένη ενότητα, όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός
πολυμερισμού, τόσο καλύτερης ποιότητας είναι το μονωτικό υλικό, το οποίο σημαίνει
ότι θα έχει και καλύτερη μονωτική ικανότητα.
Στην ενότητα 2.5, παρουσιάστηκαν οι μερικές εκκενώσεις στα μονωτικά υλικά, οι
οποίες αναφέρθηκαν στην ενότητα 1.8. Ένα σημαντικό αποτέλεσμα των ερευνών του
είδους αυτού, είναι ο διαχωρισμός μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών μερικών
εκκενώσεων στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της εφαρμοζόμενης τάσης, στο
μονωτικό υλικό. Επίσης οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή
μηδενισμού της τάσης, ή γενικότερα στην περιοχή μέγιστης χρονικής μεταβολής της,
ενώ οι εξωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται στην περιοχή όπου δεν μηδενίζεται
η τάση. Το αποτέλεσμα των παραπάνω, στην περίπτωση κρουστικών τάσεων είναι ότι οι
εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του μετώπου, ενώ οι
εξωτερικές κατά τη διάρκεια της ουράς της κρουστικής τάσης.
Στην ενόττ|τα 2.6, διαπιστώθηκε το συμπέρασμα ότι υπάρχει μια εττίδραση της
θερμοκρασίας στις μερικές εκκενώσεις (Partial Discharge ή PD) και παρατηρήθηκε μια
αλλαγή στο τεταρτημόριο εμφάνισης των μερικών εκκενώσεων.
Στην ενότητα 2.7, μια ομάδα επιστημόνων ασχολήθηκε με την μόνωση των υλικών
και τη διάγνωση των ηλεκτρικών μηχανών (DIAMAT). Η ομάδα αυτή εργάστηκε πάνω
στην ανάπτυξη νέων τεχνικών, ώστε να ελέγξουν και να εντοπίσουν την κατάσταση των
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η)χκτρικών μηχανών, ειδικά των μετασχηματιστών ισχύος και της ηλεκτρικής μόνωσής
τους.
Στην ενότητα 2.8, παρουσιάστηκε η γήρανση στα πολυμερή υλικά και παρατηρήθηκε
ότι τα ηλεκτρικά φορτία παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο, όταν παρουσιάζονται γύρω
από το πεδίο ατέλειες. Η γήρανση φαίνεται να προκαλείται από άμεση ή έμμεση
επίδραση των ηλεκτρικών φορτίων στο κενό που προκαλεί υποβάθμιση της μονωτικής
ικανότητας του πολυμερούς υλικού. Ακόμα οι πειραματικές τιμές κορυφής του φορτίου
είναι μεγαλύτερες από τις θεωρητικές.
Στην ενότητα 2.9, υπήρξε η παρουσία του μερικού εμπειρικού μοντέλου της
γήρανσης των μονωτικών υλικών υπό υψηλή τάση. Το μερικό εμπειρικό πρότυπο του
πολυσυντελεστή της γήρανσης προϋποθέτει την αλληλοεξάρτηση των παραγόντων
γήρανσης, έτσι ώστε να είναι σταθερή κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου
λειτουργίας.
Στην ενότητα 2.10, έγινε μια παρουσίαση του ηλεκτρικού δενδρίτη (electrical
treeing) βασισμένο σε θερμικούς και ηλεκτρικούς μηχανισμούς. Αυτό το μοντέλο
προβλέπει ότι ο συνολικός χρόνος στην αύξηση δενδριτών στην καταπόνηση του υλικού
είναι μεγαλύτερος για τη μεγαλύτερη διάσταση ενός ηλεκτρικού δενδρίτη, ενώ η διάρκεια
ζωής μειώνεται εκθετικά με τη αύξηση του πεδίου, καθώς και ο χρόνος ζωής της
μόνωσης είναι πιο σύντομος με υψηλή θερμοκρασία.
Στην ενότητα 2.11, μελετήθηκε μια διαδικασία που συνδέεται με τη γήρανση είναι η
συντήρηση συσκευών (όπως για παράδειγμα οι μετασχηματιστές ισχύος), για να
μπορέσουν οι συσκευές να λειτουργούν με ασφάλεια. Στο πείραμα αυτό ελέγχθηκε
προσεκτικά η αύξηση των υγροποιημένων οξειδωμένων προϊόντων, δηλαδή τα
παραπρο'ίόντα, που έχουν μια αρνητική επίπτωση στις διηλεκτρικές ιδιότητες της στερεός
μόνακτης, ελέγχεται προσεκτικά. Σαν ατιοτέλεσμα διαπιστώνεται ό π στο εσωτερικό του
μονωτικού λαδιού δημιουργούνται δύο κατηγορίες χημικών αντιδράσεων: Η πρώτη
κατηγορία είναι οι χημικές αντιδράσεις που οδηγούν στη δημιουργία των παραπροϊόντων
(π.χ. δημιουργία φυσαλίδων διοξειδίου του άνθρακα CO 2), ενώ η δεύτερη κατηγορία
χημικών αντιδράσεων (δευτεροβάθμιες) είναι αυτές που πραγματοποιούνται μ ε τ α ^ των
παραπροϊόντων (π.χ. νερού και διοξειδίου του θείου SO 2).
Στην ενότητα 2.12, παρουσιάστηκε η γήρανση του μονωτικού χαρτιού των
μετασχηματιστών στο φυσικό εστέρα (φυτικό έλαιο) με τα αποτελέσματα της αντοχής
τάνυσης στους 150°C και 170°C αντίστοιχα και παρουσιάστηκαν σε εικόνες, καθώς και
πώς είναι το χαρτί μετά από 4000 ώρες στους 150°C και 170°C. Οπτικά το χαρτί μέσα
στον φυσικό εστέρα παρουσίασε καταφανώς λιγότερη υποβάθμιση από αυτό μέσα στο
ορυκτέλαιο. Στους 150°C, αυτή η ισχύς των δύο χαρτιών πέφτει ελαφρώς σης 1000 και
2000 ώρες. Στις 4000 ώρες, η εκτατή ισχύς του χαρτιού σε ορυκτελαίου μειώνεται
περίπου στο 25% της αρχικής ισχύος. Η ισχύς και ο βαθμός πολυμερισμού
χρησιμοποιήθηκαν για να καθορίσουν τη γήρανση της μόνωσης χαρτιού.
Στην ενότητα 2.13, μελετι'ιθηκαν οι μερικές εκκενώσεις σε στερεά μονωτικά υλικά
πάχους ενός χιλιοστού (1mm) κατά την καταπόνησή τους υπό κρουστικές τάσεις
χειρισμών (250/2500μ5) και η προσέγγιση των φαινομένων γήρανσης που
αναπτύσσονται. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και η σταηστική επεξεργασία των
μετρήσεων σε πίνακες, καθώς και οι χαρακτηριστικές καμπύλες, τόσο για τη θετική όσο
και για τη αρνιγηκη πολικότητα ακίδας.
Στην ενότητα 2.14, έγινε μια παρουσίαση των μετρήσεων που έγιναν σε εργαστήριο
για τΐ]ν στατιστικι) ανάλυση και έρευνα του μηχανισμού των μερικών εκκενώσεων κατά
1T1V ηλεκτρική γήρανση στερεού μονωτικού υλικού σε περιβάλλον ατμοσφαιρικού αέρα,
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κατά την κατατιόνηση του με τυποποιημένη κρουστική τάση της μορφής I,2/50ps. Οι
μεταβολές στην καμπύλη της γραφικής παράστασης, οφεί>ο)νται σε κάποιον από τους
παραπάνω παράγοντες, οπότε άλματα στις καμπύλες φανερώνουν αλλαγές στην δομή
του υλικού. Στο υλικό της ενότητάς μας αυτό γίνεται και οπτικά εμφανές, αφού φτάνει
λόγω και της διάτρησης του υλικού στην εμφάνιση μιας οπής στο σημείο της ετατφής της
ακίδας, οπού εφαρμόστηκε πάνω εκεί η κρουστική τάση 1,2/50 με.
Τέλος στην ενότητα 2.15, παρουσιάστηκαν οι ηλεκτρικοί δενδρίτες, ελέγχοντάς τους
με προσομειώσεις διάδοσης. Οι προσομοιώσεις διάδοσης των ηλεκτρικών δενδριτών
έγιναν με τη βοήθεια του προγράμματος MATLAB. Το μοντέλο για τη διάδοση των
ηλεκτρικών δενδριτών στηρίζεται στην έννοια της μεταβολής της διηλεκτρικής σταθεράς
σε όλο τον όγκο του μονωτικού υλικού.
Παρακάτω ακολουθεί ένας πίνακας, ο οποίος αναφέρει, τα μονωτικά υλικά, τις
τάσεις και η ς θερμοκρασίες, που χρησιμοποιήθηκαν στα παραπάνω πειράματα.
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ΠΕΙΡΑΜΑ

Μ Ο ΝΩ ΤΙΚΟ ΥΑΙΚΟ

ΤΑΣΗ

Θ ΕΡΜ Ο Κ ΡΑ ΣΙΑ

2.1

Αυτομετασχη μ ατιστής,.Μ/Σ
Υψηλής Τάσης
Καλώδια υψηλής τάσης
XLPE
Χαρπί Κραφτ

220V AC

Θερμοκρασία
δωματίου
Θερμοκρασία
δωματίου
Θερμοκρασία
δωματίου
95“C, 115“C

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11
2.12
2.13

2.14

2.15

Στερεά
μόνωση
στους
μετασχηματιστές
Μερικές εκκενώσεις
σε
στερεά μονωτικά υλικά
Καλώδια υψηλής τάσης
XLPE
Διάφορα μονωτικά υλικά:
Χαρτί-λάδι,
πολυμερή,
σύνθετα...
Διάφορα μονωτικά υλικά:
Χαρτί-λάδι,
πολυμερή,
σύνθετα...
Μονωτικά
πολυμερή
σώματα
Διάφορα μονωτικά υλικά:
Χαρτί-λάδι,πολυμερή,
σύνθετα...
Ηλεκτρικός δενδρίτης στη
πολυμερή μόνωση
Χαρτί
στον
φυσικό
διηλεκτρικό εστέρα
Στερεά
μονωτικά
υλικά
πάχους
ενός
χιλιοστού
(d=lmm)
Χαρτί μετασχηματιστή υπό
κρουστική τάση

200V
200V
220V
26,6kV, 70kV
22kV,
11 kV
AC/DC
lOOkVrms/140
kVpeak
120kV/mm

Θερμοκρασία
δωματίου
Θερμοκρασία
δωματίου
Θερμοκρασία
δωματίου
Θερμοκρασία
δωματίου

9 kV/mm

170°C

220V

Θερμοκρασία
δωματίου

220V

Θερμοκρασία
δωματίου
22“C για 3 ημέρες,
105°C για 2,5ώρες
20 °C

200V
Διάφορες
τάσεις
Διάφορες
τάσεις

Περιβάλλον
ατμοσφαιρικού
αέρα
20 kV
Ηλεκτρικός δενδρίτης
Θερμοκρασία
δωματίου
Πίνακας 11: Τα πειράματα που χρησιμοποιήθηκαν στην ερνασϊα, με το μονωτικό
υλικό, την τάση και την θερμοκρασία, που χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε από αυτά.
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