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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Στην συγκεκριμένη εργασία διερευνάται η συμπεριφορά τεσσάρων μονωτήρων υψηλής τάσης, στον 
παράκτιο σταθμό δοκιμής μονωτήρων της ∆ΕΗ/∆∆Ν, στο Ηράκλειο Κρήτης. ∆ύο από αυτούς τους μονωτήρες 
είναι συνθετικοί από HTV SIR ενώ οι άλλοι δύο κεραμικοί με επικάλυψη από RTV SIR. Και οι τέσσερις 
τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο και για το ίδιο χρονικό διάστημα, ενώ η συμπεριφορά τους 
καταγράφηκε με την μέτρηση του ρεύματος διαρροής. Επιπλέον η επιλογή των κεραμικών cap and pin 
μονωτήρων, έγινε κατά τρόπο τέτοιο ώστε να επιτευχθεί το ίδιο μήκος ερπυσμού. Οι μετρήσεις που έγιναν, 
απεκάλυψαν σημαντικές διαφορές στην επιφανειακή συμπεριφορά των δύο τύπων μονωτήρων, παρά το 
γεγονός ότι οι επιβαλλόμενες καταπονήσεις, περιβαλλοντικές και ηλεκτρικές ήταν οι ίδιες. Στο πλαίσιο αυτό 
διερευνάται περεταίρω η επιφανειακή συμπεριφορά μέσω των μετρήσεων του ρεύματος διαρροής, με σκοπό 
τον προσδιορισμό επιπλέον παραμέτρων που επηρεάζουν την επιφανειακή συμπεριφορά. 
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ABSTRACT 
The comparative performance of four 150kV insulators at the PPC coastal test station in Iraklion, Crete, is 
investigated in this paper. Two of these insulators were HTV SIR composite insulators and the other two 
RTV SIR coated ceramic insulators. In addition all of them had the same creepage distance and were put in 
test, at the same place and for the same time. The performance evaluation was implemented by continuous 
leakage current measurements, performed by a dedicated DAQ system. The leakage current measurements 
performed, revealed differences to the surface activity observed on the investigated insulators, although all 
were exposed under the same stress conditions. The possible parameters that determined the observed 
differences are further investigated.    
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το ελαστομερές της σιλικόνης (Silicone Rubber, SIR) αποτελεί σήμερα την βέλτιστη επιλογή για την μόνωση 
υπαίθριων εγκαταστάσεων Υψηλής Τάσης, όπως Υποσταθμοί και Γραμμές Μεταφοράς [1, 2]. Σημαντικό 
πλεονέκτημα του, αποτελεί η σαφώς αναβαθμισμένη συμπεριφορά που επιδεικνύει σε συνθήκες ρύπανσης. 
Αυτή οφείλεται στις ιδιότητες της επιφάνειας του υλικού και ιδιαίτερα στην ικανότητα του να διατηρεί 
υδρόφοβα χαρακτηριστικά, ακόμη και μετά την επικάθιση στην επιφάνεια υδρόφιλων ρύπων.  Η ικανότητα 
αυτή, γνωστή και ως ευστάθεια της επιφανειακής υδροφοβίας (Hydrophobicity Stability) [2, 3], αποκτά 
ιδιαίτερη σημασία σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, όπου παρατηρούνται κύκλοι απώλειας και 
ανάκαμψης της υδροφοβίας στενά συνδεδεμένοι με τις συνθήκες καταπόνησης αλλά και τον βαθμό 
γήρανσης. 
Το SIR διατίθεται στην αγορά σε τρεις διαφορετικές μορφές, όλες βασισμένες στο ίδιο βασικό πολυμερές, 
την πολύδιμέθυλσιλοξάνη (Polydimethylsiloxane, PDMS) [1]. Ο παράγοντας διαφοροποίησης είναι η 
διαδικασία βουλκανισμού, δηλαδή του μηχανισμού ανάπτυξης δεσμών μεταξύ των μακρομορίων. Οι τρεις 
αυτές μορφές και το σύνηθες πεδίο εφαρμογής τους φαίνονται στον πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1. ∆ιαθέσιμες μορφές Silicone Rubber και χρήσεις.   

1 RTV SIR (Room Temperature Vulcanized) 

 (i) Ενός συστατικού Βουλκανισμός σε θερμοκρασία δωματίου με την 
συμβολή της υγρασίας στην ατμόσφαιρα. 

Επικαλύψεις μονωτήρων 
(Coatings) 

 (ii) ∆ύο συστατικών Βουλκανισμός με την ένωση των δύο συστατικών σε 
θερμοκρασία 60οC  - 

2 LSR SIR (Liquid Silicone 
Rubber) 

Βουλκανισμός σε θερμοκρασία 150οC - 200οC Συνθετικοί μονωτήρες  

4 HTV SIR (High 
Temperature Vulcanized) 

Βουλκανισμός σε υψηλή θερμοκρασία > 200οC και 
πίεση  Συνθετικοί μονωτήρες 

 
Οι επικαλύψεις μονωτήρων βρίσκουν εφαρμογή συνήθως σε υποσταθμούς, όπου το κόστος αντικατάστασης 
των μονωτήρων είναι σημαντικό και υπάρχει ζήτημα διαθεσιμότητας μονωτήρων με συνθετικό κέλυφος σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες [4]. Παράλληλα η διαδικασία τοποθέτησης είναι σχετικά εύκολη δεδομένης της 
γεωγραφικής συγκέντρωσης του εξοπλισμού. Οι άλλοι δύο τύποι βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στις Γραμμές 
Μεταφοράς, δεδομένου ότι το κόστος αντικατάστασης των κεραμικών είναι μικρότερο από ότι το κόστος 
επικάλυψής τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου κεραμικοί μονωτήρες με επικάλυψη 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε Γραμμές Μεταφοράς ενώ τελευταία άρχισαν να διατίθενται και κεραμικοί μονωτήρες 
επικαλυμμένοι από τον κατασκευαστή [5]. Μια τυπική εφαρμογή, είναι η χρήση επικαλυμμένων κεραμικών 
μονωτήρων, αντί συνθετικών, σε περιπτώσεις όπου επιδιώκεται μείωση του αξονικού μήκους του μονωτήρα 
διατηρώντας το απαιτούμενο μήκος ερπυσμού (σχήμα 1α). Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι εφικτό σε συνάρτηση 
και με την γεωμετρία του κεραμικού μονωτήρα. Μια άλλη εφαρμογή αφορά περιπτώσεις καταστροφής 
μονωτήρων λόγω επιθέσεων πτηνών τα οποία αποκόπτουν τμήματα του κελύφους των μονωτήρων (σχήμα 
1β), με κίνδυνο αποκάλυψης του πυρήνα και θραύσης αυτού. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η χρήση κεραμικών 
επικαλυμμένων μονωτήρων μπορεί να προσφέρει λύση, διατηρώντας την επιθυμητή υδρόφοβη 
συμπεριφορά. 
 

(α) (β) 
Σχήμα 1.  (α) Μονωτήρες κεραμικοί με επικάλυψη από RTV SIR και συνθετικοί HTV SIR, στον ίδιο πυλώνα, σε Γραμμή 

Μεταφοράς 150kV του Συστήματος Μεταφοράς Κρήτης, (β) Μονωτήρες μετά από επίθεση μεγάλων πτηνών, 
σε Γραμμή Μεταφοράς 150kV του Συστήματος Μεταφοράς Κρήτης. 

Μονωτήρες 
πορσελάνης με 

επικάλυψη RTV SIR 

Συνθετικοί 
Μονωτήρες ΗTV SIR 



Σημαντικό ερώτημα είναι η συγκριτική συμπεριφορά των δύο τεχνικών, δηλαδή της χρήσης κεραμικών 
μονωτήρων με επικάλυψη από RTV SIR και συνθετικών μονωτήρων κατασκευασμένων από HTV ή LSR SIR. 
Η σύγκριση δεν είναι εύκολη, καθώς αφορά τόσο την ηλεκτρική συμπεριφορά των μονωτήρων όσο και την 
αντοχή σε πιθανούς μηχανισμούς γήρανσης. Στην εργασία αυτή διερευνάται το πρώτο μέρος, δηλαδή η 
ηλεκτρική συμπεριφορά, σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας, με βάση μετρήσεις στον σταθμό δοκιμής 
μονωτήρων της ∆ΕΗ Α.Ε. στα Λινοπεράματα Κρήτης.  
    
2. Ο ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ/ΔΔΝ 
 
Η δοκιμή μονωτήρων σε υπαίθριους σταθμούς δοκιμής γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής σε παγκόσμια 
κλίμακα, αποκτώντας βαρύνουσα σημασία τόσο για την αξιολόγηση όσο και για την επιλογή των μονωτήρων 
[6]. Παρά το γεγονός ότι απαιτούνται μεγαλύτεροι χρόνοι δοκιμής, υπάρχει σαφώς υψηλότερη εμπιστοσύνη 
στα αποτελέσματα τέτοιων σταθμών σε σχέση με τις δοκιμές στο εργαστήριο, δεδομένου ότι τόσο η 
ηλεκτρική όσο και η περιβαλλοντική καταπόνηση που υφίστανται οι μονωτήρες σε υπαίθριους σταθμούς 
δοκιμής είναι παραπλήσιες, αν όχι ταυτόσημες, με αυτές που καταγράφονται σε πραγματικές συνθήκες. 
Ταυτόχρονα παρέχονται όλες οι προϋποθέσεις για την παρακολούθηση των μονωτήρων, σε όλο το φάσμα 
της λειτουργίας τους, μέχρι και την περίπτωση της υπερπήδησης (flashover). Μία τέτοια υπερπήδηση, αξίζει 
να σημειωθεί ότι λαμβάνει χώρα υπό πραγματικές συνθήκες τόσο σε σχέση με το περιβάλλον όσο και με το 
δίκτυο (ισχύς βραχυκυκλώσεως), επιτρέποντας την εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων, όπως για 
παράδειγμα την πιθανότητα ανάφλεξης ενός μονωτήρα, ή αποκάλυψης του πυρήνα στα σημεία επαφής του 
τόξου.  
Στο πλαίσιο αυτό, και δεδομένου ότι η χρήση συνθετικών υλικών, μονωτήρων ή επικαλύψεων αποτελεί 
πλέον αποδεκτή πρακτική για την επιχείρηση [7], η ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Νήσων της ∆ΕΗ Α.Ε. προχώρησε 
στην ανάπτυξη ενός υπαίθριου σταθμού δοκιμών [8], με δυνατότητα δοκιμής μονωτήρων 20kV και 150kV.  
O σταθμός βρίσκεται στα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου, στον ευρύτερο χώρο του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και 
σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από την ακτή, όπως φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 2α. Έχουν 
προβλεφθεί τρεις χώροι δοκιμών, ο πρώτος για μονωτήρες στηρίξεως 150kV, ο δεύτερος για μονωτήρες 
αναρτήσεως 150kV και ο τρίτος για μονωτήρες 20kV, στηρίξεως και αναρτήσεως. Ο σταθμός τροφοδοτείται 
από μια αφιερωμένη Γραμμή Μεταφοράς 20kV, από υποσταθμό 150kV/20kV στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων. Στον 
χώρο του σταθμού υπάρχει μετασχηματιστής 12,5MVA, 20kV/150kV (σχήμα 2β), για την ανύψωση της τάσης 
καθώς και ο απαραίτητος εξοπλισμός (διακόπτες ισχύος, αποζεύκτες, μετασχηματιστές μετρήσεων κλπ) για 
την ασφαλή λειτουργία του σταθμού.  
 

 
(α) (β) 

Σχήμα 2. (α) Ο σταθμός δοκιμής μονωτήρων της ∆ΕΗ/∆∆Ν στα Λινοπεράματα Κρήτης και (β) ο μετασχηματιστής 
ισχύος 12,5MVA, 20kV/150kV του σταθμού. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός είχε τεθεί εκτός λειτουργίας ως συνέπεια  
αναβαθμίσεων σε υποσταθμούς 150kV/20kV και επιλέχθηκε με γνώμονα την μείωση του κόστους. Για να 
αξιοποιηθεί αυτός ο εξοπλισμός ήταν συχνά αναγκαία η εφαρμογή προσαρμογών. Τυπικό παράδειγμα 
αποτελεί ο Μετασχηματιστής 12,5MVA, 20kV/150kV (σχήμα 2β). Πρόκειται για έναν μετασχηματιστή 
υποβιβασμού, ο οποίος ήταν σε λειτουργία επί σειρά ετών στον Υποσταθμό 150kV/20kV της Σητείας και 
αντικαταστάθηκε από μετασχηματιστή μεγαλύτερης ισχύος (25MVA). Το πρόβλημα που προέκυψε ήταν η 
συνδεσμολογία του μετασχηματιστή, ο οποίος στην πλευρά των 150KV ήταν συνδεδεμένος σε τρίγωνο. Κάτι 
τέτοιο ουσιαστικά δεν επέτρεπε την πραγματοποίηση μονοφασικών σφαλμάτων προς γη και ως εκ τούτου 
δεν ήταν δυνατή η δοκιμή μονωτήρων. Η λύση που δόθηκε ήταν η σύνδεση ενός εκ των πόλων του 



τριγώνου στην γη και η προσαρμογή του λόγου του μετασχηματιστή ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή τάση 
εξόδου. Στο σχήμα 3 φαίνεται το μονογραμμικό διάγραμμα του σταθμού ενώ στο σχήμα 2β, όπου φαίνεται ο 
μετασχηματιστής ισχύος του σταθμού, διακρίνεται η σύνδεση του τριγώνου στην γη.         
 

 
Σχήμα 3 Το μονογραμμικό διάγραμμα του σταθμού δοκιμής μονωτήρων της ∆ΕΗ/∆∆Ν 

στα Λινοπεράματα Κρήτης  
 
3. Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ - ΔΟΚΙΜΙΑ 

Η δοκιμή που περιγράφεται στην παρούσα εργασία αφορά την συγκριτική παρακολούθηση τεσσάρων 
μονωτήρων 150kV, δύο εκ των οποίων συνθετικών (HTV SIR) και άλλων δύο επικαλυμμένων κεραμικών 
(RTV SIR). Πρόκειται για μονωτήρες που χρησιμοποιούνται στο Σύστημα Μεταφοράς 150kV της Κρήτης και 
επιλέχθηκαν κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να δέχονται την ίδια ηλεκτρική καταπόνηση (kV/mm). Τα 
χαρακτηριστικά των μονωτήρων αυτών φαίνονται στον πίνακα 2. Επιπλέον στην φωτογραφία του σχήματος 
4 φαίνονται οι υπόψη μονωτήρες, τοποθετημένοι στον σταθμό δοκιμών της ∆∆Ν/∆ΕΗ. 

   Πίνακας 2. Τα χαρακτηριστικά των μονωτήρων της δοκιμής 

∆οκίμιο Τύπος Υλικό Μήκος ερπυσμού 
(mm) 

Αξονικό  
μήκος (mm) 

Στάθμη μόνωσης 
(mm/kV) Γεωμετρία 

1 Συνθετικός HTV SIR 6255 1965 36,8 Αεροδ/κός 

2 Συνθετικός HTV SIR 6255 1965 36,8 Αεροδ/κός 

3 Κεραμικός – Με επικάλυψη Γυαλί, RTV SIR 6240 2032 36,7 Ομίχλης 

4 Κεραμικός – Με επικάλυψη Γυαλί, RTV SIR 6240 2032 36,7 Ομίχλης 

 
 

 
Σχήμα 4 Οι υπό δοκιμή μονωτήρες στον σταθμό δοκιμής μονωτήρων της ∆ΕΗ/∆∆Ν. 



Η επιτήρηση των μονωτήρων γίνεται με την μέτρηση του ρεύματος διαρροής, χρησιμοποιώντας κατάλληλη 
διάταξη συλλογής του ρεύματος και το σύστημα συλλογής δεδομένων OLCA [9]. Οι μονωτήρες τέθηκαν σε 
λειτουργία ταυτόχρονα και τα δεδομένα που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία αφορούν διάστημα 
δοκιμής 60 ημερών, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.   
 
4. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
 
(α) Μετρήσεις τιμών κορυφής του ρεύματος διαρροής 

Η μέτρηση της τιμής κορυφής (peak) του ρεύματος διαρροής είναι μια παράμετρος που συχνά 
χρησιμοποιείται σε μακράς διάρκειας συνεχείς μετρήσεις, με σκοπό κυρίως την εξοικονόμηση αποθηκευτικού 
χώρου στο σύστημα συλλογής δεδομένων[10, 11]. Αποτελεί ενδεικτική παράμετρο για την συμπεριφορά του 
μονωτήρα, μπορεί όμως να οδηγήσει και σε λάθος συμπεράσματα, αν δεν ερμηνευτούν τα αποτελέσματα 
σωστά [10, 11]. Στο σχήμα 5 παρουσιάζονται οι δύο περίοδοι κατά τις οποίες παρουσιάστηκε δραστηριότητα 
τουλάχιστον σε ένα εκ των τεσσάρων μονωτήρων. 
  

 

 

(α) 

 

 
 

(β) 

Σχήμα 5. Καταγραφές της peak τιμής του ρεύματος διαρροής στους τέσσερις υπό διερεύνηση 
μονωτήρες, (κόκκινο και πράσινο: συνθετικός HTV SIR μονωτήρας, μπλε και γκρι: 
κεραμικός με επικάλυψη RTV SIR)  

 
Από τις καταγραφές των σχημάτων 5α και 5β είναι εμφανές ότι οι περίοδοι δραστηριότητας δεν είναι πάντα 
κοινές για τους δύο μονωτήρες. Παρατηρούνται διαστήματα όπου λαμβάνει χώρα έντονη επιφανειακή 
δραστηριότητα στους συνθετικούς μονωτήρες, ενώ στους επικαλυμμένους κεραμικούς οι καταγεγραμμένες 
τιμές είναι είτε πολύ μικρές είτε μηδενικές. Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν εμφανίζεται δραστηριότητα στους 
επικαλυμμένους μονωτήρες, αυτή διαφέρει σε μορφή από την αντίστοιχη στους κεραμικούς, ακόμη και αν 
λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Ένα τυπικό παράδειγμα αποτελεί η δραστηριότητα που καταγράφεται στο   
σχήμα 6α, η οποία έλαβε χώρα κατά την περίοδο Β, (σχήμα 5β). Στην περίπτωση αυτή, η δραστηριότητα 
στους συνθετικούς παρουσιάζεται συνεχής, ενώ αντίθετα στους επικαλυμμένους κεραμικούς, η 
δραστηριότητα παρουσιάζεται αποσπασματική ομοιάζοντας με ακολουθία αιχμών. Οι αιχμές αυτές σε κάποιες 
περιπτώσεις αποκτούν υψηλές τιμές, όμως δεν αντικατοπτρίζουν δραστηριότητα ικανή να αποδώσει  



σημαντική ενέργεια στο υλικό. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο διάγραμμα του Συσσωρευόμενου Ηλεκτρικού 
Φορτίου (κατά απόλυτη τιμή), που φαίνεται στο σχήμα 6β. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι περισσότερο 
από εμφανής. Το καταγεγραμμένο φορτίο στους συνθετικούς μονωτήρες είναι σχεδόν 35 φορές περισσότερο 
από ότι στον κεραμικό με επικάλυψη.    
 

 

(α) 

 

(β) 

Σχήμα 6. (α) Καταγραφή της peak τιμής του ρεύματος διαρροής στους τέσσερις υπό 
διερεύνηση μονωτήρες, (κόκκινο και πράσινο: συνθετικός HTV SIR μονωτήρας, μπλε 
και γκρι: κεραμικός με επικάλυψη RTV SIR) σε περιστατικό ταυτόχρονης 
δραστηριότητας στους δύο τύπους μονωτήρων, (β) Συσσωρευόμενο Ηλεκτρικό 
φορτίο (κατά απόλυτη τιμή) για τους δύο τύπους μονωτήρων στην περίπτωση του 
σχήματος 6α. 

 
(β) Κυμματομορφή του ρεύματος διαρροής 

Η διαφορά που καταγράφεται μεταξύ της επιφανειακής δραστηριότητας των συνθετικών HTV SIR 
μονωτήρων και των κεραμικών μονωτήρων με επικάλυψη RTV SIR, διαπιστώνεται επίσης και στις αντίστοιχες 
κυμματομορφές του ρεύματος διαρροής. Στο σχήμα 7α παρουσιάζεται μια τυπική κυμματομορφή του 
ρεύματος διαρροής επί ενός εκ των συνθετικών μονωτήρων. Η μορφή που εμφανίζει το ρεύμα (σχήμα 7β), 
μοιάζει πάρα πολύ με την περίπτωση διασπάσεων ξηρών ζωνών σε κεραμικούς (υδρόφιλους μονωτήρες), 
γεγονός που υποδεικνύει την απώλεια της επιφανειακής υδροφοβίας. Παράλληλα, το διάγραμμα εμπέδησης 
(σχήμα 7γ), επιβεβαιώνει την παρουσία αέριας αγωγιμότητας, δεδομένης της ταχείας μεταβολής στην 
εμπέδηση, που παρατηρείται κατά την διάρκεια κάθε ημιπεριόδου (υστέρηση).  
Αντίστοιχα στο σχήμα 8α παρουσιάζεται μια τυπική κυμματομορφή του ρεύματος διαρροής επί ενός εκ των 
επικαλυμμένων κεραμικών μονωτήρων. Στην περίπτωση αυτή το διάγραμμα εμπέδησης (σχήμα 8γ), 
επιβεβαιώνει την παρουσία αέριας αγωγιμότητας, όμως η μορφή του ρεύματος (σχήμα 8β) διαφέρει, παρά το 
γεγονός ότι η καθυστερημένη έναυση, χαρακτηριστικό των διασπάσεων σε ξηρές ζώνες, καταγράφεται 
σαφώς. 
 
5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ 
 
Οι υπό διερεύνηση μονωτήρες τέθηκαν σε δοκιμή στον ίδιο χώρο, υπό την ίδια ηλεκτρική και περιβαλλοντική 
καταπόνηση και για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η συμπεριφορά που επέδειξαν όμως όσον αφορά την 
επιφανειακή δραστηριότητα, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στις μετρήσεις του ρεύματος διαρροής, διαφέρει 
σημαντικά. Στους συνθετικούς μονωτήρες παρατηρείται έντονη απώλεια της επιφανειακής υδροφοβίας και 
δραστηριότητα αντίστοιχη αυτής ενός κεραμικού μονωτήρα. Από την άλλη μεριά, στους κεραμικούς με 



επικάλυψη καταγράφονται τιμές κορυφής του ρεύματος διαρροής ανάλογες ή ακόμη και υψηλότερες, όμως 
τα επίπεδα της επιφανειακής δραστηριότητας, είναι σαφώς χαμηλότερα (σχήμα 6β).  
 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σχήμα 7. Καταγραφή του ρεύματος διαρροής σε ένα συνθετικό HTV SIR 
μονωτήρα, (α) κυματομορφή ρεύματος (κόκκινο) και τάσης (πράσινο), 
(β) μια περίοδος των κυματομορφών του 7α,(γ) διάγραμμα εμπέδησης 
για την περίοδο του σχήματος 7β. 

 

 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

Σχήμα 8. Καταγραφή του ρεύματος διαρροής σε ένα κεραμικό μονωτήρα με 
επικάλυψη από RTV SIR, (α) κυματομορφή ρεύματος (κόκκινο) και 
τάσης (πράσινο), (β) μια περίοδος των κυματομορφών του 8α,(γ) 
διάγραμμα εμπέδησης για την περίοδο του σχήματος 8β. 

 
Μια υπόθεση για την περίπτωση των κεραμικών μονωτήρων με επικάλυψη, λαμβάνοντας υπόψη την μορφή 
του ρεύματος διαρροής και τα χαρακτηριστικά που καταγράφονται, σε σχέση με την περίπτωση αντίστοιχων 
μετρήσεων σε υδρόφιλους μονωτήρες (κεραμικούς χωρίς επικάλυψη), είναι η εξής: στην επιφάνεια του 
κεραμικού με επικάλυψη μονωτήρα, προκύπτουν συνθήκες ανάπτυξης ξηρών ζωνών, ήτοι λαμβάνει χώρα 
απώλεια της επιφανειακής υδροφοβίας. Όμως η σχηματιζόμενη επιφανειακή αγωγιμότητα δεν είναι ικανή να 
τροφοδοτήσει την προκύπτουσα εκκένωση. Η αδυναμία αυτή πιθανόν να οφείλεται στο υπόλοιπο μήκος 
ερπυσμού, το οποίο δίνει υψηλότερες τιμές αντίστασης και ως εκ τούτου λιγότερο ρεύμα. Αντίθετα, στην 
περίπτωση του συνθετικού μονωτήρα η ανάπτυξη αγωγιμότητας στο συνολικό μήκος ερπυσμού είναι τέτοια, 
που μπορεί να τροφοδοτεί ικανοποιητικά την εκκένωση και να εμφανίζει συμπεριφορά αντίστοιχη ενός 
κεραμικού μονωτήρα. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη επιφανειακής αγωγιμότητας προκύπτει από τον συνδυασμό ρύπανσης 
και ύγρανσης, η διαφορετική συμπεριφορά πιθανόν να οφείλεται και στις δύο αυτές παραμέτρους. Αφενός, η 



γεωμετρία του συνθετικού μονωτήρα, ενώ αναμένεται να συγκεντρώνει λιγότερη ρύπανση, είναι πλήρως 
εκτεθειμένη στην δράση του ανέμου. Συνεπώς, στην περίπτωση ταυτόχρονης μεταφοράς από τον άνεμο, 
ρύπανσης και υγρασίας, είναι εύκολος ο σχηματισμός επιφανειακής αγωγιμότητας σε όλο το μήκος 
ερπυσμού. Από την άλλη μεριά, η γεωμετρία του κεραμικού μονωτήρα, αναμένεται να συγκεντρώσει 
περισσότερη ρύπανση, όμως είναι λιγότερο εκτεθειμένη στην ταυτόχρονη επικάθιση ρύπων και υγρασίας. 
Επιπλέον, στην περίπτωση του μηχανισμού της συμπύκνωσης, οποίος επίσης μπορεί να συνεισφέρει στην 
ύγρανση της επιφάνειας, πρέπει να διερευνηθεί η θερμική συμπεριφορά των δύο μονωτήρων. Αναμένεται 
όμως η ψύξη του συνθετικού μονωτήρα να είναι ταχύτερη από ότι του κεραμικού με επικάλυψη [12]. Κάτι 
τέτοιο συνεπάγεται ότι, η ποσότητα του νερού επί του συνθετικού μονωτήρα, που προκύπτει λόγω 
συμπύκνωσης, είναι περισσότερη και άρα η προκύπτουσα αγωγιμότητα μεγαλύτερη. Η περίπτωση αυτή όμως 
πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τα θερμικά χαρακτηριστικά των δύο τύπων 
μονωτήρα, για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.  
 
6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1. Η συνήθης χρήση των υλικών επικάλυψης τύπου RTV SIR είναι η επικάλυψη μονωτήρων 
υποσταθμών όπου το κόστος αντικατάστασης είναι σημαντικό. Προκύπτουν όμως περιπτώσεις όπου 
μονωτήρες με επικάλυψη από RTV SIR προσφέρουν πλεονεκτήματα και έχουν χρησιμοποιηθεί και σε 
Γραμμές Μεταφοράς.   

2. Στην συγκεκριμένη εργασία διερευνήθηκε η συμπεριφορά δύο τύπων μονωτήρων, με ίδιο μήκος 
ερπυσμού, στον σταθμό δοκιμής μονωτήρων της ∆∆Ν/∆ΕΗ, για το ίδιο χρονικό διάστημα και 
συνθήκες. Ο πρώτος τύπος αφορά συνθετικούς μονωτήρες από HTV SIR, ενώ ο δεύτερος κεραμικούς 
μονωτήρες με επικάλυψη από RTV SIR.  

3. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιφανειακή δραστηριότητα στους επικαλυμμένους μονωτήρες ήταν 
σαφώς μικρότερης έντασης από ότι στους συνθετικούς, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί 
λαμβάνοντας υπόψη την γεωμετρία των μονωτήρων και τις επικρατούσες συνθήκες.    

4. Οι διαφορές που παρατηρήθηκαν στην μορφή και την ένταση της επιφανειακής δραστηριότητας, 
μπορούν να οφείλονται τόσο στο υλικό όσο και στην γεωμετρία των μονωτήρων. Στην φάση αυτή 
φαίνεται μια εικόνα ανώτερης απόδοσης των επικαλυμμένων μονωτήρων σε σχέση με τους 
συνθετικούς, απαιτείται όμως περισσότερη διερεύνηση, για να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα αλλά 
και να διερευνηθούν οι ακριβείς αιτίες/μηχανισμοί. 
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