Χρήση συνθετικών πολυµερικών υλικών σε δίκτυα υψηλής
τάσης για την αντιµετώπιση του
προβλήµατος της ρύπανσης των
µονωτήρων
του ∆ρ. Κυριάκου Σιδεράκη

εγκαταστάσεων µε τάση λειτουργίας που
φθάνει σήµερα µέχρι και τα 1000kV.
Εκτός όµως από τον ατµοσφαιρικό αέρα,
απαιτείται η χρήση και µονωτήρων, δηλαδή
διατάξεων από στερεά διηλεκτρικά. Οι µονωτήρες εξασφαλίζουν τη διαµόρφωση των
απαραίτητων διακένων αέρος, αναλαµβάνοντας την υποστήριξη ή την ανάρτηση των
αγωγών υψηλής τάσης. Αποτελούν τη δεύτερη συνιστώσα του µονωτικού συστήµατος, η οποία όµως πρέπει σε κάθε
περίπτωση να λειτουργεί αξιόπιστα, δεδοµένου ότι αρκεί η αστοχία ενός µόλις
µονωτήρα για να τεθεί εκτός λειτουργίας ένα τµήµα ενός δικτύου ή και ένα
δίκτυο συνολικά. Έτσι, λαµβάνοντας
υπόψη το ηλεκτρικό και το µηχανικό
έργο ενός µονωτήρα, αλλά και το γεγονός ότι µια υπαίθρια εγκατάσταση
είναι εκτεθειµένη στην επίδραση του
περιβάλλοντος, διατίθενται διάφοροι
τύποι µονωτήρων σε σχέση µε το
υλικό κατασκευής, τη γεωµετρία και το
πρόσθετο έργο που αναλαµβάνουν.

έρευνα

Εισαγωγή
Τα δίκτυα Μεταφοράς και ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας απαρτίζονται κυρίως
από υπαίθριες εγκαταστάσεις υψηλής
τάσης, όπως οι υποσταθµοί και οι γραµµές
µεταφοράς. Στις εγκαταστάσεις αυτές, βασική συνιστώσα µόνωσης είναι ο ατµοσφαιρικός αέρας, ο οποίος προσφέρει
σηµαντικά πλεονεκτήµατα, µε κυριότερο το
µηδενικό κόστος χρήσης. Έτσι, είναι εφικτή και οικονοµικά αποδεκτή, η κατασκευή

Η βασική διάκριση αφορά το υλικό
κατασκευής, όπου υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες: οι κεραµικοί, αυτοί δηλαδή που έχουν κέλυφος κατασκευασµένο από πορσελάνη ή γυαλί
και οι µη κεραµικοί, όπου το κέλυφος
κατασκευάζεται από συνθετικά υλικά,
όπως το Silicone Rubber. Η πρώτη κατηγορία χρησιµοποιείται ήδη από τα
πρώτα βήµατα ανάπτυξης των δικτύων
Σχήµα 1. Μονωτήρες αναρτήσεως σε Γραµµή υψηλής τάσης και µέχρι και τη δεκαετία
Μεταφοράς 150kV του Συστήµατος Κρήτης
του 1990 αποτελούσε τη συνήθη επιΚ. Σιδεράκης: Καθηγητής Εφαρµογών στο Τµήµα Ηλεκτρολογίας- ksiderakis@staff.teicrete.gr
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λογή. Η δεύτερη κατηγορία διατέθηκε στην
αγορά στα τέλη της δεκαετίας του 1960,
κυρίως µε σκοπό τη µείωση του βάρους
των µονωτήρων, έγινε όµως αποδεκτή από
τις ηλεκτρικές εταιρίες τα τελευταία 10 µε
15 χρόνια, µετά από σηµαντική ερευνητική
δουλειά σε παγκόσµιο επίπεδο σε σχέση
µε τη διαχρονική απόδοση τους και κυρίως
λόγω της καλύτερης συµπεριφοράς των
µονωτήρων αυτών σε συνθήκες ρύπανσης.

να περιγράψει την υποβάθµιση της συµπεριφοράς των µονωτήρων, εξαιτίας της εναπόθεσης στην επιφάνεια τους ρύπων, που
έχουν ή µπορεί να αποκτήσουν ηλεκτρική
αγωγιµότητα. Κάτι τέτοιο µπορεί να µεταβάλει πλήρως τη συµπεριφορά ενός µονωτήρα και να οδηγήσει σε αστοχία του, υπό
ονοµαστική τάση λειτουργίας. Πρόκειται για
ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα, το οποίο εν συντοµία περιγράφεται στο διάγραµµα του
σχήµατος 2.

Το πρόβληµα της ρύπανσης των µονωτήρων.
Ο όρος ρύπανση στην περίπτωση των
δικτύων υψηλής τάσης, χρησιµοποιείται για

Στην Κρήτη συναντάται ιδιαίτερα έντονο
πρόβληµα µε τους µονωτήρες, ειδικά το
διάστηµα από τον Αύγουστο µέχρι και τον
Οκτώβριο, που έχει συχνά ως αποτέλεσµα

α)

β)

Σχήµα 2. (α) Η εξέλιξη του φαινοµένου της ρύπανσης σε στάδια (β) Υπερπήδηση
µονωτήρα πορσελάνης 150kV σε δοκιµή τεχνητής ρύπανσης, στο σταθµό δοκιµής µονωτήρων της ∆ΕΗ Α.Ε. στα Λινοπεράµατα
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πολύωρες διακοπές τροφοδότησης και υποβάθµιση της ποιότητας παροχής των δικτύων. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι για
πολλά χρόνια αποτελούσε την κύρια αιτία
σφαλµάτων στο δίκτυο
µεταφοράς υψηλής τάσης
του νησιού, όπως φαίνεται
και από το γράφηµα του
σχήµατος 3, απαιτώντας
παράλληλα πολύ χρόνο
και κόπο για τον έγκαιρο
καθαρισµό των µονωτήρων (σχήµα 4).
Από το 2000 όµως και Σχήµα 3. Σφάλµατα στο ∆ίκτυο Μεταφοράς 66kV και
µετά, η κατάσταση αυτή 150kV της Κρήτης (συνολικά και λόγω ρύπανσης)
έχει αντιστραφεί, κάτι που
κών, αποδίδεται στις ιδιότητες της επιφάοφείλεται αφενός στην εµπειρία που έχει
νειας τους σε σχέση µε το νερό. Τα υλικά
αποκτηθεί από τη ∆ΕΗ Α.Ε. σε επίπεδο
αυτά, ως αποτέλεσµα της χηµικής δοµής
Κρήτης, αλλά και κυρίως στη µαζική εισατους, εµφανίζουν υδρόφοβη συµπεριφορά,
γωγή νέων συνθετικών πολυµερικών υλιη οποία διατηρείται και µετά την επικάθιση
κών.
ρύπων µε υδρόφιλη συµπεριφορά, µε το
σχετικό µηχανισµό να αναλύεται παρακάτω.
Υδρόφοβα συνθετικά υλικά
Έτσι, είναι αδύνατη η διαβροχή της επιφάΗ αναβάθµιση της συµπεριφοράς των
νειας από νερό και εποµένως καταστέλλεται
υπαίθριων µονώσεων, που επιτυγχάνεται
η ανάπτυξη αγώγιµου επιφανειακού φιλµ,
µε τη χρήση συνθετικών πολυµερικών υλιπου αποτελεί προϋπόθεση για την εµφάνιση του
προβλήµατος της ρύπανσης.
Στην Κρήτη έχουν ήδη
χρησιµοποιηθεί
υδρόφοβα πολυµερικά υλικά
στα δίκτυα Μεταφοράς,
τόσο στη µορφή µονωτήρων όσο και επικαλύψεων. Η πρώτη τοποθέτηση συνθετικού µονωτήρα έλαβε χώρα στα
τέλη της δεκαετίας του
1970, µε έναν περιορισµένο αριθµό µονωτήρων
Σχήµα 4. Καθαρισµός Γραµµής Μεταφοράς 150kV του µε βασικό υλικό το PTFE ή
Teflon. Οι µονωτήρες αυ-

Συστήµατος Κρήτης, υπό τάση, µε ελικόπτερο
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Μετρήσεις του ρεύµατος
διαρροής σε πραγµατικές
συνθήκες
Για την αξιολόγηση
της συµπεριφοράς των
πολυµερικών µονωτήρων στις συνθήκες της
Κρήτης, πραγµατοποιούνται συνεχώς από το
2000 µετρήσεις του επιφανειακού
ρεύµατος
τους, το οποίο ονοµάζεται ρεύµα διαρροής. Για
το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της συνεργασίας της
Σχήµα 5. Υδρόφοβη επιφανειακή συµπεριφορά σε µο- ∆ΕΗ Α.Ε. µε το Τµήµα
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ
νωτήρα πορσελάνης µε επικάλυψη από RTV SIR
Κρήτης (∆ρ. Κ. Σιδεράκης, ∆ρ. Ε. ∆ρακάκης) και
τοί είχαν εξαιρετική συµπεριφορά ως προς
το
Πανεπιστήµιο
Πατρών,
έχουµε εγκατατη ρύπανση, εµφάνισαν όµως προβλήµατα
στήσει
κατάλληλα
µετρητικά
συστήµατα σε
µηχανικής ακεραιότητας του πυρήνα, τα
οποία λύθηκαν σε επόµενες γενιές, ενώ
αξίζει να σηµειωθεί ότι κάποιοι από αυτούς
είναι σε λειτουργία µέχρι και σήµερα. Η
εφαρµογή όµως πολυµερικών υλικών σε
µεγαλύτερη κλίµακα ξεκίνησε το 2000,
τόσο µε την τοποθέτηση µονωτήρων σε
Γραµµές Μεταφοράς, όσο και επικαλύψεων σε υποσταθµούς.
Ιδιαίτερα για τις επικαλύψεις, των υλικών δηλαδή που τοποθετούνται επί των
κεραµικών µονωτήρων για να τους αποδώσουν υδρόφοβα χαρακτηριστικά (Σχήµα
5), αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Κρήτη έχει
λάβει χώρα µια εξαιρετικά µεγάλης κλίµακας εφαρµογή (∆ΕΗ Α.Ε./Τ.∆.Μ.Κρ. – Ρ.
και Πανεπιστήµιο Πατρών, Καθηγητές ∆.
Αγορής και Κ. Σιδεράκης), µε την πλειοψηφία των υποσταθµών να είναι επικαλυµµένη σε ποσοστό 100%.
Ως αποτέλεσµα της υιοθέτησης των
συνθετικών υλικών, έχουν περιοριστεί σηµαντικά τα σφάλµατα λόγω ρύπανσης
καθώς και οι απαιτήσεις συντήρησης και
καθαρισµού των µονωτήρων µε σηµαντικά
οφέλη τόσο τεχνικά και οικονοµικά, όσο
και κοινωνικά.
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Σχήµα 6. ∆ιάταξη συλλογής του ρεύµατος διαρροής στην περίπτωση ενός µονωτήρα στηρίξεως.
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εγκαταστάσεις 150kV
στην Κρήτη, όπου διερευνάται η συµπεριφορά µονωτήρων διαφόρων τύπων και υλικών. Μια αναπαράσταση ενός τέτοιου
συστήµατος φαίνεται
στο σχήµα 6, ενώ στο
σχήµα 7 παρουσιάζονται τα µηνιαία επίπεδα
επιφανειακής δραστηριότητας (Accumulated
Charge), σε µονωτήρες
πορσελάνης 150kV µε
ή χωρίς επικάλυψη από
υδρόφοβο πολυµερικό Σχήµα 7. Μέσο µηνιαίο συσσωρευµένο φορτίο σε µονωυλικό RTV SIR. Είναι εµ- τήρες 150kV µε και χωρις επικάλυψη από RTV SIR
φανής η βελτίωση της
χηµικής δοµής των υπόψη υλικών, είναι
συµπεριφοράς που επιτυγχάνεται µε τη
αναµενόµενη η εµφάνιση µηχανισµών γήχρήση του πολυµερικού υλικού, για τους
ρανσης, ικανών να υποβαθµίσουν ή και να
µήνες του καλοκαιριού όπου και παρατηεξαλείψουν την υδρόφοβη ικανότητα.
ρείται και το µεγάλο πρόβληµα. Αξίζει δε
Ακόµη όµως και αν δεν συµβεί κάτι τέτοιο,
να σηµειωθεί ότι οι υπό επιτήρηση µονωη απώλεια της υδροφοβίας είναι αναµενότήρες πορσελάνης έχουν καθαριστεί δύο
µενη κατά τη λειτουργία σε πραγµατικές
φορές το υπόψη διάστηµα, ενώ αυτοί µε
συνθήκες, αφού το στρώµα των ρύπων που
την επικάλυψη καµία.
θα προκύψει, έχει υδρόφιλη συµπεριφορά.
Αυτό συνεπώς που ουσιαστικά ενδιαφέρει,
Επιφανειακή υδροφοβία σε πραγµατικές
δεν είναι απλά η επιφάνεια να έχει υδρόσυνθήκες
φοβα χαρακτηριστικά, αλλά να διατηρεί τα
Η διατήρηση της υδρόφοβης επιφανειχαρακτηριστικά αυτά, όταν, εκτεθειµένη στο
ακής συµπεριφοράς αποτελεί προϋπόθεση
περιβάλλον, καλυφθεί από ένα υδρόφιλο
για την αποτελεσµατική λειτουργία των ποστρώµα ρύπων (σχήµα 8).
λυµερικών υλικών σε µονωτήρες. ∆εδοµένου ότι αυτή είναι αποτέλεσµα της

Σχήµα 8. Μονωτήρας πορσελάνης
τύπου cap and pin µε επικάλυψη από
RTV SIR, όπου διακρίνεται η υδρόφοβη συµπεριφορά παρά την παρουσία επιφανειακού στρώµατος ρύπων
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Η δυνατότητα µεταβολής της συµπεριφοράς του στρώµατος των ρύπων από
υδρόφιλη σε υδρόφοβη, αποτελεί ένα
από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του
Silicone Rubber, στην οποία µάλιστα οφείλεται ως ένα βαθµό η επικράτηση του συγκεκριµένου υλικού σήµερα, σε εφαρµογές υπαίθριων µονώσεων. Ο µηχανισµός που κρύβεται πίσω από αυτήν,
αφορά την κίνηση µορίων χαµηλού µοριακού βάρους του υλικού, από τον όγκο
του προς την επιφάνεια, τα οποία στη συνέχεια διεισδύουν στο στρώµα των ρύπων.
Η κίνηση αυτή, όπως είναι αναµενόµενο, χαρακτηρίζεται από ένα πεπερασµένο χρόνο, γνωστός και ως χρόνος
ανάκαµψης, δηλαδή το χρονικό διάστηµα,
από τη στιγµή που χάνεται η επιφανειακή
υδροφοβία, λόγω της συγκέντρωσης των
ρύπων, µέχρι ο µηχανισµός ανάκαµψης να
επιτύχει εκ νέου υδρόφοβη συµπεριφορά.
Ο χρόνος αυτός είναι ιδιαίτερα σηµαντικός,
δεδοµένου ότι για το ενδιάµεσο χρονικό
διάστηµα, η επιφάνεια έχει υδρόφιλη συµπεριφορά και συνήθως κυµαίνεται από
κάποιες ώρες µέχρι και ηµέρες, ανάλογα
µε τις συνθήκες λειτουργίας και την κατάσταση του υλικού.
Ο ακριβής χρόνος ανάκαµψης εξαρτάται από διάφορες παραµέτρους, όπως:
(α) την ποσότητα των µορίων χαµηλού
µοριακού βάρους, η οποία καθορίζεται τόσο από την αρχική διαδικασία
κατασκευής του υλικού όσο και από
διάφορους µηχανισµούς, όπως οι εκκενώσεις corona, UV κ.α..
(β) την ποιότητα των µορίων χαµηλού µοριακού βάρους, αν δηλαδή η
κύρια πολυµερική αλυσίδα είναι ευθύγραµµη ή κυκλική.
(γ) τη θέση που έχουν τα µόρια χαµηλού
µοριακού βάρους στον όγκο του υλικού, δεδοµένου ότι όσο πιο µακριά
είναι από την επιφάνεια, τόσο µεγαλύτερη απόσταση πρέπει να καλυφθεί,
(δ) τη σύνθεση - δοµή του υλικού, η

οποία καθορίζει την ευκολία κίνησης
των µορίων προς την επιφάνεια,
(ε) τη θερµοκρασία
(στ) το είδος των ρύπων, δεδοµένου ότι
απαιτείται η διείσδυση και κίνηση των
µορίων χαµηλού µοριακού βάρους
στο επιφανειακό στρώµα των ρύπων.
Αξιολόγηση της επιφανειακής υδροφοβίας
στο εργαστήριο
Με στόχο τη διερεύνηση και αξιολόγηση της συµπεριφοράς των πολυµερικών
υλικών σε µονωτήρες και ιδιαίτερα την επίδραση που έχουν στην απόδοση τους η
δοµή των υλικών και οι διάφοροι µηχανισµοί γήρανσης, απαιτείται η εργαστηριακή
διερεύνηση της λειτουργικότητας των υλικών σε ελεγχόµενες συνθήκες. Στο πλαίσιο
αυτό, αλλά και µε βάση την ερευνητική
συνεργασία που υπάρχει µε τη ∆ΕΗ Α.Ε.
(∆ρ. Κ. Σιδεράκης και ∆ρ. Ε. ∆ρακάκης),
προετοιµάζονται σε εργαστηριακό χώρο
του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Κρήτης, οι υποδοµές για τη διενέργεια τεσσάρων τύπων εργαστηριακών δοκιµών, οι
οποίες είναι:
• ∆οκιµή 1: ∆οκιµή του κεκλιµένου επιπέδου
Σκοπός της δοκιµής αυτής, είναι η αξιολόγηση της αντοχής των υλικών σε επιφανειακή ηλεκτρική δραστηριότητα, η
οποία µπορεί να οδηγήσει σε ανάπτυξη
αγώγιµων καναλιών άνθρακα (tracking)
και σε διάβρωση (erosion). Τα υλικά
δοκιµάζονται σε µορφή πλακιδίου, στο
οποίο προσαρµόζονται κατάλληλα
ηλεκτρόδια (σχήµα 9), όπου διοχετεύεται διάλυµα ηλεκτρολύτη κατάλληλης
αγωγιµότητας. Παράµετρος αξιολόγησης είναι το επιφανειακό ρεύµα διαρροής.
• ∆οκιµή 2: ∆οκιµή Dynamic Drop
Η δοκιµή Dynamic Drop υλοποιείται µε
σκοπό τη διερεύνηση της ευστάθειας
της επιφανειακής υδροφοβίας, υπό
ηλεκτρική καταπόνηση και παρουσία
ηλεκτρολύτη. Στην περίπτωση αυτή επί-
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(σχήµα 10). Παράµετρος αξιολόγησης
και στην περίπτωση αυτή είναι το επιφανειακό ρεύµα διαρροής.

έρευνα

σης, τα υλικά τίθενται σε δοκιµή υπό τη
µορφή πλακιδίου, αλλά χρησιµοποιούνται ηλεκτρόδια άλλου τύπου, σε
σχέση µε την δοκιµή 1, ενώ αλλάζει και

Σχήµα 10. Η διάταξη της δοκιµής Dynamic Drop (δοκιµή 2)
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Σχήµα 11. Η διάταξη της δοκιµής 3 για την καταπόνηση µε Corona

• ∆οκιµή 3: Καταπόνηση Corona
Το φαινόµενο corona έχει σηµαντικό
ρόλο, καθώς είναι σίγουρο ότι στην επιφάνεια των υλικών θα αναπτυχθούν εκκενώσεις αυτού του τύπου, εξαιτίας της
παραµόρφωσης του ηλεκτρικού πεδίου
που προκαλείται από τις σταγόνες του
νερού (υδρόφοβη επιφάνεια). Για την
εργαστηριακή διερεύνηση της επίδρασης corona, η καταπόνηση των υλικών
υλοποιείται χρησιµοποιώντας ηλεκτρόδιο κατάλληλης γεωµετρίας, ενώ και
στην περίπτωση αυτή τα υλικά καταπονούνται υπό µορφή πλακιδίου. Παράµετρος αξιολόγησης στην περίπτωση
αυτή είναι η ενέργεια που τροφοδοτείται στην εκκένωση
• ∆οκιµή 4: Μελέτη του ρυθµού ανάκαµψης µε την εφαρµογή πρότυπου
ρύπου
Ο ρυθµός ανάκαµψης της υδροφοβίας
είναι µια ιδιαίτερα σηµαντική παράµετρος. Αξιολογείται καλύπτοντας την επιφάνεια µε έναν πρότυπο ρύπο και στη
συνέχεια, µετρώντας την επιφανειακή
υδροφοβία σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
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Οι παραπάνω τεχνικές αποτελούν αυτόνοµες εργαστηριακές δοκιµές. Ο συνδυασµός τους όµως επιτρέπει τη συνολική
αξιολόγηση της επιφανειακής συµπεριφοράς των υλικών σε συνθήκες ρύπανσης.
Παράλληλα, σε συνεργασία µε το διατµηµατικό εργαστήριο της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης «Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και
Φωτονικής», υπάρχει η δυνατότητα πραγµατοποίησης και εξειδικευµένων µετρήσεων σε επίπεδο υλικών, όπως µετρήσεις
φασµατοσκοπίας (UV και FTIR), µετρήσεις
στοιχειακής ανάλυσης EDX (Energy Dispersive X-ray Analysis), µετρήσεις µορφολογίας επιφάνειας SEM και χαρακτηρισµός
επιφανειακής υδροφοβίας.
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