ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΝΓΔΗ ΑΓΩΓΩΝ AMPACT™
ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΠΑΡΑΘΑΛΑΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ME ΑΓΩΓΟΤ Cu-Al
1. Γενικά
Οη ζύλδεζκνη απνηεινύλ ην αζζελέο ζεκείν ζηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο. Πνιινί ηύπνη
ζπλδέζκσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αιινίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Η δηάβξσζε απνηειεί ηνλ ζεκαληηθόηεξν παξάγνληα. Η
ζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ κεηάιισλ, ηππηθά ραιθόο – αινπκίλην, επηηείλεη ζεκαληηθά ηα
πξνβιήκαηα δηαβξώζεσο.
Η αληίζηαζε ηνπ ζπλδέζκνπ είλαη ε ζεκαληηθόηεξε παξάκεηξνο πνπ απμάλεη κε ηνλ
ρξόλν θαη νη απώιεηεο ελέξγεηαο πνπ πξνθύπηνπλ ζπζζσξεύνπλ θόζηε
πνιιαπιάζηα ηεο αμίαο ηνπ ζπλδέζκνπ πνιύ πξηλ ηελ πηζαλή αζηνρία ηνπ.
Σηελ κειέηε πνπ πεξηγξάθεηαη πην θάησ έγηλαλ κεηξήζεηο ηεο κεηαβνιήο ηεο
αληίζηαζεο ζε ηξεηο ηύπνπο ζπλδέζκσλ κε αγσγνύο ραιθνύ θαη αινπκηλίνπ ζε
ζπλζήθεο πεδίνπ θαη θάησ από δύζθνιεο πεξηβαιινληηθά ζπλζήθεο.
2. Γοκιμές
2.1 Περιοτή δοκιμών
Οη δνθηκέο έγηλαλ ζηελ Φιώξηδα ησλ ΗΠΑ ζηελ πεξηνρή Daytona Beach. Η πεξηνρή
ραξαθηεξίδεηαη από δύζθνιεο πεξηβαιινληηθά ζπλζήθεο θαη ζπγθεθξηκέλα:
 Υςειή πγξαζία. Η κέζε εηήζηα ηηκή ζρεηηθήο πγξαζίαο είλαη 60%. Η ηηκή απηή
έρεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο όινπο ηνπο κήλεο ηνπ έηνπο ηππηθά από 30% έσο
110% (βι. ζπλεκκέλν πίλαθα).
 Υςειό βαζκό απνζέζεσο αιάησλ. Τππηθή ηηκή κεηξεκέλε θαηά ISO είλαη 226 mg
αλά m2 θαη εκέξα.
 Μεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο πνπ ην θαινθαίξη μεπεξλνύλ ηνπο 400C θαη
ηνλ ρεηκώλα θπκαίλνληαη γύξσ ζηνπο 00C.
2.2 Δοκιμές
Δνθηκάζηεθαλ ηξεηο ηύπνη ζπλδέζκσλ
 Σπκπηέζεσο
 Κνριησηνί
 Τύπνπ Ampact

Εγθαηαζηάζεθαλ 50 ζύλδεζκνη θάζε είδνπο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ
θαηαζθεπαζηώλ, ζε αγσγνύο 70mm2 από ραιθό ζην έλα άθξν ηνπ ζπλδέζκνπ θαη
αινπκίλην ζην άιιν άθξν. Έγηλαλ απηόκαηα πεξηνδηθέο κεηξήζεηο ηεο αληίζηαζεο κε
αθξίβεηα 2κΩ. Η κειέηε άξρηζε ην 1995 θαη δηήξθεζε έσο ην 2000.
Σαλ αξρηθή ηηκή ηεο αληίζηαζεο ζεσξήζεθε ε κέζε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ θαηά ηηο
πξώηεο 100 εκέξεο ηνπ πεηξάκαηνο. Σαλ «αζηνρία» ελόο ζπλδέζκνπ ζεσξήζεθε ε
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αύμεζε ηεο αληίζηαζεο θαηά 1000κΩ ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή ηηκή. Ταπηόρξνλα
έγηλαλ κεηξήζεηο ηνπ βαζκνύ δηαβξσηηθόηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε δνθίκηα
δηαθόξσλ κεηάιισλ.
2.3 Αποηελέζμαηα
Οη θακπύιεο κεηαβνιήο ηεο αληίζηαζεο επαθήο γηα ηνπο ηξεηο ηύπνπο ζπλδέζκσλ
ηεο δνθηκήο θαίλνληαη πην θάησ. Φαίλεηαη ε ζρεηηθά απόηνκε αύμεζε ηεο αληίζηαζεο
ησλ ζπλδέζκσλ πξηλ ηελ αζηνρία (αύμεζε R > 1000κΩ).
Οη πξώηνη ζύλδεζκνη ζπκπηέζεσο αζηόρεζαλ κεηά από 600 εκέξεο ελώ κεηά από
1200 εκέξεο είραλ αζηνρήζεη θαη νη 50 ζύλδεζκνη ηεο δνθηκήο.
Σηελ πεξίπησζε ησλ θνριησηώλ ζπλδέζκσλ νη πξώηεο αζηνρίεο κεηά από 650
εκέξεο θαη ζηηο 1600 εκέξεο είρε αζηνρήζεη ην 94% ησλ ζπλδέζκσλ.
Αληίζεηα ε πξώηε αζηνρία ζπλδέζκνπ AMPACT ζπλέβε κεηά από 1000 εκέξεο θαη
κεηά από 1600 εκέξεο είρε αζηνρήζεη κόιηο ην 8%.
Να ππελζπκίζνπκε όηη ην θξηηήξην «αζηνρίαο» ηεο κειέηεο δελ ήηαλ ε θαηαζηξνθή
ηνπ ζπλδέζκνπ αιιά ε αύμεζε ηεο αληίζηαζεο άλσ ησλ 1000κΩ από ηελ αξρηθή
ηηκή. Ο ζύλδεζκνο ζα κπνξνύζε λα παξακείλεη ζε ιεηηνπξγία αιιά κε ζπλερώο
απμαλόκελεο απώιεηεο. Οη ζύλδεζκνη πνπ αζηνρνύζαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
δνθηκήο αθαηξνύληαλ από ηελ γξακκή ε νπνία γεθπξσλόηαλ.
α. Σύνδεζμοι ηύποσ AMPACT

β. Σύνδεζμοι κοτλιωηοί
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γ. Σύνδεζμοι ζσμπιέζεως

Ο ξπζκόο αζηνρίαο ησλ ζπλδέζκσλ ζπλνςίδεηαη ζηνλ πην θάησ πίλαθα
Ημέρες δοκιμής

AMPACT

300
600
900
1200
1600
ύνολο αζηοτιών

0
0
1
1
2
4 ζηοσς 50

Κοτλιωηός
ζύνδεζμος
0
2
18
27
47 ζηοσς 50

ύνδεζμος
ζσμπιέζεως
0
2
19
29
50 ζηοσς 50

Η κεηαβνιή ηεο κέζεο αληίζηαζεο ησλ ζπλδέζκσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ ρξόλν
θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα:
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Τνκέο ζπλδέζκσλ θαη ησλ ηξηώλ ηύπσλ πνπ αζηόρεζαλ θαίλνληαη πην θάησ :
α. Σύνδεζμος ηύποσ AMPACT

β. Σύνδεζμος κοτλιωηός

γ. Σύνδεζμος ζσμπιέζεως
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2.4 Σσμπεράζμαηα
Δηαπηζηώζεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηξηώλ ηύπσλ
ζπλδέζκσλ. Οη πξώηεο αζηνρίεο ζε ζπλδέζκνπο ζπκπηέζεσο θαη θνριησηνύο
εκθαλίζηεθαλ ζηηο 600 εκέξεο ελώ ν πξώηνο ζύλδεζκνο ηύπνπ AMPACT αζηόρεζε
κεηά από 1000 εκέξεο. Μεηά από 1700 εκέξεο (4.5 ρξόληα) αζηόρεζαλ θαη νη 50
ζύλδεζκνη ζπκπηέζεσο, 47 ζύλδεζκνη θνριησηνί θαη κόλν 4 ζύλδεζκνη AMPACT.
Οη δηαθνξέο ζηελ κεηαβνιή ηεο αληίζηαζεο ησλ ζπλδέζκσλ κε ηνλ ρξόλν κπνξεί λα
εξκελεπζεί κε δηάθνξνπο κεραληζκνύο :


Ειάηησζε ηεο κεραληθήο επαθήο ιόγσ απώιεηαο κεηάιινπ ζηελ δώλε επαθήο
θπξίσο ηνπ αγσγνύ ραιθνύ, όπσο θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο ηνκήο ησλ
ζπλδέζκσλ. Ο ζύλδεζκνο ηύπνπ AMPACT ράξηο ζην ειαηεξησηό έιαζκα
κνξθήο “C” δηαηεξεί θαιή ζύζθημε, ζηαζεξή επαθή θαη νκνηόκνξθε θαηαλνκή
δπλάκεσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Οη άιινη ηύπνη ζπλδέζκσλ δελ έρνπλ απηό
ην ραξαθηεξηζηηθό απνζήθεπζεο ειαζηηθήο ελέξγεηαο.



Σπζζώξεπζε πξντόλησλ δηάβξσζεο ζηνλ ρώξν κεηαμύ αγσγνύ θαη ζώκαηνο
ζπλδέζκνπ πνπ ηείλνπλ λα απνθνιιήζνπλ ηνλ αγσγό από ηνλ ζύλδεζκν. Τν
θαηλόκελν είλαη εληνλόηεξν ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλδέζκσλ ζπκπηέζεσο.



Η δηαθνξηθή ζεξκηθή δηαζηνιή ηνπ ράιθηλνπ αγσγνύ θαη ηνπ αινπκηλέληνπ
ζπλδέζκνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ δηαθνπή ησλ αγώγηκσλ γεθπξώλ θαη ηελ
ζπζζώξεπζε ζηξώκαηνο κνλσηηθώλ πξντόλησλ δηάβξσζεο ζηελ επηθάλεηα
επαθήο. Ο ειαηεξησηόο ζρεδηαζκόο ηνπ AMPACT πεξηνξίδεη δξαζηηθά ην
θαηλόκελν.

Η αύμεζε ηεο αληίζηαζεο επαθήο έρεη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζην θόζηνο
δηαλνκήο όπσο ππνινγίδεηαη πην θάησ.
3. Τπολογιζμός κόζηοσς απωλειών ενέργειας.
Από ην ηειεπηαίν δηάγξακκα ηεο παξαγξάθνπ 2.3 κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ
κέζε αύμεζε ηεο αληίζηαζεο επαθήο αλά έηνο γηα θάζε ηύπν ζπλδέζκνπ.
ΣΤΠΟ

R 
t 

AMPACT
Κνριησηόο
Σπκπηέζεσο

25
200
350

Η απώιεηεο ηζρύνο ζε W ππνινγίδνληαη :

 1 R 10 6  2
 
 t   i  f
2

t


όπνπ :

R
ε κέζε ηηκή ηεο αύμεζεο ηεο αληίζηαζεο επαθήο ζε κΩ/εηνο
t

t : ν ρξόλνο ζε έηε Ο ζπληειεζηήο ½ γηα ηελ κέζε ηηκή αληίζηαζεο έηνπο
i : ε έληαζε ηνπ ξεύκαηνο ζε Α
f : ν ζπληειεζηήο θνξηίνπ
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Η απώιεηεο ελέξγεηαο ζε kWh πξνθύπηνπλ :

 1 R 10 6  2
1
 
 t   i  f  t  8760 
t
1000
2

όπνπ :
8760 ώξεο/έηνο
t : ν ρξόλνο ζε έηε
1/1000 γηα κεηαηξνπή ζε kW
Αλ ην θόζηνο ηεο παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη G €/kWh ηόηε ην
ζπλνιηθό θόζηνο από απώιεηεο ελέξγεηαο ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ ρξόλνπ πξνθύπηεη :

 1 R 10 6  2
1
 
  i  f  8760 
t2 G 
t 
1000
2
 R 10 6  2
  i  f  G  t 2
4.38  
 t 
Γηα :
i=400Α
f=50%
G=0.05€/kWh (ελάτιζηη δσναηή ηιμή)

Κόζηος απωλειών ( Δσρώ )

πξνθύπηνπλ νη πην θάησ θακπύιεο γηα ηνπο ηξεηο ηύπνπο ζπλδέζκσλ :
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500

AMPACT
ΚΟΦΛΙΩΤΟΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ

1,000
500
0
0

10

20

30

Κόζηος απωλειών ( Δσρώ )

Υρόνος ( εηη )

140
120
100
80
60
AMPACT
ΚΟΦΛΙΩΤΟΣ
ΣΥΜΠΙΕΣΕΩΣ

40
20
0
0

1

2

3

4

5

Υρόνος ( εηη )
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4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ




Ο ζύλδεζκνο AMPACT είλαη θαηάιιεινο γηα ζπλδέζεηο αγσγώλ από αλόκνηα
πιηθά (ACRS – ραιθόο) αθόκε θαη ζε ζπλζήθεο έληνλα δηαβξσηηθνύ
πεξηβάιινληνο.
Η αληίζηαζε επαθήο ηνπ ζπλδέζκνπ AMPACT παξακέλεη κε ηελ πάξνδν ηνπ
ρξόλνπ θαηά πνιύ ρακειόηεξε από άιινπο ηύπνπο ζπλδέζκσλ.
Τν θόζηνο ησλ επηπιένλ απσιεηώλ ελέξγεηαο ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ζύλδεζκν
AMPACT ππεξβαίλεη ην θόζηνο ηνπ ζπλδέζκνπ κεηά από 2-3 ρξόληα.
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