ΜΚΕ για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς συνθετικών πολυμερικών HTV SIR μονωτήρων
σε εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων Υψηλής Τάσης με χρήση της τεχνικής LIBS
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Οι μονωτήρες ΥΤ αποτελούν αδύναμο κρίκο για τα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρική ενέργειας καθώς βρίσκονται τοποθετημένοι σε όλο το μήκος του δικτύου, υπόκεινται σε ποικιλία διαφορετικών συνθηκών και η συμπεριφορά τους είναι έντονα συνδεδεμένη με τις υφιστάμενες καταπονήσεις και συνθήκες. Ίσως το κύριο πρόβλημα, και το πλέον δύσκολα εξεταζόμενο, είναι η ρύπανση των μονωτήρων δηλαδή η εναπόθεση εν δυνάμει αγώγιμων σωματιδίων στην επιφάνεια του μονωτήρα (π.χ. αλάτι μεταφερόμενο από την θάλασσα σε παράκτιες περιοχές). Το φαινόμενο επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων που αφορούν τόσο τους χρησιμοποιούμενους μονωτήρες (υλικό κατασκευής, γεωμετρία) όσο και τις συνθήκες λειτουργίας σε κάθε περιοχή (καιρικές συνθήκες, η γεωγραφική τοποθεσία γειτονικές εγκαταστάσεις κ.α.). Το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο
στους σύγχρονους συνθετικούς μονωτήρες καθώς το υλικό κατασκευής τους, τους προσδίδει μεν μοναδικές ιδιότητες (όπως υψηλή υδροφοβία και αντοχή) αλλά και επιπλέον παράγοντες αβεβαιότητας σε σχέση με τους
παραδοσιακούς κεραμικούς μονωτήρες. Ο μη καταστροφικός έλεγχος των μονωτήρων αυτών είναι ένα ισχυρό ζητούμενο για τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Προς αυτήν την κατεύθυνση διεξάγεται έρευνα σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα . Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί η εν εξελίξει έρευνα που διεξάγουν το ΙΗΔΛ-ΙΤΕ και το ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, για την ανάπτυξη και δοκιμή
μιας τεχνικής μη καταστροφικού ελέγχου βασισμένη στην τεχνική φασματοσκοπίας πλάσματος επαγομένου από laser (Laser Induced Breakdown Spectroscopy).

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Το δίκτυο Κρήτης είναι αυτό που στον Ελλαδικό χώρο αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα ρύπανσης, τα οποία παρουσιάστηκαν από τα πρώτα βήματα ανάπτυξης του δικτύου (τότε 66 kV) στις αρχές της
δεκαετίας του 1960 με πυρκαγιές στους ξύλινους στύλους λόγω ρευμάτων διαρροής Με την ανάπτυξη
του δικτύου των 150 kV, καταγράφτηκαν και οι πρώτες υπερπηδήσεις λόγω ρύπανσης σε γραμμές μεταφοράς στην ανατολική πλευρά του νησιού με την ρύπανση να αναφέρεται διαχρονικά ως κυρίαρχη αιτία
σφαλμάτων Για την αντιμετώπισή της εφαρμόστηκαν διάφορες μέθοδοι, όπως το πλύσιμο των μονωτήρων με σφουγγάρια (1978-1981), το πλύσιμο με νερό υπό πίεση εκτός τάσης (εισήχθη το 1985) και το
πλύσιμο υπό τάση με χρήση ελικοπτέρου (εισήχθη το 1995). Oι παράκτιες περιοχές θεωρούνται εν γένει
περιβάλλοντα υφιστάμενα έντονη ρύπανση αλλά στην περίπτωση της Κρήτης, πρόσθετοι τοπικοί παράγοντες επιβαρύνουν το πρόβλημα. Ενδεικτικά αναφέρονται: το επίμηκες σχήμα του νησιού (260 χλμ από
το δυτικό μέχρι το ανατολικό άκρο με μέση απόσταση βόρειας και νότιας πλευράς 32 χλμ), τα περισσότερα από 1000 χλμ ακτογραμμής, οι δυνατοί άνεμοι, κυρίως βόρειοι και βορειοδυτικοί, η εκτεταμένη άνυδρη
περίοδος πριν, κατά την διάρκεια αλλά μετά την καλοκαιρινή περίοδο, η παράκτια ανάπτυξη του δικτύου
αλλά και του ίδιου του νησιού και τέλος το σχετικά υψηλό επίπεδο τάσης (150 kV).

Ο ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ LIBS
Προτείνεται ως φασματικός δείκτης (R) ο λόγος της έντασης της κεφαλής της μπάντας της μοριακής εκπομπής του CN (ICN388) προς την ένταση της ατομικής εκπομπής του Si (ISi390)

R = I CN388 I Si390

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η τιμή του φασματικού δείκτη στους αχρησιμοποίητους μονωτήρες είναι σταθερή τόσο στην επιφάνεια
όσο και στο εσωτερικό.
Η τιμή του φασματικού δείκτη στους μονωτήρες δικτύου είναι μικρότερη στην επιφάνεια απ’ ότι στο εσωτερικό.




Ορίζουμε την ποσοστιαία αλλαγή (DR) στη μεταβολή του φασματικού δείκτη μεταξύ επιφάνειας και εσωτερικού ως

R  100

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ

όπου RSurf και RBulk η τιμή του
στο εσωτερικό του μονωτήρα, αντίστοιχα.

Συνθετικοί μονωτήρες στο δίκτυο Κρήτης χρησιμοποιούνται κυρίως στις γραμμές μεταφοράς. Ιστορικά, η
πρώτη τοποθέτηση έγινε το 1979 με μονωτήρες TEFLON που εμφάνισαν προβλήματα μηχανικής αντοχής. Νεώτεροι συνθετικοί μονωτήρες άρχισαν να τοποθετούνται σε δοκιμαστική βάση στο δίκτυο Κρήτης
σε επιλεγμένους Πύργους στις γραμμές Μοίρες-Ιεράπετρα (1993, 1994), Ιεράπετρα-Σητεία (1994), Λινοπεράματα-Ιεράπετρα (1993, 1994), Λινοπεράματα-Μοίρες (1995, 1997, 1998) και Λινοπεράματα-Χανιά ΙΙ
(1997). Η πρώτη ευρεία τοποθέτηση HTV SIR έγινε στις γραμμές Λινοπεράματα-Ιεράπετρα και Αθερινόλακκος-Ιεράπετρα το 2004. Πρόσφατα (2014-2015) εκτελέσθηκε ένα ευρύ πρόγραμμα αντικατάστασης
μονωτήρων στο δίκτυο με αποτέλεσμα πλέον το σύνολο των γραμμών να είναι εξοπλισμένο με συνθετικούς μονωτήρες HTV SIR με την εξαίρεση των γραμμών Χανιά-Καστέλι και Μοίρες-Ιεράπετρα.
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RBulk

φασματικού δείκτη στην επιφάνεια και

Στα φάσματα LIBS που αντιστοιχούν σε δύο μονωτήρες δικτύου (ΛΜ 6 και ΛΜ 47) βρέθηκε ελάχιστη ποσότητα Si, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες τιμές του φασματικού δείκτη να είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές των υπολοίπων μονωτήρων. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι μονωτήρες, που είχαν τοποθετηθεί
στο δίκτυο κατά την πρώτη δοκιμαστική περίοδο, δεν είναι τύπου SIR. Επομένως, λόγω της διαφορετικής τους σύστασης οι μονωτήρες αυτοί δεν εξετάζονται περαιτέρω.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Για τους σκοπούς της έρευνας ήταν αναγκαία η αφαίρεση μονωτήρων από το δίκτυο. Σκοπός ήταν η απόκτηση δειγμάτων που έχουν υποστεί διαφορετική καταπόνηση ώστε να εξετασθεί η δυνατότητα διάκρισής τους από μη καταστροφικές τεχνικές. Για αυτόν τον σκοπό αξιοποιήθηκαν μετρήσεις ρύπανσης σε
συνδυασμό με την συσσωρευμένη εμπειρία του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ επιλέχθηκαν μονωτήρες που είχαν τοποθετηθεί κατά τη δοκιμαστική περίοδο, έτσι ώστε να παρουσιάζουν και διαφορετικό χρόνο τοποθέτησης και
λειτουργίας στο δίκτυο.
Εικόνα 1
Εικόνα 2
Με βάση τις τιμές του φασματικού δείκτη για τους συγκεκριμένους μονωτήρες μπορούμε να εξάγουμε το παρακάτω κριτήριο:




Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΛΕΪΖΕΡ
Η τεχνική φασματοσκοπίας πλάσματος επαγόμενου από λέιζερ (Laser Induced Breakdown Spectroscopy ή LIBS) είναι μια αναλυτική τεχνική που επιτρέπει τον προσδιορισμό της στοιχειακής σύστασης
των υλικών, έχοντας ως βάση την χαρακτηριστική ατομική εκπομπή από το πλάσμα το οποίο παράγεται
όταν
ένας
παλμός
λέιζερ
υψηλής
ενέργειας
εστιάζεται
στο
υλικό.







Πλεονεκτήματα τεχνικής
Ο χρόνος μέτρησης είναι εξαιρετικά μικρός
Είναι μικροκαταστρεπτική ( το μέγεθος της περιοχής ακτινοβόλησης στην επιφάνεια του προς εξέταση υλικού είναι περίπου 200 μm)
Δεν απαιτεί προετοιμασία του υλικού ή δειγματοληψία
Μπορεί να εφαρμοστεί επί-τόπου (in-situ) μέσω ανάπτυξης φορητού συστήματος LIBS

Πειραματική διαδικασία LIBS
Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές πειραματικές διατάξεις (Εικ. 3) έτσι ώστε να εξεταστεί η περίπτωση δημιουργίας πλάσματος στην επιφάνεια των μονωτήρων εστιάζοντας δέσμη λέιζερ τόσο στο υπεριώδες όσο και στο υπέρυθρο.
Η διαδικασία της ανάλυσης αρχίζει με την ακτινοβόληση μικρού όγκου υλικού (μικρότερου από 0.1
mm3), μέσα σε πολύ μικρή χρονική περίοδο (5-20 ns). Αυτή η ταχύτατη εναπόθεση ενέργειας, επιφέρει
τη διάσπαση του υλικού και τη δημιουργία πλάσματος. Η συλλογή της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας
πλάσματος γίνεται μέσω οπτικής ίνας που είναι τοποθετημένη σε απόσταση περίπου 1 cm από την επιφάνεια του δείγματος. Στη συνέχεια το φως μεταφέρεται στο φασματογράφο για ανάλυση στα διαφορετικά μήκη κύματος, ενώ η καταγραφή του φάσματος γίνεται μέσω ανιχνευτή που είναι τοποθετημένος
στη σχισμή εξόδου του φασματογράφου. Η καταγραφή της εκποΕικόνα 3
μπής του πλάσματος σε ένα φασματόμετρο για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή φάσματος
LIBS.
Τυπικά φάσματα LIBS που κατεγράφησαν από μονωτήρες δικτύου
(ΛΧΙΙ 106) και αχρησιμοποίητους μονωτήρες (Εικ. 4). Επιλέχθησαν
για ανάλυση η γραμμή εκπομπής του Si στα 390.55 nm και η κεφαλή της μπάντας της μοριακής εκπομπής του CN στα 388.34 nm
(Β2Σ+-Χ2Σ+, υ’=0, υ’’=0).
Εικόνα 4
Ο ΦΑΣΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ LIBS
Για την επίτευξη της μέτρησης υπολογίζεται η μέση τιμή των λόγων
που προκύπτουν από πέντε διαφορετικές περιοχές ακτινοβόλησης. Ο κάθε λόγος προκύπτει από ένα φάσμα που είναι άθροισμα
10 παλμών (6ος-15ος παλμός). Κάθε δείγμα ακτινοβολείται σε 5
διαφορετικές περιοχές στην επιφάνεια (surface) αλλά και στο εσωτερικό (bulk) του. Προτείνεται ο λόγος R=ICN388/ISi390 ως φασματικός δείκτης, αποκτώντας έτσι την έννοια του δείκτη ελέγχου της
κατάστασης του μονωτήρα. Ορίζεται ακόμα η ποσοστιαία μεταβολή του φασματικού δείκτη στην επιφάνεια σε σχέση με το εσωτερικό. Οι μετρήσεις δείχνουν ότι στην περίπτωση ενός νέου μονωτήρα, ο φασματικός δείκτης παραμένει

αν ΔR=0-10% τότε ο μονωτήρας είναι καινούργιος ή/και σε καλή κατάσταση
αν ΔR>20-30% τότε πρόκειται για παλιό και καταπονημένο μονωτήρα

ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΛΥΣΗ LIBS
Για το σκοπό της χρήσης της τεχνικής LIBS ως διαγνωστικό εργαλείο στο πεδίο χρησιμοποιείται πειραματική διάταξη
(Εικ.5) που βρίσκεται στο εργαστήριο. Οι μονωτήρες ακτινοβολούνται με παλμούς Nd:YAG λέιζερ, το οποίο μπορεί
σχετικά εύκολα να μεταφερθεί σε εξωτερικό χώρο, με μήκος κύματος εκπομπής στα 1064 nm, ώστε η ενέργεια της
δέσμης λέιζερ να είναι η μέγιστη δυνατή. Η δέσμη του λέιζερ εστιάζεται στην εΕικόνα 5
πιφάνεια του δείγματος, με φακό εστιακής απόστασης f= +5 m. Το πλάσμα που
σχηματίζεται στο δείγμα συλλέγεται από ένα τηλεσκόπιο (κατοπτρικό Νευτώνιο,
f/6) που είναι τοποθετημένο κοντά στο φακό εστίασης, σε απόσταση περίπου 6
m από το δείγμα.

Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν μεγάλες διακυμάνσεις στην τιμή του
φασματικού δείκτη γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη βελτιστοποίησης των παραμέτρων καταγραφής φάσματος υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί και το ίδιο το πλάσμα παρουσιάζεται διαφορετικό (πιό ασθενές
σε ένταση, διαφορετική εξέλιξη στο χρόνο και στο χώρο).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι μονωτήρες HTV SIR αντικαθιστούν σταδιακά όλο και περισσότερο τους παλαιότερους κεραμικούς
Ειδικά στο δίκτυο Κρήτης, έχουν πλέον εγκατασταθεί στην πλειοψηφία των γραμμών μεταφοράς
Η ανάπτυξη τεχνικών Μη Καταστροφικού Ελέγχου της κατάστασης των μονωτήρων αυτών είναι ιδιαίτερα
σημαντική για την μελλοντική ασφαλή λειτουργία των δικτύων.
Η τεχνική LIBS προτείνεται ως τεχνική Μη Καταστρεπτικού Ελέγχου της κατάστασης των μονωτήρων του
δικτύου της Κρήτης, λόγω της ταχύτητας της μέτρησης, της ακρίβειας στην ανάλυση μικροποσότητας του
υλικού και της δυνατότητας εφαρμογής της στο πεδίο.
Όπως προέκυψε κατά την εργαστηριακή εξέταση καινούριων και παλιών μονωτήρων, μπορεί να οριστεί
κατάλληλος φασματικός δείκτης LIBS που η τιμή του διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ παλιών και καινούργιων μονωτήρων.
Περαιτέρω μελέτες θα επικεντρωθούν στην επίτευξη αντίστοιχων κριτηρίων που θα ισχύουν και στην περίπτωση ανάλυσης LIBS από απόσταση.
Ως παράπλευρο όφελος αναφέρεται η δυνατότητα διάκρισης συνθετικών μονωτήρων με περίβλημα κατασκευασμένο από HTV SIR ή από άλλα υλικά.
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