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Περίληψη  
 
Σε αστικές περιοχές και ειδικότερα στα κέντρα πόλεων τα καλώδια δε 
μπορούν να είναι εναέρια. Οι λόγοι είναι αισθητικής, ασφαλείας, αλλά και 
πρακτικοί. Οπότε τα δίκτυα μέσης τάσης αναγκαστικά κατασκευάζονται 
υπογείως. Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται είναι ονομαστικής τάσης 20kV. 
Στα υπόγεια καλώδια εμφανίζονται και σφάλματα, τα οποία μπορούν να 
σταματήσουν τη λειτουργία τους. Τέτοια σφάλματα μπορεί να είναι 
απροσεξίας κατά την κατασκευή ή την εγκατάσταση τους. Μπορεί ακόμα να 
είναι από εκτελούμενες εργασίες άλλων συνεργείων που χρησιμοποιούν 
εκσκαφείς, κομπρεσέρ κ.λπ. Άλλες φορές είναι και λόγω υπερτάσεων στα 
σημεία που συνδέονται με εναέριες γραμμές. (πχ κεραυνοί), το οποίο 
αποφεύγεται με χρήση αλεξικέραυνων. Στην παρούσα διπλωματική 
αναφέρονται έλεγχοι που δηλώνουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το καλώδιο. 
Με την εφαπτομένη δ (tanδ) μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση της γήρανσης 
του καθώς επίσης και αν χρειάζεται να αλλαχθεί άμεσα. Περιγράφονται επίσης 
ορισμένοι τρόποι προεντοπισμού και ακριβή εντοπισμού σφαλμάτων στη 
μόνωση όταν ένα καλώδιο έχει βλάβη. 
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Κεφάλαιο 1 
 

1.Γενικά για τα καλώδια μέσης τάσης 
 
1.1 Εισαγωγικά 
 

Μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας με καλώδια συναντάται στην 
περίπτωση που το περιβάλλον δεν προσφέρεται για εναέρια μεταφορά ή όταν 
δεν μπορούν να στηριχθούν οι αγωγοί λόγω μεγάλων ανοιγμάτων. Οι 
καλωδιακές γραμμές είναι πολυδάπανες και παρουσιάζουν δυσκολία στη 
συντήρηση. Από την άλλη, τα καλώδια σε αντιδιαστολή με τους απλούς 
μονωμένους αγωγούς μπορούν να ενταφιασθούν ή να ποντισθούν, χωρίς 
αυτό να επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία τους. Το κόστος των υπόγειων 
γραμμών είναι πολλαπλάσιο του κόστους των εναέριων και δικαιολογείται 
μόνο όταν σημαντικοί λόγοι αισθητικής του περιβάλλοντος, ή λόγοι ασφαλείας 
ή δυσχέρειες στην εξεύρεση ζωνών διέλευσης καθιστούν ανεπιθύμητη ή και 
ανέφικτη τη μεταφορά με εναέριες γραμμές. Τέτοιες συνθήκες συναντώνται 
στις πόλεις και γενικώς στις κατοικήσιμες περιοχές, για διαφόρους λόγους σε 
κάθε περίπτωση. Ανάλογα με την τάση του δικτύου διακρίνουμε τα παρακάτω 
είδη καλωδίων : 
 
- Καλώδια Χαμηλής Τάσης : UN < 1 kV 
- Καλώδια Μέσης Τάσης : 1 kV < UN < 45 kV 
- Καλώδια Υψηλής Τάσης : UN > 60 kV 
 

1.2 Από τι αποτελούνται τα καλώδια μέσης τάσης 
 
Τα καλώδια μέσης τάσης αποτελούνται από τα παρακάτω στοιχεία : 
 
-Αγωγοί : Ένας ή τρεις αγωγοί φέρουν το ρεύμα του φορτίου. Είναι από 
αλουμίνιο ή χαλκό. 
-Εξομαλυντικά (ημιαγώγιμα) στρώματα : Εφαρμόζονται πάνω σε αγωγούς με 
ανώμαλη επιφάνεια, επιφέροντας μείωση του ηλεκτρικού πεδίου και ανύψωση 
της διηλεκτρικής αντοχής. 
-Μόνωση : Η μόνωση είναι συνήθως χαρτί εμποτισμένο με λάδι ή 
παχύρρευστη μάζα, PVC, PE, XLPE κ.α. 
-Εξωτερικός γειωμένος αγωγός (ή μανδύας ή μεταλλικός μανδύας ή ηλεκτρική 
θωράκιση ή μεταλλική θωράκιση) : Είναι σχετικά λεπτός και δε φέρει μεγάλα 
ρεύματα παρά μόνο σε περίπτωση σφαλμάτων. 
-Ζώνη μηχανικής ενίσχυσης : Είναι περίβλημα από ατσάλινα σύρματα ή 
ταινίες. 
-Εξωτερικό προστατευτικό στρώμα (ή εξωτερικός μανδύας) : Προστατεύει από 
την υγρασία. Κατασκευάζεται από συνθετικό (PVC), μόλυβδο ή ίνες γιούτας 
με πίσσα. Ο μόλυβδος παίζει ταυτόχρονα το ρόλο του μανδύα. Τα καλώδια 
κατά την εγκατάσταση και λειτουργία τους συνοδεύονται συνήθως από τις 
παρακάτω διατάξεις : 
-Ακροκιβώτια : Χρησιμοποιούνται στα άκρα των καλωδίων για να 
αποφευχθούν εκεί υπερπηδήσεις και δημιουργία ηλεκτρικών τόξων. 



 

-Σύνδεσμοι ή μούφες : Χρησιμεύουν για τη σύνδεση δύο καλωδίων, για 
διακλαδώσεις και σαν παγίδες υδροστατικής πίεσης. 
-Σύστημα επιβολής και ελέγχου πίεσης : Χρησιμοποιείται σε καλώδια με λάδι 
ή αέριο υπό πίεση. 
-Σύστημα κυκλοφορίας ψυκτικού υγρού : Χρησιμοποιείται όταν γίνεται ψύξη 
με βεβιασμένη κυκλοφορία νερού ή λαδιού. 
 
 
 
1.3 Κατασκευαστικά στοιχεία για κάθε μέρος των καλωδίων μέσης 
τάσης 
 

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

 Εξομαλυντικά (ημιαγώγιμα) στρώματα 
 
Λόγω της ανωμαλίας που παρουσιάζει η επιφάνεια των πολύκλωνων 
αγωγών, η πεδιακή ένταση (kV/mm) στην επιφάνεια τους είναι αυξημένη σε 
σχέση με τους μονόκλωνους. Για να μειωθεί η πεδιακή ένταση στην επιφάνεια 
των πολύκλωνων αγωγών, τοποθετούνται στρώματα από ημιαγώγιμα υλικά 
(όπως χαρτί με γραφίτη ή πλαστικά με γραφίτη). Τα ημιαγώγιμα αυτά 
στρώματα εξασφαλίζουν επίσης το να μη δημιουργούνται κενά μεταξύ αγωγού 



 

και μόνωσης, που θα οδηγούσαν σε ηλεκτρικές εκκενώσεις και βαθμιαία 
καταστροφή της μόνωσης. Τέλος τα στρώματα αυτά μειώνουν τη θερμική και 
μηχανική καταπόνηση της μόνωσης κατά τη διάρκεια βραχυκυκλωμάτων. 
 

 Μόνωση 
 
Το μονωτικό και το πάχος του προσδιορίζει την ηλεκτρική αντοχή του 
καλωδίου σε τάση, αλλά και την επιτρεπόμενη ένταση του ρεύματος φόρτισης 
του αγωγού, γιατί αυτή είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας στην οποία αντέχει 
το μονωτικό. Το είδος της μόνωσης καθορίζει τόσο τη μέγιστη συνεχή όσο και 
την παροδικά επιτρεπόμενη θερμοκρασία. Η εκλογή της μόνωσης γίνεται 
ανάλογα με την εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη τις ηλεκτρικές, θερμικές και 
μηχανικές ιδιότητες, καθώς και τη δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης του 
καλωδίου, σε σχέση με την ευκαμψία του ή τη μηχανική αντοχή του. Οι 
μονωτικές ιδιότητες στα καλώδια χαρακτηρίζονται κυρίως από τη διηλεκτρική 
αντοχή σε kV/mm, την ωμική αντίσταση του υλικού, το συντελεστή απωλειών 
tanδ και το μέγεθος των μικροεκκενώσεων (μη αυτοσυντηρούμενες 
εκκενώσεις στο διηλεκτρικό). Οι μικροεκκενώσεις προκαλούν βαθμιαία 
διάβρωση του υλικού και καταστροφή του. Η μονωτική ικανότητα ενός 
καλωδίου δίνεται κατά VDE 0271 από τις ονομαστικές τάσεις του Uo και UN. 
Συγκεκριμένα, η ονομαστική τάση Uo είναι η τάση μεταξύ αγωγού και γης (ή 
μεταξύ αγωγού και μεταλλικής επένδυσης του καλωδίου), ενώ η ονομαστική 
τάση UN είναι η τάση μεταξύ αγωγών και φάσεων. Τα βασικά μονωτικά που 
χρησιμοποιούνται στα καλώδια είναι θερμοπλαστικές ύλες, ελαστικές ύλες, 
χαρτί και χαρτί ποτισμένο με λάδι. Παρακάτω γίνεται μία συνοπτική 
περιγραφή της μόνωσης χάρτου-ελαίου, PVC και πολυαιθυλενίου : 
 
-Μόνωση χάρτου-ελαίου : Η μόνωση αυτή είναι η πιο συμβατική, υπάρχει εδώ 
και 100 χρόνια, και η πιο δοκιμασμένη σε όλες τις περιοχές τάσεων από 380 
V έως 400 kV. Ωστόσο σήμερα η χρήση καλωδίων ΜΤ με μόνωση χάρτου-
ελαίου είναι σπάνια και γίνεται κυρίως από τη ΔΕΗ. H μόνωση χαρτιού 
σχηματίζεται με την ελικοειδή περιέλιξη ταινίας χαρτιού επάνω στους 
αγωγούς, μέχρι να σχηματισθεί ορισμένο συνολικό πάχος μόνωσης. Το 
περιτύλιγμα του χαρτιού γίνεται με προσοχή, ώστε η τοποθέτηση των ταινιών 
να είναι ομοιόμορφη, για να προκύψει ομοιογενής μόνωση χωρίς κενά αέρος 
στο εσωτερικό της. Το τελευταίο είναι σημαντικό, διότι θύλακες αέρα στο 
εσωτερικό της μόνωσης αποτελούν ασθενή σημεία, τα οποία σύντομα 
γίνονται εστίες μερικών ηλεκτρικών εκκενώσεων. Ο εμποτισμός του χαρτιού 
με λάδι αποσκοπεί στην αύξηση της διηλεκτρικής αντοχής της μόνωσης και 
στη συμπλήρωση των διακένων, τα οποία υπάρχουν μεταξύ των ταινιών. Ο 
εμποτισμός της μόνωσης με λάδι γίνεται μετά την τοποθέτηση της επάνω 
στους αγωγούς και πριν από την τοποθέτηση του μολύβδινου μανδύα και 
γίνεται με το λάδι υπό πίεση. Το χρησιμοποιούμενο λάδι έχει σχετικά υψηλό 
ιξώδες, ώστε να είναι παχύρρευστο και να μη μετακινείται εύκολα στις 
υψομετρικές διακυμάνσεις της διαδρομής το καλωδίου ή διαρρέει σε μεγάλες 
ποσότητες κατά το κόψιμό του. Τα μονωτικά λάδια μπορεί να διασπαστούν με 
το χρόνο αλλοιώνοντας έτσι τις μονωτικές τους ιδιότητες. Έτσι 
προσμειγνύονται προστατευτικές ουσίες (φαινόλες κτλ) στο λάδι για 
προστασία κατά της γήρανσης. 
 



 

-Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) : Το PVC χρησιμοποιείται εφ’ όσον αυτό 
επιτρέπεται από τεχνικούς λόγους, γιατί είναι φθηνό και ανθεκτικό από 
μηχανική και χημική άποψη. Τα όριά του από άποψη τάσης είναι 6kV/10kV 
(φασική/πολική τάση). Λόγω των υψηλών διηλεκτρικών απωλειών δε 
χρησιμοποιείται σε υψηλότερες τάσεις. Δεν είναι ανθεκτικό σε πολύ χαμηλές 
(<-30οC) ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες (>70οC). Σε διαρκή καταπόνηση πάνω 
από 70οC γίνεται εύθραυστο και σχηματίζει ρωγμές. Επιτρέπεται η διαρκής 
καταπόνηση του μέχρι 70οC. 
 
-Πολυαιθυλένιο (PE) – Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (ΧLPE) : Το πολυαιθυλένιο 
χρησιμοποιείται στη μέση τάση γιατί έχει χαμηλές διηλεκτρικές απώλειες και 
είναι μηχανικά και χημικά ανθεκτικό. Η θερμοκρασιακή του συμπεριφορά είναι 
όμοια με αυτή του PVC. Επιτρέπονται θερμοκρασίες μέχρι 70οC συνεχώς. Το 
δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE) έχει καλύτερη συμπεριφορά στη διαρκή 
θερμοκρασιακή καταπόνηση. Αντέχει μέχρι 90οC συνεχώς. Είναι ακριβότερο 
μονωτικό από το PVC. Το πολυαιθυλένιο αποικοδομείται σταδιακά από την 
ηλιακή ακτινοβολία, για αυτό και δεν χρησιμοποιείται συχνά σαν εξωτερικός 
μανδύας καλωδίων εξωτερικού χώρου. Σήμερα χρησιμοποιείται στη μέση 
τάση κατ’ εξοχήν χημικά δικτυωμένο και όχι απλό πολυαιθυλένιο. Άλλα 
συνθετικά ελαστικά όπως βουτύλιο, οξικό βυνυλαιθύλιο (EVA) και αιθυλένιο-
προπυλένιο (EPR) χρησιμοποιούνται για λόγους ευκαμψίας ή και αντοχής σε 
θερμοκρασία. Για διαρκείς υψηλές θερμοκρασίες γίνεται χρήση με ελαστικό 
σιλικόνης. Η μόνωση ελαστικού σιλικόνης αντέχει διαρκώς σε 180οC χωρίς να 
αποικοδομείται. Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες π.χ. 120οC, γίνεται και χρήση 
του ελαστικού από οξικό βινυλαιθύλιο (EVA) ή και χρήση του μονωτικού 
αιθυλενιούχο- προπυλενιούχο ελαστικού (EPR) που αντέχει συνεχώς σε 
90οC. 
 

 Μανδύας (ή μεταλλικός μανδύας ή μεταλλική θωράκιση ή 
ηλεκτρική 

θωράκιση) 
 
Τα καλώδια μέσης τάσης περιβάλλονται από ένα γειωμένο αγωγό, σκοπός 
του οποίου είναι να απομονωθούν οι φέροντες τάση αγωγοί, έτσι ώστε να μην 
υπάρχει κίνδυνος να τεθούν υπό τάση τα περί το καλώδιο τμήματα της 
εγκατάστασης. Επίσης μέσω των γειωμένων αγωγών ρέουν τα ρεύματα (τα 
χωρητικά ή των βραχυκυκλωμάτων) δια μέσου μικρής αντίστασης και κατά 
τρόπο ελεγχόμενο. Ο αγωγός αυτός έχει συχνά και θέση προστατευτικού 
στρώματος κατά της εισβολής της υγρασίας ή άλλων χημικών επιδράσεων 
από έξω προς τη μόνωση. Ο μεταλλικός μανδύας κατασκευάζεται από 
μόλυβδο ή αλουμίνιο. Στην τελευταία περίπτωση το καλώδιο αποκτά και 
μηχανική αντοχή έναντι εξωτερικών αιτίων, την οποία δεν έχει ο μόλυβδος. Ο 
μόλυβδος είναι εύκαμπτος, δεν επιτρέπει τη διείσδυση υγρασίας και αντέχει 
σε χημικές επιδράσεις του εδάφους. Μειονέκτημά του είναι ότι δεν αντέχει σε 
κραδασμούς, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ρωγμών. Το αλουμίνιο έχει 
αυξημένη αντοχή στους κραδασμούς, υψηλότερη μηχανική αντοχή και 
αγωγιμότητα. Μειονέκτημά του είναι ότι δεν είναι εύκαμπτο και η ευαισθησία 
του στη διάβρωση. Σε καλώδια με πλαστικές μονώσεις ο αγωγός γης είναι 
από συρματίδια χάλκινα πλεγμένα ή από ταινίες χάλκινες με πρόσθετες 
διασταυρούμενες ταινίες για τη βελτίωση της αγωγιμότητας σε όλες τις 



 

κατευθύνσεις. Οι μεταλλικοί μανδύες των καλωδίων γειώνονται στο ένα 
τουλάχιστον άκρο τους, για να αποφευχθούν ηλεκτρικές διασπάσεις σε 
περίπτωση σφαλμάτων και για να μην υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης τάσης ως 
προς γη υπό κανονική λειτουργία. Η πιο συνηθισμένη πρακτική είναι οι 
μεταλλικοί μανδύες να γειώνονται και στα δύο άκρα τους και να 
βραχυκυκλώνονται. Στην περίπτωση αυτή επάγονται δινορρεύματα στους 
μανδύες που προέρχονται από το πεδίο των ρευμάτων των φορτίων, 
δημιουργώντας έτσι πρόσθετες απώλειες μανδύα, που μπορούν να μειωθούν 
βάζοντας σύνθετες αντιστάσεις μεταξύ των μανδυών. Επίσης χρησιμοποιείται 
και η τεχνική διασταύρωσης των μεταλλικών μανδυών (Cross Bonding), όπου 
ο μεταλλικός μανδύας κάθε μονοπολικού καλωδίου χωρίζεται σε τρία μέρη (ή 
πολ/σια του τρία) που είναι μονωμένα μεταξύ τους με κατάλληλες μούφες. Οι 
επιμέρους μανδύες βραχυκυκλώνονται χιαστί, ώστε να έχουμε αθροιστικά 
μηδενική ροή στους βρόχους που δημιουργούνται από τους μανδύες. 
 

 Ζώνη μηχανικής ενίσχυσης 
 
Τα καλώδια μπορεί να καταπονούνται σε ειδικές περιπτώσεις μηχανικά και να 
καταστραφούν αν δεν έχουν κατάλληλη μηχανική ενίσχυση. Οι καταπονήσεις 
εμφανίζονται κυρίως κατά τη μεταφορά, την εγκατάσταση και λειτουργία : 

- όταν τραβιέται το καλώδιο από μηχανές έλξης μέσα σε σωλήνες ή 
χαντάκια σε μεγάλα μήκη (>20m). Το καλώδιο για να περάσει μέσα από ένα 
σωλήνα χρειάζεται μία δύναμη εφελκυσμού ανάλογη με το μήκος, για να 
υπερνικηθεί η τριβή. 

- όταν ποντίζεται στη θάλασσα σε μεγάλα βάθη, 
- όταν αναρτάται σε μεγάλες αποστάσεις. 

Σε όλες τις 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 ποντίζονται, με χαλύβδινα σύρματα. Οι χαλύβδινες 
ταινίες τοποθετούνται πάνω από το μανδύα, έχουν μερικά εκατοστά πλάτος, 
είναι τυλιγμένες αντίστροφα η μία ως προς την άλλη και επικαλύπτει η μία τα 
κενά της άλλης. Το πάχος τους εκλέγεται ανάλογα με τη διάμετρό του 
καλωδίου και είναι της τάξης του 0,1-1mm. Τα καλώδια με πλαστική μόνωση 
και τα καλώδια με μανδύες από αλουμίνιο, σε αντιδιαστολή προς τα καλώδια 
με μόνωση χαρτιού, είναι συνήθως ανθεκτικά και ενισχύονται μόνο για την 
περίπτωση υψηλών καταπονήσεων. Τέλος, μεταξύ της ενίσχυσης και του 
μολύβδινου εξωτερικού αγωγού τοποθετούνται στρώματα από πλαστικές 
ταινίες και ίνες με πίσσα, ώστε να μην πληγώνεται ο μανδύας του καλωδίου 
από τα χαλύβδινα σύρματα της ενίσχυσης. 
 

 Εξωτερικό προστατευτικό στρώμα (ή εξωτερικός μανδύας) 
 
Το καλώδιο, ο μεταλλικός του μανδύας και η μηχανική ενίσχυση πρέπει να 
προστατευθούν κατά της διάβρωσης, κατά των χημικών επιδράσεων και κατά 
της διείσδυσης υγρασίας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται στρώματα 
από συνθετικά υλικά ή ίνες εμποτισμένες με πίσσα. Σε καλώδια με μηχανική 
ενίσχυση υπάρχουν στρώματα προστατευτικά μεταξύ μεταλλικού μανδύα και 
μηχανικής ενίσχυσης και επιπρόσθετα στρώματα έξω από τη μηχανική 
ενίσχυση. Όσον αφορά την προστασία με ίνες εμποτισμένες με πίσσα, οι ίνες 



 

είναι φυτικές (γιούτα) ή υαλοίνες ή συνθετικές ίνες, ενώ μεταξύ τους συνήθως 
υπάρχουν πλαστικές ταινίες για να δημιουργούνται φράγματα στην υγρασία. 
Το καλώδιο στην περίπτωση αυτή επικαλύπτεται με σκόνη κιμωλία ή με τάλκ 
για να μην κολλάει πάνω στο τύμπανο που ευρίσκεται κατά τη μεταφορά του 
και επίσης για να μη δυσχεραίνεται η εγκατάστασή του. Σε καλώδια με 
ηλεκτρική θωράκιση από αλουμίνιο ή χάλυβα γίνεται χρήση προστατευτικών 
στρωμάτων από PVC ή πολυαιθυλένιο. Οι μεταλλικοί μανδύες περιβάλλονται 
κατ’ αρχήν με αυτοβουλκανιζόμενες, αυτοκόλλητες ταινίες μερικών mm 
πάχους και ακολούθως συμπιέζεται πάνω τους ένας μανδύας χωρίς ραφή, 
από PVC ή πολυαιθυλένιο, πάχους 4-6mm. 
 

 Ακροκιβώτια (ακροκεφαλές) 
 
Κατά την κατασκευή ενός καλωδίου πρέπει να καταβάλλεται μεγάλη φροντίδα, 
ώστε η μόνωση να είναι τέλεια σε όλο το μήκος του. Η ίδια φροντίδα πρέπει 
να καταβληθεί κατά την κατασκευή των συνδέσεων των τμημάτων των 
καλωδίων μεταξύ τους, κατά την εγκατάσταση της καλωδιακής γραμμής, ώστε 
να εξασφαλισθεί η αποφυγή ασθενών σημείων στο εσωτερικών των 
συνδέσμων, τα οποία θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν βλάβη της γραμμής 
κατά τη λειτουργία της. Το ίδιο ισχύει και για τους τερματισμούς των 
καλωδίων, δηλαδή στα άκρα όπου πρέπει να γίνει η σύνδεση με τις 
εγκαταστάσεις που τροφοδοτεί το καλώδιο ή με εγκαταστάσεις από τις οποίες 
τροφοδοτείται. Οι ακροκεφαλές στη ΜΤ προσδίνουν ηλεκτρική αντοχή στην 
άκρη του καλωδίου και απαγορεύουν την είσοδο υγρασίας, νερού (π.χ. από 
βροχή) και ρύπων της ατμόσφαιρας στο καλώδιο. Αποτελούνται από ελαστικό 
σιλικόνης για εσωτερικούς χώρου, από πορσελάνη για εξωτερικούς χώρους ή 
από ρητίνες για εσωτερικούς ή και εξωτερικούς χώρους. Τα ακροκιβώτια 
αποτελούνται συνήθως από μονωτήρες διελεύσεως από πορσελάνη, ένα για 
κάθε αγωγό, οι οποίοι καλύπτουν τα άκρα του καλωδίου και εξασφαλίζουν αφ’ 
ενός τη μόνωση των αγωγών οι οποίοι εισέρχονται ελαιοστεγώς στο 
εσωτερικό των μονωτήρων αυτών, αφ’ ετέρου την ηλεκτρική συνέχεια του 
κυκλώματος από το ελεύθερο άκρο τους. Στη βάση του ακροκιβωτίου το 
καλώδιο απογυμνώνεται κατά την είσοδό του στο ακροκιβώτιο από το 
εξωτερικό περίβλημα και τη μηχανική ενίσχυση και ο μανδύας του στη θέση 
εκείνη συγκολλάται στο ακροκιβώτιο. Ο μανδύας αφαιρείται από το τμήμα του 
καλωδίου που βρίσκεται μέσα στο ακροκιβώτιο και από το σημείο διακοπής 
του μανδύα αρχίζει η διαμόρφωση της μονώσεως του άκρου του καλωδίου, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται αυξημένες πεδιακές εντάσεις και επικίνδυνες 
διηλεκτρικές καταπονήσεις αυτής. Η μόνωση αυτή βρίσκεται σε περιβάλλον 
λαδιού, το οποίο γεμίζει όλο το εσωτερικό του ακροκιβωτίου προς ενίσχυση 
της μονώσεως. 
 
 

 Σύνδεσμοι ή μούφες 
 
Οι σύνδεσμοι ή μούφες χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν καλώδια ή και να 
γίνονται διακλαδώσεις. Οι μούφες βρίσκονται ενταφιασμένες μαζί με το 
καλώδιο και πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν στις επιδράσεις του 
εδάφους και να εξασφαλίζουν στεγανότητα στην είσοδο υγρασίας ή νερού και 
αντοχή στην τάση. Οι μούφες, αν είναι μεταλλικές, συνδέονται με το γειωμένο 



 

αγωγό, οπότε λειτουργούν και σαν πρόσθετο ηλεκτρόδιο γείωσης. Τα δύο 
άκρα των καλωδίων, τα οποία πρόκειται να ενωθούν με το σύνδεσμο, 
εισέρχονται και από τις δύο πλευρές με το μολύβδινο μανδύα τους. Ο 
τελευταίος συγκολλάται στην είσοδο με το περίβλημα του συνδέσμου, το 
οποίο είναι δυνατόν να αποτελείται από μόλυβδο ή χαλκό και το οποίο 
αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια του μανδύα. Τα καλώδια 
απογυμνώνονται σταδιακά μέχρι το κέντρο του συνδέσμου όπου 
αποκαλύπτονται τα άκρα των αγωγών, τα οποία συνενώνονται μεταξύ τους 
μέσω κοίλου κυλινδρικού στοιχείου, με το οποίο συγκολλώνται ή 
συμπιέζονται. Στη συνέχεια αποκαθίσταται η μόνωση του καλωδίου στο 
εσωτερικό του συνδέσμου, η οποία διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να ευνοεί 
την κατανομή του ηλεκτρικού πεδίου. Συνήθως ο σύνδεσμος μετά την 
κατασκευή του περιβάλλεται με ένα εξωτερικό κιβώτιο χυτοσίδηρο, το οποίο 
του παρέχει μηχανική προστασία, αποτελώντας τη συνέχεια της μηχανικής 
ενίσχυσης του καλωδίου στη θέση του συνδέσμου. Στη μέση τάση 
χρησιμοποιούνται επίσης, σε πλαστικά καλώδια, ρητίνες σα μόνωση μουφών. 
Δηλαδή, γίνεται η σύνδεση και ακολούθως εκχύονται οι ρητίνες σε ειδικά 
καλούπια που περιβάλλουν τον σύνδεσμο, όπου γίνεται η στερεοποίηση. 
 

 Σύστημα επιβολής και ελέγχου πίεσης 
 
Σε ορισμένα καλώδια επιβάλλονται πιέσεις στο διηλεκτρικό για τη βελτίωση 
της μονωτικής ικανότητας. Σαν μέσο μετάδοσης της πίεσης χρησιμοποιείται 
λεπτόρρευστο λάδι ή αέριο, π.χ άζωτο (Ν2). Σε αυτές τις περιπτώσεις το 
καλώδιο βρίσκεται σε ένα χαλύβδινο, άκαμπτο σωλήνα. Αφού εγκατασταθεί ο 
σωλήνας περνιέται το καλώδιο μέσα στο σωλήνα. Η διατήρηση της πίεσης σε 
καλώδια γίνεται με δοχεία διαστολής σε συνδυασμό με φιάλη αερίου αζώτου 
ρυθμιζόμενης πίεσης. 
 

 Σύστημα ψύξης καλωδίων με νερό ή λάδι 
 
Μια αύξηση της μεταφερόμενης ισχύος σε καλώδια μπορεί να επιτευχθεί με 
κατευθείαν ψύξη του αγωγού με νερό. Το καλώδιο έχει στον άξονά του ένα 
κανάλι από όπου περνά το νερό που ανακυκλώνεται, αφού διοχετευθεί μέσα 
από έναν εναλλάκτη θερμότητας. Το νερό είναι απιονισμένο. Αντί για νερό 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μονωτικό λάδι με ανάλογο ψυκτικό κύκλωμα. Εκτός 
της κατευθείαν ψύξης μπορεί να εφαρμοστεί και η έμμεση ψύξη, όπου ψύχεται 
ο μανδύας. Δίπλα από το καλώδιο τοποθετούνται σωλήνες με νερό υπό 
κυκλοφορία. Το καλώδιο τοποθετείται σε έναν αμιαντοσωλήνα με ροή νερού, 
οπότε ψύχεται ο μανδύας του. Το καλώδιο μπορεί να τοποθετηθεί και σε ένα 
ανοιχτό αυλάκι με νερό. 
 
1.4 Τύποι καλωδίων μέσης τάσης 
 
Τα καλώδια ΜΤ μπορεί να είναι μονοπολικά (μονοφασικά) ή τριπολικά 
(τριφασικά). Στα μονοπολικά καλώδια κάθε μια φάση με τον μανδύα της είναι 
αυτόνομη, όπου τα τρία καλώδια που σχηματίζουν ένα τριφασικό σύστημα 
μπορεί να είναι συνεστραμμένα μεταξύ τους, ή τρία καλώδια μπορεί να 
εγκαθίστανται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Η κατασκευή μονοπολικών 
συναντάται συνήθως στα πλαστικά καλώδια, όπου μια τριφασική κατασκευή 



 

θα οδηγούσε σε δυσκαμψία. Επίσης έχουμε το πλεονέκτημα ότι αν χαλάσει 
μια φάση αντικαθιστούμε μόνο αυτή τη φάση. Τα τριπολικά καλώδια ΜΤ είναι 
δυνατό να έχουν ένα κοινό μανδύα ή τρεις μανδύες (ένα ανά φάση). Στην 
πρώτη περίπτωση πέρα από τη χωριστή μόνωση κάθε αγωγού υπάρχει και 
κοινή μόνωση, η οποία περιβάλλει και τους τρεις μονωμένους αγωγούς και 
επάνω στην οποία βρίσκεται ο κοινός μανδύας. Στα καλώδια τριών μανδυών 
κάθε αγωγός έχει τη δική του μόνωση και επάνω από αυτή το δικό του 
μανδύα. Ο τελευταίος τύπος προσφέρει καλύτερη κατανομή του ηλεκτρικού 
πεδίου στο εσωτερικό του καλωδίου, η οποία σε συνδυασμό και με ορισμένα 
πλεονεκτήματα κατασκευής και λειτουργίας έχει συντελέσει στην εξάπλωση 
της χρησιμοποιήσεως των καλωδίων τριών μανδυών κατά τα τελευταία 
χρόνια. Ενδιάμεσο τύπο αποτελούν τα καλώδια, τα οποία έχουν μεν κοινό 
μολύβδινο μανδύα, αλλά για την ομοιόμορφη κατανομή του πεδίου φέρουν 
επάνω από τη μόνωση κάθε φάσεως ένα λεπτό διάτρητο μεταλλικό 
διάφραγμα. Διακρίνουμε λοιπόν, ανάλογα με τη διάταξη της μόνωσης και του 
μανδύα τις εξής κατηγορίες : 
 
- Περιζωμένα καλώδια 
- Καλώδια ακτινικού πεδίου (Hochstadter) 
- Καλώδια τριών μανδυών 
 
Οι παραπάνω κατηγορίες έχουν διαφορές στη μορφή του ηλεκτρικού πεδίου. 
Στα περιζωμένα καλώδια οι γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου δεν είναι όλες 
κάθετες στη μόνωση. Η μόνωση όμως δεν έχει τη μέγιστη αντοχή της σε 
πεδία με διεύθυνση λοξή στην επιφάνεια της μόνωσης. Για αυτό περιορίζεται 
η εφαρμογή των περιζωμένων καλωδίων σε τάσεις μέχρι 15 kV συνήθως. 
Αντίθετα, στα καλώδια τύπου Hochstadter, όπου τοποθετούμε σαν οδηγούς 
του ηλεκτρικού πεδίου λεπτά φύλλα αλουμινίου (φύλλα Hochstadter) , και στα 
καλώδια τύπου τριών μανδυών το πεδίο γύρω από κάθε αγωγό είναι ακτινικό. 
Στην περίπτωση αυτή η μόνωση καταπονείται μόνο κατά την έννοια του 
πάχους της, η οποία είναι η κατεύθυνση της μέγιστης ηλεκτρικής αντοχής. 
 
1.5 Αντίσταση καλωδίων 
 
Η ωμική αντίσταση ενός καλωδίου εξαρτάται από : 
 
- τα υλικά των αγωγών και της ενίσχυσης του καλωδίου 
- τις γεωμετρικές διαστάσεις 
- τα ρεύματα που διαρρέουν τους μανδύες. 
 
Εάν :  

Ρw οι απώλειες του καλωδίου / μονάδα μήκους 
Ι το ρεύμα (rms) / φάση 
Rw η συνολική ενεργός αντίσταση / φάση 

τότε ισχύει : 
2

w wP R I   (Ισχύς / φάση) (1.1) 

 
Οι απώλειες διακρίνονται σε απώλειες αγωγών (ΡL) και απώλειες μανδύα 
(ΡΜ). 
Ισχύει 



 

2( )w L M L MP P P R R I      (1.2) 

 

 Αντίσταση αγωγού 
 
Εάν η αντίσταση του αγωγού στο συνεχές ρεύμα στους 20οC είναι R20, τότε η 
αντίσταση συνεχούς ρεύματος στη θερμοκρασία λειτουργίας θ είναι : 

20[1 ( 20)]R R a     (1.3) 

όπου α ο θερμοκρασιακός συντελεστής του υλικού. Ωστόσο η αντίσταση του 
αγωγού RL διαμορφώνεται και από το γεγονός ότι το ρεύμα είναι 
εναλλασσόμενο. Έτσι η συνολική αντίσταση του αγωγού μπορεί να γραφεί σα 
γινόμενο της αντίστασης στο συνεχές ρεύμα, διορθωμένη κατά δύο 
συντελεστές, σύμφωνα με τη σχέση : 

L s pR RF F  (1.4) 

όπου οι συντελεστές FS και FP είναι μεγαλύτεροι της μονάδας και αντιστοιχούν 
στο επιδερμικό φαινόμενο (Skin Effect) και στο φαινόμενο γειτνίασης 
(Proximity Effect). Συνήθως το γινόμενο FSFP δεν υπερβαίνει το 1,05, δηλαδή 
η συνολική επαύξηση είναι περίπου 5%.  
 

 Αντίσταση μανδύα 
 
Στους μανδύες επάγονται ρεύματα, τα οποία είναι είτε δινορρεύματα είτε 
συνολικά ρεύματα που ρέουν κατά μήκος των μανδυών. Οι απώλειες ισχύος 
λόγω του μανδύα και της μηχανικής ενίσχυσης μπορούν να εκφρασθούν είτε 
σε συνάρτηση του τετραγώνου του ρεύματος είτε σε συνάρτηση των 
απωλειών του αγωγού : 

2 ( )M M L M BP R I P      (1.5) 

όπου PLλΜ οι απώλειες που οφείλονται στο μανδύα και PLλΒ οι απώλειες που 
οφείλονται στη μηχανική ενίσχυση. 
 
1.6 Αυτεπαγωγή καλωδίων 
 
Η αυτεπαγωγή λειτουργίας των καλωδίων εξαρτάται από το εάν οι μανδύες 
φέρουν ρεύμα. Χωρίς την επίδραση των μανδυών οι αυτεπαγωγές των 
καλωδίων υπολογίζονται, ανάλογα με τη διάταξη, σύμφωνα με τα παρακάτω :  
-Επίπεδη διάταξη : 
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-Τριγωνική διάταξη : 
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         (1.7) 

Εάν οι μανδύες φέρουν ρεύμα τότε η αυτεπαγωγή μειώνεται, διότι τα ρεύματα 
των μανδυών μειώνουν τη ροή. Για τις αυτεπαγωγές λειτουργίας του μανδύα 
ισχύουν οι παρακάτω προσεγγιστικοί τύποι : 
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   (1.8) για τριγωνική διάταξη 
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   (1.9) για επίπεδη διάταξη 

DM : διάμετρος μανδυών 
α : αποστάσεις των κέντρων των μανδυών 
Για τη συνολική αυτεπαγωγή του καλωδίου ισχύει : 

ί ύX X X      (1.10) 

όπου 
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1.7 Χωρητικότητες καλωδίων 
 
Στα καλώδια οι χωρητικότητες μεταξύ των αγωγών είναι πολύ μεγαλύτερες 
απ’ ότι σε εναέριες γραμμές, επειδή οι αποστάσεις είναι μικρές και η 
διηλεκτρική σταθερά είναι 2,5-3,5 φορές μεγαλύτερη από αυτή του αέρα. 
Τυπικές τιμές χωρητικότητας καλωδίων είναι 0,1-1,2μF/km. Στα τριφασικά 
περιζωμένα καλώδια διακρίνουμε τη χωρητικότητα μεταξύ αγωγού-αγωγού 

(C ) και τη χωρητικότητα μεταξύ αγωγού-γης ( EC ), όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήμα. Για να βρούμε την ισοδύναμη φασική χωρητικότητα 
αλλάζουμε τις χωρητικότητες C  που συνδέονται κατά τρίγωνο σε ισοδύναμη 

συνδεσμολογία αστέρα, καταλήγοντας στη σχέση : 
 

3n EC C C     (1.12) 

 

 
Εικόνα 1.1 Χωρητικότητες καλωδίων 

 
 
 
Στα μονοφασικά καλώδια η χωρητικότητα μεταξύ αγωγού και μανδύα είναι : 

2 / ln( / )E r o M LC r r    (1.13) 

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

2

cQ U C   (1.15) 

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

2 tandP U C     (1.16) 

όπου dP  η ανηγμένη τριφασική ισχύς σε W/m 

U η πολική τάση 
Cη ανηγμένη χωρητικότητα λειτουργίας 0,2-0,9nF/m 
tanδ ο συντελεστής απωλειών 
 
Σύμφωνα με την παραπάνω σχέση οι διηλεκτρικές απώλειες μπορεί να 
θεωρηθεί ότι προέρχονται από ένα υποθετικό ρεύμα που διαρρέει μία 

αγωγιμότητα G  που βρίσκεται υπό τάση / 3U : 

 

tanG C     1 1( )m   (1.17) 

 
Οι διηλεκτρικές απώλειες είναι σταθερές και υφίστανται όσο το καλώδιο 
βρίσκεται υπό τάση, ενώ οι απώλειες λόγω ρεύματος μεταβάλλονται από 
μηδέν μέχρι του μεγίστου τους ανάλογα με τη φόρτιση. 
 
1.9 Εγκατάσταση καλωδίων 
 
Η εγκατάσταση των καλωδίων γίνεται :  
 
- εναέρια, με στήριξη ή όχι σε χαλύβδινο συρματόσχοινο 
- στο έδαφος 
- με ποντισμό στη θάλασσα 
- πάνω στο δάπεδο με κατάλληλη μηχανική προστασία 
- πάνω στον τοίχο με σωλήνες, στηρίγματα ή σχάρες 
 
Η εγκατάσταση των καλωδίων εντός του εδάφους γίνεται σε διάφορα βάθη, τα 
οποία ποικίλλουν από 0,80m έως 1,50m ή και περισσότερο. Όσο υψηλότερη 
είναι η τάση της γραμμής, τόσο μεγαλύτερο είναι συνήθως και το βάθος 
εγκατάστασης. Οι υπόγειες γραμμές εγκαθίστανται είτε κάτω από τα 
πεζοδρόμια είτε κάτω από τα οδοστρώματα. Στις ελληνικές πόλεις 
εφαρμόζεται κατά κανόνα η πρώτη από τις παραπάνω τεχνικές στις 
περιπτώσεις διαμορφωμένων οδών, στις οποίες υπάρχει επαρκής χώρος 
κάτω από τα πεζοδρόμια, τον οποίο μοιράζονται με τα υπόγεια δίκτυα άλλων 



 

κοινωφελών επιχειρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να ελεγχθεί η 
αλληλεπίδραση των γραμμών αυτών. Το χώμα το οποίο τοποθετείται επάνω 
από τα καλώδια, μετά την εγκατάσταση είναι λεπτόκοκκο και χωρίς πέτρες, 
αφ’ ενός για την καλύτερη απαγωγή της εκλυόμενης θερμότητας, της 
οφειλόμενης στις απώλειες της γραμμής, αφ’ ετέρου δε για να αποφευχθεί 
τραυματισμός των καλωδίων από τις πέτρες. Επίσης για η μηχανική 
προστασία των καλωδίων τοποθετούνται επάνω από αυτά και σε όλο το 
μήκος της διαδρομής της γραμμής τούβλα ή επιμήκεις πλάκες συνήθως από 
σκυρόδεμα. Εκτός του ενταφιασμού όπου το καλώδιο βρίσκεται σε κατευθείαν 
επαφή με το χώμα, υπάρχουν και οι παρακάτω μέθοδοι τοποθέτησης 
καλωδίων στη γη : μέσα σε κανάλια από μπετόν ή σωλήνες αμιαντοτσιμέντου 
ή χαλύβδινους, ή μέσα σε τούνελ επισκέψημα. Κατά αυτόν τον τρόπο 
αποφεύγεται η εκσκαφή του δρόμου σε περίπτωση βλάβης ή άλλης εργασίας 
επί των καλωδίων, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται ενισχυμένη μηχανική 
προστασία σε αυτά. Τα καλώδια κατά τη διέλευσή τους μέσω σωληνώσεων, 
οχετών ή σηράγγων, πρέπει να αερίζονται με φυσικό ή τεχνητό αερισμό, 
δεδομένου ότι η φυσική ψύξη τους σε περιβάλλον ακίνητου αέρα είναι ατελής. 
Σε καλώδια που περιέχουν υγρές μονώσεις, κατά την εγκατάστασή τους σε 
χώρους με υψομετρικές διαφορές παρουσιάζεται – λόγω αυτής της 
υψομετρικής διαφοράς - διαφορά πίεσης, που μπορεί να επιφέρει μηχανική 
καταστροφή του μανδύα. Για το λόγο αυτό υπάρχει όριο στη διαφορά 
υψομέτρου για κάθε κατασκευή, που κυμαίνεται από 40m έως 200m (εάν 
θέλουμε να υπερβούμε αυτό το όριο πρέπει να εγκαταστήσουμε παγίδες 
πίεσης). Σε μεγάλες κλίσεις πρέπει να ληφθεί υπόψη και το βάρος του 
καλωδίου και να ενισχυθεί ενδεχομένως ο εξωτερικός οπλισμός για να 
μπορέσει το καλώδιο να φέρει το μηχανικό φορτίο. 
 
1.10 Πρότυπα – σημάνσεις, κώδικας καλωδίων 
 
Τα πρότυπα που διέπουν τα καλώδια μπορεί να είναι διαφόρων τύπων. 
- Εθνικά, όχι αναγνωρισμένα από τη CENELEC πρότυπα, φέρουν το 
χαρακτηριστικό κατά CENELEC “CC-N”. 
- Εθνικά, αναγνωρισμένα από την ευρωπαϊκή επιτροπή της CENELEC 
πρότυπα, φέρουν το χαρακτηριστικό “A”. Αυτά είναι τεχνικά ισοδύναμα με 
εναρμονισμένα πρότυπα, δηλαδή συμφωνούν σε ουσιαστικά σημεία με τα πιο 
κάτω εναρμονισμένα πρότυπα. 
- Εναρμονισμένα πρότυπα, φέρουν το χαρακτηριστικό “H”. Στην ουσία 
χρησιμοποιούνται από πολλές χώρες και περιγράφονται σε έγγραφα 
εναρμόνισης. 
- Πρότυπα της IEC, είναι πρότυπα που εκδίδει η International Electrotechnical 
Commission. 
- Πρότυπα ενός κατασκευαστή. Είναι πρότυπα που λόγω έλλειψης εθνικών ή 
άλλων προτύπων αναγκάστηκε ο κατασκευαστής να τα δημιουργήσει. Μερικοί 
κανονισμοί που αφορούν συνήθη καλώδια ΜΤ είναι : ΕΛΟΤ 1099, IEC 502, 
VDE 0273, VDE 0271. Ουσιαστικά οι κανονισμοί του ΕΛΟΤ έχουν παρθεί από 
τους αντίστοιχους κανονισμούς IEC ή προέρχονται από έγγραφα 
εναρμόνισης, Harmonization Documents (HD) της CENELEC. Οι κανονισμοί 
προσδιορίζουν όλα τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, τους τρόπους δοκιμής 
και χρήσης τους, όπως : 
 



 

- μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται σαν κύρια μονωτικά 
- υλικά αγωγών 
- μείγματα ή υλικά που χρησιμοποιούνται στο μανδύα 
- διαστάσεις 
- μηχανικές, θερμικές και ηλεκτρικές ιδιότητες 
- χρώμα και τρόπος συμβολισμού και σήμανσης των καλωδίων (κωδικοί κλπ) 
- προτεινόμενες χρήσεις, πεδία εφαρμογών 
- φόρτιση ρεύματος 
- δοκιμές 
 
Καλώδια κατασκευασμένα κατά τους κανονισμούς εξασφαλίζουν μια ορισμένη 
ποιότητα και πρέπει οπωσδήποτε να προτιμούνται, από άποψη ποιότητας, 
άλλων, τα οποία δεν ακολουθούν κανονισμούς. Οι κανονισμοί σύμφωνα με 
τους οποίους έχει κατασκευασθεί το καλώδιο είναι γραμμένοι ή ανάγλυφοι στο 
μανδύα. Επίσης σε ένα καλώδιο πρέπει να αναφέρεται ο κατασκευαστής. Στο 
καλώδιο χαρτιού εμποτισμένου τοποθετείται ταινία με το όνομα της εταιρίας 
που επαναλαμβάνεται ανά σταθερό μήκος. Σε καλώδια με πλαστική μόνωση 
υπάρχει μέσα στο καλώδιο ένα νήμα λεπτό με χαρακτηριστικό χρώμα που 
έχει κατοχυρωθεί στον κατασκευαστή του καλωδίου. Συνήθως όμως 
τυπώνεται το όνομα ή το κατατεθέν σήμα της εταιρίας πάνω στον εξωτερικό 
πλαστικό μανδύα του καλωδίου.  Η κατασκευή των καλωδίων χαρακτηρίζεται 
από μια σειρά γραμμάτων. Η σειρά των γραμμάτων αρχίζει από Ν, αν το 
καλώδιο είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς VDE, αλλιώς λείπει το Ν. Τα 
επόμενα γράμματα χαρακτηρίζουν τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν 
αρχίζοντας από το εσωτερικό του καλωδίου, δηλαδή τον αγωγό φάσης και 
πηγαίνοντας προς τα έξω, δηλ. προς το εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα. 
Αν ο αγωγός είναι από χαλκό δεν χαρακτηρίζεται, δηλαδή αν λείπει το 
αντίστοιχο γράμμα, τότε υπονοείται χαλκός. Παρόμοια, αν η μόνωση δε 
χαρακτηρίζεται πρόκειται για εμποτισμένο χαρτί. Πέραν αυτών, η κατασκευή 
των καλωδίων χαρακτηρίζεται από τον αριθμό των αγωγών επί τη διατομή 
τους σε mm2 (π.χ. 3x95), χαρακτηριστικά μικρά γράμματα για το είδος και τη 
μορφή των αγωγών, τη διατομή του μανδύα σε mm2 και τις ονομαστικές 
τάσεις σε kV (φασική / πολική). 



 

Κεφάλαιο 2 

 
2.Έλεγχος καλωδίων  

 
 

2.1 Εισαγωγή: 

 

Τα καλώδια μεταφοράς ισχύος σχεδιάζονται και κατασκευάζονται με τρόπο 
που εξασφαλίζει αξιόπιστη και μακρόχρονη λειτουργία.  

Η μέθοδος ελέγχου ενός καλωδίου εξαρτάται από τον σχεδιασμό του, την 
ονομαστική τάση λειτουργίας του και τα υλικά κατασκευής του. Για κάθε τύπο 
καλωδίων Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής Τάσης υπάρχει μια αντίστοιχη ομάδα 
μεθόδων ελέγχου που επιτρέπει τον καθορισμό των ηλεκτρικών, μηχανικών, 
θερμικών και χημικών χαρακτηριστικών του καλωδίου. Στη συνέχεια θα γίνει 
αναφορά στις μεθόδους ελέγχου των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών υπογείων 
εγκατεστημένων καλωδίων, και ιδιαίτερα στη μέθοδο ελέγχου διηλεκτρικής 
αντοχής του μονωτικού υλικού τους. 

Ο έλεγχος διηλεκτρικής αντοχής του μονωτικού υλικού υπογείων 
εγκατεστημένων καλωδίων γίνεται: 

1. Αν πρόκειται για νέα εγκατάσταση: 

 Προκειμένου να ελεγχθεί ολόκληρο το μήκος της καλωδιακής 
εγκατάστασης, και συγκεκριμένα προκειμένου να εντοπιστούν 
κακοτεχνίες στα σημεία σύνδεσης (μούφες) και τερματισμού 
(ακροκιβώτια). 

 Προκειμένου να ελεγχθεί αν τα ίδια τα καλώδια έχουν υποστεί 
κακώσεις κατά την εγκατάσταση (συνήθως στον εξωτερικό 
μανδύα) ή και μηχανικές παραμορφώσεις κατά την εκτύλιξη από 
τα στροφεία.  

 Προκειμένου να ληφθούν κάποιες αρχικές μετρήσεις που θα 
χρησιμοποιηθούν για την τήρηση κάποιου ιστορικού της 
ηλεκτρικής συμπεριφοράς της νέας καλωδιακής εγκατάστασης. 

2. Αν πρόκειται για ήδη εγκαταστημένο καλώδιο:  

 Προκειμένου να ελεγχθεί αν το μονωτικό υλικό του καλωδίου 
παρουσιάζει σε κάποιο σημείο αλλοίωση των μονωτικών του 
ιδιοτήτων. Η μέθοδος αποβλέπει στο να προκαλέσει εκδήλωση 
του σφάλματος που πιθανόν έχει αρχίσει να δημιουργείται εξ 
αιτίας της παραπάνω αλλοίωσης, την ώρα εκτέλεσης της 
δοκιμής, ώστε να αποφευχθεί η εμφάνισή του την ώρα που το 
καλώδιο είναι σε λειτουργία. Έχει μάλιστα αποδειχθεί ότι η 
συνολική βλάβη που προκαλεί η εμφάνιση ενός σφάλματος σε 
ένα καλώδιο όταν αυτό είναι σε λειτουργία υπό φορτίο είναι 
μεγαλύτερη σε σχέση με τη βλάβη που προκαλείται όταν το 



 

καλώδιο είναι σε διαδικασία ελέγχου. Πιθανές αλλοιώσεις των 
μονωτικών ιδιοτήτων είναι:  

- θερμική ή χημική γήρανση (αποσύνθεση) του 
μονωτικού υλικού  

- ηλεκτρική γήρανση και εμφάνιση μερικών εκκενώσεων 
κατά τη λειτουργία του καλωδίου. 

 Σε περίπτωση πραγματοποίησης κάποιας επισκευής ή 
αντικατάστασης τμήματος του καλωδίου μετά από βλάβη, 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν εξαλείφθηκε το πρόβλημα και αν 
υπάρχουν κακοτεχνίες στα νέα σημεία σύνδεσης (μούφες), πριν 
το καλώδιο τεθεί πάλι σε λειτουργία.  

 

2.2 Κανονισμοί: 

 

Η διαδικασία και οι διάφορες παράμετροι ελέγχου των καλωδίων 
περιγράφεται στους διεθνείς κανονισμούς και πρότυπα (Standards). Ομάδες 
μελέτης και επιτροπές ηλεκτρικών οργανισμών από όλο τον κόσμο 
καταγράφουν τα προβλήματα και την εμπειρία από τη συμπεριφορά των 
καλωδιακών εγκαταστάσεων για μεγάλα χρονικά διαστήματα λειτουργίας, και 
σε συνδυασμό με την ερευνητική εργασία διακεκριμένων μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας προτείνουν τις κατάλληλες τροποποιήσεις στους 
κανονισμούς.  

Οι κανονισμοί σε καμία περίπτωση δεν αναφέρονται σε υποχρέωση ελέγχου. 
Η επιλογή της πραγματοποίησης ή μη του ελέγχου στο εγκατεστημένο 
καλώδιο ανήκει στο αρμόδιο τμήμα συντήρησης της εγκατάστασης. Απλά, σε 
περίπτωση διενέργειας ελέγχου, αυτός πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις 
υποδείξεις που αναφέρονται στα Standards. Για νέες καλωδιακές 
εγκαταστάσεις, ο έλεγχος συνήθως προβλέπεται από τη διαδικασία 
παραλαβής του έργου. Για ήδη εγκαταστημένα καλώδια, ο περιοδικός έλεγχος 
αποτελεί κοινή πρακτική, καθώς σχεδόν πάντα η ευθύνη της πιθανής 
εμφάνισης μιας βλάβης βαραίνει το τμήμα συντήρησης της εγκατάστασης 
εφόσον διαπιστωθεί ότι σχετικοί έλεγχοι δεν έχουν πραγματοποιηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η συνήθης πρακτική στην Ελλάδα είναι να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί 
κανονισμοί IEC, καθώς και οι γερμανικοί VDE. Οι κανονισμοί αυτοί 
διαμορφώνονται με βάση τις υποδείξεις και μελέτες των ομάδων εργασιών της 
CIGRE και τα έγγραφα εναρμονισμού της CENELEC.  

 

2.3 Μέθοδος ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής μονωτικού υλικού καλωδίων 
ισχύος 

 

Κατά την εφαρμογή της μεθόδου, το υπό έλεγχο καλώδιο υποβάλλεται σε 
ακραίες συνθήκες φόρτισης για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν η μόνωσή του έχει την απαιτούμενη διηλεκτρική αντοχή 
ώστε να μην εμφανίσει διακυμάνσεις ή μεταβολές στο ρεύμα διαρροής.  



 

Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της τάσεως δοκιμής, η μέθοδος αποβλέπει:  

- στον εντοπισμό ασυνήθιστα υψηλών τιμών ρεύματος διαρροής. Οι 
τιμές αυτές καθορίζονται από τα standards και π.χ. στα καλώδια 
Μέσης Τάσης έως 20 kV είναι της τάξης των mA. 

- στον εντοπισμό ρεύματος διαρροής που δεν παραμένει σταθερό ή 
εμφανίζει στιγμιαίες απότομες έντονες διακυμάνσεις (υπερπηδήσεις – 
βυθίσεις), 

- στην εμφάνιση τόξου αγωγιμότητας (‘σκάσιμο’). 

Όλα τα παραπάνω υποδηλώνουν μειωμένη διηλεκτρική αντοχή της μόνωσης 
του καλωδίου.  

 

2.4 Τύποι καλωδίων: 

 

Τα υπόγεια εγκατεστημένα καλώδια ισχύος Μέσης και Υψηλής Τάσης 
χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, ανάλογα με το υλικό της μόνωσής 
τους: 

- Καλώδια με μόνωση χάρτου-ελαίου 

- Καλώδια με πλαστική μόνωση (π.χ. PVC, PE, VPE, EPR, XLPE) 

Συνήθως και οι δύο παραπάνω τύποι καλωδίων έχουν εξωτερικό μανδύα 
κατασκευασμένο από PVC, ή PE (πολυαιθυλαίνιο).  

 

 

Γενικά για το Πολυαιθυλένιο (Polyethylene) 
 

Η χρήση του πολυαιθυλενίου στην παραγωγή καλωδίων ισχύος ξεκίνησε 
την δεκαετία του 1950. Το πολυαιθυλένιο αποτελείται από μεγάλες αλυσίδες 
υδρογονανθράκων που παράγονται κατά τον πολυμερισμό αερίου αιθυλενίου 
(C2H4) σε συνθήκες υψηλής (1000-3000 atm σε 200-250°C) ή και 
χαμηλότερης (60 atm) πίεσης. 

 

 

 

 
Εικόνα 2.1 Μοριακή αλυσίδα γραμμικού PE. 

Εάν η διαδικασία παραγωγής γίνει σε χαμηλή πίεση μπορεί να επιτευχθεί 
πολυαιθυλένιο μεγάλης πυκνότητας με μεγάλο μοριακό βάρος, έως 20 x 106. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα, τόσο πιο σκληρό είναι το υλικό και τόσο 
μεγαλύτερη είναι η αντοχή σε θερμικές και χημικές καταπονήσεις. 

 
Η πυκνότητα ελέγχεται κατά την αντίδραση παραγωγής ΡΕ ως εξής: σε 
γραμμικές αλυσίδες ΡΕ προστίθενται ρίζες βουτανίου (C4H8), εξανίου (C6H12) 



 

και οκτανίου (C8H16), παρουσία καταλύτη. Οι ρίζες αυτές προσκολλούνται στα 
ελεύθερα άκρα των αλυσίδων ΡΕ, συνενώνοντάς τις είτε σε μορφή 
μεγαλύτερων γραμμικών αλυσίδων, είτε σχηματίζοντας κάθετους κλάδους 
μικρού μήκους. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Εικόνα 2.2 Μοριακή αλυσίδα PE με κάθετους κλάδους, σχηματισμένη με προσθήκη  

ριζών βουτανίου (a), εξανίου (b) και οκτανίου (c). 

 
 

Κατά την αρχική περίοδο εγκατάστασής τους, ειδικά στη Βόρειο Αμερική, τα 
καλώδια ισχύος ΡΕ είχαν μόνωση χαμηλής πυκνότητας αλλά μεγάλου 
μοριακού βάρους. Για το λόγο αυτό αναφέρονται ως καλώδια HMWPE (High 
Molecular Weight Polyethylene). Μεγάλο μοριακό βάρος συνεπάγεται χαμηλό 
σημείο τήξεως.  

 
 

Η χρήση των καλωδίων HMWPE περιορίστηκε σημαντικά με την εμφάνιση 
των καλωδίων XLPE από τέλη της δεκαετίας του 1960, αρχικά στον Καναδά 
και τις ΗΠΑ και στη συνέχεια σε Ιαπωνία και Ευρώπη. Σήμερα έχει 
επικρατήσει παγκοσμίως η χρήση των καλωδίων XLPE, και η κατάσταση αυτή 
αναμένεται να διατηρηθεί για αρκετά ακόμα χρόνια, μέχρις ότου παραχθεί 
κάποιο καλύτερο διηλεκτρικό υλικό. Στις χώρες της Βορείου Αμερικής 
χρησιμοποιούνται καλώδια μεταφοράς ισχύος XLPE, ονομαστικής τάσης  138 
kV ή και 230 kV, στη Γαλλία 225 και 400 kV, ενώ στην Ιαπωνία 275 και 500 kV. 

 
 

 



 

Καλώδια XLPE (Crosslinked Polyethylene) 

 
Κατά την διαδικασία παραγωγής XLPE αναμειγνύονται πολυαιθυλένιο με 
ελεύθερες ρίζες αιθυλενίου σε θερμοκρασία 116-132°C. Οι ελεύθερες ρίζες 
αιθυλενίου στο μόριο ΡΕ  αντιδρούν και συνδέονται ανάμεσα σε δύο αλυσίδες 
πολυμερούς, συνενώνοντάς τις. Αυτή η διαδικασία διασταύρωσης μετατρέπει το 
πολυμερές υλικό από θερμοπλαστικό σε θερμοσκληραινόμενο, βελτιώνοντας 
αισθητά τις φυσικές και ηλεκτρικές ιδιότητές του.  Χάρη στον 
θερμοσκληραινόμενο χαρακτήρα τους, τα καλώδια XLPE διατηρούν τις 
μηχανικές τους ιδιότητες όταν εκτίθενται σε θερμοκρασίες που στο γραμμικό 
ΡΕ θα προκαλούσαν τήξη, αλλοίωση σχήματος και ρευστοποίηση, ενώ 
παράλληλα επιτυγχάνεται διηλεκτρική αντοχή σε κρουστικές έως 700 kV/cm. 
Για παράδειγμα, τα καλώδια XLPE μπορούν να λειτουργήσουν συνεχώς σε 
θερμοκρασία 90°C και διακοπτόμενα σε 130°C σε συνθήκες σφάλματος.  

 

Επιθυμητές ιδιότητες των πολυμερών που χρησιμοποιούνται στη μόνωση 
καλωδίων είναι: 

 
 Δείκτης Τήξεως: 0,2 έως 3 gr/10 min.    
 Αγωγιμότητα: > 10 16 Ω/cm. 
 Διηλεκτρική σταθερά: 2,30 
 εφ δ: 0,0002 στα 60 Hz 
 Διηλεκτρική αντοχή: 500 – 700 Vac / mil. 
 

Η μόνωση των καλωδίων ΡΕ οποιασδήποτε μορφής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 
στην παρουσία οξυγόνου. Από την διαδικασία παραγωγής του ΡΕ 
παραμένουν σχεδόν πάντα κατάλοιπα δεσμών C=O ή C=C μέσα στο υλικό. 
Τα ίχνη αυτά αντιδρούν με το οξυγόνο, σχηματίζοντας υπεροξείδια υδρογόνου 
(–ΟΟΗ), που με τη σειρά τους αποσυντίθενται σχηματίζοντας νέες ομάδες 
C=O. Έτσι κλιμακώνεται μια διαδικασία αλλοίωσης του μονωτικού υλικού. Για 
προστασία έναντι οξείδωσης του ΡΕ σε υψηλές θερμοκρασίες προστίθενται 
ειδικά αντιοξειδωτικά. Επίσης οι δεσμοί C=O Ή C=C έχουν μεγάλο βαθμό 
απορρόφησης υπεριώδους ακτινοβολίας. Το πολυμερές υλικό μπορεί να 
υποστεί σημαντικές αλλοιώσεις των φυσικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων του αν 
εκτεθεί σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία. Για το λόγο αυτό στη  μόνωση των 
καλωδίων ΡΕ προστίθεται μαύρος άνθρακας (carbon black) που προστατεύει 
έναντι έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία. 
 
2.5 Μηχανισμός αλλοίωσης μόνωσης καλωδίων: 

 

 Καλώδια με μόνωση χάρτου-ελαίου: 

 

Το διηλεκτρικό υλικό στα καλώδια αυτά αποτελείται από διαδοχικές στρώσεις 
χάρτου, εμποτισμένες με μονωτικό λάδι που κατά τη λειτουργία του καλωδίου 
υπόκεινται σε ηλεκτρικό πεδίο. Συνήθως η αλλοίωση των μονωτικών του 
ιδιοτήτων οφείλεται σε παρουσία υγρασίας: Μόρια νερού διεισδύουν στο 
καλώδιο από (συνήθως μικροσκοπικές) τρύπες στο μανδύα του, που 
προκαλούνται από διάβρωση ή μηχανική καταπόνηση (κατά την εγκατάσταση 
ή επισκευή). Τα μόρια του νερού διαχέονται αξονικά μέσα στο διηλεκτρικό 
υλικό και στη συνέχεια συσσωρεύονται και επικάθονται στα στρώματα 
χάρτου. Έτσι το μονωτικό λάδι το οποίο θα έπρεπε να κυκλοφορεί ανάμεσα 



 

σε μονωτικά φύλλα χάρτου, τώρα περιβάλλεται από φύλλα εμποτισμένα με 
υγρασία, που είναι καθαρά αγώγιμο υλικό. Αποτέλεσμα αυτού είναι η 
σημαντική αύξηση της ηλεκτρικής καταπόνησης στο μονωτικό λάδι, η 
δημιουργία κενών χώρων ανάμεσα σε διαδοχικές στρώσεις χάρτου και η 
εμφάνιση μερικών εκκενώσεων στους χώρους αυτούς. Οι μερικές εκκενώσεις 
διαρκούν μέχρις ότου οι κενοί χώροι καλυφθούν από μονωτικό λάδι 
προερχόμενο από τους γύρω χώρους. Αν όμως για κάποιο λόγο δεν υπάρχει  
στις γειτονικές περιοχές του καλωδίου η απαιτούμενη ποσότητα μονωτικού 
λαδιού για να γεμίσουν οι κενοί χώροι, τότε οι μερικές εκκενώσεις μπορεί να 
οδηγήσουν σε μόνιμη βλάβη των μονωτικών στρώσεων και τέλος σε 
εμφάνιση τόξου αγωγιμότητας (‘σκάσιμο’ του καλωδίου). 

 

 Καλώδια με πλαστική μόνωση: 

 

Τα καλώδια με πλαστική μόνωση έχουν αντικαταστήσει αυτά με μόνωση 
χάρτου-ελαίου τις τελευταίες δεκαετίες. Από την εμπειρία που έχει αποκτηθεί 
από τη συμπεριφορά τους όλα αυτά τα χρόνια προκύπτει ότι η δημιουργία 
σχηματισμών μορίων υγρασίας που ονομάζονται δέντρα νερού είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την αντοχή τους και τη μακροζωία 
τους. Σε αντίθεση με τις βλάβες που οφείλονται σε μηχανική καταπόνηση, 
που μπορούν να επισκευαστούν τοπικά, η εμφάνιση δέντρων νερού μπορεί 
να αντιμετωπιστεί μόνο με αντικατάσταση ολόκληρων τμημάτων του 
καλωδίου, ή με διαδικασία εξειδικευμένης χημικής επεξεργασίας της μόνωσης. 

 

 

Εικόνα 2.3 Βασικά στοιχεία αγωγού 

 



 

Εικόνα 2.4 Δέντρα νερού 
 

Η δημιουργία δέντρων νερού είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν έχει πλήρως 
εξηγηθεί μέχρι σήμερα, παρ’ όλες τις διαφορετικές θεωρίες. Πρόκειται περί 
σχηματισμών μορίων νερού που αναπτύσσονται σε διαδοχικές μη 
καθορισμένες διακλαδώσεις μέσα στο πλαστικό μονωτικό υλικό, ως 
αποτέλεσμα του συνδυασμού:  

- της υγρασίας που συσσωρεύεται στο καλώδιο με τα χρόνια, και 

- των ηλεκτρικών πεδίων που επικρατούν γύρω από ατέλειες στο 
εσωτερικό του μονωτικού υλικού. Οι ατέλειες αυτές μπορεί να είναι 
κατασκευαστικές (π.χ. ξένα σωματίδια ή μικροσκοπικοί κενοί χώροι 
που σχηματίζονται κατά τη διαδικασία έκχυσης του μονωτικού υλικού), 
ή να δημιουργηθούν κατά τη λειτουργία του καλωδίου, κυρίως σε 
σημεία επαφής του μονωτικού υλικού με το εξωτερικό ή το εσωτερικό 
ημιαγώγιμο στρώμα του καλωδίου. 

Όταν τα δέντρα νερού αναπτύσσονται γύρω από ατέλειες στα άκρα του 
μονωτικού υλικού, τότε ονομάζονται «ακτινικά» δέντρα νερού 

Όταν αναπτύσσονται γύρω από ατέλειες στο εσωτερικό του μονωτικού 
υλικού, τότε ονομάζονται δέντρα νερού τύπου «πεταλούδας» (bow-tie water 
trees). Ο προσανατολισμός τους είναι πάντα κατά τη διεύθυνση του 
ηλεκτρικού πεδίου. 

Τα δέντρα νερού δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Οι ηλεκτρικές ιδιότητες που 
παρουσιάζουν  περιοχές του μονωτικού υλικού οι οποίες έχουν δέντρα νερού 
είναι τελείως διαφορετικές από εκείνες των γειτονικών υγιών περιοχών. Το 
χαρακτηριστικό αυτό επιτρέπει σε μεθόδους όπως αυτή της μέτρησης της (εφ 
δ) να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της παρουσίας τους. Η 
διαδικασία δημιουργίας των δέντρων νερού διαρκεί αρκετά χρόνια. Είναι 
μάλιστα δυνατόν ένα καλώδιο να έχει πολλαπλά δέντρα νερού στη μόνωσή 
του, χωρίς αυτά να το εμποδίζουν να λειτουργήσει κανονικά ως τμήμα μιας 
εγκατάστασης. Έχει αποδειχθεί ότι δέντρα νερού μπορεί να καλύπτουν μέχρι 
και το 80% του πάχους της μόνωσης χωρίς να επηρεάζεται η κανονική 
λειτουργία του καλωδίου. Όταν όμως η ποσότητα ή το μέγεθος των δέντρων 
νερού αυξηθεί κι άλλο, το πάχος της μόνωσης που απομένει δεν επαρκεί για 
να αντέξει το εφαρμοζόμενο πεδίο, με αποτέλεσμα την εκκίνηση μερικών 
εκκενώσεων. 

Η κρίσιμη φάση για το καλώδιο ξεκινάει από τη στιγμή που το ηλεκτρικό πεδίο 
στις άκρες του δέντρου νερού ξεπεράσει το κατώφλι διέγερσης και εκκίνησης 

 

δέντρα νερού 
τύπου 

πεταλούδας’ 

εξωτερικό ημιαγώγιμο στρώμα 
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εσωτερικό 
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‘ακτινικά’ 
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μερικών εκκενώσεων. Η περίπτωση αυτή αναφέρεται ως μετασχηματισμός 
του δέντρου νερού σε ηλεκτρικό δέντρο. 

Η διαδικασία εμφάνισης των μερικών εκκενώσεων μπορεί να περιγραφεί 
αναλυτικά ως εξής: 

Το σημείο που δέχεται τη μεγαλύτερη καταπόνηση του ηλεκτρικού πεδίου 
είναι η εστία του δέντρου νερού, δηλαδή η ατέλεια στο μονωτικό υλικό. Η 
ατέλεια αυτή μπορεί να είναι είτε ξένο σωματίδιο, είτε κάποια κενή κοιλότητα. 
Και στις δύο περιπτώσεις, η παρουσία της ατέλειας μέσα στο μονωτικό 
μπορεί να εξομοιωθεί ηλεκτρικά με την παρουσία ενός μικροσκοπικού 
πυκνωτή, καθώς η πλευρά της που βρίσκεται κοντύτερα στον κεντρικό αγωγό 
του καλωδίου  φορτίζεται αντίθετα από την πλευρά που βρίσκεται κοντύτερα 
στον μανδύα.  

 

 

░░▒▓▓▓▓▓
►

 

 

Εικόνα 2.5 Κοιλότητα στον αγωγό 

 

Έστω για παράδειγμα ότι στο εσωτερικό του πολυμερούς υλικού υπάρχει μία 
κοιλότητα, γύρω από την οποία έχει σχηματιστεί ένα δέντρο νερού. Για λόγους 
απλούστευσης θεωρείται πως η κοιλότητα έχει παραλληλεπίπεδο σχήμα. Η 
παρουσία των κλάδων του δέντρου νερού μειώνει το πάχος του διηλεκτρικού 
που χωρίζει τις πλευρές της κοιλότητας από τον κεντρικό αγωγό και τον 
μανδύα του καλωδίου. Έτσι, υπό την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου 
διευκολύνεται η συσσώρευση φορτίων στις δύο πλευρές της κοιλότητας. Όταν 
η διαφορά δυναμικού ανάμεσα στις φορτισμένες πλευρές της κοιλότητας 
ξεπεράσει την τιμή της διηλεκτρικής αντοχής της (την τάση διάσπασης της 
κοιλότητας), τότε ξεκινάει η διαδικασία των μερικών εκκενώσεων, κατά την 
οποία φορτία φεύγουν από τη μία πλευρά και προσκρούουν στα τοιχώματα 
της άλλης, διαμέσου της κοιλότητας. Το υλικό στο εσωτερικό της κοιλότητας 
είναι ατμοσφαιρικός αέρας. Η πρόσκρουση των φορτίων στα τοιχώματά της 
προκαλεί σχάση των μοριακών αλυσίδων του πολυμερούς υλικού, και 
ουσιαστικά δημιουργεί τα πρώτα τμήματα κλάδου ηλεκτρικού δέντρου. Οι 
ρίζες υδρογονανθράκων που προκύπτουν αντιδρούν με το οξυγόνο και το 
όζον του ατμοσφαιρικού αέρα, σχηματίζοντας έναν αριθμό αερίων όπως 
υδρογόνο, CO, CO2, νιτρικά οξείδια, υδρογονάνθρακες μικρού μοριακού 

βάρους καθώς και στερεά κατάλοιπα που εναποτίθενται στο εσωτερικό της 
κοιλότητας. Η παραγωγή των αερίων επιφέρει μεταβολές της πίεσης στο 
εσωτερικό της κοιλότητας που έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση της 
διηλεκτρικής αντοχής της. Έτσι διευκολύνεται η κλιμάκωση του φαινομένου 
των μερικών εκκενώσεων, καθώς μεγαλώνει σταδιακά ο αριθμός των φορτίων 
που έχουν τη δυνατότητα να εκφορτιστούν διασχίζοντας την κοιλότητα. η 



 

οποία μπορεί να πάρει μορφή «χιονοστιβάδας», όσο διαρκεί η φόρτιση των 
πλευρών της κοιλότητας. 

 

Αντίθετα με τα δέντρα νερού, τα ηλεκτρικά δέντρα σχηματίζονται μόνο σε 
περιοχές με μεγάλες  τιμές ηλεκτρικού πεδίου και είναι ορατά με γυμνό μάτι. Η 
διαδικασία δημιουργίας τους είναι πολύ γρήγορη και συνήθως γίνεται 
αντιληπτή από μια σειρά διαδοχικών μερικών εκκενώσεων. Το τελικό 
‘σκάσιμό’ του καλωδίου στο σημείο της μόνωσης όπου εμφανίστηκε ηλεκτρικό 
δέντρο είναι τις περισσότερες φορές ζήτημα λίγων λεπτών ή ωρών. 

 

2.6 Τάση δοκιμής: 

 

Η εφαρμοζόμενη τάση κατά την δοκιμή ενός καλωδίου εξαρτάται από την 
ονομαστική τάση λειτουργίας του και προδιαγράφεται από τα αντίστοιχα 
πρότυπα δοκιμών (στάνταρντ).  

Οι διαθέσιμες μορφές τάσεως δοκιμής για την εφαρμογή της μεθόδου ελέγχου 
διηλεκτρικής αντοχής μονωτικού υλικού καλωδίων ισχύος είναι: 

- Τάση δοκιμής DC,      

- Τάση δοκιμής AC συχνότητας 50 Hz,      

- Τάση δοκιμής AC συχνότητας 0,1 Hz 

 

Η δοκιμή με τάση DC αποτελούσε την επιλογή της πλειοψηφίας των χρηστών, 
λόγω του συγκριτικά χαμηλού κόστους και βάρους του απαραίτητου 
εξοπλισμού. Μέχρι πρίν από λίγα χρόνια, τα διεθνή πρότυπα επέτρεπαν τη 
χρήση της για όλους τους τύπους καλωδίων ισχύος. Σήμερα, όμως, έχει 
αποδειχθεί ότι η εφαρμογή τάσεως DC για παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
προκαλεί σημαντικές αλλοιώσεις στο μονωτικό υλικό των καλωδίων, επειδή 
δεν μεταβάλλεται η πολικότητα του εφαρμοζόμενου πεδίου κατά τη διάρκεια 
της δοκιμής. Ειδικά για τα καλώδια Μέσης Τάσης με U0/U από 3,6/6 kV έως 
20,8/36 kV, η χρήση του DC έχει απαγορευθεί σύμφωνα με τα τελευταία 
(1996) γερμανικα πρότυπα VDE 0276-620 (για καλώδια με πλαστική μόνωση) 
και VDE 0276-621 (για καλώδια με μόνωση χάρτου-ελαίου). Σημειώνεται ότι 
τα Έγγραφα Εναρμονισμού (HARMONIZATION DOCUMENT) HD 620 και HD 
621, στα οποία στηρίζονται τα παραπάνω πρότυπα έχουν υιοθετηθεί από την 
CENELEC (Ευρωπαική Επιτροπη Ηλεκτροτεχνικών Προτύπων), της οποίας 
μέλος είναι και η Ελλάδα. Παρόμοιοι περιορισμοί στη χρήση τάσεως DC κατά 
τον έλεγχο καλωδίων προβλέπονται και στο διεθνές πρότυπο ΙΕΕΕ 400.2. 

Επίσημη απαγόρευση δοκιμών με τάση DC σε καλώδια Χαμηλής Τάσης, ή σε 
καλώδια Υψηλής Τάσης  (με U0/U μεγαλύτερο από 20,8/36 kV) δεν υπάρχει 
ακόμα. Ο λόγος είναι ότι στα μεν καλώδια Χαμηλής Τάσης το πάχος της 
μόνωσης είναι σχετικά μικρό και οι αλλοιώσεις είναι αμελητέες, ενώ στα 
καλώδια Υψηλής Τάσης οι εναλλακτικοί τύποι τάσεως δοκιμής, δηλαδή τάση 
AC συχνότητας 50 Hz, ή τάση AC συχνότητας 0,1 Hz είναι πολύ δύσκολο ή 
και πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιηθούν. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6Ταχύτητα ανάπτυξης καναλιών ηλεκτρικών δέντρων εξαιτίας εξαναγκασμένων 
μερικών εκκενώσεων από βελόνα για τις εξής τάσεις δοκιμής 
50 Hz 2U0 
0.1 Hz cos-rect. 3U0 
0.1 Hz sin 3U0 

 
2.7 Έλεγχος καλωδίων / Συμπεράσματα / Πρότυπα 
 

• Η δοκιμή με DC σε καλώδια με μόνωση PE/XLPE είναι αναξιόπιστη και 
μπορεί να επιφέρει περαιτέρω βλάβες στο καλώδιο. 

• Η δοκιμή με VLF είναι η πιο ενδεδειγμένη για καλώδια PE / XLPE: 
 Με τάση δοκιμής 3 φορές την ονομαστική τάση λειτουργίας (3 Uo) και 
διάρκεια εφαρμογής 15 έως 60 λεπτά, μπορούν να ανιχνευτούν οι 
περισσότερες αλλοιώσεις του καλωδίου. 
 Μεγάλη αποτελεσματικότητα στην ανίχνευση αλλοιώσεων μόνωσης. 
     Αποφεύγεται η καταπόνηση των υγιών τμημάτων του καλωδίου. 

• Η δοκιμή με VLF είναι κατάλληλη και για ανίχνευση αλλοιώσεων σε 
καλώδια με μόνωση χάρτου, ή και μικτά δίκτυα που έχουν και τους δύο 
τύπους καλωδίων. 

• Η δοκιμή με VLF στα 0,1 Hz είναι η πλέον επαρκής, συγκρινόμενη με 
τις υπόλοιπες εναλλακτικές μεθόδους ελέγχου καλωδίων. 

• Η δοκιμή με VLF ημιτονοειδούς μορφής επιτρέπει επιπλέον την 
κατηγοριοποίηση της κατάστασης της μόνωσης και του βαθμού 
γήρανσής της, με χρήση της μεθόδου της εφ δ. 
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Εικόνα 2.7 Πρότυπο VDE 



 

 
Εικόνα 2.8 Πρότυπο HD 620 



 

 
Εικόνα 2.9 Πρότυπο HD 620 



 

Κεφάλαιο 3 

 
3.Εφαπτομένη δ 
 

3.1 Συγκεντρωμένα ηλεκτρικά στοιχεία 
 
Όταν οι διαστάσεις των ηλεκτρικών στοιχείων είναι πολύ μικρές σε σχέση με 
το μήκος κύματος του ρεύματος που τα διαρρέει (ρεύματα χαμηλών 
συχνοτήτων), τότε τα στοιχεία αυτά ονομάζονται συγκεντρωμένα ηλεκτρικά 
στοιχεία. Ηλεκτρικά κυκλώματα που αποτελούνται από συγκεντρωμένα 
ηλεκτρικά στοιχεία ονομάζονται συγκεντρωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα 
(lumped circuits). Τα συγκεντρωμένα κυκλώματα υπακούουν στους νόμους 
του Kirchoff. Αυτό σημαίνει ότι το ρεύμα που εισέρχεται από τον έναν 
ακροδέκτη ενός ηλεκτρικού στοιχείου είναι κάθε χρονική στιγμή ίσο με το 
ρεύμα που εξέρχεται από τον άλλο ακροδέκτη (Β) του στοιχείου και ακόμη η 
τάση στα άκρα του ηλεκτρικού στοιχείου vAB προσδιορίζεται απόλυτα με 
μετρήσεις. 
 
3.2 Συντελεστής διάχυσης καλωδίου tanδ 
 
Παρόλο που ο όρος συντελεστής ισχύος χρησιμοποιείται ευρέως αποτελεί 
εσφαλμένη λύση, ο όρος που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για να 
περιγραφούν οι απώλειες στο διηλεκτρικό είναι ο συντελεστής διάχυσης με 
τιμή tanδ. Η διαφοροποίηση   μεταξύ συντελεστή ισχύος και διάχυσης γίνεται 
πιο εμφανής αν αναλογιστεί κανείς τον ορισμό του tanδ. Είναι σύνηθες να 
αντιπροσωπευτεί το διηλεκτρικό ενός καλωδίου από το παράλληλο ισοδύναμο 
κύκλωμα. 
 
Η αντίσταση R περιγράφει το μέρος των απωλειών του διηλεκτρικού, ενώ το 
C παριστάνει τη συγκεντρωτική ηλεκτρική χωρητικότητα του καλωδίου, όταν 
εφαρμόζεται τάση στο καλώδιο,V, η συνολική ροή ρεύματος στο καλώδιο, I, 
δίνεται από το διανυσματικό άθροισμα του ρεύματος φόρτισης Ic και του 
ρεύματος διαρροής Il. 
 
I= Il + Ic =(G+jωC)V (3.1) 
 
Όπου  G είναι η αγωγιμότητα και ορίζεται ως το αντίστροφο της R. 
 



 

 
Εικόνα 3.1 

 
Ως εκ τούτου το tanδ ορίζεται ως 
 

1
tan i

c RC





 


 (3.2) 

 
Υπάρχει μια καθορισμένη σχέση μεταξύ των ηλεκτρικών παραμέτρων του του 
ισοδύναμου κυκλώματος και των παραμέτρων του διηλεκτρικού στη μόνωση 
των καλωδίων. Οι διηλεκτρικές παράμετροι που χαρακτηρίζουν τη μόνωση 
του καλωδίου είναι η πραγματική διαπερατότητα ε′ η φανταστική 
διαπερατότητα ε″ και η αγωγιμότητα σ. Η τιμή της χωρητικότητας C του 
καλωδίου ορίζεται ως 
 

0rC C   (3.3) 

 
Όπου το C0 είναι η χωρητικότητα εν κενό και εr΄ είναι η σχετική τιμή του 
πραγματικού διηλεκτρικού ή διηλεκτρική σταθερά η οποία ορίζεται ως ε′/ ε0 
όπου ε0 είναι η τιμή του διηλεκτρικού στο κενό. Σε αναλογία με αυτό τον 
ορισμό η φανταστική διαπερατότητα εισάγεται για να περιγράψει τις απώλειες 
του διηλεκτρικού έτσι ώστε η εξίσωση (3.2) να μπορεί να εκφραστεί ως 
 

*

0rI j C V  (3.4) 

 
Όπου εr* είναι η μιγαδική τιμή της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς και ορίζεται 
ως 
 

*

r r rj      (3.5) 

 
Όπου εr΄΄ είναι η σχετική τιμή του φανταστικού διηλεκτρικού που δίνεται από 
ε″/ε0, οπότε συνολικά φτάνουμε στη μορφή  
 

0 0 0( )r r r rI j C V C V j C V           (3.6) 

 
 



 

Μπορεί να γίνει αντιληπτή τώρα ότι όσον αφορά τις παραμέτρους 
διηλεκτρικού, η τιμή του παράγοντα διάχυσης γίνεται 
 

r

r

tan



 


 

 
  (3.7) 

 
Κανονικά, το φανταστικό διηλεκτρικό ε″, αναφέρεται περιστασιακά ως ο 
συντελεστής απωλειών, ο οποίος δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα, αντιθέτως η 
αγωγιμότητα σ διηλεκτρικό είναι αυτή που μετριέται. Η αγωγιμότητα ορίζεται 
ως ο λόγος της πυκνότητας ρεύματος προς το ηλεκτρικό πεδίο κλίσης Ε. Εάν 
θεωρήσουμε ένα στοιχειακό διηλεκτρικό πάχος d που έχει ένα εμβαδόν 
επιφανείας Α, τότε η χωρητικότητα σε κενό C0 δίνεται από 
 

0 0

A
C

d
  (3.8) 

 
Όπου ε0 είναι η αξία του διηλεκτρική στον ελεύθερο χώρο ή το κενό. 
Αντικαθιστώντας την έκφραση για το C0 στην εξίσωση (3.6) και διαιρώντας με 
τη μονάδα εμβαδού βγαίνει η τρέχουσα έκφραση πυκνότητας 
 

0( ) / ( )r rJ j V d j E            (3.9) 

 
Το πραγματικό μέρος της έκφρασης αυτής είναι απλα ο όρος αγωγιμότητας,  
Δηλαδή 
 
   (3.10) 

 
Έτσι η εξίσωση (3.7) γίνεται 
 

tan







 (3.11) 

 
Δεδομένου ότι οι όροι της αγωγιμότητας των διηλεκτρικών είναι πολύ μικροί, 
και η  tanδ είναι επίσης μικρή με αποτέλεσμα γωνία απωλειών δ είναι πολύ 
μικρή. Για το λόγο αυτό, μπορεί να φανεί από τη σχέση του (σχ. 3.1) ότι cosθ 
≈ tanδ. Σε προγενέστερες τεχνολογίες καλωδίων, ήταν σύνηθες να 
χρησιμοποιούμε τον όρο του συντελεστή ισχύος (cosθ), ωστόσο η tanδ είναι  
καταλληλότερος όρος. Ένα εναλλακτικό μέσο για τον υπολογισμό της 
έκφρασης της tanδ είναι να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ του ηλεκτρικού 
πεδίου, Ε, και της ροής πεπρωμένο, D, φορείς για την περίπτωση ενός 
τέλειου διηλεκτρικού: 
 

D    (3.12) 
 
Όπου η πραγματική διηλεκτρική διαπερατότητα είναι μία πραγματική 
ποσότητα, τέτοια ώστε να μην υφίσταται μετατόπιση φάσης μεταξύ των 
διανυσμάτων D και Ε. Κατά την εμφάνιση απωλειών στο διηλεκτρικό, το 
διάνυσμα D εμφανίζει υστέρηση ως προς το ηλεκτρικό πεδίο Ε, καθώς η 



 

διαπερατότητα καθίσταται μιγαδική και η εξίσωση (3.12) πρέπει να 
ξαναγραφτεί ως 
 

*D E (3.13) 

Στο μιγαδικό επίπεδο, το D λαμβάνει τη μορφή D0exp[ωt-δ] και, αντίστοιχα, το 
Ε γίνεται E0exp[ωt]. Εδώ, τα D0 και E0 αποτελούν τα αντίστοιχα πλάτη των 
διανυσμάτων D και Ε. Έτσι, εφόσον exp[jδ]=cosωt+jsinωt, συνεπάγεται από 
την εξίσωση(3.5) ότι 

0

0

( )sin
D

E
    (3.14) 

 
Και  
 

0

0

( )
D

cos
E

    (3.14β) 

 
Έτσι, οι το πηλίκο των sinδ και cosδ πηλίκου μας δίνει tanδ, όπως ορίζεται 
από την εξίσωση (3.7). 
Η αγωγιμότητα, σ, από ένα διηλεκτρικό είναι ένα μέτρο των απωλειών 
αγωγιμότητας που λαμβάνουν χώρα υπό την παρουσία ενός εξωτερικού 
ηλεκτρικού πεδίου. Οι απώλειες αυτές προκαλούνται κυρίως από την κίνηση 
των ελεύθερων φορτισμένων σωματιδίων στην κατεύθυνση του πεδίου. Σε 
συχνότητες πάνω από 60Hz, οι απώλειες αρχίζουν να είναι όλο και 
μεγαλύτερες και ακόμα και να καθορίζονται εξ ολοκλήρου από 
προσανατολισμό δίπολου λόγω της παρουσίας των πολικών μορίων. Οι 
φορείς φορτίου μπορούν να αποτελούνται και από ηλεκτρόνια και από ιόντα. 
Η παρουσία των τελευταίων μπορεί να οφείλεται σε προσμίξεις ή 
ηλεκτρολυτικά προϊόντα οξείδωσης. Μονωτικά χαρτιά και μολυσμένα ή 
οξειδωμένα μονωτικά λάδια είναι γενικά υπεύθυνα για την εμφάνιση ιόντων 
και την απώλεια αγωγιμότητας. Έλαια χαμηλού ιξώδους είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε ιονικών απώλειες, επειδή ιοντική κίνηση διευκολύνεται 
σημαντικά σε ένα μέσο με χαμηλό ιξώδες. Σε αντίθεση, ιοντική κινητικότητα σε 
στερεές μονώσεις, όπως ΡΕ και XLPE μειώνεται σημαντικά και, κατά 
συνέπεια, τιμή της tanδ αυτών των μονώσεων είναι πολύ μικρή.  
 
Πράγματι, για τιμές της tanδ μικρότερες της τάξης 10-4 υποδεικνύουν ότι οι 
μικροσκοπικές ανιχνεύσιμες απώλειες μπορεί να οφείλονται σε ένα μηχανισμό 
ηλεκτρικής επαγωγής, καθώς η αγωγιμότητα επηρεάζεται σημαντικά λιγότερο 
απ’ ό,τι στην περίπτωση της μόνωσης ελαίου. Μια αύξηση στη θερμοκρασία 
ενισχύει τις ιονικές απώλειες σε μόνωση χάρτου-ελαίου η οποία οφείλεται σε 
μια μείωση του ιξώδους με τη θερμοκρασία λαδιού. Το υπόλοιπο ή 
δεσμευμένο περιεχόμενο νερού στις χάρτινες ταινίες συμβάλλει επίσης στις 
συνολικές απώλειες καθώς τα ιόντα μπορούν να κινούνται με ευκολία κατά 
μήκος των πολικών αλυσίδων μορίων νερού. Οποιαδήποτε μη σωστή 
ξήρανση του χαρτιού, δηλαδή αποτυχία της αφαίρεσης του δεσμευμένου 
νερού, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές απώλειες αγωγής, η ξηρότητα του 
χαρτιού μπορεί στην πραγματικότητα να παρακολουθείται από μετρήσεις 



 

tanδ. Στα περισσότερα συστήματα μόνωσης η τιμή της tanδ εμφανίζει μια 
αύξηση όταν τάση. Αυτό προκαλείται από το γεγονός ότι ένα αυξανόμενο 
εφαρμοζόμενο πεδίο απομονώνει όλο και περισσότερο τα αντίθετα 
φορτισμένα ιόντα, αποτρέποντας έτσι τον πιθανό ανασυνδυασμό τους.  
Η ισχύς που καταναλώνεται, Ρ, στην μόνωση του καλωδίου ως αποτέλεσμα 
της διηλεκτρικής απώλειας δίνεται από τον τύπο 
 

2 tanP CV   (3.15) 
 
όπου V είναι η ρίζα-μέση τετραγωνική τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης, ω είναι 
ο όρος της συχνότητας σε ακτίνια και το Ρ είναι η απώλεια ισχύος σε Watts. 
Δεδομένου ότι η διηλεκτρική απώλεια ισχύος, Ρ, είναι ανάλογη προς τον 
παράγοντα διασποράς, είναι σημαντικό η αξία της tanδ να είναι μικρή, αλλιώς 
αυτό δεν θα οδηγήσει μόνο σε περιττές απώλειες ισχύος, αλλά επίσης και 
προς τη θερμική αστάθεια του καλωδίου λόγω διηλεκτρικής θέρμανσης. 
 
3.3 Μέτρηση της tanδ με τεχνική γέφυρας  
 
Η τιμή της εφαπτομένης δ (tanδ) των καλωδίων επιτυγχάνεται συχνά μέσω 
της γέφυρας Schering, η οποία αναπτύχθηκε το 1920  από τον Schering και 
τους συνεργάτες του στο berline’s psysikalische und technische reichsanstalt. 
Στην συνέχεια, η γέφυρα έγινε γρήγορα πρότυπο για την μέτρηση της 
χωρητικότητας και για διηλεκτρικές απώλειες στα καλώδια ρεύματος σε 
συχνότητες χαμηλής και υψηλής τάσης. Πριν από αυτό, οι μετρήσεις 
πραγματοποιούνταν με τη χρήση της γέφυρας Wien. Η γέφυρα Wien, λόγω 
της ευαισθησίας της συχνότητας, συνέχισε να υπηρετεί ως συσκευή μέτρησης 
της συχνότητας για ένα χρονικό διάστημα, μέχρις ότου αντικαταστάθηκε σε 
αυτόν τον τομέα από ηλεκτρικούς μετρητές συχνότητας. Απεναντίας , η 
γέφυρα Schering, έχει παγιωθεί τόσο, που η χρήση της συνεχίζεται μέχρι και 
σήμερα. Η γέφυρα Schering, έχει κατασκευαστεί σε διαφορετικές παραλλαγές 
του, από έναν αριθμό παραγωγών οργάνων. Η γέφυρα αυτή αφορά την 
μόνωση του καλωδίου ως ένα ισοδύναμο κύκλωμα σειράς, που αποτελείται 
από έναν πυκνωτή και μια αντίσταση σε σειρά. Οι απώλειες εντός μόνωσης 
καθώς και η χωρητικότητα συγκρίνονται με εκείνες ενός πρότυπου πυκνωτή  
με μηδενικές απώλειες. Ο πρότυπος πυκνωτής είτε είναι κενού είτε 
πεπιεσμένου ξηρού αδρανές αερίου. Στην πραγματικότητα, οι απώλειες σε 
πυκνωτές αυτού του είδους, είναι αμελητέες και γενικά είναι πέρα από την 
ικανότητα ανίχνευσης των σύνηθων οργάνων μέτρησης. Με τις περισσότερες 
γέφυρες, η τιμή της χωρητικότητας καθορίζεται  στα 100pF, αν και μερικές 
γέφυρες, οι οποίες προορίζονται για μετρήσεις σχετικά χαμηλής 
χωρητικότητας όπως δείγματα ελαίων, μπορούν να χρησιμοποιούν τιμές τόσο 
χαμηλές όσο 50pF. Τα πρώιμα πρότυπα χρησιμοποίησαν πυκνωτές 
ατμοσφαιρικού αέρα ως διηλεκτρικό, και έτσι οι απώλειές τους  εμφάνιζαν μία 
αύξηση υπό υγρές συνθήκες και επιπλέον ήταν περιορισμένοι από σχετικά 
χαμηλή τάση έναρξης. Οι σύγχρονοι πρότυποι πυκνωτές, κατασκευάζονται με 
πεπιεσμένο ξηρό άζωτο, θείο, εξαφθοριούχο αέριο (SF6) ή περιστασιακά 
κενού και χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά χαμηλές διηλεκτρικές απώλειες, 
επίσης είναι ελεύθερα  μερικών εκκενώσεων, όπου για ορισμένες εφαρμογές 
μπορούν να πετύχουν εύκολα τιμές άνω των 1000kV. 



 

Το βασικό κύκλωμα της γέφυρας Schering απεικονίζεται στο σχήμα (σ.1) . 
Εδώ το Cs αντιπροσωπεύει ένα πρότυπο πυκνωτή με αμελητέες απώλειες, το 
ισοδύναμο κύκλωμα της σειράς R' και το C αντιπροσωπεύουν το δείγμα και τα 
R3, R4 και C4 είναι τα στοιχεία εξισορρόπησης της γέφυρας. Δεδομένου ότι οι 
δύο πάνω βραχίονες της γέφυρας είναι χωρητικοί, οι σύνθετες αντιστάσεις 
τους στη συχνότητα της ισχύος είναι υψηλές σε σύγκριση με τους δύο 
χαμηλότερους ωμικούς βραχίονες και, κατά συνέπεια, το μεγαλύτερο μέρος 
της πτώσης της τάσης συμβαίνει μεταξύ των δύο άνω βραχιόνων της 
γεφυρας, οπότε οι δύο κάτω βραχίονες παραμένουν κοντά στο δυναμικό 
γείωσης. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό χαρακτηριστικό ασφαλείας της 
γέφυρας Schering που επιτρέπει μία λειτουργία να εκμεταλλεύεται τους κάτω 
βραχίονες για να πετύχει ισορροπία. Στην ισορροπία της γέφυρας η πτώση 
της  τάσης μεταξύ δύο πυκνωτών (στη φάση και στο πλάτος) ισούται με αυτή 
του δείγματος, καθώς η τάση στα άκρα του παλμογράφου μηδενισμού 
ισορροπεί στο μηδέν. Έτσι στην ισορροπία, το προϊόν των όρων εμπέδησης 
των απέναντι βραχιόνων πρέπει να είναι ίση με: 
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Εξισώνοντας τους φανταστικούς και πραγματικούς όρους, η χωρητικότητα 
λαμβάνεται σαν: 
 

4 s
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R C
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  (3.17) 

 
Και η ισοδύναμη αντίσταση σε σειρά ως: 
 

3 4

s

R C
R

C
   (3.18) 

Έτσι, ο συντελεστής διάχυσης για το ισοδύναμο κύκλωμα σειράς της μόνωσης 
του καλωδίου δίνεται από : 
 

4 4tan R C R C     (3.19) 

 
Από το σχήμα (σχ. 3.2) αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό, ότι η γέφυρα Schering 
βλέπει τη διηλεκτρική σε όρους ενός ισοδύναμου κυκλώματος σειράς. Κατά 
συνέπεια, η έκφραση για την tanδ στην εξίσωση (3.19) αντανακλά το γεγονός 
αυτό και διαφέρει από εκείνη της Εξίσωσης (3.2). Στην βιβλιογραφία η χρήση 
του παράλληλου ισοδύναμου κυκλώματος είναι διαδεδομένη, αφού οι εργάτες 
προτιμούν την έννοια ενός διηλεκτρικού σα να έχουν μία μεγάλη αντίσταση η 
οποία παραπέμπει σε χωρητικότητα πχ., η αντίσταση μόνωσης dc ενός 
καλωδίου, όπως μετριέται με ένα Megger, είναι μία πολύ μεγάλη ποσότητα. Οι 
τιμές , ωστόσο, των χωρητικοτήτων στις δύο αντίστοιχα κυκλώματα είναι ίσες. 



 

Είναι ίσως σημαντικό να οριστεί η σχέση ισοδυναμίας μεταξύ των δύο 
αντίθετων εννοιών. Η κατάσταση της ισοδυναμίας μεταξύ των δύο 
κυκλωμάτων απαιτεί οι αγωγιμότητες των δύο ισοδύναμων κυκλωμάτων 
διηλεκτρικού να είναι ίσες. Η αγωγιμότητα Y του παράλληλου κυκλώματος  
λαμβάνεται από την εξίσωση (3.1) ή (3.6) ως: 
 

r r 0

1 1
( ) ( )Y j C j C

V R
         (3.20) 

 
Σημειώνεται ότι εδώ η αντίσταση R του παράλληλου ισοδύναμου κύκλωματος 
πρέπει να ξεχωρίζει από εκείνη της R΄ του ισοδύναμου κυκλώματος σειράς, 
αφού R >> R'. Για το κύκλωμα σειράς, η αγωγιμότητα είναι το αντίστροφο της 
σύνθετης αντίσταση Ζ, η οποία δίνεται από 
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Από τις εξισώσεις (3.20) και (3.21), από  τη κατάσταση ισοδυναμίας 
συνεπάγεται ότι: 
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Αναδιάταξη των αποδόσεων: 
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Και: 
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Έτσι: 
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tan R C


 



 


 (3.25) 

 
Τα αποτελέσματα της Εξ (3.20) είναι της ίδιας μορφής με εκείνα της 
κατάστασης ισορροπίας της γέφυρας που δίνεται από την Εξ (3.19). Είναι 
καλό εδώ να επαναλάβουμε ακόμη μία φορά, η  μικρή τιμή της αντίστασης R΄ 
στις Εξ (3.21) και (3.25) για το κύκλωμα σειράς δεν πρέπει να συγχέεται με τη 
πολύ μεγάλη τιμή της αντίστασης R στο παράλληλο ισοδύναμο κύκλωμα, που 
εμφανίζεται στις Εξ (3.2) και (3.20). Το απλό κύκλωμα που δίνεται στο σχήμα 
(σχ. 3.2) για τη γεφυρα Schering είναι κατάλληλο μόνο για μετρήσεις επί 
μικρού μήκους του καλωδίου που έχει μικρές τιμές χωρητικότητας. 
Μεγαλύτερα μήκη καλωδίων, όπως τα πλήρης μήκους καρούλια καλωδίου , 
απαιτούν μεγάλο ρεύμα φόρτισης και η τιμή του μπορεί να υπερβαίνει την 
τρέχουσα τιμή της μη επαγωγικής και ρυθμιζόμενης αντίστασης, R3. Αυτή η 



 

δυσκολία μπορεί να αποφευχθεί με την εισαγωγή, παράλληλα με το R3, μιας 
διακλάδωσης χαμηλής αντίστασης, η οποία θα είναι ικανή να μεταφέρει το 
αναμενόμενο ρεύμα φόρτισης. Τέτοια διάταξη θα απαιτεί οπωσδήποτε κάποια 
τροποποίηση στη γέφυρα Schering, καθώς η αποτελεσματική αντίσταση σε 
ολόκληρο τον R3 βραχίονα θα προσέγγιζε τη τιμή της χαμηλής αντίστασης της 
διακλάδωσης, καθιστώντας έτσι κάθε προσπάθεια εξισορρόπησης από το 
μεταβλητό αντίσταση Ε3 αρκετά αναποτελεσματική. Μία πιθανή αναδιάταξη 
της γέφυρας με διορθωτικά μέτρα που αποτρέπουν αυτή τη δυσκολία 
απεικονίζεται στο σχήμα (σχ. 3.3) και είχε προταθεί αρχικά από το 
Bruckmann, Revue g n rale de l' lectricit . Μπορεί να δειχθεί ότι με τη νέα 
διάταξη, συμπεριλαμβανομένου και της εισηγμένης χαμηλής αντίστασης Rsh 
διακλάδωσης ότι: 
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Αφού: 
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Τότε: 
 

4 4tan R C   (3.29) 

 

 

Εικόνα 3.2 Γέφυρα schering 



 

 

Εικόνα 3.3 Παραλλαγή γέφυρας schering 

 
 
3.4 Αξιολόγηση μετρήσεων tanδ για καλώδια XLPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.4Συντελεστής απωλειών για νέα καλώδια Μέσης Τάσης με πολυμερή μόνωση 
Διάφορα είδη πολυμερούς σε 0,1 Hz και 50 Hz 
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Εικόνα 3.5 Εφαπτομένη δ (tanδ) στα 0.1 Hz συναρτήσει της τάσης για νέα και παλαιά 
καλώδια Μέσης Τάσης με μόνωση XLPE 

 
Τα καλώδια είναι σε καλή κατάσταση, δεν χρειάζονται αντικατάσταση : 
 εφ δ (2 Uo) < 1.2 ‰         και 
 [εφ δ (2 Uo) - εφ δ (Uo)] < 0,6 ‰ 
 
Τα καλώδια πρέπει να αντικατασταθούν άμεσα : 
 εφ δ(2 Uo) > 2.2  ‰           ή 
 [εφ δ (2 Uo) - εφ δ (Uo)] > 1,0 ‰ 
 
Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, τα καλώδια αντικαθίστανται ανάλογα με τις 
εκάστοτε περιστάσεις 
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Κεφάλαιο 4 
 
4.Εντοπισμός Βλαβών 
 
4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το σύστημα εντοπισμού σφαλμάτων είναι κατάλληλο για  
 

 Έλεγχο καλωδίων για τυχόν βλάβες 

 Προεντοπισμό βλαβών 

 Ακριβή εντοπισμό βλαβών 
 
Οι βλάβες αυτές μπορεί να είναι 
 

 Βραχυκύκλωμα μεταξύ αγωγών ή μεταξύ αγωγού και γής. 

 Ανοιχτοκύκλωμα (κόψιμο) του καλωδίου. 

 Σφάλμα χαμηλής αντίστασης στη μόνωση του καλωδίου 

 Σφάλμα υψηλής αντίστασης στη μόνωση του καλωδίου 

 Σφάλμα τύπου διαλείψεως στη μόνωση του καλωδίου 
 
Ο εύκολος χειρισμός του συστήματος και το γεγονός ότι είναι κατάλληλο για 
εφαρμογή των πιο σύγχρονων μεθόδων, επιτρέπουν τον γρήγορο εντοπισμό 
σφαλμάτων. Είναι μονταρισμένο σε στιβαρό πλαίσιο με ρόδες, ώστε να είναι 
εύκολη η μετακίνησή του, αλλά και δυνατή η μεταφορά του με ένα van με  
ωφέλιμο φορτίο 300 – 500 κιλά. 
 
Αποτελείται από τις παρακάτω συσκευές: 

- Γεννήτρια τάσεων DC τύπου PTS-75 F. 
- Παλμοηχόμετρο CFL – TDR 20. 
- Γεννήτρια κρουστικών τάσεων τύπου CDS 3632 με ενσωματωμένη 

μονάδα σύζευξης για λειτουργία με το παλμοηχόμετρο. 
- Πομπό ακουστικών συχνοτήτων τύπου TG 600. 
- Δέκτη ακουστικών συχνοτήτων τύπου UL 8 με τα παρελκόμενά του 
- Γέφυρα τύπου DMB 5. 

 
 
4.2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Δύο από τις συσκευές του συστήματος εντοπισμού σφαλμάτων παράγουν 
υψηλές τάσεις: η γεννήτρια τάσεων DC τύπου PTS-75 F και η γεννήτρια 
κρουστικών τάσεων τύπου CDS 3632. 
 
Ο χειριστής του συστήματος πρέπει να είναι εξοικειωμένος με το αντικείμενο 
των υψηλών τάσεων καθώς είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή όλων των 
Κανονισμών Ηλεκτρικής Ασφαλείας. 
 



 

Κατά τη χρήση οποιασδήποτε από τις δύο παραπάνω συσκευές πρέπει: 
 

- να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι αδύνατη η 
τυχαία πρόσβαση τρίτων στην ευρύτερη περιοχή της δοκιμής. 

 
- να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο αγωγός γειώσεως της συσκευής 

να συνδέεται με “καλή” γείωση. Το σημείο γείωσης πρέπει να 
βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται στο σημείο δοκιμής.  

 
Μόλις ολοκληρωθεί μια δοκιμή και η συσκευή τεθεί εκτός λειτουργίας, το 
κύκλωμα υψηλής τάσεως εκφορτίζεται αυτόματα. Όταν όμως ανοίξει το 
κύκλωμα, μπορεί να παρατηρηθεί επικίνδυνη συσσώρευση φορτίων στο 
καλώδιο που δοκιμάστηκε, σε επικίνδυνα επίπεδα. Στην περίπτωση αυτή το 
καλώδιο δεν έχει προλάβει να εκφορτιστεί τελείως. Για λόγους ασφαλείας, 
λοιπόν, πρέπει το καλώδιο να παραμένει γειωμένο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μετά το πέρας της δοκιμής. 
 
Συνιστάται επίσης η χρήση ράβδου εκφόρτισης πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε 
σύνδεση ή αποσύνδεση του υπό δοκιμή καλωδίου με τη συσκευή υψηλών 
τάσεων. 
 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 

 Να απενεργοποιηθούν όλες οι φάσεις και όλα τα μέρη. 
 

 Να ασφαλιστούν οι αποζεύκτες στη θέση OFF. Επιβάλλεται η χρήση 
εμπόδιων, και προειδοποιητικών πινακίδων. 

 

 Όλα τα μέρη πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από την 
Υψηλή Τάση. 

 

 Χρειάζεται τοποθέτηση εξωτερικής διάταξης γείωσης του καλωδίου για 
μετά τη δοκιμή. 

 

 Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 5 λεπτά μετά το κλείσιμο του 
συστήματος για να αποσυνδεθούν οι αγωγοί μέτρησης. 

 

 Ο χειρισμός συσκευών υψηλής τάσεως πρέπει πάντα να γίνεται από 
εξειδικευμένο προσωπικό, εξοικειωμένο με τους τοπικούς κανονισμούς 
ασφαλείας. 

 
4.3 ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
4.3.1 ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ CDS 3632 
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Το κύκλωμα υψηλής τάσεως αποτελείται κυρίως από 4 επί μέρους πηγές 
υψηλής τάσεως, αποδίδοντας : 
 



 

   9 KV     όταν είναι όλες παράλληλα 

 18 KV     όταν είναι 2 παράλληλα και 2 σε σειρά 

 36 KV     όταν είναι όλες σε σειρά 
 
Η αλλαγή από κλίμακα σε κλίμακα γίνεται με τον μεταγωγικό διακόπτη 1. Κάθε 
πηγή αποτελείται από ένα μετασχηματιστή, ένα ανορθωτή, μια αντίσταση και 
ένα κρουστικό πυκνωτή. Τα κρουστικά κύματα επιτυγχάνονται με διάταξη δύο 
φορτιζόμενων ημισφαιρικών ηλεκτροδίων που, καθώς έρχονται σε επαφή, 
απελευθερώνουν την ενέργεια στην έξοδο. Η κίνηση γίνεται από το ένα 
ηλεκτρόδιο, που οδηγείται από σύγχρονο μοτέρ. Υπάρχει δυνατότητα : 
 

 αναμονής για απελευθέρωση ενός κρουστικού κύματος, με το πάτημα του 
αντίστοιχου πλήκτρου. 

 απελευθέρωσης διαδοχικών κρουστικών κυμάτων με επιλεγόμενο ρυθμό 
κυμάτων/λεπτό. 

 παροχής συνεχούς τάσεως στην έξοδο, με τα δύο ηλεκτρόδια μονίμως σε 
επαφή. 

 
Το βάριακ ρύθμισης τάσεως έχει προστασία ώστε η ρύθμιση να ξεκινάει 
πάντα από το μηδέν ( zero interlock ) όταν η γεννήτρια τίθεται σε 
λειτουργία. Αν το βάριακ δεν βρίσκεται στη μηδενική θέση, η γεννήτρια 
δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. 
 
ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ: 
 

 
Εικόνα 4.1 Κρουστική γεννήτρια 

 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 

 Το σύστημα πρέπει να είναι σωστά γειωμένο.  
 

 Η απόσταση του συστήματος από την άκρη του καλωδίου πρέπει να είναι 
η μικρότερη δυνατή. 

 

 Το καλώδιο τροφοδοσίας να συνδεθεί με 220V/50Hz. 
 

 Επιλογή της επιθυμητής κλίμακας υψηλής τάσεως. 
 



 

Αν ο επιλογέας δεν ‘κουμπώσει’ καλά η γεννήτρια δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί (interlock ). 
 

 Το βάριακ ρύθμισης τάσεως πρέπει να είναι στο μηδέν. 
 
 Αν το βάριακ δεν βρίσκεται στη μηδενική θέση, η γεννήτρια δεν μπορεί να 
ενεργοποιηθεί. 
 

 Επιλέγεται ο επιθυμητός ρυθμός κρουστικών κυμάτων στην έξοδο (ή 
λειτουργία DC) με τον επιλογέα (6). 

 
 

 Άνοιγμα του διακόπτη ΟΝ/OFF 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 
 
(α)  Σύνδεση με καλώδιο σε τοποθεσία όπου υπάρχει καλή γείωση : 
 

 
Εικόνα 4,2 Σύνδεση με καλώδιο σε τοποθεσία όπου υπάρχει καλή γείωση 

 

(β)  Σύνδεση με καλώδιο σε τοποθεσία όπου δεν υπάρχει καλή γείωση: 
 

 
Εικόνα 4.3 Σύνδεση με καλώδιο σε τοποθεσία όπου δεν υπάρχει καλή γείωση 

 

Προσοχή  Η γη πρέπει να συνδέεται στο υπό έλεγχο καλώδιο και όχι 
στη γεννήτρια. 
 
ΘΕΣΗ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

 Γυρίζουμε το βάριακ ρύθμισης τάσεως στο μηδέν. 



 

 Γυρίζουμε τον επιλογέα ρυθμού κρουστικών κυμάτων στη θέση για 
απελευθέρωση ενός κρουστικού κύματος. 

 Πατάμε το πλήκτρο για απελευθέρωση ενός κρουστικού κύματος, για να 
εκφορτιστεί ο πυκνωτής. 

 Κλείνουμε το διακόπτη ΟΝ/OFF. Αμέσως θα ακουστεί η εκφόρτιση των 
πυκνωτών εξόδου. 

 
4.3.2  ΠΑΛΜΟΗΧΟΜΕΤΡΟ  CFL – TDR 20 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το όργανο είναι εύχρηστο και έχει δυνατότητα μέτρησης μηκών καλωδίου. 
Χρησιμοποιείται για προεντοπισμό σφαλμάτων υπογείων καλωδίων. 
 
Η παράμετρος V/2 είναι ενδεικτική της ταχύτητας με την οποία διαδίδεται ο 
παλμός (Η/Μ σήμα) μέσα στην μόνωση του καλωδίου και εξαρτάται μόνο από 
τον τύπο του καλωδίου. Η διόρθωσή της στην τιμή που αντιστοιχεί στο υπό 
έλεγχο καλώδιο γίνεται πολύ απλά (calibration).  
 
Η οθόνη LCD απεικονίζει τα διαγράμματα ανάκλασης του παλμού και με την 
βοήθεια δύο κέρσορων γίνεται η μέτρηση των αποστάσεων. 
 
ΜΕΘΟΔΟΣ SIM  -  ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η γεννήτρια κρουστικών τάσεων CDS 3632 διαθέτει ενσωματωμένο φίλτρο 
που επιτρέπει την εφαρμογή της μεθόδου SIM (Secondary Impulse Method) 
για την αντιμετώπιση των σφαλμάτων υψηλής αντίστασης, ή των σφαλμάτων 
τύπου διαλείψεως. Πρόκειται για την πιο αποτελεσματική και λιγότερο 
καταστροφική για το καλώδιο μέθοδο, που στοχεύει στο να κατεβάσει την 
αντίσταση του σφάλματος σε τιμές κάτω από 100 Ω ώστε να είναι εφικτός ο 
εντοπισμός από το παλμοηχόμετρο. 
 
Παρόμοια μέθοδος είναι και η μέθοδος καύσης του σφάλματος, όπου 
διοχετεύεται συνεχώς ρεύμα στο σφάλμα, μέχρις ότου αυτό «καεί» και αλλάξει 
αντίσταση. Η μέθοδος της καύσης καταπονεί το υπόλοιπο καλώδιο και για τον 
λόγο αυτό αποφεύγεται η εφαρμογή της. 
 
Η μέθοδος SIM αντίθετα, στοχεύει στο να μειώσει την αντίσταση του 
σφάλματος για  χρονικό διάστημα τόσο όσο απαιτείται για να ληφθεί μέτρηση 
από το παλμοηχό-μετρο. Στην συνέχεια η αντίσταση του σφάλματος 
επιστρέφει στην αρχική της τιμή. Πρόκειται δηλαδή για στιγμιαία καταπόνηση 
του καλωδίου. 
 
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Η ενεργοποίηση του φίλτρου για την εφαρμογή της μεθόδου SIM γίνεται με το 
τράβηγμα και κούμπωμα του αντίστοιχου μοχλού της γεννήτριας κρουστικών 



 

τάσεων CDS 3632 (στη θέση RADAR). Μόλις ο μοχλός «κουμπώσει» σωστά 
ανάβει η ενδεικτική λυχνία της κλίμακας τάσης. 
 
Το φίλτρο παρεμβάλλεται μεταξύ της γεννήτριας κρουστικών τάσεων και του 
υπό έλεγχο καλωδίου για να μεταβάλει την μορφή της εξόδου της γεννήτριας 
ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση από το παλμοηχόμετρο. Το παλμοηχόμετρο 
είναι συνδεδεμένο στον ακροδέκτη εξωτερικού σκανδαλισμού (trigger) της 
γεννήτριας του Όταν το κρουστικό κύμα από την γεννήτρια φτάσει στο σημείο 
του σφάλματος, τότε η ενέργειά του προκαλεί ιονισμό και, αν έχει αρκετά 
μεγάλη τιμή, οδηγεί σε εκδήλωση τόξου αγωγιμότητας («σκάσιμο»). Όσο 
διαρκεί το τόξο αγωγιμότητας, η αντίσταση έχει πρακτικά μηδενική τιμή. Έτσι, 
αν ένας παλμός από το παλμοηχόμετρο φτάσει στο σημείο του σφάλματος 
όσο διαρκεί το τόξο αγωγιμότητας, θα ανακλαστεί εξ ολοκλήρου, και 
επιστρέφοντας στο παλμοηχόμετρο, θα υποδείξει τη θέση του σφάλματος. 
Πραγματικά, η εκδήλωση του τόξου αγωγιμότητας γίνεται αμέσως αντιληπτή 
από την είσοδο trigger του παλμοηχομέτρου και απελευθερώνεται του 
παλμού μέτρησης από το παλμοηχόμετρο στο σφάλμα. Για να επιτύχει η 
μέθοδος, πρέπει ο παλμός να φτάσει στο σημείο του σφάλματος όταν 
σταθεροποιηθεί και όσο διαρκεί το τόξο αγωγιμότητας. 
 
 Η αλλαγή της μορφής της εξόδου της γεννήτριας επιβάλλεται για να διαρκέσει 
το φαινόμενο του τόξου πάνω στο σφάλμα όσο χρόνο απαιτείται για την 
μέτρηση. 
 
Αναλυτικότερα, η έξοδος (ένα κρουστικό κύμα) της γεννήτριας CDS 3632 έχει 
μορφή: 
 

 
Εικόνα 4.4 Έξοδος κρουστικής γεννήτριας 

 
Δηλαδή το κύμα έχει υπερβολικά μεγάλο ύψος (10-20 kΑ) και πολύ μικρή 
διάρκεια (κάποια μsec). Το παλμοηχόμετρο δεν προλαβαίνει να πάρει 
μέτρηση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμα όμως και αν προλάβαινε 
κάτι τέτοιο, η μέτρηση δεν θα είχε πρακτικό ενδιαφέρον, γιατί η κυματομορφή 
του ρεύματος εξόδου δεν είναι σταθεροποιημένη.  
 



 

Για να γίνει η μέτρηση από το παλμοηχόμετρο αρκεί να διαρρεύσουν 
από το σφάλμα από 100 Α έως 5 A. Πρέπει επίσης το φαινόμενο να 
διαρκέσει κάποια msec. 
 
Αυτό ακριβώς επιτυγχάνεται με την παρεμβολή του φίλτρου. Το κύμα 
«ανοίγει» χρονικά ενώ το ύψος του σταθεροποιείται σε μια τιμή γύρω στα 100 
Α. Το κύμα στην έξοδο του φίλτρου έχει πάρει την μορφή. 
 

 
Εικόνα 4.4 Έξοδος κρουστικής γεννήτριας μετά την παρεμβολή του φίλτρου 

 
 
Όταν αυτό το κύμα φτάσει στο σφάλμα, τότε μέσω του trigger 
απελευθερώνεται παλμός μέτρησης από το παλμοηχόμετρο.  
 
Ρυθμίζοντας κατάλληλα τον επιλογέα καθυστέρησης σκανδαλισμού (trigger 
delay) στο παλμοηχόμετρο επιτυγχάνουμε να φτάσει ο παλμός του 
παλμοηχομέτρου στο σφάλμα την στιγμή που το ρεύμα εκεί έχει τιμή από 100 
Α έως 5 A (περιοχή 2 του διαγράμματος).   
 
Αν ο παλμός :  
 

 φθάσει πιο πριν στο σφάλμα (περιοχή 1 του διαγράμματος) τότε, επειδή το 
ρεύμα δεν είναι σταθεροποιημένο, το διάγραμμα ανάκλασης που θα 
προκύψει στην οθόνη του παλμοηχομέτρου δεν μπορεί να ερμηνευθεί, και 
συνήθως έχει μορφή τετραγωνικών παλμών. 

 

 φθάσει μετά στο σφάλμα (περιοχή 3 του διαγράμματος), τότε, επειδή το 
ρεύμα έχει εξασθενήσει πολύ, και το τόξο έχει πρακτικά σβήσει, ο παλμός 
του παλμο-ηχομέτρου προσπερνάει το σφάλμα χωρίς να ανακλαστεί. 

 
Πρακτικά προτείνεται επιλογή καθυστέρησης σκανδαλισμού (trigger 
delay) στο παλμοηχόμετρο 500 μsec ή 1000 μsec για ενεργειακά 
καλώδια μήκους κάποιων χιλιόμετρων. 
 
 
 



 

4.3.3 LOCATOR SET     ( TG 600  +  UL 8 ) 
 
 

 
Εικόνα 4.5 LOCATOR SET 

 
ΠΟΜΠΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤG 600 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο πομπός ακουστικών συχνοτήτων TG 600 χρησιμοποιείται  
 

 για ακριβή εντοπισμό σφαλμάτων χαμηλής αντίστασης σύμφωνα με 
την μέθοδο των συνεστραμμένων πεδίων (twist method)  και  

 για ανίχνευση της υπόγειας διαδρομής καλωδίων. 
 
 
Σε τηλεπικοινωνιακά καλώδια είναι δυνατή και η καύση σφαλμάτων με υψηλές 
συχνότητες. 
 
Ο πομπός TG 600 είναι εγκατεστημένος στο επάνω μέρος του πλαισίου του 
συστήματος και συγκρατείται με fast-on clips. Μπορεί εύκολα να 
χρησιμοποιηθεί και σαν αυτόνομη μονάδα. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΤG 600  
 
 
 

 
Εικόνα 4.6 Πομπός ακουστικών συχνοτήτων 

 

1. Ένδειξη ρεύματος κατανάλωσης της συσκευής 
2. Ένδειξη ρεύματος εξόδου  
3. Ένδειξη υπερθέρμανσης 
4. Πλήκτρο ON 
5. Πλήκτρο OFF 
6. Επιλογέας συχνότητας 2 ΚΗΖ 
7. Επιλογέας συχνότητας 10 ΚΗΖ 
8. Επιλογέας συνεχούς σήματος στην έξοδο 
9. Επιλογέας διακοπτόμενου σήματος στην έξοδο 
10. Επιλογέας μέγιστης ισχύος 60 VA στην έξοδο 
11. Eπιλογέας μέγιστης ισχύος 600 VA στην έξοδο 
12. Περιστροφικός επιλογέας αντίστασης προσαρμογής 
13. Ρυθμιστής έντασης ισχύος στην έξοδο 
14. Επιλογέας κλίμακας μέτρησης ρεύματος εξόδου 
15. Πλήκτρα ενεργοποίησης πυκνωτών προσαρμογής 
16. Ακροδέκτης τροφοδοσίας 
17. Ακροδέκτης γειώσεως 
18. Ακροδέκτης εξόδου 
19. Ασφάλεια F1 
20. Ασφάλεια F2 



 

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΥ ΤG 600  
 
Σύνδεση 

 
Εικόνα 4.7 Πομπός ακουστικών συχνοτήτων 

 
 
1. Σύνδεση με την γείωση 
2. Σύνδεση με καλώδιο τροφοδοσίας με 220 V / 50 Hz 
3. Σύνδεση με καλώδιο μέτρησης στους ακροδέκτες εξόδου (18) 
 
Διαδικασία 
 

 
Εικόνα 4.8 Πομπός ακουστικών συχνοτήτων 

 
 
 



 

1. Ο ρυθμιστής έντασης ισχύος (13) πρέπει να είναι στο μηδέν 
2. Επιλέγουμε με τον επιλογέα αντίστασης προσαρμογής (12) την τιμή Zi = 

0,3 Ω 
3. Επιλέγουμε της επιθυμητής κλίμακας ισχύος ‘’60 VA’’ ή ΄΄600 VA’’ 
4. Επιλέγουμε της επιθυμητής συχνότητας ‘’2 ΚΗz ή ‘’10 ΚΗz’’ 
5. Ενεργοποιούμε της συσκευής, πατώντας το ‘’ΟΝ’’ 
 
 
 
Λειτουργία με μειωμένη τιμή ρεύματος εξόδου 
 
Για τις περισσότερες μεθόδους ακριβούς εντοπισμού σφαλμάτων (π.χ. twist 
method) επιθυμητή είναι η λειτουργία με το μέγιστο δυνατό ρεύμα. 
Για την ανίχνευση υπόγειας διαδρομής καλωδίου, όμως, πρέπει να 
αποφεύγεται η επαγωγική σύζευξη του σήματος με γειτονικά καλώδια. 
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις μια τιμή ισχύος εξόδου από 1 VA έως 100 VA είναι 
αρκετή. 
 
Μέγιστη τάση εξόδου 
 
Αντίσταση προσαρμογής (Ω)   0,3      1      3       10        30       100       300 
Τάση εξόδου (V)                      34     52     78     122      207      370       660 
 
Προστασία από υπερφόρτιση 
 
Εάν κατά την λειτουργία στα 600 VA το ρεύμα εξόδου ξεπεράσει τα 30 Α, τότε 
η ισχύς εξόδου γυρίζει αυτόματα στα 60 VA για λόγους προστασίας. 
 
Θερμική προστασία 
 
Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί τότε 

- υπάρχει αμέσως οπτική ένδειξη με το LED “ T> ”, 
- η ισχύς εξόδου πέφτει στο μηδέν μέχρι να κρυώσει το τελικό κύκλωμα 

ισχύος εξόδου. 
Προσαρμογή αντίστασης στους αγωγούς μέτρησης 
 
Η ρύθμιση αυτή γίνεται για να περιοριστούν στο ελάχιστο οι ανακλάσεις του 
υψίσυχνου σήματος στο σημείο σύνδεσης του καλωδίου μέτρησης με το υπό 
έλεγχο καλώδιο. 
 



 

 
Εικόνα 4.9 Πομπός ακουστικών συχνοτήτων 

 
1. Γυρίζουμε τον επιλογέα αντίστασης προσαρμογής στο Zi = 0,3 Ω. 
2. Απενεργοποιούμε όλους τους πυκνωτές προσαρμογής. Πρέπει όλα τα 

αντίστοιχα πλήκτρα να είναι σβηστά. 
3. Γυρίζουμε το ρυθμιστή έντασης ισχύος σε μια θέση με την επιθυμητή 

ένδειξη του ρεύματος εισόδου Ιin (αριστερό όργανο). Για συχνότητα 2 ΚΗz 
πρέπει Iin < 28A και για συχνότητα 10 ΚΗz πρέπει Iin < 21 A. 

4. Εμφανίζεται η ένδειξη του ρεύματος εξόδου Iout. 
5. Περιστρέφουμε τον επιλογέα αντίστασης προσαρμογής Zi και επιλέγουμε 

της θέσης όπου παρουσιάζονται μέγιστο Iout και ελάχιστο Iin. 
6. Ολοκληρώνουμε την προσαρμογή, με προσαρμογή άεργου ισχύος : 

Δοκιμάζουμε πατώντας τα πλήκτρα ενεργοποίησης πυκνωτών. 
 
ΔΕΚΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ UL 8 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Ο δέκτης UL 8 είναι φορητός. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή μεθόδων  
 

- ακριβούς εντοπισμού σφαλμάτων 
- ανίχνευσης διαδρομής υπογείων καλωδίων 

 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
 
Στην ελεύθερη άκρη του υπό έλεγχο καλωδίου συνδέεται η γεννήτρια 
κρουστικών τάσεων SSG 1100 / 19’’ ή ο πομπός ακουστικών συχνοτήτων TG 
600 (ανάλογα με την μέθοδο που θα εφαρμοστεί). Το παραγόμενο στο 
καλώδιο ηλεκτρομαγνητικό σήμα ανιχνεύεται από τον δέκτη με  
 
. ηλεκτρομαγνητικό αισθητήριο (ράβδος SP 8, πηνίο ΙΡ 8, πηνίο AS 2/8 ) και 
. ακουστικό αισθητήριο (μικρόφωνο εδάφους ΒΜ 8) 



 

 
Το ανιχνευόμενο σήμα ενισχύεται στο δέκτη UL 8 και λαμβάνεται : 
 

 ακουστικά, στο ενσωματωμένο μεγάφωνο ή τα ακουστικά, 

 οπτικά, στο αντίστοιχο ενδεικτικό όργανο 
 
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ UL 8 
 
 
 

 
Εικόνα 4.10 Δέκτης ακουστικών συχνοτήτων 

 
1. Υποφωτιζόμενο ενδεικτικό όργανο 
2. Μεγάφωνο 
3. Ενδεικτικό LED για την μέθοδο μέτρησης χρόνου διάδοσης 
4. Ενδεικτικό LED ενεργοποίησης ηλεκτρομαγνητικού αισθητηρίου 
5. Ενδεικτικό LED ενεργοποίησης ακουστικού αισθητηρίου 
6. Διακόπτης ON/OFF 
7. Ρυθμιστής ακουστικής έντασης λαμβανόμενου σήματος και ενδεικτικού 

οργάνου 
8. Ρυθμιστής συχνότητας συντονισμού γύρω από την κεντρική συχνότητα 2 

ΚΗz ή 10 ΚΗz 
9. Πλήκτρο απομόνωσης μεγαφώνου ή ακουστικών 
10. Ρυθμιστής ηλεκτρομαγνητικής έντασης λαμβανομένου σήματος στο 

ενδεικτικό όργανο 
11. Επιλογέας φίλτρων συχνότητας λαμβανομένου σήματος 
12. Διακόπτης φωτισμού ενδεικτικού οργάνου και ελέγχου μπαταρίας 
13. Ρυθμιστής συχνότητας συντονισμού 
14. Επιλογέας λειτουργίας 
15. Ακροδέκτης εισόδου (για ράβδο SP8, μικρόφωνο εδάφους ΒΜ 8, πηνίο AS 

2/8) 
16. Ακροδέκτης εξόδου για ακουστικά (απομονώνει μεγάφωνο) 
17. Αποσπώμενο  πίσω κάλυμμα με θέση μπαταριών 
18. Ακροδέκτης εισόδου επαγωγικού (ηλεκτρομαγνητικού) σήματος (για ΙΡ 8) 
 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 
 

 ΠΗΝΙΟ ΜΕ ΡΑΒΔΟ SP 8 
 
 

 
4.11 Πηνίο με ράβδο SP 8 

 
Το πηνίο ανίχνευσης με ράβδο SP 8 χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον 
πομπό   TG 600 για 
 

 ανίχνευση διαδρομής υπογείων καλωδίων 

 ακριβή εντοπισμό σφάλματος χαμηλής αντίστασης με την (twist 
method) μέθοδο συστροφής πεδίων. 

 
Με τον επιλογικό διακόπτη στη λαβή της ράβδου επιλέγεται η ίδια συχνότητα 
με την συχνότητα του πομπού. 
 

Το πηνίο έχει δυνατότητα περιστροφής και κουμπώματος στις 0, ή τις 90 ή 

τις 45 ως προς τη ράβδο.  Η θέση των 45 χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό 
του βάθους του υπογείου καλωδίου. 

 ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ ΠΗΝΙΟ AS 2/8 
 
Χρησιμοποιείται όπως η ράβδος SP 8, αλλά στα 2 kHz. 
 
Λόγω των μικρών του διαστάσεων (διάμετρος 32 mm, μήκος 46 mm) μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση καλωδίου από περισσότερα καλώδια. 
 



 

 ΠΗΝΙΟ ΙΡ 8 
 
Χρησιμοποιείται για επαγωγική λήψη των ηλεκτρομαγνητικών κρουστικών 
κυμάτων στο καλώδιο (από την κρουστική γεννήτρια SSG 1100/19’’). 
 
Ειδικότερα χρησιμοποιείται για  
 

 επιβεβαίωση σωστής ανίχνευσης διαδρομής 

 εφαρμογή της μεθόδου μέτρησης του χρόνου διάδοσης (propagation 
time measurement method). 

 
AKΟΥΣΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 
 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ ΕΔΑΦΟΥΣ ΒΜ 8 
 
 

 
Εικόνα 4.12 Μικρόφωνο εδάφους 

 
Το μικρόφωνο εδάφους ΒΜ 8 χρησιμοποιείται για ακριβή εντοπισμό 
σφαλμάτων υψηλής αντίστασης σε συνδυασμό με την γεννήτρια κρουστικών 
τάσεων. 
  
Η μέγιστη ευαισθησία του παρουσιάζεται για συχνότητα περίπου 200 Ηz. Έτσι 
κατά την σύνδεση του στο δέκτη UL 8 πρέπει  
 



 

 ο επιλογέας φίλτρων συχνότητας λαμβανομένου σήματος να 

τοποθετείται στην θέση 50 Hz  10 kHz  και 

 ο ρυθμιστής συχνότητας συντονισμού (13) να τοποθετείται στη θέση 
0,2 (έως 0,4) 

 
Το μικρόφωνο εδάφους ΒΜ 8 διαθέτει στιβαρό χαλύβδινο περίβλημα για 
περιορισμό του θορύβου από το περιβάλλον. 
 
 
 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ  UL 8 

 
 
- Τοποθετούμε στο ΟΝ το διακόπτη ON/OFF  
- Πιέζουμε το διακόπτη ελέγχου μπαταρίας προς 

τα πάνω και ελέγχουμε αν η βελόνα του 
οργάνου φτάνει μέχρι την περιοχή που 
προβλέπεται 

 
 

Εικόνα 4.13 δέκτης UL 8 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ  UL 8 
 

 ΑΠΛΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ Ή ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ 
ΣΗΜΑΤΟΣ 

 

 
Εικόνα 4.14 δέκτης UL 8 

 
1. Συνδέουμε το Η/Μ ή το ακουστικό αισθητήριου. 
2. Συνδέουμε με τα ακουστικά εάν επιθυμείται. Απομονώνουμε τότε το 

μεγάφωνο. 
3. Επιλέγουμε τη λειτουργίας με τον επιλογέα (14). 
4. Επιλέγουμε το φίλτρο συχνότητας του λαμβανόμενου σήματος με τον 

επιλογέα (1) π.χ.  2 kHz, 10 kHz, κλπ. 

 



 

5. Ανοίγουμε τη συσκευή (ΟΝ). 
6. Ρυθμίζουμε την ενίσχυση του σήματος στα ακουστικά ή στο μεγάφωνο με 

τον ρυθμιστή (7). 
7. Ρυθμίζουμε την ένδειξη του ενδεικτικού οργάνου με τον ρυθμιστή (10). 
 
Σημείωση:  Οι δύο τελευταίες ρυθμίσεις γίνονται έτσι ώστε να έχουμε το 
μέγιστο    
                   ωφέλιμο σήμα στα  ακουστικά και στο ενδεικτικό όργανο. 
 

 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ 
 

 
Εικόνα 4.15 λειτουργία δέκτη UL 8  

 
1. Σύνδεση με το μικρόφωνο εδάφους ΒΜ 8 (15). 
2. Σύνδεση με το πηνίο ΙΡ 8 (18). 
3. Σύνδεση με τα ακουστικά (16). 
4. Γύρισμα του επιλογέα λειτουργίας (14) στη θέση για μέτρηση χρόνου 

διάδοσης. 
5. Επιλογή του φίλτρο συχνότητας (11). 
6. Άνοιγμα της συσκευή (ΟΝ). 
7. Τοποθέτηση του ρυθμιστή Η/Μ έντασης (10) στο κατώφλι εκείνο που 

ανάβει το αντίστοιχο LED μόλις έρθει το κρουστικό κύμα. 
8. Τοποθέτηση του ρυθμιστή ακουστικής έντασης (7) στο κατώφλι εκείνο που 

τα δύο κόκκινα LED ανάβουν μαζί μόλις έρθει το κρουστικό κύμα, και 
ανάβει ταυτόχρονα και το πράσινο LED πάνω από το διακόπτη (14). 

      Τότε η μέθοδος έχει ενεργοποιηθεί και το ενδεικτικό όργανο μετράει 
χρόνο. 



 

 
4.4  ENTOΠΙΣΜΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
ΣΥΝΘΕΤΗ (ΚΥΜΑΤΙΚΗ) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 
 
Όταν ένα κύμα διαδίδεται μεταξύ δύο αγωγών τότε το μονωτικό μέσο ανάμεσα 
στους 2 αγωγούς  χαρακτηρίζεται σε κάθε σημείο από ένα μέγεθος, την 
σύνθετη κυματική αντίσταση Zi.  
 
Τo μέγεθος αυτό εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά (π.χ. γεωμετρικές 
διαστάσεις της μόνωσης) 
 

/i i iZ L C  

 
Εάν πρόκειται για αγωγούς ενός συνεχούς καλωδίου, τότε η τιμή Zi είναι 
σταθερή κατά μήκος του καλωδίου (κοινή για όλα τα σημεία του) και 
χαρακτηρίζει το καλώδιο.

 

 
Εάν η μόνωση μεταξύ δύο αγωγών του καλωδίου έχει σε κάποιο σημείο 
κάποιο σφάλμα, τότε η αντίσταση ZR του σφάλματος αυτού είναι παράλληλη 
προς την σύνθετη κυματική αντίσταση σε εκείνο το σημείο. 
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ 
 
Το καλώδιο χαρακτηρίζεται ακόμα από το συντελεστή ανάκλασης μεταξύ δύο 
διαδοχικών σημείων του (1) και (2), που ορίζεται ως το ποσοστό του κύματος 
που ανακλάται μόλις το κύμα φθάσει στο σημείο 2.  
 
Ισχύει 
 

2 1 2 1( ) / ( )R Z Z Z Z   , για κάθε σημείο 

           
Έτσι σε ένα υγιές καλώδιο όπου Z2 = Z1 για όλα τα διαδοχικά σημεία του, 
ισχύει 
 
R = 0 
 
δηλαδή το κύμα που διαδίδεται κατά μήκος του καλωδίου δεν ανακλάται σε 

κανένα σημείο παρά μόνο στο ελεύθερο άκρο του όπου Ζ2 = . Τότε R = 1, 
δηλαδή ολόκληρο το κύμα ανακλάται και επιστρέφει. 
 
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΝΟΣ ΠΑΛΜΟΗΧΟΜΕΤΡΟΥ 
 
Πρακτικά η τιμή της σύνθετης κυματικής αντίστασης της μόνωσης κατά μήκος 
ενός ενεργειακού καλωδίου είναι περίπου 50Ω. 



 

Θα εξετάσουμε τις φυσικές δυνατότητες ενός παλμοηχομέτρου για ανίχνευση 
ενός σφάλματος χαμηλής αντίστασης και ενός σφάλματος υψηλής 
αντίστασης, με δύο παραδείγματα : 
 
Α) Σφάλμα χαμηλής αντίστασης 
 
Εάν σε ένα σημείο (2) της μόνωσης του καλωδίου υπάρχει ένα σφάλμα 
κάποιων δεκάδων Ωhm, π.χ. 80 Ωhm, τότε η σύνθετη κυματική αντίσταση στο 
σημείο αυτό είναι (αντίσταση 50 Ω παράλληλα με αντίσταση 80 Ω) : 
 

Z2 = 50 Ω   80 Ω,  
Ζ2 = (50 X 90)  /  (50 + 80)  =  160 Ω 
 
Ο συντελεστής ανάκλασης στο σημείο του σφάλματος είναι (Ζ1 = 50Ω) 
 

2 1 2 1( ) / ( )R Z Z Z Z   =  110  /  210  =  0,52 

 
Έτσι ποσοστό 52% του κύματος θα ανακλαστεί μόλις φτάσει στο σημείο του 
σφάλματος και θα επιστρέψει προς την αρχή του καλωδίου. 
Η αρχή λειτουργίας του παλμοηχομέτρου στηρίζεται στην διοχέτευση ενός 
κύματος στο υπό έλεγχο καλώδιο και ανίχνευση του ποσοστού που 
επιστρέφει λόγω ανάκλασης στο σημείο του σφάλματος. 
 
Ένα ποσοστό της τάξης του 52% είναι εύκολα ανιχνεύσιμο από οποιοδήποτε 
παλμοηχόμετρο. 
 
 
Β) Σφάλμα υψηλής αντίστασης 
 
Εάν στο σημείο (2) της μόνωσης του καλωδίου υπάρχει σφάλμα μερικών 
δεκάδων χιλιάδων Ωhm, π.χ. 30 ΚΩ τότε η σύνθετη ωμική αντίσταση στο 
σημείο αυτό είναι (50 Ω παράλληλα με 30.000 Ω) : 
 

Ζ2 = 50 Ω   30.000 Ω 
 
Ζ2 = (50 x 30.000)  /  (50 + 30.000) = 49,92 
          
Ο συντελεστής ανάκλασης στο σημείο του σφάλματος είναι (Ζ1 = 50 Ω) : 
 

2 1 2 1( ) / ( )R Z Z Z Z   = (49,92 – 50)  /  (49,92 + 50)  =  - 0,08  /  99,92 = - 

0,0008 
     
Επομένως μόνο ένα ποσοστό 0,08 % του αρχικού κύματος θα ανακλαστεί 
μόλις φθάσει στο σημείο του σφάλματος και θα επιστρέψει στην αρχή του 
καλωδίου. 
 
Αν συνυπολογίσει κανείς και τις ωμικές απώλειες κατά μήκος του καλωδίου, 
βλέπει πως ένα τέτοιο κύμα δεν είναι ανιχνεύσιμο. 
 



 

Ανεξαρτήτως κατασκευαστή, λοιπόν, υπάρχουν κάποια όρια στην τιμή της 
αντίστασης του σφάλματος πέρα από τα οποία δεν μπορεί ένα 
παλμοηχόμετρο να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό του. 
 
Έτσι, πριν από οτιδήποτε άλλο πρέπει να μετρηθεί η αντίσταση του 
σφάλματος ώστε να γίνει δυνατή η επιλογή των κατάλληλων οργάνων 
και της κατάλληλης μεθόδου εντοπισμού του. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 
 
Οι περισσότεροι κατασκευαστές προτείνουν τις παρακάτω κατηγορίες 
σφαλμάτων : 
 
(Ι) Σφάλμα χαμηλής αντίστασης : από 0 έως 100 (-500Ω) 
 
Τα σφάλματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με την βοήθεια 
παλμοηχομέτρου. Συμπεριλαμβάνεται και το τέλειο βραχυκύκλωμα, όπου  
Z2 = 0  και  
 
R =  ( 0 – 50) /  ( 0+50) =  - 1. 
 
Δηλαδή ο παλμός ανακλάται εξ ολοκλήρου στο βραχυκύκλωμα και επιστρέφει 
με ανεστραμμένη πολικότητα. 
 
(ΙΙ) (Ωμικό) σφάλμα υψηλής αντίστασης : πάνω από 100 Ω (500 Ω) 
 
      Η αντιμετώπιση αυτών των σφαλμάτων απαιτεί πιο σύνθετες μεθόδους 
όπως η     
      SIM. 
 
 
(ΙΙΙ) Τέλειο ανοιχτοκύκλωμα 
  
        Αντιμετωπίζεται εύκολα με παλμοηχόμετρο 
 
(ΙV)  Σφάλμα τύπου διαλείψεως 
 
        Τα σφάλματα αυτά έχουν το χαρακτηριστικό ότι εμφανίζονται μόλις η 
τάση λειτουργίας του καλωδίου ξεπεράσει κάποιο όριο (κατώφλι). Κάτω από 
αυτό το όριο το καλώδιο λειτουργεί κανονικά. 
 
Το ισοδύναμο κύκλωμα του σφάλματος είναι αυτό των δύο ημισφαιρικών 
ηλεκτροδίων που βρίσκονται σε κάποια απόσταση μεταξύ τους. 
Μόλις η τάση φθάσει στο όριο ιονισμού δημιουργείται τόξο από το ένα 
ηλεκτρόδιο στο άλλο. 
 
Η αντιμετώπιση αυτών των σφαλμάτων γίνεται με σύνθετες μεθόδους όπως η 
SIM. 
 
(V) Σφάλμα στον μανδύα του καλωδίου. 



 

ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
Αρχικά πρέπει να διαπιστωθεί μεταξύ ποιών (δύο) αγωγών υπάρχει το 
σφάλμα. 
 
Ο έλεγχος του καλωδίου γίνεται : 
 
1) Αρχικά με ένα απλό πολύμετρο. Η μέγιστη τάση δοκιμής αυτών των 

οργάνων είναι της τάξης των 10V. Εάν προκύψει ένδειξη τότε σίγουρα 
πρόκειται για ωμικό σφάλμα (αποκλείεται η περίπτωση τύπου 
διαλείψεως). Εάν δεν προκύψει ένδειξη τότε μπορεί οι αγωγοί που 
μετράμε να μην έχουν σφάλμα ή να έχουν σφάλμα τύπου διαλείψεως. 

 
2) Ο έλεγχος πρέπει να συνεχιστεί για επιβεβαίωση με ένα megger ή με μια 

γεννήτρια υψηλών τάσεων (DC). Η τάση δοκιμής πρέπει να φθάσει στην 
μέγιστη επιτρεπόμενη από τους κανονισμούς τάση, ώστε να μετρηθεί η 
πραγματική διαρροή. Μπορεί π.χ. το πολύμετρο να δείξει σφάλμα 10 ΜΩ 
και το μέγγερ να δείξει ότι το ίδιο σφάλμα είναι 500ΚΩ. Η τάση δοκιμής 
ανεβαίνει έως ότου σταθεροποιηθεί η μέτρηση. 
 
 
Στο σύστημα, ως γεννήτρια υψηλών τάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 
γεννήτρια  CDS 3632, με  
 
- τον επιλογέα ρυθμού κρουστικών κυμάτων στην θέση «γεννήτρια DC» 

, 
- το διακόπτη-μοχλό έλξεως  στη μέσα θέση.  
Τότε το μιλιαμπερόμετρο είναι ενεργοποιημένο για μέτρηση της διαρροής. 
 
 

 Εάν από την μέτρηση προκύψει ότι το ωμικό σφάλμα είναι < 100-500 Ω 
χρησιμοποιούμε το παλμοηχόμετρο. 

 

 Εάν προκύψει ωμικό σφάλμα  > 100-500 Ω εφαρμόζουμε την μέθοδο 
SIM. 

 

 Εάν έχουμε ωμικό σφάλμα τότε η διαρροή αυξάνεται γραμμικά με την 
ανάγκη της τάσεως δοκιμής. Έτσι καθώς περιστρέφουμε το βάριακ της 
γεννήτριας CDS 3632 για να αυξήσουμε την τάση δοκιμής, 
παρατηρούμε ανάλογη αύξηση στην ένδειξη του μιλιαμπερόμετρου. 

 

 Εάν έχουμε σφάλμα τύπου διαλείψεως τότε καθώς αυξάνουμε την τάση 
δοκιμής περιστρέφοντας το βάριακ : 

 
(-)  παρατηρούμε την αντίστοιχη ένδειξη στο κιλοβολτόμετρο να 

αυξάνει αντίστοιχα, ενώ το μιλιαμπερόμετρο έχει μηδενική 
ένδειξη. 

 
(-)  μόλις η τάση δοκιμής φθάσει σε κάποιο όριο παρατηρείται 

ακαριαία βύθιση της βελόνας στο κιλοβολτόμετρο και 



 

αντίστοιχη ακαριαία αύξηση (τίναγμα) της βελόνας στο 
μιλιαμπερόμετρο. 

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος του καλωδίου, και γνωρίζουμε μεταξύ ποιών 
αγωγών παρουσιάζεται το πρόβλημα, αλλά και τι τύπο σφάλματος έχουμε, 
προχωρούμε στον εντοπισμό του. 
 
Οι μέθοδοι εντοπισμού χωρίζονται σε μεθόδους : 
 

 ΠΡΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 

 ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
 
Ως προεντοπισμός εννοείται ο εντοπισμός μιας περιοχής κάποιων μέτρων 
μέσα στην οποία βρίσκεται το σφάλμα. Στο σύστημα, ο προεντοπισμός 
βασίζεται κυρίως στο παλμοηχόμετρο. Οι μετρήσεις μήκους που μας δίνει το 
παλμοηχόμετρο εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και έχουν και ένα 
περιθώριο αβεβαιότητας. Ακόμα, δεν παρέχουν πληροφορία για την πορεία 
του υπογείου καλωδίου. Έτσι τα αποτελέσματα που παίρνουμε δεν είναι 
ακριβή, αλλά περιορίζουν το πρόβλημα σε μια μικρή περιοχή. 
 
Μετά τον προεντοπισμό πρέπει να γίνει η ανίχνευση της διαδρομής του 
καλωδίου και τέλος ο ακριβής εντοπισμός του σφάλματος στην περιοχή που 
υπέδειξε ο προεντοπισμός. 
 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
 
(I) Σφάλματα χαμηλής αντίστασης – βραχυκυκλώματα – 
ανοιχτοκυκλώματα 
 
(I).1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Εφαρμόζεται η μέθοδος της απλής ανάκλασης παλμού. 
 
Απαιτείται μόνο το παλμοηχόμετρο CFL – TDR 20. 
 
Το παλμοηχόμετρο χρησιμοποιείται αυτόνομα, οπότε πρέπει να αφαιρεθούν 
από τους ακροδέκτες του όλα τα καλώδια που το συνδέουν με τη γεννήτρια 
και να χρησιμοποιηθεί το ειδικό καλώδιο μέτρησης του οργάνου.  
 
Η απόσταση που αναγράφεται στο παλμοηχόμετρο έχει υπολογιστεί με βάση 
την    τιμή της σταθεράς διάδοσης (v/2) που έχει το όργανο. 
Στην απόσταση αυτή περιλαμβάνεται και το καλώδιο μέτρησης. 
 
Για να είναι σωστή λοιπόν η μέτρηση πρέπει ο αρχικός κέρσορας να 
πάει στο     σημείο σύνδεσης του καλωδίου μέτρησης με το υπό έλεγχο 



 

καλώδιο, αλλά  και    η σταθερά v/2 να είναι αυτή που αντιστοιχεί στο 
καλώδιο.  
 
Μια ικανοποιητική τιμή για τις περισσότερες περιπτώσεις ενεργειακών 
καλωδίων είναι v/2 = 80 m/μsec. 
 
Εάν όμως γνωρίζουμε ότι το καλώδιο μας έχει μήκος π.χ. 108 μ και στο 
διάγραμμα      μετράμε π.χ. 95 μ (χωρίς το καλώδιο μέτρησης) τότε 
συμπεραίνουμε πως η τιμή      της V/2 είναι σωστή. 
 
(II) Σφάλματα υψηλής αντίστασης-σφάλματα τύπου διαλείψεως 
 
(II).1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Η αντιμετώπιση των παραπάνω σφαλμάτων απαιτεί την εφαρμογή της 
μεθόδου SIM (Secondary Impulse Method).  
 
Για την μέθοδο αυτή συνεργάζονται  
 

 Το παλμοηχόμετρο CFL – TDR 20 
 

 Η γεννήτρια κρουστικών τάσεων CDS 3632 με το ενσωματωμένο 
φίλτρο 

 
(II).2. ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ SIM 
 
Κατά την μέθοδο SIM διοχετεύεται στο υπό έλεγχο καλώδιο από το 
παλμοηχόμετρο IRG ένας παλμός ο οποίος λόγω της ιδιομορφίας του 
σφάλματος ανακλάται εξ' ολοκλήρου στο  άλλο άκρο του καλωδίου και  
επιστρέφει στο παλμοηχόμετρο.  
 
Το παλμοηχόμετρο καταγράφει στην μνήμη του το αντίστοιχο διάγραμμα 
ανάκλασης.  
 
Στην συνέχεια διοχετεύεται στο καλώδιο ένα κρουστικό κύμα από την 
γεννήτρια κρουστικών τάσεων SSG. Το κύμα αυτό στην περιοχή του 
σφάλματος προκαλεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα τόξο αγωγιμότητας  
("σκάσιμο") και η αντίσταση του σφάλματος αποκτά τότε πολύ μικρή  τιμή.  
 
Ειδικό κύκλωμα χρονικής διαπλάτυνσης παλμού του φίλτρου της κρουστικής 
ψαλιδίζει την κορυφή του κρουστικού κύματος μεγαλώνοντας ταυτόχρονα την 
διάρκεια του τόξου πάνω στο σφάλμα. 
 
Παράλληλα, το παλμοηχόμετρο αντιλαμβάνεται μέσω της εισόδου 
σκανδαλισμού trigger την εκδήλωση του τόξου αγωγιμότητας και 
απελευθερώνει δεύτερο παλμό προς το σφάλμα. Ο παλμός θα ανακλαστεί 
στην περιοχή πολύ χαμηλής αντίστασης του τόξου και θα επιστρέψει στο 
παλμοηχόμετρο.  
 



 

Προκύπτει έτσι ένα δεύτερο διάγραμμα ανάκλασης. Από την σύγκριση των 
δυο διαγραμμάτων, τα οποία εμφανίζονται ταυτόχρονα στο παλμοηχόμετρο, 
προκύπτει η θέση του σφάλματος (σε μέτρα). 
 
(II).3. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
 

 Συνδέουμε το παλμοηχόμετρο CFL – TDR 20 στην κρουστική γεννήτρια 
CDS 3632 με τα δύο ομοαξονικά καλώδια.. 

 Γειώνουμε σωστά το σύστημα. 

 Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας. 

 Συνδέουμε το καλώδιο μέτρησης στους αγωγούς του καλωδίου που 
παρουσιάζουν το σφάλμα. 

 Ενεργοποιούμε (ΟΝ) την γεννήτρια  

 Επιλέγουμε κλίμακα τάσεως που να περιλαμβάνει την τιμή (και έως  50% 
μεγαλύτερη) στην οποία παρατηρήθηκε τόξο κατά την διαδικασία του 
ελέγχου του καλωδίου. 

 Ενεργοποιούμε το κύκλωμα υψηλής τάσεως της γεννήτριας. Ανάβει τότε η 
αντίστοιχη κόκκινη ενδεικτική λυχνία. 

 Τραβάμε προς τα έξω και περιστρέφουμε (μέχρι να κουμπώσει) το μοχλό 
(θέση RADAR). 

 Ανάβει τότε η λυχνία  της κλίμακας τάσεως που έχουμε επιλέξει.  

 Τοποθετούμε τον επιλογέα ρυθμού κρουστικών κυμάτων στην θέση για 
ΕΝΑ παλμό. 

 Ενεργοποιούμε το παλμοηχόμετρο και βεβαιωνόμαστε ότι ο παλμός 
φθάνει μέχρι το υπό έλεγχο καλώδιο. 

 Με το περιστροφικό ρυθμιστή ενίσχυσης του παλμοηχομέτρου, 
ρυθμίζουμε το ύψος του παλμού, ώστε να φαίνεται ευκρινώς το ελεύθερο 
άκρο του υπό έλεγχο καλωδίου.  

 Μέσω του menu επιλογών, επιλέγουμε την βέλτιστη τιμή του πλάτους 
παλμού (pulse width).  

 Μόλις ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις, επιλέγουμε και πατάμε το εικονίδιο 
του πλήκτρου THUMP .  

 Εμφανίζεται τότε η ένδειξη ARMED. Το παλμοηχόμετρο είναι τώρα σε 
θέση αναμονής και περιμένει να αντιληφθεί (μέσω της εισόδου trigger) την 
εκδήλωση τόξου στο σημείο του σφάλματος για να στείλει παλμό.  

 Ρυθμίζουμε το βάριακ (7) της γεννήτριας σε μια τιμή 20% έως 50% 
μεγαλύτερη από την τιμή στην οποία παρατηρήθηκε τόξο κατά την 
διαδικασία του ελέγχου του καλωδίου. 

 Ρυθμίζουμε την χρονική καθυστέρηση (trigger delay) ώστε ο δεύτερος 
αυτός παλμός να φτάσει στο σφάλμα όταν εκεί το ρεύμα λόγω του τόξου 
θα είναι σταθεροποιημένο και θα έχει τιμή από 100 Α έως 5 A  
Για ενεργειακά καλώδια μικρού σχετικά μήκους, μια τιμή 1000 μsec ή 
500 μsec είναι ικανοποιητική.  

 Πατάμε το πλήκτρο απελευθέρωσης κρουστικού κύματος της γεννήτριας. 
Απελευθερώνεται το κρουστικό κύμα στο υπό έλεγχο καλώδιο, γίνεται το 
τόξο στο σφάλμα, ενεργοποιείται αμέσως το παλμοηχόμετρο και στέλνει 
τον δεύτερο παλμό στο υπό έλεγχο καλώδιο. 

 Ο παλμός ανακλάται στο τόξο (πάνω στο σφάλμα) και επιστρέφει. 



 

 Το παλμοηχόμετρο αυτόματα καταγράφει το νέο διάγραμμα και το 
εμφανίζει στην οθόνη μαζί με το προηγούμενο διάγραμμα, για σύγκριση.  

 
ΠΡΟΣΟΧΗ!     Για την SIM η γεννήτρια πρέπει να χρησιμοποιείται στην θέση 
για απελευθέρωση ΕΝΟΣ μόνο παλμού και όχι στην θέση για απελευθέρωση 
πολλαπλών διαδοχικών κρουστικών παλμών ώστε να αποφεύγονται περιττές 
υπερθερμάνσεις του κυκλώματος διαπλάτυνσης παλμού του φίλτρου. 
Παρομοίως, για να αποφεύγονται περιττές υπερθερμάνσεις, κατά τις 
μεθόδους ακριβούς εντοπισμού όπου  απαιτούνται διαδοχικά κρουστικά 
κύματα πρέπει το φίλτρο να είναι απενεργοποιημένο (ο μοχλός πρέπει 
να είναι μέσα). 
 

 Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, τοποθετούμε τον κέρσορα 
στο σημείο που διαφέρουν τα δύο διαγράμματα προκειμένου να βρούμε το 
σφάλμα. 

 

 Σβήνουμε την γεννήτρια κρουστικών τάσεων ως εξής : 
 

- τοποθετούμε τον επιλογέα στην θέση για ένα κρουστικό κύμα 
- επαναφέρουμε το βάριακ στην μηδενική θέση 
- απελευθερώνουμε ένα κρουστικό κύμα πατώντας το αντίστοιχο 

πλήκτρο 
- πατάμε το πλήκτρο OFF 

  

 Aπενεργοποιούμε τη γεννήτρια κρουστικών τάσεων (OFF) 

 Πατάμε το μοχλό προς τα μέσα. 

 Γειώνουμε το σημείο σύνδεσης με το υπό έλεγχο καλώδιο με μια ράβδο 
γειώσεως πριν το πιάσουμε. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 
 

 Εάν στο τελικό διάγραμμα της SIM προκύψουν δύο ίδια διαγράμματα τότε 
δεν έγινε τόξο στο σφάλμα και η μέτρηση του παλμοηχομέτρου 
ενεργοποιήθηκε από άλλα σήματα (πιθανόν και κατά το πάτημα του 
πλήκτρου απελευθέρωσης ενός παλμού της γεννήτριας, επαγωγικά). 

 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να επαναληφθεί όλη η διαδικασία με 
ρύθμιση του βάριακ σε μεγαλύτερη τιμή υψηλής τάσεως. 

 
 

Προτείνεται επίσης δοκιμή με επιλογή της αμέσως μεγαλύτερης τιμής του 
trigger delay (χρονική καθυστέρηση σκανδαλισμού) στο παλμοηχόμετρο. 
 
Το ίδιο προτείνεται και αν το δεύτερο διάγραμμα που θα προκύψει έχει 
έντονους τετραγωνικούς παλμούς. 
 
 

MEΘΟΔΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 



 

 
Ο εντοπισμός της διαδρομής του υπογείου καλωδίου είναι απαραίτητος για 
τον τελικό εντοπισμό του σφάλματος, αφού τα αποτελέσματα του 
προεντοπισμού, είναι μόνο σε μέτρα καλωδίου από την αρχή του καλωδίου. 
 
Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές : 
 

 Πομπός ακουστικών συχνοτήτων TG 600 

 Δέκτης ακουστικών συχνοτήτων UL 8 με πηνίο με ράβδο SP 8 και 

 (προαιρετικά) ακουστικά. 
 
ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
Κατά την εφαρμογή της μεθόδου δημιουργούμε στο καλώδιο ένα βρόχο τον 
οποίο διαρρέει το ρεύμα υψηλής συχνότητας του πομπού. 
 
Ο ένας ακροδέκτης του καλωδίου μέτρησης του πομπού συνδέεται σε έναν 
(υγιή) αγωγό του υπό έλεγχο καλωδίου και ο άλλος συνδέεται στην γη. 
Παράλληλα ο αγωγός αυτός γειώνεται στο ελεύθερο άκρο του για να κλείσει ο 
βρόχος. 
 

 
Εικόνα 4.16 Εντοπισμός διαδρομής 

 

Για την επιστροφή χρησιμοποιείται η γη και όχι δεύτερος αγωγός του υπό 
έλεγχο καλωδίου για να μην εξουδετερώνεται το συνολικό σήμα. 
 
Ο χρήστης περπατάει πάνω από το καλώδιο κρατώντας την ράβδο με το 
πηνίο SP8, ψάχνοντας για μέγιστο σήμα (εάν το πηνίο είναι σε θέση 90 ως 
προς την ράβδο ή για ελάχιστο (μηδενικό) σήμα εάν το πηνίο είναι παράλληλο 
με την ράβδο. 
 
Η ισχύς στην έξοδο του πομπού πρέπει να είναι σχετικά μικρή ώστε να μην 
επάγεται το σήμα σε γειτονικά καλώδια 
 



 

 
Εικόνα 4.17 Ελάχιστου σήματος 

 

 
Εικόνα 4.18 Μέγιστου σήματος 

 
Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση σε κάποια ελεύθερη άκρη του υπό έλεγχο 
καλωδίου, τότε η σύνδεση του σήματος του πομπού γίνεται επαγωγικά με 
χρήση της αμπεροτσιμπίδας AZ10/D100 σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο. 
 
 

 
Εικόνα 4.19 Πομπός σήματος 

 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
 
Ο πομπός TG 600 λειτουργεί αυτόνομα. 
 
Είναι απαραίτητο ο πομπός κατά τη λειτουργία του να είναι σωστά γειωμένος. 
 



 

 Συνδέουμε τον ένα ακροδέκτη του καλωδίου μέτρησης του πομπού TG 
600 με έναν αγωγό του υπό έλεγχο καλωδίου και τον άλλο ακροδέκτη στη 
γη. 

 

 Γειώνουμε το ελεύθερο άκρο του υπό έλεγχο καλωδίου. 
 

 Θέτουμε σε λειτουργία τον πομπό. 
      Επιλέγουμε συνήθως συχνότητα εκπομπής 2 kHz πατώντας το πλήκτρο 
(4) του         
     πομπού. 
 

 Συνδέουμε στον ακροδέκτη εισόδου (15) του δέκτη UL 8 τη ράβδο  SP 8. 
 

 Θέτουμε σε λειτουργία τον δέκτη UL 8. 
Επιλέγουμε τη θέση 2 kHz στον επιλογέα φίλτρων συχνότητας 
λαμβανόμενου σήματος (11). 
 

 Επιλέγουμε 2 kHz στον επιλογικό διακόπτη της ράβδου SP 8.  
 

 Προτείνεται η τοποθέτηση του πηνίου παράλληλα με τον άξονα της 
ράβδου SP 8 (minimum method). 

 

 Περπατάμε πάνω από το καλώδιο.  Η ακριβής θέση του καλωδίου είναι 
εκεί που μηδενίζεται, ή ελαχιστοποιείται το λαμβανόμενο σήμα. 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Οι διάφορες παράμετροι που επηρεάζουν το αποτέλεσμα των μεθόδων 
προεντοπισμού (ακρίβεια παλμοηχομέτρου, σταθερά v/2) καθιστούν 
απαραίτητη την εφαρμογή μεθόδων  ακριβούς εντοπισμού του σφάλματος σε 
μια περιοχή αβεβαιότητος γύρω από το σημείο που υπέδειξε ο 
προεντοπισμός. 
 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Τα σφάλματα αυτά έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν ‘‘σκάνε’’, δηλ. δεν 
δημιουργείται τόξο σε αυτά όταν δεχθούν την ενέργεια ενός κρουστικού 
κύματος.  Έτσι δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε αυτά μέθοδοι ακριβούς 
εντοπισμού που βασίζονται στην γεννήτρια κρουστικών τάσεων. 
 
Στα σφάλματα αυτά εφαρμόζεται η Μέθοδος των Συνεστραμένων Πεδίων 
(TWIST METHOD). 

 
 
 
 



 

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ TWIST 
 
Ένας ισχυρός πομπός συνδέεται μεταξύ των αγωγών που παρουσιάζουν το 
σφάλμα.  Στο σημείο του σφάλματος έχουμε τέλειο βραχυκύκλωμα ή σφάλμα 
χαμηλής αντίστασης, κι επομένως σχηματίζεται βρόχος που διαρρέεται από 
το ρεύμα του πομπού.  Γύρω από κάθε αγωγό παράγεται ένα Η/Μ πεδίο 
εξαιτίας της ροής του ρεύματος.  Το ρεύμα πηγαίνει από τον πομπό προς το 
σφάλμα στον ένα αγωγό και επιστρέφει από το σφάλμα στον πομπό στον 
δεύτερο αγωγό. Οι αγωγοί του καλωδίου είναι (από την κατασκευή του 
καλωδίου) συνεστραμμένοι μεταξύ τους. 

 
H συνισταμένη από την συμβολή των Η/Μ πεδίων των δύο αγωγών είναι ένα 
Η/Μ σήμα με διαδοχικά μέγιστα και ελάχιστα κατά μήκος της διαδρομής του 
καλωδίου, από την αρχή έως το σημείο του σφάλματος. Εάν ο ένας αγωγός 
βρεθεί πάνω από τον άλλο, το Η/Μ πεδίο αλληλοεξουδετερώνεται 
(μηδενίζεται) στο κατακόρυφο επίπεδο, ενώ αν βρεθούν στο ίδιο οριζόντιο 
επίπεδο, τότε το Η/Μ πεδίο διπλασιάζεται στο κατακόρυφο επίπεδο. Ο 
χρήστης περπατάει κρατώντας το πηνίο με ράβδο SP  8 κατά μήκος του 
καλωδίου, ψάχνοντας για διαδοχικά μέγιστα-ελάχιστα. Στο σημείο που αυτά 
χάνονται βρίσκεται το σφάλμα. Μετά το σημείο του σφάλματος δεν υπάρχει 
ροή ρεύματος. Έτσι η ένταση του Η/Μ πεδίου πέφτει σταδιακά στο μηδέν. 

 
 

 
Εικόνα 4.20 Μέθοδος twist 



 

 
1. Πομπός TG 600, ρύθμιση στα 2 kΗz 
2. Πηνίο με ράβδο SP8 στα 2 kΗz 
3. Δέκτης UL8, ρύθμιση στα 2 kΗz 
4. Σφάλμα μεταξύ αγωγών με αντίσταση 

μικρότερη από 10Ω  
                                           για να υπάρχει  επαρκές ρεύμα στο βρόχο. 

5. Ελεύθερη άκρη του καλωδίου 
6. Ακουστικά του δέκτη 

 

 
Εικόνα 4.21 Σφάλμα μόνωσης 

 

Εάν το σφάλμα είναι μεταξύ αγωγού και γης (μεταλλικού μανδύα) τότε 
χρησιμοποιείται η συνδεσμολογία του παρακάτω σχήματος. 

 

 
Εικόνα 4.22 Σφάλμα μανδύα 

 
Ο αγωγός που παρουσιάζει το σφάλμα βραχυκυκλώνεται στην ελεύθερη άκρη 
του με έναν υγιή αγωγό, αφαιρείται η γείωση από το μεταλλικό μανδύα και ο 
πομπός TG600 συνδέεται μεταξύ μεταλλικού μανδύα και του υγιούς αγωγού.  
 



 

Από τον πομπό μέχρι το σφάλμα ο χρήστης ακούει συνεχές σήμα γιατί ο 
μεταλλικός μανδύας δεν είναι συνεστραμμένος με τον αγωγό. Μετά το σφάλμα 
όμως το ρεύμα ρέει μεταξύ δύο συνεστραμμένων αγωγών. Επομένως μόλις ο 
χρήστης περάσει το σφάλμα ακούει διαδοχικά μέγιστα και ελάχιστα. 
 
Η μέθοδος TWIST έχει ευρεία εφαρμογή σε δίκτυα τύπου T καθώς όλοι οι 
υγιείς κλάδοι δίνουν συνεχές ρεύμα ενώ όσο ο χρήστης προχωράει προς το 
σφάλμα ακούει διαδοχικά μέγιστα και ελάχιστα. Μόλις περάσει το σφάλμα 
αυτά χάνονται. 
 

 
Εικόνα 4.23 Καλώδιο με διαδρομή Τ 

 

Η μέθοδος TWIST χρησιμοποιείται και για εντοπισμό μουφών του υπογείου 
καλωδίου: 
 

 
Εικόνα 4.24 Twist σε μούφες 



 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
 
Ο χειρισμός είναι όμοιος με αυτόν που περιγράφεται παραπάνω. 
Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και με διακοπτόμενο σήμα από τον πομπό 
(πλήκτρο 9 του πομπού TG600). 

 
ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ 
              ΔΙΑΛΕΙΨΕΩΣ 
 
 
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Τα σφάλματα αυτά αντιμετωπίζονται με την ακουστική μέθοδο (ή μέθοδο 
κρουστικών τάσεων – surge voltage method). 
 
Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, το σφάλμα δέχεται διαδοχικά κρουστικά 
κύματα από την γεννήτρια κρουστικών κυμάτων. Τα κρουστικά κύματα 
δημιουργούν τόξο («σκάσιμο») πάνω στο σφάλμα. Το τόξο προκαλεί ιονισμό 
του αέρα και διάδοση ακουστικών κυμάτων 
 
Ο χρήστης ανιχνεύει τα ακουστικά κύματα στην επιφάνεια του εδάφους με το 
δέκτη UL 8 και το μικρόφωνο εδάφους ΒΜ 8.  
 
Όταν βρεθεί ακριβώς πάνω από το σφάλμα η απόσταση του μικροφώνου από 
αυτό γίνεται ελάχιστη και το λαμβανόμενο σήμα μεγιστοποιείται. 
 
 
 

Εικόνα 4.25 Κρουστικά κύματα στο σημείο του σφάλματος 
 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
 
Απαιτούνται η γεννήτρια CDS 3632, o δέκτης UL 8 με ακουστικά και το  
μικρόφωνο εδάφους ΒΜ 8. 
 
Στην γεννήτρια CDS 3632, ο μοχλός πρέπει να είναι μέσα. Εάν είναι 
τραβηγμένος προς τα έξω δεν μπορεί να ανιχνευθεί ακουστικό σήμα από το 
σφάλμα. 
 



 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ : 

 Απενεργοποιούμε (OFF) την γεννήτρια κρουστικών τάσεων CDS 3632 
μετά τον προεντοπισμό,  
- με επαναφορά του βάριακ στο μηδέν. 
- Επιλογή της θέσεως για απελευθέρωση ενός κρουστικού κύματος 
- Πάτημα του πλήκτρου απελευθέρωσης ενός κρουστικού κύματος 
- Πάτημα του πλήκτρου ΟFF. 

 

 Πιέζουμε προς τα μέσα τον μοχλό του φίλτρου. 

 Ενεργοποιούμε τη γεννήτρια κρουστικών τάσεων (ΟΝ). 

 Ενεργοποιούμε το κύκλωμα υψηλής τάσεως της γεννήτριας 

 Επιλέγουμε μια θέση για διαδοχικά κρουστικά κύματα στην έξοδο. 

 Ρυθμίζουμε το βάριακ σε μια θέση όπου να δημιουργείται τόξο πάνω στο 
σφάλμα (να βυθίζεται η βελόνα του κιλοβολτόμετρου όταν 
απελευθερώνεται ο παλμός) 

 Συνδέουμε το μικρόφωνο ΒΜ8 στο δέκτη UL8 

 Ενεργοποιούμε (ΟΝ) το δέκτη UL8 

 Επιλέγουμε με τον διακόπτη (11) ρυθμιζόμενη από το πλήκτρο (13) 
συχνότητα λαμβανόμενου σήματος (πρώτη από δεξιά) 50 Ηz-10 kΗz 

 Επιλέγουμε με το ρυθμιστή (13) μια συχνότητα μεταξύ 0,2 kΗz και 0,4 kΗz 

 Επιλέγουμε με τον επιλογέα λειτουργίας (14) την δεύτερη θέση από 
αριστερά 

 Φοράμε τα ακουστικά 

 Απομακρυνόμαστε λίγο από το σημείο σύνδεσης με το καλώδιο μέτρησης 
και σε ένα σημείο όπου είναι γνωστή η διαδρομή, τοποθετούμε το 
μικρόφωνο ΒΜ8 στο έδαφος πάνω από το υπό έλεγχο καλώδιο 
προκειμένου να ρυθμίσουμε την ένταση του ακουστικού σήματος με τον 
ρυθμιστή (7). Η ρύθμιση πρέπει να είναι τέτοια ώστε μόλις να ανάβει η 
κόκκινη λυχνία (5) πάνω από τον ρυθμιστή ακουστικού σήματος κάθε 
φορά που η γεννήτρια απελευθερώνει κρουστικό κύμα. 

 
Καθώς στην συνέχεια θα ψάχνουμε το έδαφος για να εντοπίσουμε το 
καλώδιο, η λυχνία αυτή  θα επιβεβαιώνει ότι βρισκόμαστε πάνω από το 
καλώδιο.  

 
Είναι πιθανόν να χρειαστεί να ενισχυθεί λίγο η ένταση του ακουστικού 
σήματος αν απομακρυνθούμε πολύ από  την γεννήτρια SSG. 
 

 Για να αποφύγουμε το δυνατό θόρυβο στα ακουστικά κατά την μετακίνηση 
του μικρόφωνου στο έδαφος, χρησιμοποιούμε το πλήκτρο απομόνωσης 
(9). 

 Όταν βρεθούμε ακριβώς πάνω από το σφάλμα ο ήχος που θα ακούγεται 
θα είναι χαρακτηριστικός και το λαμβανόμενο σήμα θα είναι μέγιστο. 



 

Κεφάλαιο 5 

 
5.Συμπεράσματα 
 
Η Παρούσα διπλωματική ασχολήθηκε με τον έλεγχο καλωδίων και τον 
εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτά. 
 
Έλεγχοι στα καλώδια είναι καλό να γίνονται κατά την κατασκευή τους στο 
εργοστάσιο ώστε ο κατασκευαστής να είναι σίγουρος για το προϊόν που 
φτιάχνει. Επίσης μετά τη διαδικασία της εγκατάστασης είναι επίσης σημαντικό 
να γίνονται μετρήσεις και έλεγχοι. Μια απροσεξία ή ένα μικρό χτύπημα κατά 
το ρίξιμο του καλωδίου, θα μπορούσε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα 
στη λειτουργία του καλωδίου, και μελλοντικά μπορεί να τεθεί  ολόκληρη η 
εγκατάσταση εκτός λειτουργίας. Τέλος ανά τακτά χρονικά διαστήματα 
χρειάζεται κάποιος περιοδικός έλεγχος για να φανεί σε τι κατάσταση βρίσκεται 
το καλώδιο και να βρεθεί ο «χρόνος ζωής» του. Όλα αυτά όμως είναι στην 
κρίση του κάθε κατασκευαστή, εγκαταστάτη και ιδιοκτήτη αντίστοιχα. 
 
Όταν κάποιο σφάλμα έχει εμφανιστεί υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
εντοπιστεί μερικοί από τους οποίους αναπτύχθηκαν παραπάνω. Σε κάθε 
περίπτωση όμως, ο μηχανικός επιλέγει τον τρόπο με τον οποίο θα ψάξει για 
να το εντοπίσει. Εκεί έχει να κάνει ρόλο η εμπειρία, ο εξοπλισμός, οι συνθήκες 
που επικρατούν στην περιοχή και η διαδρομή που έχει το καλώδιο. Όλα αυτά 
μπορούν να κάνουν πολύ δύσκολο το έργο αυτό, να χρειαστεί πολύς χρόνος, 
ή ακόμα και να μην εντοπιστεί το σφάλμα, ή να χρειαστεί άλλη μέθοδος 
εντοπισμού. 
 
Κατά την κατασκευή βελτίωση στη μόνωση και καλύτερη θωράκιση του 
καλωδίου θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερης αντοχής καλώδια τα οποία θα 
αποκτήσουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και θα είναι προστατευμένα ακόμα 
περισσότερο από τις καταπονήσεις. 
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