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Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να καταδείξει τη καταστροφή του
περιβάλλοντος ως συνέπεια της συνεχούς και αυξανόμενης βραχυβιότητας των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών με μεθοδικές ενέργειες που συντελούνται
από την υλοποίηση διαδικασιών ενός προγραμματιστικού μοντέλου. Περιγράφονται
τα είδη των πρώτων υλών και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στις
περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές, οι  τρόποι  και τα καταρτισμένα μοντέλα που
μεθοδεύονται για να γίνει ο χρόνος ζωής τους σύντομος και αναξιόπιστος.
Αναδεικνύονται απλές τεχνικές μέθοδοι που επηρεάζουν το χρόνο ζωής της συσκευής
συσκευών αλλά και οικονομικούς και ψυχολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τον
άνθρωπο, με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του ωφέλιμου χρόνου ζωής της συσκευής.
Κοινός αποδέκτης αυτών των διαδικασιών είναι το περιβάλλον, με τη
προγραμματισμένη καταστροφή του.

Abstract

This project aims to demonstrate the destruction of the environment as a result
of continuous and increasing obsolescence of electrical and electronic devices which
methodically takes place through the implementation processes of an integrated
programming model. We describe the kinds of raw materials and components used in
most electrical appliances, as well as existing ways and trained model approaches in
order that lead to short and unreliable lifetime of the devices. We present simple
techniques that affect life expectancy of the divices, as well as economic and
psychological ways that affect humans that result in reduction of useful life of the
equipment. Eventually, all these processes lead to a planned destruction of our
environment.
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1o Κεφάλαιο  “Εισαγωγή”

«Έως το 1924 οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες διαρκούσαν 2500 ώρες. Τότε
δημιουργήθηκε ένα καρτέλ μεγάλων εταιρειών κατασκευής λαμπτήρων (ΦΟΙΒΟΣ)
που υποχρέωσε όλες τις εταιρείες να κατασκευάζουν λαμπτήρες που θα ζουν 1000
ώρες το ανώτερο. Έβαζαν και πρόστιμο στις εταιρείες που ξεπερνούσαν το όριο.
Μετά το 1924 κατατέθηκαν πατέντες για διαφόρων ειδών λαμπτήρες. Ένας από
αυτούς θα διαρκούσε 100.000 ώρες (11 ώρες ημερησίως για 25 χρόνια). Καμιά
βιομηχανία δεν τον κατασκεύασε.» Η περίληψη του ντοκιμαντέρ της ZODIAC με
τίτλο "ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ" που προβλήθηκε από τον  τηλεοπτικό
σταθμό ΣKΑΙ στις  16-4-2012 συνεχίζει ως εξής.

«Σε έναν πυροσβεστικό σταθμό των ΗΠΑ υπάρχει ένας ηλεκτρικός
λαμπτήρας που φέγγει συνεχώς πάνω από 100 χρόνια. Κατασκευάστηκε σε ένα μικρό
εργοστάσιο του Οχάιο τον 19ο αιώνα. Στους εκτυπωτές υπάρχει ένας
μικροεπεξεργαστής που μετρά τις σελίδες που εκτυπώνονται. Μόλις μετρήσει 5000
σελίδες, μπλοκάρει τον εκτυπωτή και βγάζει ένδειξη για να αλλαχτεί η κασέτα με το
γραφίτη (toner) του εκτυπωτή. Σε άλλους εκτυπωτές υπάρχει αισθητήρας που μετράει
το μελάνι  του μελανοδοχείου του εκτυπωτή με ένα σφουγγάρι όταν καθαρίζει την
κεφαλή. Μόλις το σφουγγάρι γεμίσει χρειάζεται αλλαγή μελανοδοχείου του
εκτυπωτή. Μια ανατολικογερμανική εταιρεία κατασκεύαζε τους λαμπτήρες NARVA
με μεγάλη διάρκεια ζωής. Επιχείρησε να πουλήσει το προϊόν στην Δύση. Δεν το
δεχτήκανε! Μετά την επανένωση των Γερμανιών, το εργοστάσιο το κλείσανε!

Η APPLE πουλούσε το i-pod 400-500 δολάρια. Σε έναν πελάτη της χάλασε η
μπαταρία στους 18 μήνες , του είπε απλά να αγοράσει άλλο. Σε όλες τις υπαίθριες
διαφημίσεις της APPLE πήγε και έγραψε "κάνει τα προϊόντα της να χαλάνε
γρήγορα". Δικηγόρος έκανε μήνυση στην εταιρεία διότι επίτηδες έκανε την μπαταρία
να χαλά γρήγορα. Αναγκάσθηκε η εταιρεία να ανεβάσει την εγγύηση σε δυο έτη.
Γνωρίζετε που πάνε οι συσκευές που δίνετε για ανακύκλωση; Στις αφρικανικές
χώρες. Δήθεν θα πουληθούν σαν δεύτερης ποιότητας συσκευές. Στην πραγματικότητα
τις πετάνε σε τεράστιους σκουπιδότοπους όπου πάνε οι φτωχοί, καίνε τα πλαστικά
(τοξικός καπνός) και παίρνουν τα μέταλλα για να τα πουλήσουν. Πετάμε τα
σκουπίδια μας στην ατμόσφαιρα (και τα αναπνέουμε) και στις φτωχές χώρες! »

Με αφετηρία αυτό το ντοκιμαντέρ παρακινηθήκαμε να εξετάσουμε την
πραγματικότητα αυτής της κατάστασης, από τις αιτίες που το προκαλούν μέχρι και τα
αποτελέσματα της.

Ο στόχος της εργασίας είναι να εξετάσει το ζήτημα της προγραμματισμένης
βραχυβιότητας των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και να παρέχει γνώση
για καλύτερη κατανόηση της διάρκειας ζωής των καταναλωτικών προϊόντων και του
κινήτρου για την αντικατάσταση και τη διάθεσή τους.

Είναι γεγονός ότι στη σημερινή κοινωνία οι δραστηριότητες του ανθρώπου
υποστηρίζονται από ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Από την αρχή της
Βιομηχανικής Επανάστασης και με την ανακάλυψη του ηλεκτρισμού υπήρξαν
μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία του ανθρώπου αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον
του.

Όλες οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έχουν
ως στόχο να μπορέσουν να διατηρήσουν τα προϊόντα τους στην οικονομική αγορά για
τον περισσότερο δυνατό χρόνο. Στην προσπάθεια τους αυτή χρειάζεται να
απαξιώσουν τα προϊόντα που παράγουν ώστε να παρουσιάσουν τα καινούργια
μοντέλα των προϊόντων τους. Αυτό έχει ως συνέπεια τα παλαιά μοντέλα να
απαξιώνονται και έτσι να μειώνεται ο “χρήσιμος” χρόνος ζωής τους. Με την έννοια
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χρόνο ζωής μιας τοποθετημένης  ηλεκτρικής συσκευής αναφερόμαστε στη διάρκεια
σωστής λειτουργίας της σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή της
συσκευής. Αυτή τη συμπεριφορά των εταιρειών των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών την ονομάζουμε «προγραμματισμένη βραχυβιότητα». Τέτοια
παραδείγματα μπορούμε  να συναντήσουμε σχεδόν σε όλο το εύρος παράγωγης
ηλεκτρικών συσκευών.

Στη προγραμματισμένη βραχυβιότητα, η διάρκεια ζωής ενός προϊόντος
καθορίζεται από τον ίδιο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Επομένως, ο
προγραμματισμός ξεκινά από τον σχεδιασμό της συσκευής και του ηλεκτρικού
κυκλώματος της και καταλήγει στο τρόπο παραγωγής της και διάθεσης της στην
αγορά λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε εταιρεία που σχεδιάζει προϊόντα δεν μπορεί να
βασίζεται μόνο στα υπάρχοντα προϊόντα Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες από
πολλά  εξαρτήματα στα όποια ο χρόνος ζωής τους είναι πολύ μικρότερος από την ίδια
τη συσκευή στην όποια βρίσκονται.

Πριν πενήντα έτη, η προγραμματισμένη βραχυβιότητα ήταν ένα καίριο
ζήτημα κυρίως στις δυτικές χώρες. Εντούτοις, η προγραμματισμένη βραχυβιότητα
είναι επίκαιρη πάλι στις νέο-αναπτυσσόμενες χώρες. Μια αυξανόμενη τάση στα
καταναλωτικά προϊόντα ,και όχι μόνο, οπού η ανάπτυξή τους προωθεί  πιο σύντομους
κύκλους αντικατάστασης, διάθεσης και διάρκειας των καταναλωτικών αγαθών με
ενοχλητικό τρόπο αλλά και με περιβαλλοντικές συνέπειες. Η κοινωνία μας εργάζεται
βάσει της παραγωγής και της κατανάλωσης, όπου οι άνθρωποι καταναλώνουν  τα
αγαθά με μεγαλύτερη συχνότητα. Σε αυτό το γραμμικό σύστημα οι πόροι  είναι
περιορισμένοι και σπαταλούνται τεράστιες πηγές ενεργείας και αγαθών.

Ένα προϊόν απαξιώνεται από τη στιγμή που θα σταματήσει να
κατασκευάζεται ή όταν σταματήσει να βρίσκεται σε ζήτηση από το αγοραστικό κοινό
ή όταν τα υλικά από το οποίο κατασκευάζεται δεν υπάρχουν λόγω έλλειψης. Το
σημαντικότερο για μια εταιρεία είναι να μπορεί να κάνει πρόγνωση για το δείκτη
επικινδυνότητας που έχει ένα προϊόν της λόγο της απαξίωσης και της βραχυβιότητας.

Στόχος είναι να υποκινηθεί η αγορά αντικατάστασης από τους πελάτες. Είναι
όχι μόνο η επιχείρηση που μας χρειάζεται για να αγοράσουμε τα προϊόντα της, αλλά
ολόκληρη η οικονομία είναι βασισμένη στην κατανάλωση. Ακόμα κι αν μερικοί
άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η προγραμματισμένη βραχυβιότητα δεν υφίσταται ως
όρος και ότι δεν υπάρχει ως γεγονός, το ότι οι εταιρείες κατασκευής προϊόντων
προγραμματίζουν τη διάρκεια ζωής των συσκευών που κατασκευάζουν, υποστηρίζει
ότι το γεγονός είναι αληθινό με διαχρονική πραγματικότητα, οπως αναδεικνείουμε σε
αυτή την εργασία.

Η παγκοσμιοποίηση προκαλεί ραγδαίες αλλαγές και αυξάνει έτσι την
αβεβαιότητα στο παγκόσμιο περιβάλλον. Έχει την τάση για συνεχή καινοτομία των
προϊόντων. Η συνεχής και συστηματική έρευνα για την καινοτομία των προϊόντων
είναι απαραίτητη για την κάλυψη των ολοένα και πιο γρήγορων ταχυτήτων
λειτουργίας που επιβάλλονται  από το υπέρ-ανταγωνιστικό πλαίσιο.

Η τεχνολογική πρόοδος διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης αλλά και τη
φιλοσοφία που ακολουθεί κάθε εταιρεία. Η ταχέως μεταβαλλόμενη ανταγωνιστική
αγορά της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από την διαδοχική εισαγωγή της επόμενης
γενιάς νέων προϊόντων. Για την ανάπτυξη καινούργιων προϊόντων δημιουργούνται
νέες θέσεις εργασίας στη βιοτεχνολογία, ηλεκτρονική μικρογραφία, ρομποτική και
λοιπούς τομείς της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. Επιπλέον, η τεχνολογική
πρόοδος μας δημιουργεί λύσεις σε διάφορα προβλήματα όπως τις μεταφορές, την
υγεία και τη διατροφή.

Η τεχνολογική πρόοδος είναι ένας θεμελιώδης παράγοντας για κάθε αγορά
και διαμορφώνει τα πρότυπα του ανταγωνισμού. Οι νέες τεχνολογίες διαμορφώνουν
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νέες αγορές και ευκαιρίες. Μια εταιρεία που χρησιμοποίει μια τεχνολογία εμπορικά
ενισχύει την ανταγωνιστική της θέση. Με πιο σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής
προϊόντων  μειώνεται  ο χρόνος παραγωγής αλλά και καλυτερεύει η ποιότητά του, με
πιθανό αποτέλεσμα να δημιουργήσει μια καινοτομία στην αγορά. Από αυτές τις
εξελίξεις μπορούν να επωφεληθούν οι καταναλωτές πετυχαίνοντας μείωση στη τιμή
των αγαθών. Σε κάθε προϊόν υπάρχει και μια διαδρομή που μας εισαγάγει στη
διαδικασία πραγματοποίησης μιας ιδέας για ένα καινούργιο προϊόν βασισμένο στη
τεχνολογία του παλαιού. Κάθε νέο προϊόν μπορεί να αναπτυχθεί από το μηδέν ή να
γίνει μια αναθεώρηση σε ένα υφιστάμενο προϊόν. Στην τεχνολογική πρόοδο, με τις
αλλεπάλληλες καινοτομίες ή και επανάσταση στην αγορά παρατηρείται το πρόβλημα
ότι πολλές εταιρείες ασκούν μια σταδιακή ελεγχόμενη ροή στη σειρά των
καινοτομιών.
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2o Κεφάλαιο  “Ηλεκτρικές και  Ηλεκτρονικές συσκευές”

2.1 Οικιακές συσκευές

 Ψυγεία - Καταψύκτες
 Πλυντήρια - Στεγνωτήρια ρούχων
 Πλυντήρια πάτων
 Ηλεκτρικές κουζίνες
 Φούρνοι μικροκυμάτων
 Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα - θερμάστρες (ηλεκτρικά καλοριφέρ)
 Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες
 Συσκευές κλιματισμού
 Ηλεκτρικές σκούπες
 Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες

κλωστοϋφαντουργικές εργασίες
 Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για το σιδέρωμα,
 Φρυγανιέρες
 Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)
 Μύλοι, καφετιέρες
 Συσκευές κοπής και στεγνώματος μαλλιών, βουρτσίσματος δοντιών, ξυρίσματος, μασάζ

και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος
 Ρολόγια και εξοπλισμός μέτρησης, αναγραφής ή καταγραφής χρόνου
 Ζυγαριές

2.2 Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

 Μεγάλοι και μεσαίοι υπολογιστές
 Συστήματα προσωπικών υπολογιστών     (συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών

μονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων)
 Φορητοί υπολογιστές (lap-top) (συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών ,των

οθονών και των πληκτρολογίων)
 Υπολογιστές τσέπης  (notebook)
 Υπολογιστές χειρός (notepad)
 Εκτυπωτές
 Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα
 Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές  γραφομηχανές
 Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες και άλλα προϊόντα
 Συσκευές  τηλεομοιοτυπίας (Φαξ)
 Τηλεφωνικές συσκευές - Ασύρματα τηλέφωνα
 Κινητά τηλέφωνα
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2.3 Φωτιστικά είδη

 Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες φθορισμού μικρού μεγέθους
 Λαμπτήρες φθορισμού
 Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων

νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων
 Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης

2.4 Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία

 Τρυπάνια
 Πριόνια
 Ραπτομηχανές
 Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισμα, το πριόνισμα, το

κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη μορφοποίηση,
την κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου και άλλων υλικών

 Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες και καρφιά .
 Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις

2.5 Εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού

 Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών
 Βιντεοπαιχνίδια
 Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία
 Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία, κλπ.
 Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών

2.6 Ιατροτεχνολογικές  συσκευές

 Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός
 Καρδιολογικός εξοπλισμός
 Συσκευές αιμοκάθαρσης
 Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης
 Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής
 Συσκευές ανάλυσης
 Τεστ γονιμοποίησης
 Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την

αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών
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2.7 Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

 Ανιχνευτές καπνού
 Συσκευές θερμορύθμισης - Θερμοστάτες
 Συσκευές μέτρησης, ζύγισης η προσαρμογής για οικιακή ή εργαστηριακή χρήση
 Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές

εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταμπλό ελέγχου)

2.8 Συσσωρευτές - Μπαταρίες

 Συσσωρευτές  εκκίνησης (οχήματα, μοτοσικλέτες, αγροτικός εξοπλισμός, σκάφη
θαλάσσης )

 Συσσωρευτές ερμητικά κλεισμένους (alarm, ειδικές εγκαταστάσεις κ.λπ.)
 Συσσωρευτές έλξης (κλάρκ βιομηχανικά, μεταφοράς κ.ά.)
 Στατικοί συσσωρευτές (τροφοδοσίας τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, UPS κ.ά.)
 Συσσωρευτές νικελίου - καδμίου, χρησιμοποιούνται κυρίως, λόγω της υψηλής τους

αντοχής σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Αντίστοιχα, οι παραπάνω συσσωρευτές μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής  :

 Συσσωρευτές χωρητικότητας  Αh<30
Χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης σε μοτοσικλέτες, μικρής ισχύος
αγροτικού εξοπλισμού, ειδικές εγκαταστάσεις, alarm, στατικοί συσσωρευτές και
ιατρικές εγκαταστάσεις.

 Συσσωρευτές χωρητικότητας μεταξύ 30<Αh<90
Χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για οχήματα, σκάφη και μέσης
ισχύος αγροτικό εξοπλισμό.

 Συσσωρευτές χωρητικότητας  Αh>90
Χρησιμοποιούνται κυρίως ως συσσωρευτές εκκίνησης για μεγάλα βιομηχανικά
οχήματα, ως συσσωρευτές έλξης, ως στατικοί συσσωρευτές και για βιομηχανικές
εγκαταστάσεις.
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3o Κεφάλαιο  “Ηλεκτροτεχνικά υλικά δόμησης των ηλεκτρικών
συσκευών”

Στη δομή των ηλεκτρικών συσκευών  χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά τα οποία
με την κατάλληλη επεξεργασία συμβάλλουν στην κατασκευή του
ηλεκτρικού/ηλεκτρονικού εξοπλισμού και χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
τα αγώγιμα, τα ημιαγώγιμα και τα μονωτικά υλικά.

3.1 Αγώγιμα υλικά

3.1.1 Σίδηρος Fe

Ο σίδηρος σε καθαρή κατάσταση εμφανίζει αργυρόλευκο χρώμα. Έχει
πυκνότητα μάζας ρ = 7,9 g/cm3 και θερμοκρασία τήξης θτ = 1535 °C. Είναι σκληρός,
άθραυστος και ευκατέργαστος, ειδικά σε υψηλές θερμοκρασίες. Είναι επίσης ελατός
και όλκιμος και παρουσιάζει έντονες μαγνητικές ιδιότητες. Όταν εκτεθεί σε υγρό
αέρα, ο σίδηρος επικαλύπτεται επιφανειακά από ένυδρο οξείδιο του τύπου Fe203 •
3^10 (σκουριά), το οποίο είναι πορώδες και γι' αυτό προκαλείται παραπέρα διάβρωση.
Ο σίδηρος είναι δυνατό να προφυλαχτεί από την σκουριά, καλύπτοντάς τον με
διάφορα χρώματα (π.χ. με μίνιο Pb304), ή με μέταλλα (επιμετάλλωση), τα οποία σε
υγρό αέρα δεν αλλοιώνονται, όπως το νικέλιο Νί, ο ψευδάργυρος Ζη, ο κασσίτερος
Sn και το χρώμιο Cr. Βασικό είδος σιδήρου είναι ο χυτοσίδηρος (μαντέμι), ο οποίος
περιέχει 3 - 5% περίπου άνθρακα C και μικρές ποσότητες πυριτίου Si, μαγγανίου Μn,
φωσφόρου Ρ, θείου S κ.λπ. Ο χυτοσίδηρος παράγεται από τα μεταλλεύματα του
σιδήρου με τους γνωστούς μεταλλουργικούς τρόπους (σε υψικάμινο). Λόγω των
προσμείξεων που περιέχει, ο χυτοσίδηρος είναι σκληρός και εύθρυπτος. Δεν είναι
ελατός και όλκιμος. Επίσης δεν επιδέχεται συγκόλληση και σφυρηλάτηση. Γι’ αυτό
τα 3/4 περίπου του χυτοσιδήρου χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του
σφυρήλατου σιδήρου και του χάλυβα. Ο χάλυβας (το ατσάλι) είναι κράμα Fe-C
(περιέχει συνήθως 0,5-1,5% άνθρακα), το οποίο από άποψη καθαρότητας αποτελεί
ενδιάμεση βαθμίδα μεταξύ του χυτοσιδήρου και του σφυρήλατου σιδήρου. Ο
σφυρήλατος σίδηρος περιέχει λιγότερο από 0,5% ξένες προσμείξεις και θεωρείται ως
ο καθαρότερος σίδηρος που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Γι' αυτό καλείται ακόμη
τεχνικά καθαρός σίδηρος. Οι διάφορες προσμείξεις δίνουν και την ονομασία του
χάλυβα (πυριτιούχος, νικελιούχος, μαγγανιούχος, χρωμιούχος, βολφραμιούχος κ.λπ.).
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3.1.2 Νικέλιο Νi

Είναι μέταλλο αργυρόλευκο, με έντονη μεταλλική λάμψη, σκληρό, όμως ελατό και
όλκιμο. Έχει ρ = 8,9 g/cm3 και τήκεται σε θτ = 1452 °C. Παρουσιάζει μαγνητικές
ιδιότητες, όμως σε μικρότερο βαθμό από το σίδηρο. Λόγω της σταθερότητάς του
έναντι του αέρα, χρησιμοποιείται για επικάλυψη μετάλλων (επινικέλωση), που
πραγματοποιείται με ηλεκτρολυτικό τρόπο. Συμμετέχει σε πολλά κράματα του
σιδήρου. Πολύ γνωστά κράματα του Νi είναι το Nichrom (Ni-Fe- Cr), το Constantan
(Cu-Ni) και το Manganin (Cu-Mn-Ni), που υπό μορφή σύρματος χρησιμοποιούνται
στην κατασκευή αντιστάσεων.

3.1.3 Κοβάλτιο Co

Είναι μέταλλο αργυρόλευκο, σκληρό, ελατό και όλκιμο. Εξωτερικά είναι
όμοιο με τον σίδηρο. Έχει ρ = 8,8 g/cm3 και τήκεται σε 1480 °C. Παρουσιάζει
ασθενείς μαγνητικές ιδιότητες, όμως δημιουργεί στερεά διαλύματα με πολύ χρήσιμες
μαγνητικές ιδιότητες με τον σίδηρο και άλλα μέταλλα, όπως π.χ. κράματα
(κοβαλτιοχάλυβες) τα οποία είναι ιδανικά για την κατασκευή ισχυρών σταθερών
μαγνητών. Το κοβάλτιο οξειδώνεται όταν θερμανθεί στον αέρα, δημιουργώντας CΟ3
Ο4. Οξείδια και πυριτικές ενώσεις του χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό του
γυαλιού και των κεραμικών υλικών (σμάλτο, εμαγιέ).
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3.1.4 Χρώμιο Cr

Έχει λευκοκυανίζον χρώμα και έντονη μεταλλική λάμψη. Είναι πάρα πολύ
σκληρό και εύθραυστο μέταλλο. Έχει ρ = 7,2 g/cm3 και θερμοκρασία τήξης θτ = 1870
°C. Σε κανονική θερμοκρασία, δεν προσβάλλεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα, όταν
όμως θερμανθεί, προκαλείται επιφανειακή οξείδωση. Χρησιμοποιείται για
επιχρωμιώσεις διαφόρων μετάλλων, λόγω της αντοχής του στην οξείδωση.
Δημιουργεί εύκολα στερεά διαλύματα (χρωμιοχάλυβες) με άλλα μέταλλα, με πολύ
αξιόλογες ιδιότητες. Χάλυβες με μεγάλη περιεκτικότητα χρωμίου (π.χ. άνω των 10%)
είναι ανοξείδωτοι. Με το νικέλιο δημιουργεί το γνωστό κράμα του χρωμιονικελίου,
που χρησιμοποιείται στην κατασκευή αντιστάσεων σύρματος.

3.1.5 Μαγγάνιο Μη

Είναι μέταλλο με αργυρόλευκο χρώμα, σκληρό και εύθραυστο. Έχει ρ = 7,2
g/cm3 και θερμοκρασία τήξης θτ = 1247 °C. Στον αέρα οξειδώνεται μόνο
επιφανειακά, χωρίς να προκαλείται εσωτερική διάβρωση. Χρησιμοποιείται βασικά
για την παρασκευή κραμάτων (μαγγανιοχάλυβες), τα οποία είναι πολύ ανθεκτικά και
σκληρά και γι’ αυτό είναι κύρια υλικά στην κατασκευή σιδηροτροχιών. Το Manganin
(Cu-Mn-Ni) σε σύρμα, χρησιμοποιείται στην κατασκευή αντιστάσεων.
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3.1.6 Χαλκός Cu

Ο χαλκός είναι ο κυριότερος αγωγός που χρησιμοποιείται σήμερα για τη
μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Παρουσιάζει χαμηλότερη αγωγιμότητα μόνο
από τον άργυρο Ag. Έχει θερμοκρασία τήξης  θτ = 1083 °C και, ρ = 8,94 g/cm3.
Είναι όχι πολύ σκληρό μέταλλο. Μετά τον χρυσό Au και τον άργυρο Ag είναι το
πλέον ελατό και όλκιμο από τα κοινά μέταλλα. Δεν επηρεάζεται από το Ο2 και τον
ξηρό αέρα. Αν εκτεθεί σε υγρό αέρα, προκαλείται η λεγόμενη κατίωση του χαλκού,
δημιουργείται δηλαδή επικάλυψη βασικού ανθρακικού χαλκού CU(OH)2 • C11CO3,
πράσινου χρώματος. Σπουδαία είναι η χρήση του στη δημιουργία κραμάτων. Τα πιο
γνωστά κράματα είναι ο ορείχαλκος (Cu-Zn) και ο μπρούντζος (Cu-Sn). Μπρούντζοι
δημιουργούνται επίσης με Ρ, Αl, Pb, Zn, Fe και άλλα στοιχεία. Ο χαλκός
(καθαρότητας 99,9%) και τα κράματά του χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
διαφόρων συρμάτων και καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επαφών,
εξαρτημάτων τηλεφωνικών συσκευών, πομπών και δεκτών κλπ. Συχνά
χρησιμοποιούμενο κράμα για την κατασκευή λεπτών συρμάτων είναι ο μπρούντζος
(98,5 Cu, 1,0% Sn, 0,5% Ca).

3.1.7 Κράματα Cu

Τα κράματα Cu είναι οι Μπρούντζοι (Bronzes) που είναι κράματα Cu με άλλα
μέταλλα τα οποία δεν περιέχουν ως βασική πρόσμιξη τον Zn και οι ορείχαλκοι
(Brasses) που είναι κράματα Cu με βασικό στοιχείο τον Zn.
Οι μπρούντζοι υπερέχουν του Cu στους παράγοντες ποιότητας πλην της
αγωγιμότητας. Χρησιμοποιούνται για σύρματα μεγάλης αντοχής, για ελατήρια και για
ελαστικές αγώγιμες επαφές. Οι ορείχαλκοι υπερέχουν ως προς την μηχανική αντοχή
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αλλά υστερούν ως προς την αγωγιμότητα έναντι των μπρούντζων. Χρησιμοποιούνται
λιγότερο από τους μπρούντζους.

3.1.8 Άργυρος Ag

Είναι λευκό, μαλακό μέταλλο, με ρ = 10,5 g/cm3 και θτ = 960 °C. Έχει τη
μεγαλύτερη αγωγιμότητα από όλα τα μέταλλα. Μετά τον Au είναι το πλέον ελατό και
όλκιμο μέταλλο. Εκτιθέμενος στον αέρα, ο άργυρος προσβάλλεται εύκολα,
σχηματίζοντας επιφανειακή επικάλυψη από Ag2S (μελάνωμα), λόγω των θειούχων
ενώσεων που περιέχει έστω και σε ελάχιστες ποσότητες. Χρησιμοποιείται για την
επαργύρωση αγωγών υψηλών συχνοτήτων (εμφάνιση του επιδερμικού φαινομένου).
Άλατα του αργύρου χρησιμοποιούνται στην φωτογραφική τεχνική, αλλά και στην
ηλεκτρονική τεχνολογία, όπου απαιτείται φωτοχημική επεξεργασία διαφόρων υλικών
(π.χ. στην προετοιμασία της μακέτας των τυπωμένων και των ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων πριν τη διάβρωση).

3.1.9 Χρυσός Au

Ο χρυσός, που βρίσκεται στη φύση ως αυτοφυής, υπό τη μορφή λεπτότατων
ψηγμάτων μέσα σε χαλαζιακά πετρώματα ή στην άμμο των ποταμών, είναι μέταλλο
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με λαμπρό κίτρινο χρώμα. Έχει ρ = 19,3 g/cm3 και θτ = 1063 °C. Είναι καλός αγωγός
του ηλεκτρικού ρεύματος και της θερμότητας και πολύ μαλακό μέταλλο. Είναι το
πλέον ελατό και όλκιμο από όλα τα άλλα μέταλλα. Είναι δυνατό π.χ. να
κατασκευαστούν φύλλα χρυσού με τόσο μικρό πάχος (π.χ. 0,15 • 10~3 mm), ώστε απ'
αυτά να διέρχεται το ηλιακό φως. Πρακτικά είναι απρόσβλητος από τον αέρα και από
τα οξέα. Εκτός από την παραδοσιακή χρήση για την κατασκευή κοσμημάτων και
νομισμάτων, ο χρυσός σήμερα έχει ευρεία εφαρμογή στην παραγωγή ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Περισσότερο χρησιμοποιείται για την επιχρύσωση
διαφόρων αντικειμένων, π.χ. αγωγών τυπωμένων κυκλωμάτων, επαφών κ.λπ. Επειδή
ο Au είναι μαλακός, συνήθως χρησιμοποιούνται κράματα με Ag και Cu, τα οποία
είναι σκληρότερα. Τα κράματα του χρυσού με τον χαλκό έχουν ερυθρά απόχρωση,
ενώ με τον άργυρο ανοιχτή κίτρινη.

3.1.10 Λευκόχρυσος Pt

Ο λευκόχρυσος (πλατίνα) είναι αργυρόλευκο μέταλλο, με ισχυρή μεταλλική
λάμψη, ελατό και όλκιμο. Είναι δύστηκτο (θτ = 1754 °C) και βαρύ (ρ = 21,45 g/
cm3). Πρακτικά είναι απρόσβλητος από το οξυγόνο και τα οξέα, και γι' αυτό ανήκει
στην κατηγορία των ευγενών μετάλλων. Ο λευκόχρυσος χρησιμοποιείται για την
κατασκευή επιστημονικών οργάνων, ηλεκτροδίων και συρμάτων, ενώ το κράμα του
με το ιρίδιο Ir (Pt-10% Ir) είναι πολύ χρήσιμο υλικό για την κατασκευή προτύπων
μέτρων και σταθμών, επειδή είναι σκληρότερο και δυστηκτότερο, όπως και πρακτικά
μη αλλοιούμενο στο συνηθισμένο περιβάλλον.
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3.1.11 Κασσίτερος Sn

Είναι μέταλλο αργυρόλευκο, μαλακό με χαρακτηριστική οσμή και κρυσταλλική υφή.
Οι διάφορες κρυσταλλικές μορφές του είναι: η τετραγωνική (λευκός ή ελατός), η
ρομβική (εύθρυπτος) και η κυβική (τεφρός), η οποία εμφανίζεται σε θερμοκρασία
μικρότερη της 13,2 °C. Χρησιμοποιείται για επικασσιτέρωση διαφόρων μετάλλων για
προστασία από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Ο κασσίτερος δημιουργεί διάφορα
πολύ χρήσιμα κράματα, όπως τον μπρούντζο (Cu-Sn) και το συγκολλητικό κράμα
(Sn-Pb), γνωστό κοινώς ως καλάι.

3.1.12 Μόλυβδος Pb

Μαλακό μέταλλο, σταθερό ως προς το οξυγόνο και το νερό. Οι ενώσεις του
μολύβδου είναι τοξικές και έχουν τάση συσσώρευσης στον οργανισμό. Είναι μέταλλο
με ισχυρή λάμψη, η επιφάνεια του οποίου όμως γρήγορα οξειδώνεται και αλλάζει σε
τεφρό χρώμα, πολύ μαλακό, εύτηκτο (θτ = 327 °C) και βαρύ (ρ = 11,3 g/cm3). To
κυριότερο ορυκτό του μολύβδου είναι ο γαληνίτης, PbS. Παγκοσμίως παράγονται
περίπου 3,5 εκατομ. τόνοι μολύβδου τον χρόνο Εφαρμόζεται σε υλικά κατασκευών
(σωληνώσεις), μπαταρίες, χρώματα (λευκό μολύβδου, "στουπέτσι": Pb(OH)2+PbCO3,
κίτρινο μολύβδου: PbCrO4, ερυθρό μολύβδου, "μίνιο": Pb3O4) αν και λόγω της
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τοξικότητάς τους η χρήση τους έχει πλέον απαγορευθεί ή είναι περιορισμένη (ύαλοι
υψηλού δείκτη διάθλασης, καλώδια, κράματα, ακτινοπροστασία).

Χρησιμοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, για την
επικάλυψη καλωδίων, όπως και για τη συγκόλληση των χάλκινων αγωγών, ως
συγκολλητικό κράμα (Pb-Sn).

3.1.13 Ψευδάργυρος Ζη

Ο ψευδάργυρος (τσίγκος) έχει λευκοκυανίζον χρώμα, με μεταλλική λάμψη.
Είναι εύτηκτος (θτ = 419,4 °C) και έχει ρ = 7,13 g/cm3. Δεν προσβάλλεται από τις
επιδράσεις του περιβάλλοντος όταν ο αέρας είναι ξηρός, ενώ ο υγρός αέρας προκαλεί
την επικάλυψή του από λεπτό στρώμα βασικού ανθρακικού ψευδαργύρου. Λόγω της
ανθεκτικότητάς του στον αέρα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη αντικειμένων που
είναι κατασκευασμένα από σίδηρο (π.χ. γαλβανισμένη λαμαρίνα), ακολουθώντας την
τεχνολογία της εμβαπτίσεως σε τήγμα Ζη. Υπό μορφή ελασμάτων, χρησιμοποιείται
στην κατασκευή ξηρών ηλεκτρικών στοιχείων. Ευρεία εφαρμογή έχουν επίσης τα
κράματα του Ζη, όπως ο ορείχαλκος (Cu-Zn), ο γερμανικός άργυρος (Cu-Zn-Ni) και
το κράμα δέλτα (Cu-Zn-Fe). Σχετικά εύθρυπτο μέταλλο με ελαφριά κυανή
απόχρωση. Οξειδώνεται επιφανειακά στον αέρα. Αρκετά δραστικό μέταλλο,
προσβάλλεται από όλα τα οξέα και τις ισχυρές βάσεις. Η τοξικότητα του μετάλλου
και των ανόργανων ενώσεών του είναι σχετικά μικρή, ωστόσο μερικές από τις
ενώσεις του απεδείχθησαν πειραματικά καρκινογόνες. Η μεγαλύτερη ποσότητα του
Zn χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευών, δοχείων και σωλήνων που
έρχονται σε επαφή με το νερό ή εκτίθενται στον αέρα και για την επιψευδαργύρωση
ελασμάτων σιδήρου (γαλβανισμένη λαμαρίνα). Μεγάλες ποσότητες
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κραμάτων ως ο ορείχαλκος (μπρούντζος
ψευδαργύρου) καθώς επίσης και στην κατασκευή μπαταριών (Zn-C). Ως ZnO
χρησιμοποιείται σε ελαστικά, φαρμακευτικά, ως χρώμα και ως σταθεροποιητής
πολυμερών.
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3.1.14 Αργίλιο Αl

Το αργίλιο (αλουμίνιο) έχει αργυρόλευκο χρώμα και είναι το ελαφρότερο (ρ =
2,7 g/cm3) από τα κοινά χρησιμοποιούμενα μέταλλα. Τήκεται σε θερμοκρασία θτ =
660 °C και είναι πολύ καλός αγωγός του ηλεκτρισμού και της θερμότητας, ελατός και
όλκιμος, όμως παρουσιάζει μικρή σκληρότητα. Στον αέρα οξειδώνεται στιγμιαία,
σχηματίζοντας λεπτό στρώμα Al2O3, το οποίο προστατεύει το μέταλλο από την
παραπέρα διάβρωση. Αυτό το λεπτό στρώμα οξειδίου και η ταχύτητα με την οποία
δημιουργείται, δεν επιτρέπει να γίνει συγκόλληση του αργιλίου με τους
παραδοσιακούς τρόπους (κόλληση με καλάι, ηλεκτροσυγκόλληση κ.λπ.) αλλά μόνο
σε ουδέτερο περιβάλλον (π.χ. αργό). Το αργίλιο και τα κράματά του
χρησιμοποιούνται επίσης ως αγωγοί, αντικαθιστώντας με επιτυχία τον Cu, ως
θώρακες των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, στην κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων.

Τα πιο γνωστά του κράματα είναι το ντουραλουμίνιο (90% ΑΙ, 4% Cu, 0,5%
Mg, 0,5% Μη), το μαγνάλιο (70-90% ΑΙ, 10-30% Mg), ο μπρούντζος αργιλίου (88-
95% Cu, 5-12% ΑΙ).Τα πυριτικά άλατα του Αl είναι σπουδαία υλικά, που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων κεραμικών αντικειμένων, από τα
οποία ξεχωρίζουν ως ηλεκτροτεχνικά υλικά τα είδη πορσελάνης, που
κατασκευάζονται από καολίνη. Αν και δεν έχει μαγνητικές ιδιότητες, συμμετέχει στη
δημιουργία διαφόρων κραμάτων, όπως π.χ. Alsifer, (5,4% ΑΙ, 9,6% Si, 85% Fe),
Permalloy (65% Ni, 35% Fe) κ.λπ., με πάρα πολύ καλά μαγνητικά χαρακτηριστικά.
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3.1.15 Μαγνήσιο Mg

Είναι μέταλλο αργυρόλευκο, στιλπνό και ελαφρό (ρ = 1,74 g/cm3). 'Όταν
εκτεθεί στον αέρα οξειδώνεται, δημιουργώντας λεπτό στρώμα βασικού ανθρακικού
μαγνησίου, ενώ σε υψηλές θερμοκρασίες καίγεται, εκπέμποντας λαμπρό λευκό φως.
Χρησιμοποιείται για την παρασκευή ελαφρών και ανθεκτικών κραμάτων, όπως το
μαγνάλιο (Mg-Al) και το ντουραλουμίνιο (Mg-Al-Cu-Mn). Η κατηγορία των
«σκληρών» σιδηρομαγνητικών υλικών περιλαμβάνει ορισμένες μορφές χάλυβα με
διαφορετική περιεκτικότητα άνθρακα C, βολφραμίου W, χρωμίου Cr, κοβαλτίου Co,
όπως και κράματα Al-Si-Fe, Al-Ni-Fe, Fe-Al-Ni- Co, μεταλλοκεραμικά υλικά,
κράματα στη βάση των οξειδίων και των ευγενών μετάλλων.

3.1.16 Κάδμιο Kd

Μέταλλο που συνοδεύει τον ψευδάργυρο σε όλα τα ορυκτά του.
Αργυρόλευκο με ελαφριά γαλάζια απόχρωση και εύτηκτο μέταλλο, το οποίο μοιάζει
πολύ με τον ψευδάργυρο. Οξειδώνεται επιφανειακά στον αέρα. Οι ενώσεις του
καδμίου είναι τοξικότατες. Το κάδμιο δεν έχει δικά του ορυκτά. Ωστόσο, το μέταλλο
λαμβάνεται εύκολα από τα συνηθισμένα ορυκτά του ψευδαργύρου, στα οποία
βρίσκεται πάντοτε σε μικρά ποσοστά (συνήθως μικρότερα του 1%). Εφαρμόζεται σε
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (μπαταρίες Ni-Cd), προστατευτικές επικαλύψεις
σιδηρών αντικειμένων (επικαδμιώσεις), εύτηκτα κράματα, χρώματα (το θειούχο
κάδμιο θεωρείται ως ένα από τα πολυτιμότερα κίτρινα χρώματα), πυρηνικοί
αντιδραστήρες (οι ράβδοι ασφαλείας με τις οποίες ελέγχεται η πορεία της πυρηνικής
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αντίδρασης αποτελούνται από καθαρό κάδμιο, λόγω της ιδιότητάς του να απορροφά
νετρόνια). Λόγω της τοξικότητάς του γίνεται προσπάθεια περιορισμού της χρήσης
του ιδίου και των ενώσεών του και αντικατάστασής του, όπου είναι δυνατόν, από μη
τοξικά μέταλλα με παραπλήσιες ιδιότητες (όπως π.χ. ο κασσίτερος).

3.2 Μονωτικά υλικά

3.2.1 Χαρτί

Χρησιμοποιείται για την κατασκευή εξαρτημάτων που εργάζονται σε χαμηλές
θερμοκρασίες (μέχρι 90 °C). Είναι χαμηλής ποιότητας διηλεκτρικό, με αδυναμία να
κατασκευαστεί με σταθερό πάχος, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 0,005 και 0,1 mm και
επειδή έχει πορώδη επιφάνεια. Ακριβώς για αυτό επηρεάζεται πάρα πολύ από το
περιβάλλον, απορροφώντας υγρασία. Καλύτερης ποιότητας είναι το εμποτισμένο με
έλαια χαρτί, στο οποίο οι πόροι έχουν συμπληρωθεί με υγρό διηλεκτρικό. Το σχετικά
καλό και εμποτισμένο με έλαια χαρτί, έχει αντοχή σε ένταση του ηλεκτρικού πεδίου
από 10 μέχρι 30 KV/mm.
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3.2.2 Πολυμερή

Τα πολυμερή είναι γνωστά ευρέως και ως πλαστικά, επειδή πολλά από αυτά
είναι εύπλαστα, δηλαδή παραμορφώνονται εύκολα. Οι χρήσεις είναι πάρα πολλές
εξαιτίας των μηχανικών, οπτικών και ηλεκτρικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν.
Λόγω της μικρής πυκνότητάς τους, η ειδική μηχανική αντοχή (αντοχή - πυκνότητα)
είναι πολύ μεγάλη και έτσι χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές που απαιτούν
υψηλή αντοχή και παράλληλα μικρό βάρος (π.χ. αυτοκινητοβιομηχανία). Γενικά, τα
πολυμερή υλικά παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία ιδιοτήτων (μηχανικών, φυσικών,
κ.λπ.) και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ειδών καθημερινής και οικιακής
χρήσης (πλαστικά έπιπλα, παιχνίδια, είδη σπορ, επενδύσεις, κόλλες, σακούλες, κ.λπ.),
στην κλωστοϋφαντουργία (ίνες, υφάσματα), στην ηλεκτρονική (πλακέτες
κυκλωμάτων, πλαίσια), στην αυτοκινητοβιομηχανία, τη ναυπηγική και
αεροναυπηγική.

3.2.3 Θερμοπλαστικά

Είναι υλικά τα οποία κατά τη θέρμανση μαλακώνουν και παραμορφώνονται
εύκολα, όπως και τα μέταλλα, ενώ κατά την ψύξη σκληραίνουν. Η ευκολία
παραμόρφωσης κατά τη θέρμανση οφείλεται στην ευχέρεια ολίσθησης των
μακρομορίων, τα οποία συγκρατούνται μεταξύ τους με ασθενείς δυνάμεις Van der
Waals.
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3.2.4 Θερμοσκληρυνόμενα

Παρουσιάζουν ακριβώς τις αντίθετες ιδιότητες με τα θερμοπλαστικά, δηλαδή
κατά τη θέρμανση σκληραίνουν και παραμορφώνονται με δυσκολία. Αυτό είναι
αποτέλεσμα της δημιουργίας ισχυρών δεσμών διασταύρωσης μεταξύ των
μακρομορίων και της δημιουργίας δικτύου που καθιστά δύσκολη τη μετακίνησή τους.

3.2.5 Ελαστομερή

Είναι ειδική κατηγορία πολυμερών στην οποία ανήκει το φυσικό και τεχνητό
καουτσούκ (λάστιχο) και άλλα υλικά που παρουσιάζουν πολύ μεγάλες ελαστικές
παραμορφώσεις. Από ελαστομερή υλικά υψηλών προδιαγραφών κατασκευάζονται
και τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Μία σημαντική διεργασία, η οποία τροποποιεί τις
ιδιότητες των ελαστομερών κατά τρόπον ώστε να αυξάνεται η αντοχή τους
σημαντικά και να διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα η ελαστική συμπεριφορά
τους, είναι ο βουλκανισμός. Η διεργασία του βουλκανισμού, η οποία έγινε γνωστή
από τον C. Goodyear (1800-1860), οδηγεί στη δημιουργία ισχυρών δεσμών
διασταύρωσης και συνεπώς στην ενίσχυση του ελαστικού, η οποία ελέγχεται με την
προσθήκη θείου (S) κατά τη θέρμανση. Όσο αυξάνεται η ποσότητα του θείου, τόσο
αυξάνεται και η σκληρότητα του ελαστικού σε βάρος της ελαστικότητάς του.
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3.2.6 Πολυεστέρας

Είναι εύκαμπτο και διαφανές θερμοπλαστικό υλικό. Κατασκευάζεται με
πάχος από 5 μm μέχρι 0,5 mm. Σε σχέση με το χαρτί, παρουσιάζει λιγότερη
απορρόφηση υγρασίας, όμως επηρεάζεται επίσης από το περιβάλλον λόγω της
θερμικής του αστάθειας. Καλύτερη από το χαρτί είναι και η διηλεκτρική του
σταθερά, που οδηγεί σε μειωμένες απώλειες. Για αυτό η οριακή θερμοκρασία
εργασίας είναι 120 °C. Χρησιμοποιείται για την κατασκευή εξαρτημάτων που
εργάζονται σε κυκλώματα χαμηλών και ακουστικών συχνοτήτων. Τα ίδια ή σχεδόν
τα ίδια χαρακτηριστικά μ' αυτά του πολυεστέρα έχουν το πολυπροπυλένιο και η
πολυστερίνη (οριακή θερμοκρασία εργασίας 105 °C) και το τεφλόν (πάνω από 125
°C).

3.2.7 Βακελίτης

Κατασκευάζεται από συνθετική ρητίνη, ενισχυμένη με στρώματα άλλης
διηλεκτρικής ύλης (χαρτί, ύφασμα, υαλοβάμβακα). Η μάζα αυτή στερεοποιείται σε
δεδομένη θερμοκρασία και πίεση. Ο γνωστός βακελίτης κοινής χρήσης αποτελείται
από φαινολική ρητίνη και χαρτί (PAPER PHENOLIC). Έχει χαμηλό κόστος, όμως
και μειωμένη ποιότητα. Είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες μέχρι 120 °C.

Σε υψηλότερες θερμοκρασίες χρησιμοποιούνται μονωτικά υλικά στη βάση της
εποχικής ρητίνης και του χαρτιού (PAPER ΕΡΟΧΥ), ή της εποξεικής ρητίνης και του
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υαλοβάμβακα (GLASS ΕΡΟΧΥ). Τα υλικά αυτά παρουσιάζουν καλά χαρακτηριστικά
σε υψηλές σχετικά θερμοκρασίες (145 °C) και συχνότητες. Χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή της μονωτικής βάσης (πλακέτας), των τυπωμένων κυκλωμάτων, όπως και
για μονωτήρες διαφόρων χρήσεων.

3.2.8 Πορσελάνη

Είναι σύνθετη ύλη από αργύλιο, πυρίτιο και μαγνήσιο. Για να επιτευχθεί
μείωση της επίδρασης του περιβάλλοντος, αύξηση της επιφανειακής αντίστασης και
ομογενές ηλεκτρικό πεδίο στους μονωτήρες, η πορώδης επιφάνειά τους καλύπτεται
με διηλεκτρικά υλικά κρυσταλλικής μορφής, ελαττώνοντας έτσι τις απώλειες. Οι
μονωτήρες από πορσελάνη είναι κατάλληλοι για χρησιμοποίηση σε σχετικά υψηλές
τάσεις, αλλά σε χαμηλές συχνότητες.

3.2.9 Μίκα

Η μίκα χαρακτηρίζεται από αξιόλογες μονωτικές ιδιότητες . Είναι γνωστή ως
φυσικό υλικό, που αποτελείται από λεπτά διαφανή φύλλα Είναι κρυσταλλικό υλικό
με περιεκτικότητα διαφόρων οξειδίων και κρυσταλλικού νερού. Χρησιμοποιείται σαν
μονωτήρας σε τρανζίστορ, πυκνωτές κ.λπ. που εργάζονται σε σχετικά υψηλές
συχνότητες, λόγω της καλής του θερμικής αγωγιμότητας. Επίσης χρησιμοποιείται σε
θερμαντικά σώματα.



29

3.2.10 Γυαλί

Το γυαλί έχει καλά χαρακτηριστικά μονωτικού υλικού (σχετικά μεγάλη
διηλεκτρική σταθερά και ειδική αντίσταση, όπως και μικρό θερμικό συντελεστή).
Είναι μείγμα διαφόρων πυριτικών αλάτων (κυρίως του Na ή του Κ και Ca).
Παρασκευάζεται με τη μέθοδο της σύντηξης λεπτής άμμου χαλαζία και CaC03,
Na2C03 ή K2C03. Η οριακή του θερμοκρασία εργασίας είναι άνω των 200 °C.
Κατασκευάζεται σε λεπτά φύλλα πάχους μέχρι 10 μm. Χρησιμοποιείται για την
κατασκευή μονωτήρων, όπως και ως διηλεκτρικό πυκνωτών.

3.2.11 Κεραμικά

Τα κεραμικά υλικά, τα οποία βασίζονται στο οξείδιο του τιτανίου (TiΟ2), με
προσμείξεις από Ba2TiΟ2H, MgTiΟ3 κ.λπ., κατασκευάζονται σε διαφορετικές μορφές
και ποιότητες. Η ποιότητα του κεραμικού προσδιορίζει και την χρησιμοποίησή του
ως μονωτικό υλικό. Τα κεραμικά υλικά μπορεί να έχουν θετικό ή αρνητικό θερμικό
συντελεστή. Χρησιμοποιούνται ως διηλεκτρικά για την κατασκευή πυκνωτών,
μονωτήρων, κ.λπ.
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3.3 Ημιαγώγιμα υλικά

Οι ημιαγωγοί αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της μικροηλεκτρονικής και
νανοηλεκτρονικής. Χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές
διατάξεις σαν δίοδοι τρανζίστορ, ολοκληρωμένα κυκλώματα και σαν ηλεκτρολογικά
υλικά. Μερικές εφαρμογές των ημιαγωγών περιγράφονται στα επόμενα. Όλες οι
ημιαγωγικές διατάξεις βασίζονται στο γεγονός ότι η αγωγιμότητα του υλικού
ελέγχεται με την συγκέντρωση των προσμίξεων η οποία μπορεί να μεταβάλλεται σε
μια μεγάλη περιοχή τιμών και να αλλάζει από περιοχή σε περιοχή πάνω στη διάταξη.

3.3.1 Ημιαγωγοί τύπου p

Στο παραπάνω σχήμα φαίνεται το Ge στο οποίο ένα άτομό του έχει
αντικατασταθεί με άτομο Ga το οποίο έχει τρία ηλεκτρόνια σθένους. Το Ga μπορεί να
δανειστεί ένα ηλεκτρόνιο από γειτονικό άτομο και να συμπληρώσει τέσσερεις
ομοιοπολικούς δεσμούς. Το γειτονικό άτομο έχει τώρα έλλειμμα ηλεκτρονίου,
αποκτά δηλαδή μία οπή η οποία συμπεριφέρεται σαν θετικό φορτίο ίσο κατά απόλυτη
τιμή με το φορτίο του ηλεκτρονίου το οποίο μπορεί να κινηθεί ελεύθερα. Έτσι
εισάγονται μέσα τους ενεργειακές ταινίες του Ge με μια απομονωμένη στάθμη αυτού,
κατά 0.01 eV ψηλότερα από την κορυφή της ταινίας σθένους.

Η στάθμη αυτή ονομάζεται στάθμη ή επίπεδο δότη ΕΑ. Στοιχεία των οποίων
τα άτομα ως προσμίξεις συμπεριφέρονται όπως το Ga ονομάζονται αποδέκτες
ηλεκτρονίων ή απλώς αποδέκτες. Οι αντίστοιχες στάθμες ονομάζονται στάθμες
αποδεκτών. Επειδή οι στάθμες των αποδεκτών είναι πολύ κοντά στην ταινία σθένους
σε συνηθισμένες θερμοκρασίες οι αποδέκτες είναι ιονισμένοι και οι οπές τους έχουν
μεταπηδήσει στην ζώνη σθένους.

Το ενεργειακό διάγραμμα ημιαγωγού τύπου p φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:



31

Η αγωγιμότητα που οφείλεται στις στάθμες των αποδεκτών ονομάζεται
εξωγενής αγωγιμότητα. Εάν n<p τότε ο ημιαγωγός χαρακτηρίζεται ως τύπου p. Οι
φορείς πλειονότητας εδώ είναι οι οπές και οι φορείς μειονότητας είναι τα ηλεκτρόνια.

3.3.2 Δίοδος επαφής p-n

Η δίοδος επαφής p-n είναι συνήθως ένας κρύσταλλος Ge ή Si με προσμείξεις
τύπου p σε μία περιοχή και τύπου n σε μιαν άλλη ή δύο διαφορετικοί ημιαγωγοί,
ένας p τύπου όπως Cu2O και ένας n τύπου TiO2.

Λόγω διάχυσης, οπές από τη περιοχή p μεταβαίνουν στην περιοχή n και
ηλεκτρόνια από την περιοχή n στην περιοχή p. Τα ηλεκτρόνια που φεύγουν από την
περιοχή n του κρυστάλλου και διαχέονται στην περιοχή p αφήνουν φορτισμένα τα
άτομα του δότη που αποτελούν πλέον ακίνητα θετικά ιόντα.

Στην περιοχή p τα παραπάνω ηλεκτρόνια καταλαμβάνουν τις θέσεις των οπών
στα άτομα του αποδέκτη και τα φορτίζουν αρνητικά Τα άτομα αυτά αποτελούν τώρα
ακίνητα αρνητικά ιόντα στην περιοχή p. Η περιοχή αυτή ονομάζεται περιοχή φορτίων
χώρου ή περιοχή ελλείψεως φορέων.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας στενής περιοχής της περιοχής επαφής
με ηλεκτρικό πεδίο από την περιοχή n στην περιοχή p .

Επειδή στην περιοχή της επαφής δεν υπάρχουν ελεύθεροι φορείς η αντίσταση
επαφής είναι μεγάλη. Όταν εφαρμόσουμε εξωτερικό ηλεκτρικό πεδίο μεγαλύτερο και
αντίθετο από το ηλεκτρικό πεδίο του δυναμικού επαφής τότε το δυναμικό στη
περιοχή p θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στην περιοχή n.
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H σύνδεση αυτή ονομάζεται  ορθή πόλωση και η φορά του ηλεκτρικού πεδίου
από το p στο n ορθή φορά. Έτσι οπές από την περιοχή p διέρχονται στη περιοχή n και
ηλεκτρόνια από την περιοχή n διέρχονται στην περιοχή p Έτσι τώρα υπάρχουν
ελεύθεροι φορείς στην περιοχή ης επαφής και η αντίσταση επαφής θα είναι σχετικά
χαμηλή και το ρεύμα κατά την ορθή πόλωση θα είναι μεγάλο. Αυτή η ροή συνιστά το
ορθό ρεύμα.

Στην αντίθετη περίπτωση όταν η πόλωση είναι ανάστροφη οπές από την
περιοχή p δεν μπορούν να διεισδύσουν στην περιοχή n. Το ίδιο συμβαίνει και με τα
ηλεκτρόνια. Ο αριθμός των ηλεκτρονίων στη περιοχή p είναι πολύ μικρός, μόνο τόσα
όσα προβλέπονται από το μηχανισμό της ενδογενούς αγωγιμότητας και όσα
καταφέρουν να διαχυθούν από την περιοχή n.

Στην περίπτωση αυτή η αντίσταση της επαφής θα είναι μεγάλη. Έτσι κατά την
ανάστροφη πόλωση η επαφή δεν άγει. Επομένως κατά την ανάστροφη πόλωση η
επαφή λειτουργεί σαν μονωτής. Eπομένως, σε εναλλασσόμενο ρεύμα δρα σαν
ανορθωτής αφού διαρρέεται μόνο κατά την μία διεύθυνση κατά την μια ημιπερίοδο.

3.3.3 Τρανζίστορ

Είναι επαφές n-p-n ή p-n-p. Το transistor επαφής κατασκευάζεται από
μονοκρύσταλλο στον οποίο δημιουργούνται δύο p-n επαφές. Στο σχήμα 1
παριστάνεται η ημιαγωγική διάταξη p-n-p που αποτελεί το transistor p-n-p καθώς και
το σύμβολό του. Στο ίδιο σχήμα παριστάνεται και η ημιαγωγική διάταξη n-p-n που
αποτελεί το transistor n-p-n καθώς και το σύμβολό του.



33

Σχήμα 1

Η μία από τις ακραίες περιοχές συνήθως η αριστερή ονομάζεται Εκπομπός (Ε)
η μεσαία περιοχή είναι η Βάση (Β) και η άλλη (δεξιά) καλείται Συλλέκτης (C). Κατά
σύμβαση ο εκπομπός συμβολίζεται με ένα βέλος που έχει τη φορά των οπών.
Όταν ο εκπομπός παρέχει οπές στη βάση τότε το βέλος δείχνει προς αυτή ενώ όταν
παρέχει ηλεκτρόνια στη βάση το βέλος θα έχει φορά από τη βάση στον εκπομπό.

Η λειτουργία του transistor p-n-p φαίνεται στο σχήμα 2. Πριν τη σύνδεση των
εξωτερικών επαφών Ε,C,Β τα ηλεκτρικά πεδία των περιοχών επαφής εκπομπού -
βάσης και βάσης - συλλέκτη είναι ίσα και αντίθετα.

Πολώνοντας την περιοχή επαφής Εκπομπού - Βάσης ορθά και Βάσης -
Συλλέκτη ανάστροφα έχουμε μείωση του ηλεκτρικού πεδίου της περιοχής επαφής του
εκπομπού και αντίστοιχη μείωση του δυναμικού επαφής εκπομπού - βάσης.
Αντίστοιχα με την ανάστροφη πόλωση στην περιοχή επαφής Συλλέκτη - Βάσης
έχουμε αύξηση του ηλεκτρικού πεδίου της περιοχής επαφής βάσης - συλλέκτη και
αντίστοιχη αύξηση του δυναμικού επαφής βάση συλλέκτη.
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Σχήμα 2

Με τον τρόπο αυτό προκαλείται διάχυση οπών στη βάση μέσω του εκπομπού
που αντιστοιχεί σε ένα ρεύμα εκπομπού IE.
Η συγκέντρωση των οπών της βάσης αυξάνει και οι οπές διαχέονται προς την
περιοχή επαφής του συλλέκτη. Εκεί όμως δέχονται ελκτικές δυνάμεις F2 λόγω του
ηλεκτρικού πεδίου Epn2, επιταχύνονται και περνούν στην περιοχή του συλλέκτη
δημιουργώντας ένα ρεύμα συλλέκτη IC στην έξοδο του transistor. To ρεύμα της
βάσης ΙΒ προέρχεται από την αναπλήρωση των ηλεκτρονίων, που χάνονται εξ αιτίας
της επανασύνδεσης τους με τις οπές, από την ΗΕΔ ΕΕ

Είναι προφανές ότι όταν δεν υπάρχει ρεύμα στο κύκλωμα του εκπομπού το
ρεύμα στο κύκλωμα του συλλέκτη είναι πολύ μικρό γιατί η τάση στα άκρα της
επαφής βάσης συλλέκτη έχει ανάστροφη φορά. Με τον τρόπο αυτό το ρεύμα στο
κύκλωμα του συλλέκτη ελέγχεται από το ρεύμα στο κύκλωμα εκπομπoύ.
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3.3.4 Ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ολοκληρωμένο κύκλωμα ονομάζεται ένα κύκλωμα συνδεδεμένων λογικών πυλών,
δημιουργημένο πάνω σε ένα φύλλο πλακέτας. Η συντριπτική πλειονότητα των
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων δημιουργούνται πάνω σε φύλλα ημιαγωγών, κατά
κύριο λόγο πυριτίου. Στη φάση κατασκευής τους τα ολοκληρωμένα κυκλώματα (τα
οποία ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί ώστε να λειτουργήσουν) ονομάζονται κύβοι και
φτιάχνονται κατά εκατοντάδες πάνω σε πλακίδια. Οι λογικές πύλες με την παρούσα
τεχνολογία υλοποιούνται με παθητικά στοιχεία, οπότε τα ολοκληρωμένα κυκλώματα
είναι παθητικά.

Ολοκληρωμένα κυκλώματα χρησιμοποιούνται σχεδόν σε κάθε στοιχείο
ηλεκτρονικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σήμερα. Με διαδοχική εναπόθεση
στρωμάτων υλικών και χημική εγχάραξη διαδρομών ρεύματος είναι δυνατόν να
επιτύχουμε συνδυασμένη λειτουργία πολλών MOSFET, πυκνωτών, και αντιστατών
πάνω σε ένα τετράγωνο τεμάχιο υλικού μεγέθους λίγων mm.

Τα ολοκληρωμένα κυκλώματα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες SSI,
MSI, LSI και VLSI, ανάλογα με τον αριθμό των λογικών πυλών από τα οποία
αποτελούνται.

 SSI: Μικρής κλίμακας ολοκλήρωσης ολοκληρωμένα κυκλώματα είναι τα
ολοκληρωμένα κυκλώματα τα οποία περιλαμβάνουν μία με είκοσι λογικές
πύλες.[2] Περιέχουν τις μεμονωμένες λογικές πύλες που μπορεί να χρειάζεται
ένα απλό κύκλωμα.

 MSI: Μεσαίας κλίμακας ολοκλήρωσης είναι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τα
οποία περιλαμβάνουν είκοσι με 200 λογικές πύλες. Περιέχουν λειτουργικές
δομικές μονάδες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.

 LSI: Μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης είναι τα ολοκληρωμένα κυκλώματα τα
οποία περιλαμβάνουν 200 με περίπου 200.000 λογικές πύλες.

 VLSI: Πολύ μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης είναι τα ολοκληρωμένα
κυκλώματα τα οποία περιλαμβάνουν πολλές λογικές πύλες.
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3.3.5 Θερμίστορ

Με τα Θερμίστορ (Thermally Temperature Resistors) εκμεταλλευόμαστε την
εξάρτηση της ειδικής αντίστασης των ημιαγωγών από την θερμοκρασία.

Είναι εξαρτήματα που κατασκευάζονται από ημιαγώγιμα υλικά. Σύμφωνα με
το πρόσημο του θερμικού συντελεστή αντίστασης τα θερμίστορ διακρίνονται σε :

 NTC (Negative Temperature Coefficient) με θερμικό συντελεστή αντίστασης
αρνητικό.

 PTC (Positive Temperature Coefficient) με θερμικό συντελεστή αντίστασης
θετικό.

3.3.6 Βαρίστορ

Στα βαρίστορ (Voltage Dependent Resistors) oι χαρακτηριστικές ρεύματος
τάσης είναι μη γραμμικές. Η αντίσταση εξαρτάται από την εφαρμοζόμενη τάση στο
στοιχείο. Είναι μονωτικά σε παρουσία ηλεκτρικού πεδίου χαμηλής έντασης γιατί η
πολυκρυσταλλικότητα και ο διαφορετικός προσανατολισμός των κόκκων εμποδίζουν
την μετακίνηση φορτίων ανάμεσα σε γειτονικούς κόκκους. Πάνω όμως από ένα
κατώφλι έντασης ηλεκτρικού πεδίου η κίνηση των ηλεκτρονίων γίνεται όπως σε
ενιαίο κρυσταλλικό υλικό και η αντίσταση ελαττώνεται. Κάθε βαρίστορ
χαρακτηρίζεται από μία μέγιστη επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας υπέρβαση της
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οποίας προκαλεί καταστροφή της κρυσταλλικής δομής Η τάση αυτή κυμαίνεται από
8V - 1300V. H μέγιστη τιμή του ρεύματος κυμαίνεται από 1 έως 100 mA.
Χρησιμοποιούνται για τη σταθεροποίηση της τάσης ή για προστασία συσκευών από
υπέρταση. Κατασκευάζονται από ανθρακοπυρίτιο, οξείδια Zn και Ti.
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4o Κεφάλαιο  “Βασικά εξαρτήματα των ηλεκτρικών συσκευών”

Αντιστάσεις

4.1 Ηλεκτρικές αντιστάσεις
Οι αντιστάσεις διακρίνονται σε γραμμικές και μη γραμμικές. Οι γραμμικές

αντιστάσεις ακολουθούν το νόμο του Ohm στη θερμοκρασιακή περιοχή που
χρησιμοποιούνται. Αντίθετα, στις μη γραμμικές αντιστάσεις η ειδική αντίσταση
μεταβάλλεται με την επίδραση εξωτερικών παραγόντων, όπως η θερμοκρασία, η
επιβαλλόμενη τάση, οι ακτινοβολίες κ.ά.

4.1.1 Γραμμικές αντιστάσεις

Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα υλικά που επιλέγονται για την
κατασκευή γραμμικών αντιστάσεων είναι:

 Να έχουν σταθερή τιμή ειδικής ηλεκτρικής αντίστασης ώστε τα χαρακτηριστικά των
κυκλωμάτων να διατηρούν σταθερές τιμές. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να
μεταβάλλεται η ειδική αντίσταση με το χρόνο και τη θερμοκρασία (οπότε θα πρέπει να
έχουν μικρό θερμοκρασιακό συντελεστή ειδικής αντίστασης),

 Να έχουν μικρό θερμοηλεκτρικό συντελεστή (dV/dT) ως προς το χαλκό για να μην
αναπτύσσουν διαφορές δυναμικού στα κυκλώματα που παρεμβάλλονται,

 Να έχουν αντοχή στη διάβρωση,
 Να έχουν υψηλό όριο θερμοκρασίας χρησιμοποίησης.

Τα κυριότερα υλικά για αντιστάσεις είναι:

α) Κράμα Cu-Mn-Ni (Manganin) με περίπου 85% Cu, 12% Mn, 3%Ni, που
έχει ειδική αντίσταση 0,42-0,48 μΩm, μικρό θερμοκρασιακό συντελεστή ειδικής
αντίστασης (περίπου 6 έως 50x10-6K-1) και μικρό θερμοηλεκτρικό συντελεστή ως
προς το χαλκό 1-2 μν/K. Μορφοποιείται εύκολα και μπορεί να μετατραπεί σε λεπτά
σύρματα. Το ανώτερο όριο θερμοκρασίας χρησιμοποίησής του είναι περίπου 2000C.

Κατά τη κατασκευή τους οι αντιστάσεις αυτές υποβάλλονται σε θερμική
κατεργασία και αργή ψύξη ώστε να αποκτήσουν ειδική αντίσταση που δεν
μεταβάλλεται με το χρόνο και μικρό θερμοκρασιακό συντελεστή ειδικής αντίστασης.
Πολλές φορές επικαλύπτονται με κεραμικό στρώμα (σμάλτο) για προστασία από τη
διάβρωση. Οι αντιστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται σε ποτενσιόμετρα ακριβείας,
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όργανα μετρήσεων και άλλες ανάλογες εφαρμογές, λόγω του μικρού
θερμοηλεκτρικού συντελεστή τους ως προς το χαλκό.

β) Κράμα Cu-Ni (Constantan) με περίπου 60%Cu και 40%Ni. Το κράμα αυτό
έχει ειδική αντίσταση 0,48-0,52 μΩm και πολύ μικρό θερμοκρασιακό συντελεστή
ειδικής αντίστασης (περίπου 5x10-6K-1), γεγονός που σημαίνει ότι η ειδική του
αντίσταση παραμένει σταθερή (constant) στις μεταβολές της θερμοκρασίας, εξού και
η ονομασία του κράματος. Το ανώτερο όριο θερμοκρασίας χρησιμοποίησής του είναι
περίπου 4500C, υψηλότερο από το κράμα Manganin. Μορφοποιείται εύκολα σε λεπτά
σύρματα.

Επίσης παρουσιάζει μεγάλο θερμοηλεκτρικό συντελεστή ως προς το χαλκό
(45-55 μν/K), γεγονός που περιορίζει τη χρησιμοποίησή του σε κυκλώματα οργάνων
μέτρησης. Αντίθετα λόγω του γεγονότος αυτού χρησιμοποιείται στην κατασκευή
θερμοζευγών. Επίσης η μεγάλη περιεκτικότητα του κράματος σε Ni περιορίζει τη
χρήση του λόγω του υψηλού του κόστους.

γ) Κράμα Fe-Cr-Al (Fechral ή Chromal) με περίπου 72%Fe, 22%Cr, 5%Al,
1%Co. Το κράμα αυτό είναι φθηνό και παρουσιάζει σχεδόν μηδενικό θερμοκρασιακό
συντελεστή ειδικής αντίστασης.

δ) Κεραμομεταλλικά σύνθετα υλικά (Cermets). Είναι υλικά που αποτελούνται
από μικρούς κόκκους μονωτικών οξειδίων (π.χ. Al2O3, SiO2 κ.ά.) σε διασπορά μέσα
στη μάζα ενός μεταλλικού υλικού (π.χ. Cr, Ni, Au κ.ά.). Ανάλογα με τα ποσοστά των
συστατικών τους στη μάζα τους τα υλικά αυτά αποκτούν μικρή ή μεγάλη ειδική
αντίσταση. Επίσης ο θερμοκρασιακός συντελεστής της ειδικής αντίστασης στα υλικά
αυτά είναι θετικός εάν επικρατεί το μέταλλο και αρνητικός εάν επικρατεί το κεραμικό
υλικό, ενώ μπορεί να είναι και μηδενικός σε κατάλληλη αναλογία των συστατικών
της αντίστασης.

Οι διάφορες αντιστάσεις ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής τους διακρίνονται
σε αντιστάσεις σύρματος, σε αντιστάσεις στρώματος και σε αντιστάσεις μίγματος.
Οι αντιστάσεις σύρματος αποτελούνται από κάποιο μονωτικό υλικό σαν βάση (π.χ.
γυαλί, κεραμικό, πολυμερές) γύρω από το οποίο τυλίγεται το σύρμα της αντίστασης.

Οι αντιστάσεις στρώματος κατασκευάζονται με εναπόθεση στρώματος του
υλικού της αντίστασης στην επιφάνεια ενός μονωτικού υλικού. Η εναπόθεση γίνεται
με διάφορες τεχνικές και στη συνέχεια μπορεί να γίνει εγχάραξη και σχηματισμός
αυλακώσεων ώστε να αυξηθεί η αντίσταση.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι αντιστάσεις στρώματος γραφίτη και οι
αντιστάσεις μεταλλικού ή κεραμομεταλλικού στρώματος. Το πάχος του στρώματος
του υλικού της αντίστασης μπορεί να είναι μικρό ή μεγαλύτερο ανάλογα με το υλικό
και την επιθυμητή τιμή της αντίστασης. Πολλές φορές τόσο οι αντιστάσεις σύρματος
όσο και οι αντιστάσεις στρώματος καλύπτονται για προστασία με κάποιο μονωτικό
υλικό κατάλληλης θερμικής αντοχής (π.χ. βερνίκι, πλαστικό, κεραμικό).

Τέλος, οι αντιστάσεις μίγματος κατασκευάζονται από άνθρακα, ο οποίος
αναμιγνύεται με κάποιο μονωτικό και συνδετικό υλικό, και το μίγμα που
σχηματίζεται μορφοποιείται σε κατάλληλη κυλινδρική μορφή.

Ανάλογα με το ποσοστό του γραφίτη στο μίγμα ρυθμίζεται και η τιμή της
αντίστασης. Συνηθισμένο μονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι το διοξείδιο του
πυριτίου ενώ σαν συνδετικό υλικό χρησιμοποιούνται διάφορες ρητίνες.

Οι τιμές των αντιστάσεων αναγράφονται στην επιφάνειά τους είτε με
αριθμούς είτε με ειδικό κωδικό χρωμάτων. Επίσης με τον ίδιο τρόπο αναγράφεται και
η ανοχή της αντίστασης, δηλαδή η ανοχή σφάλματος στην ονομαστική της τιμή.
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4.1.2 Μη γραμμικές αντιστάσεις

Οι μη γραμμικές αντιστάσεις δεν ακολουθούν το νόμο του Ohm επειδή η τιμή
τους εξαρτάται από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες. Τα υλικά κατασκευής τους
είναι κυρίως ημιαγώγιμες ουσίες και ο μηχανισμός της αγωγής του ρεύματος μέσω
αυτών διαφέρει σημαντικά από το μηχανισμό αγωγής των μεταλλικών υλικών.
Ανάλογα με την εξάρτηση της αντίστασής τους από διάφορους παράγοντες αυτές
χωρίζονται σε:

α) Θερμικές αντιστάσεις (Thermistor) στις οποίες η αντίσταση εξαρτάται από
τη θερμοκρασία. Οι αντιστάσεις αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους
θερμαγωγούς και τους ψυχραγωγούς, ανάλογα με τον τρόπο μεταβολής της
αντίστασής τους με τη θερμοκρασία, και χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές διατάξεις
για προστασία και αντιστάθμιση ανεπιθύμητων μεταβολών των ρευμάτων, όπως
επίσης και σαν όργανα μέτρησης θερμοκρασιών.

Η ακρίβεια μέτρησης μάλιστα θερμοκρασιών με θερμικές αντιστάσεις μπορεί
να φθάσει μέχρι και ±10-6 oC. Οι θερμαγωγοί κατασκευάζονται συνήθως από μίγματα
οξειδίων, όπως τα MnO, Fe3O4, UO2 κ.ά. Ο θερμοκρασιακός συντελεστής της
αντίστασής τους είναι αρνητικός με αποτέλεσμα να αυξάνεται η αγωγιμότητά τους με
αύξηση της θερμοκρασίας.

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται συχνά για θερμική προστασία ηλεκτρικών
διατάξεων. Αν για κάποιο λόγο προκληθεί απότομη αύξηση της θερμοκρασίας της
διάταξης αυξάνεται η αγωγιμότητα του προστατευτικού θερμαγωγού και
ενεργοποιείται ένας ηλεκτρονόμος (ρελέ), δηλαδή ένα όργανο διακοπής του
ρεύματος. Έτσι αποφεύγεται πιθανή βλάβη που θα μπορούσε να προκληθεί από
υπερθέρμανση της διάταξης.

Στους ψυχραγωγούς ο θερμοκρασιακός συντελεστής της αντίστασης είναι
θετικός και χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση της επίδρασης της θερμοκρασίας στα
ηλεκτρονικά κυκλώματα. Ενδεχόμενη αύξηση της έντασης του ρεύματος στο
κύκλωμα προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας αλλά και της αντίστασης του
ψυχραγωγού που δρα έτσι ανασταλτικά στην αύξηση του ρεύματος.

Οι ψυχραγωγοί κατασκευάζονται κυρίως από μέταλλα αλλά και από άλλα
υλικά με παρόμοιες ιδιότητες όπως τα τιτανικά άλατα (BaTiO3) που έχουν ιδιαίτερα
μεγάλο θερμοκρασιακό συντελεστή αντίστασης.

β) Βαρίστορ (Varistors), στα οποία η αντίσταση μεταβάλλεται με την
επιβαλλόμενη τάση. Στα σώματα αυτά το ρεύμα είναι εκθετική συνάρτηση της τάσης
και παρατηρείται μεγάλη πτώση της αντίστασής τους με την αύξηση της τάσης.
Χρησιμοποιούνται σε διατάξεις σταθεροποίησης της τάσης και για προστασία από
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υπερτάσεις. Κατασκευάζονται από συμπιεσμένους κόκκους υλικών όπως το
ανθρακοπυρίτιο SiC και το οξείδιο του ψευδαργύρου ZnO, που από πλευράς
ιδιοτήτων βρίσκονται μεταξύ ημιαγώγιμων και μονωτικών υλικών.

γ) Φωτοαντιστάσεις, στις οποίες η τιμή της αντίστασης εξαρτάται από τη
φωτεινή ακτινοβολία που δέχονται. Κατασκευάζονται από φωτοαγώγιμα υλικά, όπως
ο θειούχος μόλυβδος, το θειούχο κάδμιο, το θειούχο σελήνιο κ.ά. που η αγωγιμότητά
τους αυξάνει πολύ σε συνάρτηση με το φωτισμό που δέχονται.

4.1.3 Αντιστάσεις σύρματος

Γενικά οι αντιστάσεις σύρματος αποτελούνται από μονωτική βάση, στην
οποία τυλίγεται σύρμα με μεγάλη ειδική αντίσταση. Η μονωτική βάση
κατασκευάζεται από κεραμικά, ασβεστούχα, πλαστικά υλικά, ή γυαλί. Το σύρμα
τυλίγεται πάνω στο μονωτήρα σε ειδικές περιελύκτριες και στερεώνεται στα δύο
άκρα της αντίστασης με ειδικούς ακροδέκτες - κολλάρα, ή με άλλον τρόπο. Οι
καλύτεροι αγωγοί για την κατασκευή αντιστάσεων σύρματος είναι το χρωμονικέλιο
(κράμα νικελίου και χρωμίου) και η κονσταντάνη (κράμα 45% νικελίου και 55%
χαλκού). Τα κράματα αυτά έχουν πολύ μικρό θετικό θερμικό συντελεστή και μεγάλη
ειδική αντίσταση. Χρησιμοποιούνται ακόμη τα κράματα Manganin (87% Cu, 10%
Μη και 3% Ni), Kantal (75% Fe, 20% Cr, 4% Al, 1% Co) κ.λπ. Η κάλυψη των
αντιστάσεων για προστασία από το εξωτερικό περιβάλλον γίνεται με διάφορα
μονωτικά υλικά, πλαστικά, κεραμικά, βερνίκια κ.λπ., με καλή θερμοαγωγιμότητα, για
να εξασφαλιστεί η ψύξη τους. Πριν την επικάλυψη όμως, οι αντιστάσεις
τοποθετούνται σε θερμοκρασία περίπου 80 °C για να αφαιρεθεί η υγρασία.

Η τιμή αυτών των αντιστάσεων κυμαίνεται συνήθως από 1 Ω μέχρι 100 κΩ. Η
πυκνότητα του ρεύματος που επιτρέπεται στις αντιστάσεις σύρματος φτάνει μέχρι 10
A/mm2 και είναι μικρότερη από 1-2 A/mm2 σε περίπτωση περιέλιξης πολλών
σπειρών και στρωμάτων. Η θερμοκρασία εργασίας των αντιστάσεων σύρματος
μπορεί να φτάσει τους 300 oC. Βασικό μειονέκτημα αυτών των αντιστάσεων είναι η
μεγάλη παρασιτική επαγωγή. Για την ελάττωσή της χρησιμοποιείται ειδικός τρόπος
τυλίγματος (δίμυτος), στον οποίο οι μισές σπείρες τυλίγονται με μια κατεύθυνση και
οι άλλες αντίστροφα. Με αυτόν τον τρόπο τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούν οι
δύο περιελίξεις εξουδετερώνονται.
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4.1.4 Αντιστάσεις στρώματος

Οι αντιστάσεις στρώματος κατασκευάζονται τοποθετώντας ένα στρώμα
(ταινία) υλικού με μεγάλη ειδική αντίσταση στην επιφάνεια ενός μονωτικού.
Χωρίζονται σε δύο ομάδες:

i) Αντιστάσεις στρώματος άνθρακα (γραφίτη)

Η κατασκευή αυτών των αντιστάσεων βασίζεται στη χρησιμοποίηση αγωγών
από μείγμα άνθρακα (γραφίτη) και μονωτικό υλικό (διάφορες ρητίνες). Ο αγωγός
σκεπάζει ολόκληρη την επιφάνεια του μονωτικού υλικού ή τοποθετείται σαν
σπειροειδής ταινία. Στα δύο άκρα εφαρμόζονται οι ακροδέκτες. Η επιφάνεια της
αντίστασης καλύπτεται με ειδικά προστατευτικά βερνίκια μεγάλης θερμικής αντοχής.
Η κατεργασία της μονωτικής βάσης, για να επιτευχθεί λεία επιφάνεια και ακρίβεια,
γίνεται με αμμοβολή, ή με ειδικό λειαντικό τροχό. Το πάχος του άνθρακα κυμαίνεται
μεταξύ 2 και 6 mm ανάλογα με το μέγεθος της αντίστασης. Για να επιτευχθεί η
απαιτούμενη ακρίβεια, η επιφάνεια του γραφίτη μπορεί να κατεργαστεί, όπως και η
μονωτική βάση. Σήμερα η τοποθέτηση του γραφίτη στη μονωτική βάση γίνεται με
εμβάπτιση ή με εξάτμιση. Όταν εφαρμόζεται μία απ' αυτές τις μεθόδους, το στρώμα
του άνθρακα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια της μονωτικής βάσης και μετά
δημιουργείται το σπείρωμα, μέσω αυλάκωσης του μονωτικού σώματος σε βάθος
μέχρι 0,2 mm, αυξάνοντας έτσι την τιμή της αντίστασης 200-300 φορές περίπου. Η
εξάτμιση είναι δυνατό να γίνει σε ειδική κάμερα κενού με θερμοκρασία 950-1100 °C.
Ο άνθρακας που καλύπτει τις μονωτικές βάσεις, οι οποίες ήδη έχουν θερμανθεί, είναι
αποτέλεσμα διάσπασης υδρογονάνθρακα (π.χ. μεθάνιο, βενζόλιο κ.λπ.).

Οι αντιστάσεις γραφίτη έχουν μια σειρά πλεονεκτήματα, όπως: χαμηλό
επίπεδο θορύβου, αντοχή σε υπερφορτώσεις παλμών, μικρό αρνητικό συντελεστή
θερμοκρασίας, μικρή ανοχή, ελάχιστες καιρικές μεταβολές, μικρές τιμές των
παρασιτικών επαγωγή και χωρητικότητα, άρα αδύνατη σχέση μεταξύ τάσης και
συχνότητας. Οι τιμές των αντιστάσεων είναι συνήθως από 1 Ω ως 10 ΜΩ, με ανοχή
±0,5% ως 20% και ισχύ 0,25 ως 10 W. Η παρασιτική τους χωρητικότητα δεν ξεπερνά
το 0,1 pF. Η θερμοκρασία εργασίας των αντιστάσεων γραφίτη εξαρτάται από το
υλικό της μονωτικής βάσης, όμως δεν ξεπερνά τους 150-160 °C.
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ii) Αντιστάσεις μεταλλικού στρώματος.

Οι αντιστάσεις αυτές ονομάζονται ακόμα αντιστάσεις μεταλλικής ταινίας.
Κατασκευαστικά δεν διαφέρουν από τις αντιστάσεις γραφίτη. Αποτελούνται από ένα
πολύ λεπτό στρώμα ευγενών μετάλλων ή οξειδίων, που τοποθετείται στο μονωτικό
υλικό με φωτοχημικό τρόπο. Η ανοχή αυτών των αντιστάσεων είναι πάρα πολύ μικρή
(ως 0,05%). Σαν αγώγιμα υλικά χρησιμοποιούνται το ταντάλιο, το παλλάδιο, ο
άργυρος, ο χρυσός, το βολφράμιο, διάφορα καρβίδια, νιτρίδια, κράματα Ni-Cr κ.λπ.
Οι επικασσιτερωμένοι χάλκινοι ακροδέκτες εφαρμόζονται με ειδικούς μπρούντζινους
κάλυκες, οι οποίοι συγκολλούνται με τη μεταλλική ταινία, συνήθως με
αργυροκόλληση που έχει τοποθετηθεί στα άκρα της πριν τη συναρμολόγηση. Η
θερμοκρασία εργασίας των αντιστάσεων δεν ξεπερνά τους 150 °C.

Γνωστές είναι ακόμη και οι αντιστάσεις χοντρού φιλμ (thick film), στις οποίες
η μεταλλική ταινία που καλύπτει την κεραμική βάση, είναι μείγμα κράματος
μετάλλου και γυαλιού, το οποίο παίζει το ρόλο συνδετικού υλικού. Επειδή η
τεχνολογία με την οποία παρασκευάζονται τα κράματα είναι η γνωστή τεχνολογία
των μεταλλοκεραμικών υλικών, η αντιστάσεις αυτές ονομάζονται ακόμη και
μεταλλοκεραμικές. Το πάχος του φιλμ είναι περίπου 100 φορές μεγαλύτερο από το
πάχος των κοινών αντιστάσεων στρώματος.

Οι δύο ομάδες αντιστάσεων κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο, διαφέρουν
όμως ως προς τα αγώγιμα υλικά

4.1.5 Αντιστάσεις μείγματος

Οι αντιστάσεις μείγματος κατασκευάζονται επίσης από άνθρακα, ο οποίος
μαζί με μονωτικά και συνδετικά υλικά (συνθετικές ρητίνες) δημιουργεί ένα μείγμα,
που μπορεί να μορφοποιηθεί σε κατάλληλη κυλινδρική μορφή. Η τιμή της
αντίστασης καθορίζεται από το ποσοστό του άνθρακα (μεγάλο ποσοστό άνθρακα -
μικρή τιμή της αντίστασης). Σαν μονωτικό υλικό χρησιμοποιείται το διοξείδιο του
πυριτίου, ενώ σαν συνδετικό, ο βακελίτης. Το μείγμα αφού μορφοποιηθεί, ψήνεται σε
θερμοκρασία 200 °C. Οι αντιστάσεις αυτές έχουν μικρά παρασιτικά χαρακτηριστικά,
όμως δίνουν μεγάλο θόρυβο, λόγω της μικρής σταθερότητάς τους με τις μεταβολές
της θερμοκρασίας. Έχουν αρνητικό θερμικό συντελεστή. Κατασκευάζονται με τιμές
από 1 Ω μέχρι 100 ΜΩ, ενώ η ανοχή τους είναι από 5 μέχρι 20%. Οι πλέον
χρησιμοποιούμενες αντιστάσεις μείγματος έχουν ισχύ από 0,25 μέχρι 2 W.
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4.1.6 Μεταβλητές αντιστάσεις σύρματος

Έχουμε δύο ειδών μεταβλητών αντιστάσεων:

i) Ποτενσιόμετρα

ii) Ροοστάτες

Η διαφορά ανάμεσα στα ποτενσιόμετρα και τους ροοστάτες είναι στον αριθμό
των ακροδεκτών. Τα ποτενσιόμετρα έχουν τρεις ακροδέκτες - δύο της αντίστασης και
έναν του δρομέα, ενώ οι ροοστάτες κατασκευάζονται με τον ίδιο τρόπο, όμως
χρησιμοποιούνται τα δύο άκρα - ένα της αντίστασης και ο δρομέας. Γι' αυτό τα
ποτενσιόμετρα χρησιμοποιούνται σαν διαιρέτες τάσης, ενώ οι ροοστάτες σαν
υποβιβαστές της τάσης. Το ποτενσιόμετρο δηλαδή το συνδέουμε παράλληλα με την
πηγή τροφοδοσίας και την μεταβλητή τάση την παίρνουμε μεταξύ του ενός άκρου και
της μεσαίας λήψης, ενώ ο ροοστάτης συνδέεται σε σειρά στο κύκλωμα, το ρεύμα του
οποίου θέλουμε να ρυθμίσουμε. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι το ποτενσιόμετρο
είναι ένας ρυθμιστής τάσης, ενώ ο ροοστάτης ρυθμιστής ρεύματος. Εκτός αυτού, οι
μεταβλητές αντιστάσεις είναι συρόμενες, όταν στην κατασκευή τους χρησιμοποιείται
μονωτική ράβδος και περιστροφικές, η κατασκευή των οποίων βασίζεται σε
μονωτική βάση σε μορφή δακτυλίου.

Τα ποτενσιόμετρα και οι ροοστάτες σύρματος είναι δυνατό να
κατασκευαστούν για χρησιμοποίηση σε κυκλώματα σχετικά μεγάλης ισχύος, όπως
είναι αυτά των βιομηχανικών ηλεκτρονικών ισχύος, αλλά η συχνότητα λειτουργίας
τους δεν μπορεί να υπερβεί κάποια όρια, λόγω της μεγάλης παρασιτικής επαγωγής
που δημιουργεί η περιέλιξη. Η τιμή τους είναι συνήθως από 1 Ω μέχρι 20 kΩ, ενώ η
ισχύς από 1 μέχρι 300 W. Οι ρυθμιζόμενες αντιστάσεις δεν διαφέρουν πολύ από τα
ποτενσιόμετρα και τους ροοστάτες. Η διαφορά υφίσταται στον τρόπο μετακίνησης
της τρίτης επαφής. Η ρύθμιση γίνεται με κινητό ακροδέκτη υπό μορφής κολλάρου, το
οποίο μετακινείται και στερεώνεται σταθερά στην επιθυμητή θέση με κοχλία. Δηλαδή
οι ρυθμιζόμενες αντιστάσεις δεν είναι δυνατό να μεταβάλλουν την τιμή τους κατά τη
διάρκεια λειτουργίας του κυκλώματος.

Οι μεταβλητές αντιστάσεις χωρίζονται ακόμη σε δύο κατηγορίες, σύμφωνα με
τον τρόπο ρύθμισης της τιμής τους. Έτσι, αν η τιμή της αντίστασης αλλάζει γραμμικά
με την μετατόπιση του δρομέα η αντίσταση είναι γραμμική, ενώ όταν η αλλαγή της
τιμής της αντίστασης δεν είναι γραμμική συνάρτηση της μετατόπισης του δρομέα,
ονομάζεται μη γραμμική. Συνήθως, οι μη γραμμικές αντιστάσεις είναι λογαριθμικές.
Σ' αυτήν την περίπτωση, η τιμή της αντίστασης μεταβάλλεται στην αρχή αργά και
κατόπιν γρηγορότερα.
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4.1.7 Μεταβλητές αντιστάσεις γραφίτη και μεταλλικής ταινίας

Στις μεταβλητές αντιστάσεις μικρής ισχύος ο αγωγός είναι από γραφίτη
(ποτενσιόμετρα γραφίτη) ή από μεταλλική ταινία (φιλμ). Δηλαδή στρώμα μείγματος
άνθρακα (γραφίτη) και μονωτικού υλικού ή ένα φιλμ μετάλλου με μεγάλη ειδική
αντίσταση, τοποθετείται σε μονωτική πλάκα κυλινδρικού σχήματος και πάνω σε αυτό
εφάπτεται ο περιστρεφόμενος δρομέας

Στα ποτενσιόμετρα πολύ μικρής ισχύος στα οποία η ρύθμιση γίνεται με
κατσαβίδι, ο αγωγός έχει μεγάλη ειδική αντίσταση όμως το στρώμα έχει ελάχιστο
πάχος. Αυτά τα ποτενσιόμετρα ονομάζονται μιας ρύθμισης ή trimmers και είναι
κατάλληλα για χρησιμοποίηση σε τυπωμένα κυκλώματα.

4.1.8 Αντιστάσεις Άνθρακος

Κατασκευάζονται από κόκκους άνθρακα με συνδετικό υλικό, συγκεκριμένα
με συνθετικές ρητίνες. Αυτό το υλικό, του άνθρακα και του συνδετικού υλικού
θερμαίνεται και συμπιέζεται. Ταυτόχρονα τοποθετούνται οι ακροδέκτες του
εξαρτήματος. Στη συνέχεια τοποθετείται το μονωτικό υλικό για προστασία και
αντοχή έτσι παίρνει την τελική της μορφή. Αυτές οι αντιστάσεις έχουν το χαμηλότερο
κόστος παραγωγής, αλλά έχουν σοβαρά μειονεκτήματα όπως η μεγάλη ανοχή και ο
μεγάλος θόρυβος.

4.1.9 Αντιστάσεις σε φιλμ άνθρακα.

Πάνω σε ένα κυλινδρικό σώμα από μονωτικό υλικό τοποθετείται  ένα λεπτό
στρώμα άνθρακα. Αφού τοποθετηθούν οι ακροδέκτες του εξαρτήματος, το στρώμα
άνθρακα χαράζεται ελικοειδώς. Με αυτόν τον τρόπο κατασκευάζεται με ακρίβεια η
αντίσταση με την επιθυμητή τιμή. Στη συνέχεια η αντίσταση καλύπτεται με μονωτικό
υλικό πάνω στο οποίο αναγράφεται η τιμή της αντίστασης.

4.1.10 Κεραμικές αντιστάσεις

Οι αντιστάσεις αυτές είναι αντιστάσεις που μπορούν να αντέξουν υψηλή ισχύ
από 2 έως 40Watt. Κατασκευάζονται παρόμοια όπως και οι αντιστάσεις φιλμ.
Συγκεκριμένα, πάνω σε μια κυλινδρική βάση από μονωτικό υλικό τοποθετείται ένα
στρώμα μείγματος κεραμικού υλικού και μετάλλου. Στη συνέχεια τοποθετούνται οι
ακροδέκτες και το στρώμα χαράζεται με ακρίβεια ώστε να δίνει την επιθυμητή τιμή
της αντίστασης. Ακολουθεί η τοποθέτηση μονωτικού υλικού εξωτερικά καλύπτοντας
την αντίσταση, πάνω στο οποίο αναγράφεται η τιμή και η ανοχή της αντίστασης
καθώς και η ισχύς της με γράμματα και αριθμούς.

4.1.11 Αντιστάσεις σύρματος

Οι αντιστάσεις αυτές κατασκευάζονται από σύρμα που τυλίγεται σε
κυλινδρική βάση από μονωτικό υλικό, συνήθως κεραμικό ή γυαλί. Το σύρμα της
αντίστασης είναι κατασκευασμένο από κράμα νικελίου-χαλκού ή κράμα νικελίου-
χρωμίου το οποίο είναι βαμμένο με μονωτικό υλικό για να μην βραχυκυκλώνουν οι
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σπείρες μεταξύ τους. Στη συνέχεια αυτές οι αντιστάσεις καλύπτονται με μονωτικές
ουσίες, κυρίως σμάλτο ή τσιμέντο. Χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα υψηλής ισχύος,
όταν έχουμε ρεύματα μεγάλης εντάσεως.

4.1.12 Αντιστάσεις μεταλλικού φιλμ

Αυτές οι αντιστάσεις κατασκευάζονται και μοιάζουν όπως και οι αντιστάσεις
φιλμ άνθρακα. Διαφέρουν στο ότι, αυτός ο τύπος αντιστάσεων χρησιμοποιεί
μεταλλικό φιλμ, αντί λεπτού στρώματος άνθρακα πάνω σε πυρήνα μονωτικού υλικού.
Το μεταλλικό φιλμ χαράσσεται ελικοειδώς ώστε να δημιουργηθεί η αντίσταση με την
επιθυμητή τιμή. Σήμερα οι αντιστάσεις μεταλλικού φιλμ χρησιμοποιούνται ευρέως.

4.1.13 Αντιστάσεις SMD

Τα εξαρτήματα επιφανειακής στήριξης SMD (Surface Mountain Device)
δημιουργήθηκαν με την προσπάθεια της τεχνολογίας για την ελάττωση του χώρου
που καταλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα. Οι αντιστάσεις SMD δεν έχουν
ακροδέκτες με τη μορφή σύρματος αλλά καταλήγουν σε δύο μεταλλικά άκρα και
απαιτούν ειδικές μεθόδους και τεχνικές συγκόλλησης και αποκόλλησης. Επειδή
έχουν πολύ μικρές διαστάσεις δημιουργείται πρόβλημα αναγνώρισης των SMD
αντιστάσεων γιατί η μικρή τους επιφάνεια δεν επιτρέπει την αναγραφή πληροφοριών,
μόνο στις μεγαλύτερες από αυτές αναγράφεται ένας τριψήφιος αριθμός.

4.1.14 Κώδικας χρωμάτων

Η τιμή της αντίστασης σαν πληροφορία, κωδικοποιείται με τρεις, τέσσερις ή
πέντε χρωματικούς δακτυλίους γύρω απ' το σώμα της αντίστασης.

Τρεις χρωματικοί δακτύλιοι. Χρησιμοποιούνται τρεις χρωματικοί δακτύλιοι
για αντιστάσεις που έχουν ανοχή +-20%. Οι δυο πρώτοι δακτύλιοι δηλώνουν
αριθμούς και ο τρίτος δακτύλιος τον πολλαπλασιαστή ή τον αριθμό των μηδενικών
που ακολουθούν τους δυο πρώτους αριθμούς.

Τέσσερις χρωματικοί δακτύλιοι. Χρησιμοποιούνται τέσσερις χρωματικοί
δακτύλιοι για αντιστάσεις που έχουν ανοχή +-5% ή +-10%. Οι τρεις πρώτοι δακτύλιοι
δηλώνουν ότι ακριβώς και στην προηγούμενη περίπτωση ενώ ο τέταρτος δηλώνει την
ανοχή της αντίστασης. Ο τέταρτος δακτύλιος έχει χρώμα χρυσό ή ασημί για ανοχή
5% και 10% αντίστοιχα.

Πέντε χρωματικοί δακτύλιοι. Χρησιμοποιούνται πέντε χρωματικοί δακτύλιοι
για αντιστάσεις που έχουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια τιμής από τις προηγούμενες.
Συγκεκριμένα οι τρεις πρώτοι δακτύλιοι δηλώνουν αριθμούς, ο τέταρτος δακτύλιος
δηλώνει τον πολλαπλασιαστή και ο πέμπτος δακτύλιος την ανοχή.
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Παραδείγματα αναγνώρισης αντιστάσεων με κώδικα χρωμάτων:
Καφέ, πράσινο, μαύρο, χρυσό >> τιμή 15Ω ανοχή 5%
Πορτοκαλί, πορτοκαλί, χρυσό, χρυσό >> τιμή 3,3Ω ανοχή 5%
Κόκκινο, κόκκινο, πορτοκαλί >> τιμή 22ΚΩ ανοχή 20%
Κόκκινο, μωβ, κίτρινο, χρυσό >> τιμή 270ΚΩ ανοχή 5%
Καφέ, πράσινο, μπλε, ασημί >> τιμή 15ΜΩ ανοχή 10%
Καφέ, πράσινο, πράσινο, ασημί >> τιμή 1,5ΜΩ ανοχή 10%

Κώδικας Γραμμάτων και αριθμών
Μ΄ αυτό τον τρόπο, οι πληροφορίες της αντίστασης δίδονται με ένα

συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών. Ο κώδικας αυτός χρησιμοποιείται συνήθως στις
αντιστάσεις σύρματος μεγάλης ισχύος, όπου η μεγάλη επιφάνεια επιτρέπει την γραφή
γραμμάτων και αριθμών.

Η ονομαστική τιμή της αντίστασης δίνεται με τη βοήθεια αριθμών και των
γραμμάτων R, K, M. Τα γράμματα προηγούνται ή ακολουθούν τους αριθμούς ή
βρίσκονται ανάμεσα τους. Η ανοχή της αντίστασης γράφεται με αριθμούς ή με
γράμματα, όπως: F=1%, G=2%, J=5%, K=10%, M=20%. Η ισχύς των αντιστάσεων
αυτών αναγράφονται με ένα αριθμό που ακολουθείται από το γράμμα W.

Παραδείγματα
2,2ΚΩ F 5W >> τιμή 2,2ΚΩ, ανοχή 1%, ισχύς 5 Watt
33  5%  9W >> τιμή 33Ω,  ανοχή 5%, ισχύς 9 Watt
68K 1%   >> τιμή 68ΚΩ,  ανοχή 1%
5W 15KRJ >> τιμή 15ΚΩ, ανοχή 5%, ισχύς 5W
0,33 10%  7W >> τιμή 0,33Ω, ανοχή 10%, ισχύς 7W

4.1.15 Αντιστάσεις μεταβλητής τιμής

Σε ορισμένα κυκλώματα είναι απαραίτητη μια αντίσταση που η τιμή της να
μπορεί να μεταβληθεί με μεταβολή άλλων μεγεθών π.χ. της τάσης, της θερμοκρασίας
κλπ. είτε να μεταβάλλεται χειροκίνητα, όπως για παράδειγμα στα ποτενσιόμετρα.
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4.1.16 Ρυθμιζόμενες μηχανικά αντιστάσεις

Για την κατασκευή ενός τέτοιου εξαρτήματος  σε μια κυλινδρική ή κυκλική
βάση  τοποθετείται ένα στρώμα άνθρακα ή μετάλλου είτε τυλίγεται γύρω από αυτήν
σύρμα υψηλής αντίστασης που αποτελεί το υλικό της αντίστασης. Κατά μήκος του
υλικού της αντίστασης και μεταξύ των άκρων της στα οποία έχουν τοποθετηθεί
ακροδέκτες, ολισθαίνει ένας αγώγιμος δρομέας, που αποτελεί τον τρίτο ακροδέκτη
της μεταβλητής αντίστασης. Ο δρομέας μπορεί να μετακινείται παράλληλα στο υλικό
της αντίστασης ή να περιστρέφεται με την βοήθεια ενός άξονα περιστροφής.Το
σύστημα αυτό της μεταβλητής αντίστασης τοποθετούνται μέσα σε μεταλλικό ή
πλαστικό περίβλημα από το οποίο εξέρχονται οι ακροδέκτες και ο περιστρεφόμενος
άξονας του δρομέα ή μια λαβή μετατόπισης ανάλογα με την κατασκευή. Στη
ηλεκτρονική τεχνολογία αυτές οι αντιστάσεις αυτές είναι γνωστές με την ονομασία
ποτενσιόμετρα. Τα ποτενσιόμετρα χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες:

α) τα γραμμικά

Στα γραμμικά ποτενσιόμετρα  η τιμή της αντίστασης μεταβάλλεται ανάλογα
με τη γωνία περιστροφής ή τη μετατόπιση του δρομέα. Τα γραμμικά ποτενσιόμετρα
συμβολίζονται με τα γράμματα Α που χρησιμοποιούν Ευρωπαίοι κατασκευαστές, Β
που χρησιμοποιούν Ιάπωνες κατασκευαστές ή ακόμη περιγραφικά σαν LIN και τέλος
κατά DIN με τον αριθμό 1. Στην ακουστική το ανθρώπινο αυτί αντιλαμβάνεται την
ένταση του ήχου ή τις μεταβολές του ήχου σαν λογαριθμικές και όχι σαν γραμμικές
μεταβολές. Έτσι οι ανάγκες της ηλεκτροακουστικής για λογαριθμικές μεταβολές
οδήγησε στην κατασκευή λογαριθμικών ποτενσιόμετρων.

β) τα λογαριθμικά

Στα λογαριθμικά ποτενσιόμετρα το υλικό της αντίστασης δεν τοποθετείται
ομοιόμορφα πάνω στην αρχική βάση αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να έχουμε
λογαριθμική μεταβολή της τιμής της αντίστασης. Τα λογαριθμικά ποτενσιόμετρα
συμβολίζονται με το γράμμα Β που χρησιμοποιούν Ευρωπαίοι κατασκευαστές, D που
χρησιμοποιούν Ιάπωνες κατασκευαστές ή ακόμα περιγραφικά σαν LOG και τέλος
κατά DIN με τον αριθμό 4.

Μια ειδική κατηγορία ποτενσιόμετρων είναι τα trimmer. Αυτά είναι
ποτενσιόμετρα μικρά σε μέγεθος κατασκευασμένα με όμοιο τρόπο, αλλά χωρίς άξονα
περιστροφής, με μια σχισμή που με την βοήθεια ενός κατσαβιδιού μπορεί να
περιστρέφει ο δρομέας τους.
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4.1.17 Φωτοαντιστάσεις

Οι Φωτοαντιστάσεις είναι ειδική κατηγορία μη γραμμικών αντιστάσεων που η
τιμή τους μεταβάλλεται με την πρόσπτωση φωτεινής ακτινοβολίας πάνω στην
επιφάνεια τους.

Η λειτουργία τους στηρίζεται στο φαινόμενο της μεταβολής της αγωγιμότητας
ενός ημιαγωγού με την μεταβολή της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας φωτοαντίστασης είναι τα εξής:
α) Τιμής σκότους που είναι η τιμή της αντίστασης απουσία φωτισμού δηλαδή στο
σκοτάδι.
β) Μέγιστη Rmax και ελάχιστη Rmin τιμή ανάμεσα στα οποίες μεταβάλλεται η
αντίσταση με την επίδραση του φωτός.
γ) Ο χρόνος που απαιτείται για να σταθεροποιηθεί η αντίσταση από τη στιγμή της
αλλαγής του φωτισμού.

Οι φωτοαντιστάσεις χρησιμοποιούνται λόγω της μεγάλης μεταβολής της
αντίστασης τους σαν φωτοαισθητήρες, για φωτισμό των οδών, σε κυκλώματα
πυρασφάλειας, στις φωτογραφικές μηχανές για αυτόματη ρύθμιση του διαφράγματος
ανάλογα με την υπάρχουσα ένταση φωτεινής ακτινοβολίας και σε πάρα πολλά άλλα
κυκλώματα αυτοματισμού.
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4.2 ΠΥΚΝΩΤΕΣ

Πυκνωτής (σύμβολο C) ονομάζεται ένα σύστημα δύο γειτονικών αγωγών
ανάμεσα στους οποίους παρεμβάλλεται μονωτικό υλικό. Αυτό το μονωτικό υλικό
μπορεί να είναι αέρας, πλαστικό, μίκα κ.α. Οι δύο αγωγοί ονομάζονται οπλισμοί του
πυκνωτή, ενώ το παρεμβαλλόμενο υλικό ονομάζεται διηλεκτρικό του πυκνωτή.
Βασικό χαρακτηριστικό κάθε πυκνωτή είναι η ιδιότητά του να αποθηκεύει ηλεκτρικό
φορτίο, επομένως ηλεκτρική ενέργεια.

Όταν ένας πυκνωτής είναι φορτισμένος, οι οπλισμοί του έχουν ηλεκτρικά
φορτία κατά μέτρο ίσα και αντίθετα. Ονομάζουμε φορτίο του πυκνωτή (Qc) το
φορτίο του θετικά φορτισμένου οπλισμού του.

Μεταξύ των οπλισμών ενός φορτισμένου πυκνωτή αναπτύσσεται διαφορά
δυναμικού, την οποία ονομάζουμε τάση του πυκνωτή (Vc). To πηλίκο του φορτίου
ενός πυκνωτή προς την τάση του ονομάζεται χωρητικότητα (C) του πυκνωτή:

Μονάδα μέτρησης της χωρητικότητας του πυκνωτή είναι το 1 Φαράντ Farad
(F). Πρόκειται όμως για μεγάλη μονάδα, που σπάνια χρησιμοποιείται στην πράξη.
Συνήθως χρησιμοποιούνται τα υποπολλαπλάσια του μικροφαράντ (μF), νανοφαράντ
(nF) και πικοφαράντ (pF).

Η χωρητικότητα ενός πυκνωτή εξαρτάται από τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά
του και από τη φύση του διηλεκτρικού του, είναι όμως ανεξάρτητη από το υλικό των
οπλισμών του.

Λόγω της δυνατότητάς τους να αποθηκεύουν ηλεκτρικό φορτίο και να το
αποδίδουν κατόπιν αποφορτιζόμενοι σε ένα κύκλωμα (δρώντας έτσι ουσιαστικά ως
πηγές ρεύματος), οι πυκνωτές αποτελούν βασικά στοιχεία κάθε σύγχρονου
ηλεκτρονικού κυκλώματος. Μερικές χρήσεις τους είναι σε κυκλώματα εξομάλυνσης
τάσης, στη διαμόρφωση της συχνότητας εκπομπής ραδιοφωνικών πομπών, στις
εισόδους και εξόδους των τρανζίστορς κ.α.

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πυκνωτών ο σταθερός και ο μεταβλητός, που
χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο τηλεφωνικών συσκευών. Οι σταθεροί
πυκνωτές μπορούν ακόμη να υποδιαιρεθούν σε ηλεκτρολυτικούς και μη
ηλεκτρολυτικούς, μαζί δε αποτελούν μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη αναλογία στην
αγορά. Οι πυκνωτές αναφέρονται μερικές φορές με την ονομασία συμπυκνωτές, πού
ήταν και ή αρχική τους ονομασία. Όλοι οι πυκνωτές παρουσιάζουν κάποια αντίσταση
και κάποια επαγωγή, λόγω της κατασκευής τους. Αυτές ακριβώς οι ανεπιθύμητες
ιδιότητες θέτουν περιορισμούς, πού συχνά καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής τους.
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4.2.1 Ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές

Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές έχουν πολύ υψηλότερη αντίσταση από
οποιοδήποτε άλλο τύπο. Αυτό επιτυγχάνεται, κατασκευάζοντας την ωφέλιμη
διαχωριστική πλάκα (οπλισμός) εξαιρετικά μικρή, χρησιμοποιώντας ένα πολύ μικρό
διηλεκτρικό (μονωτή) πάχους μεταξύ 200 και 10.000 άνγκστρομ (δύο εκατοντάκις
χιλιοστά του mm μέχρι ένα χιλιοστό του mm). Το διηλεκτρικό είναι ένα στρώμα
οξειδίου, πού σχηματίζεται με ηλεκτρόλυση επάνω σε μια πλάκα τανταλίου ή
αλουμινίου. Κατά την ηλεκτρόλυση έχουμε διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου
ενός υγρού (πού ονομάζεται ηλεκτρολύτης). Ο πυκνωτής έχει πληρωθεί με
ηλεκτρολυτικά υγρά και ή διαδικασία της ηλεκτρολύσεως συνεχίζεται καθ' όλο το
χρονικό διάστημα της λειτουργίας του. Στους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές ή πλάκα
του τανταλίου ή αλουμινίου αποτελεί το θετικό οπλισμό (την άνοδο) και ή διαδικασία
της οξειδώσεως ονομάζεται ανοδική οξείδωση. Ο αρνητικός οπλισμός (κάθοδος)
αποτελείται συνήθως από χαλκό. Επειδή ο ηλεκτρολύτης είναι καλός αγωγός του
ηλεκτρισμού, ή ωφέλιμη διαχωριστική πλάκα αποτελείται μόνο από το στρώμα του
οξειδίου, το όποιο είναι εξαιρετικά καλό διηλεκτρικό υλικό.

Τυχόν ατέλειες στο στρώμα του οξειδίου αυτοαναιρούνται με την
ηλεκτρολυτική δράση ενός ρεύματος διαρροής μικρής εντάσεως, το όποιο οδεύει δια
μέσου του ηλεκτρολύτη και των ατελειών του οξειδίου, με την προϋπόθεση ότι το
ρεύμα έχει την ορθή φορά (ή αντίστροφη φορά θα προκαλούσε την ταχύτατη
καταστροφή του πυκνωτή). Οι κατασκευαστές πυκνωτών έχουν τα δικά τους
ηλεκτρολυτικά μείγματα. Συνήθως, όμως, χρησιμοποιούν είτε οξέα, όπως το θειικό
οξύ, είτε διαλύματα άλατος, όπως το γλυκολικό άλας του βορίου. Οι ηλεκτρολυτικοί
πυκνωτές αλουμινίου αποτελούνται από τυλιγμένες εναλλάξ μεταλλικές λωρίδες, μια
από αλουμίνιο για την άνοδο και μια από χαλκό για την κάθοδο. Οι λωρίδες είναι
διάσπαρτες μ' έναν πορώδη ιστό, πού εμβαπτίζεται σ' έναν ηλεκτρολύτη και
περιτυλίσσονται σ' ένα κυλινδρικό πηνίο. Το αρχικά διαμορφωμένο φύλλο
αλουμινίου χαράσσεται με οξύ, για να δημιουργηθούν πόροι στην επιφάνεια του
φύλλου. Ή κατεργασία αυτή αυξάνει μέχρι και 50 φορές παραπάνω την ωφέλιμη
επιφάνεια. Οι λωρίδες αλουμινίου συγκολλούνται επάνω στα φύλλα, πού αποτελούν
την ηλεκτρική επαφή, ενώ ο αριθμός των λωρίδων εξαρτάται από το μήκος του
φύλλου, πού χρησιμοποιείται. Το φύλλο της καθόδου (πού είναι κατασκευασμένο
από χαλκό) χαράσσεται κατά τον ίδιο τρόπο και επικαλύπτεται προσθέτοντας ένα
πολύ λεπτό στρώμα οξειδίου, πού αυξάνει σημαντικά τη χωρητικότητα του. Αν τα
δύο φύλλα συνδεθούν σε σειρά στη συνολική χωρητικότητα θα επικρατεί τελικά ή
χωρητικότητα της ανόδου. Κατασκευάζονται επίσης πυκνωτές τανταλίου με τη
μορφή φύλλου, οι όποιοι είτε έχουν χαραχθεί με οξύ, είτε όχι.
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Μέχρι σήμερα τη μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι στερεοί πυκνωτές τανταλίου.
Το ταντάλιο με τη μορφή σκόνης λιώνεται σε φούρνο και παίρνουμε ένα πορώδες
σώμα πού διαμορφώνεται κυλινδρικά ή ως δίσκος. Το πορώδες σώμα στην
περίπτωση αυτή αποτελεί την άνοδο του ηλεκτρολύτη. Το διηλεκτρικό στρώμα του
οξειδίου του τανταλίου σχηματίζεται με ανοδική οξείδωση.

Το ηλεκτρόδιο της καθόδου μπορεί να είναι είτε υγρός είτε στερεός
ηλεκτρολύτης. Ο στερεός ηλεκτρολύτης παρασκευάζεται με εμβάπτιση της πορώδους
ανόδου, πού σχηματίσθηκε σε νιτρικό μαγγάνιο. Ακολουθεί χημική διάσπαση του
νιτρικού μαγγανίου με θέρμανση της ανόδου σε φούρνο και σχηματισμός στερεού
στρώματος οξειδίου του μαγγανίου. Ή διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται αρκετές
φορές, για να πάρουμε ικανοποιητικά παχύ στρώμα, ώστε να παρουσιάζει χαμηλή
αντίσταση. Βυθίζοντας τελικά το οξείδιο του μαγγανίου σε συγκολλητικό λουτρό,
σχηματίζεται επαφή, πού προσκολλάται στο μεταλλικό περίβλημα του πυκνωτή. Το
στρώμα οξειδίου στους πυκνωτές τανταλίου είναι πολύ σταθερό και δεν φθείρεται
μετά από μεγάλες χρονικές περιόδους ακινησίας. Έτσι, ή ιδιότητα του αυτή κάνει
τους πυκνωτές ιδανικούς για στρατιωτικές και τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, όπου
βασική απαίτηση είναι ή αξιοπιστία.

4.2.2 Μη ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές

Από τους μη ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές, ενδιαφέρον παρουσιάζουν μόνο οι
τύποι χάρτου, μεμβράνης, μίκας και ο κεραμικός πυκνωτής. Παλιότεροι τύποι, όπως
σμάλτου, υαλώδους σμάλτου και ορισμένων κεραμικών, αναμένεται ότι θα
εξαφανιστούν στα αμέσως επόμενα χρόνια. Τελικά, οι πυκνωτές μεμβράνης θα
αντικαταστήσουν και τους πυκνωτές μίκας και χάρτου. Η μίκα είναι ένα φυσικό
διηλεκτρικό με πολύ χαμηλό συντελεστή διαχύσεως, δηλαδή πολύ υψηλή αντίσταση.

Οι πυκνωτές κατασκευάζονται είτε από στοιβαγμένα φύλλα μίκας μ'
επικάλυψη από ασήμι, πού χρησιμεύει για ηλεκτρόδια, είτε με ηλεκτρόδια από
ελάσματα κασσιτέρου, τα όποια εισάγονται μεταξύ των στρωμάτων της μίκας. Οι
πυκνωτές αυτοί είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι σε εφαρμογές υψηλών τάσεων ή υψηλών
συχνοτήτων, όπως στην ασύρματη επικοινωνία. Λόγω του ελέγχου πού μπορούμε να
ασκήσουμε στη χημική σύνθεση των κεραμικών διηλεκτρικών, προκύπτει μια μεγάλη
ποικιλία χρήσιμων ιδιοτήτων για τους πυκνωτές. Οι υψηλές διαπερατότητες
(διηλεκτρικές σταθερές) πού μπορούν να επιτευχθούν, έχουν ως αποτέλεσμα πολύ
υψηλή χωρητικότητα ανά μονάδα όγκου, εφαρμόζονται όμως συνήθως σε τύπους
χαμηλής τάσεως. Ένας συνηθισμένος τύπος κατασκευής αποτελείται από έναν
κεραμικό σωλήνα με επιμεταλλωμένα ηλεκτρόδια μέσα και έξω από το σωλήνα με
πολύ καλές ιδιότητες στις υψηλές συχνότητες. Ένα από τα ευρύτατα
χρησιμοποιούμενα κεραμικά υλικά είναι και ο τύπος ρουτιλίου. Αυτό περιέχει οξείδιο
του τιτανίου και ορθοτιτανικό μαγνήσιο σε ρυθμιζόμενες αναλογίες, με τις οποίες
επιτυγχάνεται ο έλεγχος του θερμικού συντελεστή χωρητικότητας (δηλαδή της



53

μεταβολής της χωρητικότητας ως προς τις μεταβολές της θερμοκρασίας). Οι
πυκνωτές αυτοί αποτελούνται από μικρά ορθογώνια κομμάτια κεραμικού υλικού με
μεταλλικά ηλεκτρόδια στις απέναντι επιφάνειες. Οι πυκνωτές χαρτιού και μεμβράνης
κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μια παρόμοια τεχνική, περιτυλίγοντας δηλαδή το
διηλεκτρικό και τα μεταλλικά ηλεκτρόδια και δίνοντας τους κυλινδρικό σχήμα. Τα
ηλεκτρόδια μπορούν να είναι από φύλλα αλουμινίου ή κασσιτέρου, είτε εναλλακτικά
ένα στρώμα αλουμινίου ή ψευδαργύρου, πού επικάθεται σε περιβάλλον κενού επάνω
στο χαρτί ή στη μεμβράνη. Όλοι οι πυκνωτές πού χρησιμοποιούν το χαρτί ως
διηλεκτρικό εμποτίζονται σε κάποιο λάδι, για να αντικαταστήσουν τον αέρα και να
αποφευχθούν οι ηλεκτρικές εκκενώσεις, ή διάσπαση του διηλεκτρικού κατά την
εφαρμογή υψηλών τάσεων. Μερικές φορές χρησιμοποιούνται κατασκευές με
αναμεμιγμένο χαρτί και μεμβράνη και ενώ οι πυκνωτές επιμεταλλωμένης μεμβράνης
δεν εμποτίζονται σε λάδι, δεν ισχύει το ίδιο για τους πυκνωτές μεμβράνης-φύλλου,
ακόμη και όταν δεν έχουν χαρτί.

Οι πυκνωτές χαρτιού και μεμβράνης έχουν ευρύτατες εφαρμογές και
αναμένεται, ότι τελικά οι πυκνωτές μεμβράνης θα αντικαταστήσουν όλους τους
άλλους τύπους. Ο ευρύτερα χρησιμοποιούμενος πυκνωτής μεμβράνης είναι ο
επιμεταλλωμένος τύπος τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου. Ή μεγάλη περιοχή
χωρητικοτήτων και θερμοκρασιών (-55 °C μέχρι +125 °C) των διαθέσιμων πυκνωτών
επιτρέπει τη χρήση τους σε μια μεγάλη περιοχή εφαρμογών. Μεμβράνες, όπως το
πολυστυρόλιο, πολυανθρακικό και πολυσουλφονικό έχουν πολύ ειδικές χρήσεις. Το
πολυπροπυλένιο φαίνεται, ότι είναι ή μεμβράνη πού έχει τις περισσότερες
πιθανότητες να αντικαταστήσει τους δυο τύπους πυκνωτών χαρτιού, τόσο στην
επιμεταλλωμένη, όσο και στην εμποτισμένη κατασκευή.

4.2.3 Μεταβλητοί Πυκνωτές

Οι μεταβλητοί πυκνωτές χρησιμοποιούν γενικά ως διηλεκτρικό τον αέρα ή το
κενό, ενώ μερικές φορές χρησιμοποιούνται κεραμικά υλικά. Χωρίζονται σε δύο
βασικές υποομάδες τους πυκνωτές συντονισμού και τους πυκνωτές ακριβούς
ρυθμίσεως (trimmer). Οι πυκνωτές συντονισμού πήραν αυτή την ονομασία τους,
γιατί χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα συντονισμού υψηλών συχνοτήτων.
Αποτελούνται από δύο ομάδες παράλληλων μεταλλικών πλακών, από τις όποιες μια
μονώνεται από το πλαίσιο συναρμολογήσεως με κεραμικά στηρίγματα, ενώ ή άλλη
στερεώνεται σε έναν άξονα, πού δίνει τη δυνατότητα στη μια ομάδα να στρέφεται και
να εισέρχεται ή να εξέρχεται στην άλλη ομάδα. Τα επίπεδα των πλακών
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αλληλοεμπλέκονται όπως τα δάκτυλα, αλλά δεν αγγίζουν μεταξύ τους. Οι πυκνωτές
ακριβούς ρυθμίσεως κατασκευάζονται από επίπεδα μεταλλικά φύλλα, πού
διαχωρίζονται από μια πλαστική μεμβράνη και βιδώνονται μεταξύ τους. Έχουν
μικρότερο πεδίο μεταβολής από τους πυκνωτές συντονισμού και για το λόγο αυτό
χρησιμοποιούνται εκεί, όπου απαιτούνται μικρές μεταβολές.

Θεωρητικά για την εκλογή ενός πυκνωτή θα μπορούσε να καθοριστεί μια
μεγάλη ποικιλία παραμέτρων, όπως χωρητικότητα, μέγιστη τάση, ρεύματα διαρροής,
αντίσταση μονώσεως (ως προς την ανοχή και την ακρίβεια), μέγεθος, κόστος,
θερμοκρασίες λειτουργίας, θερμικός συντελεστής χωρητικότητας, αξιοπιστία,
επίδραση υγρασίας, τύπος περιβλήματος και τύπος ακροδεκτών.

4.2.4 Χάρτινοι πυκνωτές

Οι πυκνωτές αυτοί αποτελούνται από δύο φύλλα μετάλλου, μεταξύ των
οποίων τοποθετείται χάρτινη ταινία. Χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα, όπου η
σταθερότητα της χωρητικότητας δεν παίζει σημαντικό ρόλο και οι απώλειες ισχύος
είναι μικρές (σε φίλτρα, για απόζευξη κ.λπ.). Κατασκευάζονται για μέγιστη
επιτρεπόμενη εναλλασσόμενη τάση ως 30 KV και για θερμοκρασία από -60 °C ως
+70 °C. Η ανοχή τους είναι ±5%, ±10% και ±20%. Η χωρητικότητά τους κυμαίνεται
μεταξύ 0,02 και 200 μΡ. Οι χάρτινοι πυκνωτές δεν χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα
υψηλής συχνότητας λόγω της μεγάλης παρασιτικής επαγωγής.
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4.2.5 Πυκνωτές πλαστικής ταινίας

Σ' αυτούς τους πυκνωτές το διηλεκτρικό αποτελείται από λεπτά φύλλα
πλαστικών υλών, όπως πολυεστέρα, πολυπροπυλένιο πολυστερίνη, τεφλόν κλπ.

Η κατασκευή τους δεν διαφέρει πολύ από τους χάρτινους πυκνωτές. Και σ'
αυτό το είδος εφαρμόζεται επιμετάλλωση της πλαστικής ταινίας, για να μειωθεί ο
όγκος των πυκνωτών. Τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όπως και η περιοχή
χρησιμοποίησής τους εξαρτάται από την ποιότητα της πλαστικής ύλης - μικρές
απώλειες ισχύος, αρνητικός συντελεστής θερμοκρασίας, μεγάλη ειδική αντίσταση.

Οι πυκνωτές πλαστικής ταινίας κατασκευάζονται συνήθως για χωρητικότητες
από μερικά pF μέχρι 1 μF .

4.2.6 Πυκνωτές μίκας

Τα χαρακτηριστικά αυτών των πυκνωτών είναι καλύτερα από τους πυκνωτές
χαρτιού και πλαστικής ταινίας. Η μίκα έχει χαμηλό, όμως θετικό συντελεστή
θερμοκρασίας. Οι απώλειές της είναι πάρα πολύ και αντέχει σε σχετικά υψηλή
θερμοκρασία, μέχρι 300 °C. Γι' αυτό, οι πυκνωτές μίκας λειτουργούν σε όλες τις
τυποποιημένες τάσεις που αναφέραμε παραπάνω και διατηρούν σταθερή
χωρητικότητα. Λόγω των ασήμαντων απωλειών και της ελάχιστης παρασιτικής
αυτεπαγωγής, είναι κατάλληλοι για χρησιμοποίηση σε πολύ υψηλές συχνότητες.
Κατασκευάζονται για τιμές από 5 μέχρι 500.000 pF. Χρησιμοποιούνται σε
θερμοκρασίες από - 60 ως + 120 °C
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4.2.7 Πυκνωτές Γυαλιού

Τα χαρακτηριστικά αυτών των πυκνωτών είναι ίδια μ' αυτά των πυκνωτών
μίκας. Όμοια είναι και η κατασκευή τους. Στη θέση των φύλλων μίκας
χρησιμοποιούνται μικρά λεπτά ελάσματα γυαλιού ή χαλαζία πάχους μέχρι 12μm..
Η χωρητικότητα των πυκνωτών γυαλιού κυμαίνεται μεταξύ 0,1 pF και 0,12 μΡ, ενώ η
θερμοκρασία λειτουργίας τους δεν ξεπερνάει τους 300 °C. Έχουν θετικό θερμικό
συντελεστή με τιμή 150 ppm/°C.

4.2.8 Κεραμικοί πυκνωτές

Οι κεραμικοί πυκνωτές έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά από άποψη
απωλειών ισχύος, τάσης λειτουργίας, συντελεστή θερμοκρασίας, ο οποίος μπορεί να
είναι θετικός ή αρνητικός, σταθερότητας της χωρητικότητας κ.λπ. Χρησιμοποιούνται
σε θερμοκρασία από - 60 °C ως + 120 °C και τάση λειτουργίας που φτάνει τα 100
ΚV , λόγω της μεγάλης ειδικής αντίστασης των κεραμικών υλικών και της πολύ
μεγάλης διηλεκτρικής διαπερατότητας, που φτάνει μέχρι και 18000~20000
Ο συντελεστής αυτεπαγωγής είναι μικρός, το οποίο τους κάνει κατάλληλους για
χρησιμοποίηση σε συντονισμένα κυκλώματα υψηλών συχνοτήτων. Οι τιμές της
χωρητικότητας τους κυμαίνονται μεταξύ 0,4 και 25000 pF, ενώ η ανοχή τους είναι
από 0 ως ± 20%. Στην κατασκευή τους μπορεί να επιτευχθεί ακρίβεια μέχρι ± 0,1 pF,
για τιμές μέχρι 10 pF.
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4.3 ΠΗΝΙΑ

Το πηνίο είναι ένα από τα κύρια εξαρτήματα των ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Πρόκειται για ένα συρμάτινο τύλιγμα που έχει την ιδιότητα να αναπτύσσει μαγνητικό
πεδίο στο εσωτερικό του όταν διαρρέεται από ρεύμα.

Το πηνίο χρησιμοποιείται στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές του
ηλεκτρομαγνητισμού εκμεταλλευόμενο την ιδιότητα του να μετατρέπει την
ηλεκτρική ενέργεια σε μαγνητική και το αντίθετο. Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται στις
ηλεκτρικές γεννήτριες, στους ηλεκτροκινητήρες, στους μετασχηματιστές, στα
εξαρτήματα ρελέ σε ηλεκτρομαγνήτες και ακόμα σε χρονοκυκλώματα, σε φίλτρα και
σε ταλαντωτές. Το πηνίο χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που εκμεταλλεύονται το
φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής λόγω της ιδιότητάς του να αναπτύσσει
εντονότερη μαγνητική ροή στο εσωτερικό του σε σχέση με έναν απλό βρόγχο.

4.3.1 Κατηγορίες πηνίων

Τα πηνία υψηλών συχνοτήτων χωρίζονται δύο κατηγορίες:
α) στα σωληνοειδή πηνία και
β) στα κυψελοειδή πηνία.

α) Σωληνοειδή πηνία.

Μία σωληνοειδής περιέλιξη αποτελεί, από κατασκευαστική άποψη, το πιο
απλό πηνίο. Η κατασκευή αυτού του πηνίου μπορεί να γίνει με πυρήνα ή χωρίς
αυτόν. Τα πηνία με σωληνοειδή περιέλιξη και χωρίς πυρήνα έχουν πολύ μικρές
απώλειες Τα σωληνοειδή πηνία κατασκευάζονται για αυτεπαγωγή από 10 ως 500 μΗ
και χρησιμοποιούνται συνήθως σε κυκλώματα μεγάλης ισχύος. Τα σωληνοειδή πηνία
αποτελούνται από σύρμα μονόκλωνο εμαγιέ, το οποίο τυλίγεται πάνω σε ένα τύμπανο
συγκεκριμένης διαμέτρου και σε συγκεκριμένο αριθμό σπειρών.
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β) Κυψελοειδή πηνία.

Τα κυψελοειδή πηνία τυλίγονται πάνω σε ένα μονωτικό τύμπανο
καθορισμένου μήκους από σύρμα πολύκλωνο. Το πολύκλωνο σύρμα αποτελείται
από πολλούς λεπτούς αγωγούς μονωμένους μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για
την μείωση του επιδερμικού φαινόμενου.
Έχουν το πλεονέκτημα της μεγάλης αυτεπαγωγής και του μικρού όγκου με μοναδικό
μειονέκτημα τον χαμηλό συντελεστή ποιότητας Q.

Για να βελτιωθεί ο συντελεστής ποιότητας Q χρησιμοποιούνται πυρήνες
κονιοποιημένου σιδήρου. Χρησιμοποιούνται για μια μεγάλη περιοχή συχνοτήτων από
50KHz έως 2MHz. Η αυτεπαγωγή L ενός κυψελοειδούς πηνίου δίνεται από την
σχέση:

= 0,3156a + 9b + 10c
όπου N ο αριθμός σπειρών του πηνίου,
a το πλάτος του πηνίου,
b το μήκος του πηνίου και
c η διάμετρος του πηνίου σε cm.

4.3.2 Πηνία πολλαπλών στρωμάτων

Πιο συνηθισμένη σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι η κυψελοειδής περιέλιξη .
Εφαρμόζεται συνήθως πάνω σε μονωτική βάση (τύμπανο), η οποία κατασκευάζεται
από διάφορα μονωτικά υλικά όπως, βακελίτης, εποξεική ρητίνη, κεραμικό. Τα πηνία
αυτά παρουσιάζουν μεγάλη αυτεπαγωγή, και μικρό όγκο, το οποίο επιτρέπει να
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή κυκλωμάτων με συχνότητα λειτουργίας μέχρι 2
MHz. Η χρησιμοποίησή τους σε υψηλότερες συχνότητες δυσκολεύεται λόγω της
μεγάλης κατανεμημένης χωρητικότητας. Γενικά οι χωρητικότητες που



59

παρουσιάζονται ανάμεσα στις σπείρες, μεταξύ των ξεχωριστών στρώσεων, όπως και
ανάμεσα στο πηνίο και το σασί της συσκευής, επιδρούν αρνητικά, αλλάζοντας το
χαρακτήρα της σύνθετης αντίστασης, η οποία βασικά αποτελείται από ωμική και
επαγωγική αντίσταση. Όταν φυσικά οι σπείρες τοποθετούνται σε μορφή κυψέλης, η
παρασιτική χωρητικότητα ανάμεσα στις ξεχωριστές σπείρες είναι σχετικά μικρότερη
και η συχνότητα λειτουργίας αυξημένη. Αυτό συμβαίνει, επειδή η κατασκευή της
κυψελοειδούς περιέλιξης γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε οι γειτονικές σπείρες να
εφάπτονται με το ελάχιστο μήκος τους. Όταν το πηνίο κατασκευάζεται με περιέλιξη
πολλαπλών στρωμάτων, είναι δυνατό μεταξύ τους να τοποθετηθεί μονωτική ταινία, η
οποία προκαλεί παραπέρα μείωση της παρασιτικής χωρητικότητας.

4.3.3 Δακτυλιοειδή  πηνία

Στα δακτυλιοειδή πηνία, οι μαγνητικές γραμμές βρίσκονται στο εσωτερικό
τους. Το τύλιγμα των πηνίων γίνεται με ειδικές μηχανές. Ο αγωγός είναι μονόκλωνος
ή από σωλήνα σε κυκλική ή τετραγωνική μορφή. Η δακτυλιοειδής περιέλιξη
εφαρμόζεται και στα τυπωμένα κυκλώματα, όπου ως αγωγός χρησιμοποιείται
άργυρος, ο οποίος τοποθετείται στη μονωτική βάση της πλακέτας με τη φωτοχημική
μέθοδο. Όπως ήδη είναι γνωστό, παραπέρα αύξηση της αυτεπαγωγής μπορεί να γίνει
με τη χρησιμοποίηση ενός πυρήνα. Στα πηνία υψηλής συχνότητας προτιμούνται οι
πυρήνες από φερρίτη.

4.4 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

Ο μετασχηματιστής είναι μια συσκευή η οποία μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια
μεταξύ δύο κυκλωμάτων, διαμέσου επαγωγικά συζευγμένων ηλεκτρικών αγωγών.
Οι μετασχηματιστές είναι ανάμεσα στις πιο αποδοτικές ηλεκτρικές μηχανές, με
κάποιες μεγάλες μονάδες να αποδίδουν έως και το 99.75% της ισχύος εισόδου τους
στην έξοδό τους. Οι μετασχηματιστές κατασκευάζονται σε ευρεία γκάμα μεγεθών,
που κυμαίνονται από μέγεθος νυχιού (όπως αυτοί που βρίσκονται μέσα σε ένα
μικρόφωνο) έως τεράστιες μονάδες με βάρος εκατοντάδων τόνων που
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χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση τμημάτων των εθνικών δικτύων
ηλεκτροδότησης. Όλοι λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές, αν και υπάρχει πληθώρα
διαφορετικών υλοποιήσεων.

4.4.1 Βασικές αρχές

Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρικές μηχανές, οι οποίες μετατρέπουν την
ηλεκτρική ενέργεια την οποία παίρνουν (A.C.) μιας ορισμένης τάσεως σε ηλεκτρική
ενέργεια (A.C.) μιας άλλης τάσεως (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της ίδιας
συχνότητας, χωρίς ενδιάμεσα να έχουμε μετατροπή σε μηχανική ενέργεια Οι
μετασχηματιστές είναι διατάξεις πηνίων, όπου με την ιδιότητα του φαινομένου της
αυτεπαγωγής πετυχαίνουμε μετασχηματισμό της τάσης και του ρεύματος από μια
εναλλασσόμενη πηγή τάσης. Ένας απλός μετασχηματιστής αποτελείται από δύο
πηνία, όπου το ένα ονομάζεται πρωτεύον πηνίο και το άλλο δευτερεύον πηνίο. Στο
πρωτεύον πηνίο οδηγείται η τάση που θέλουμε να μετασχηματίσουμε και στο
δευτερεύον πηνίο λαμβάνουμε την επιθυμητή τάση. Ο σιδηροπυρήνας αποτελεί
βασικό στοιχείο του μετασχηματιστή, καθώς αυξάνει την αυτεπαγωγή των πηνίων και
κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό της μαγνητικής ροής του πηνίου. Ο
μετασχηματιστής βασίζεται σε δύο αρχές: πρώτον, ότι ένα ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί
να παράγει ένα μαγνητικό πεδίο (ηλεκτρομαγνητισμός) και, δεύτερον, ότι ένα
μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο σε ένα τυλιγμένο σύρμα ("τύλιγμα"), επάγει
διαφορά δυναμικού στα άκρα του τυλίγματος (ηλεκτρομαγνητική επαγωγή).
Μεταβάλλοντας το ρεύμα στο πρωτεύον τύλιγμα, αλλάζει η ένταση του μαγνητικού
του πεδίου. Εφόσον το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο εκτείνεται και στο
δευτερεύον τύλιγμα, επάγεται διαφορά δυναμικού στα άκρα του δευτερεύοντος.

Ένας ιδανικός μετασχηματιστής υποβιβασμού τάσης με επισημασμένη την
μαγνητική ροή στον πυρήνα του. Στο σχήμα φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα
μετασχηματιστή. Ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από το πρωτεύον τύλιγμα
δημιουργώντας μαγνητικό πεδίο. Τόσο το πρωτεύον όσο και το δευτερεύον τύλιγμα
περιελίσσονται γύρω από ένα μαγνητικό πυρήνα πολύ υψηλής μαγνητικής
διαπερατότητας, π.χ. από σίδηρο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι όσο το
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εναλλασσόμενη πηγή τάσης. Ένας απλός μετασχηματιστής αποτελείται από δύο
πηνία, όπου το ένα ονομάζεται πρωτεύον πηνίο και το άλλο δευτερεύον πηνίο. Στο
πρωτεύον πηνίο οδηγείται η τάση που θέλουμε να μετασχηματίσουμε και στο
δευτερεύον πηνίο λαμβάνουμε την επιθυμητή τάση. Ο σιδηροπυρήνας αποτελεί
βασικό στοιχείο του μετασχηματιστή, καθώς αυξάνει την αυτεπαγωγή των πηνίων και
κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό της μαγνητικής ροής του πηνίου. Ο
μετασχηματιστής βασίζεται σε δύο αρχές: πρώτον, ότι ένα ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί
να παράγει ένα μαγνητικό πεδίο (ηλεκτρομαγνητισμός) και, δεύτερον, ότι ένα
μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο σε ένα τυλιγμένο σύρμα ("τύλιγμα"), επάγει
διαφορά δυναμικού στα άκρα του τυλίγματος (ηλεκτρομαγνητική επαγωγή).
Μεταβάλλοντας το ρεύμα στο πρωτεύον τύλιγμα, αλλάζει η ένταση του μαγνητικού
του πεδίου. Εφόσον το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο εκτείνεται και στο
δευτερεύον τύλιγμα, επάγεται διαφορά δυναμικού στα άκρα του δευτερεύοντος.

Ένας ιδανικός μετασχηματιστής υποβιβασμού τάσης με επισημασμένη την
μαγνητική ροή στον πυρήνα του. Στο σχήμα φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα
μετασχηματιστή. Ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από το πρωτεύον τύλιγμα
δημιουργώντας μαγνητικό πεδίο. Τόσο το πρωτεύον όσο και το δευτερεύον τύλιγμα
περιελίσσονται γύρω από ένα μαγνητικό πυρήνα πολύ υψηλής μαγνητικής
διαπερατότητας, π.χ. από σίδηρο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι όσο το
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χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση τμημάτων των εθνικών δικτύων
ηλεκτροδότησης. Όλοι λειτουργούν με βάση τις ίδιες αρχές, αν και υπάρχει πληθώρα
διαφορετικών υλοποιήσεων.

4.4.1 Βασικές αρχές

Οι μετασχηματιστές είναι ηλεκτρικές μηχανές, οι οποίες μετατρέπουν την
ηλεκτρική ενέργεια την οποία παίρνουν (A.C.) μιας ορισμένης τάσεως σε ηλεκτρική
ενέργεια (A.C.) μιας άλλης τάσεως (μικρότερης ή μεγαλύτερης) της ίδιας
συχνότητας, χωρίς ενδιάμεσα να έχουμε μετατροπή σε μηχανική ενέργεια Οι
μετασχηματιστές είναι διατάξεις πηνίων, όπου με την ιδιότητα του φαινομένου της
αυτεπαγωγής πετυχαίνουμε μετασχηματισμό της τάσης και του ρεύματος από μια
εναλλασσόμενη πηγή τάσης. Ένας απλός μετασχηματιστής αποτελείται από δύο
πηνία, όπου το ένα ονομάζεται πρωτεύον πηνίο και το άλλο δευτερεύον πηνίο. Στο
πρωτεύον πηνίο οδηγείται η τάση που θέλουμε να μετασχηματίσουμε και στο
δευτερεύον πηνίο λαμβάνουμε την επιθυμητή τάση. Ο σιδηροπυρήνας αποτελεί
βασικό στοιχείο του μετασχηματιστή, καθώς αυξάνει την αυτεπαγωγή των πηνίων και
κατά συνέπεια τον πολλαπλασιασμό της μαγνητικής ροής του πηνίου. Ο
μετασχηματιστής βασίζεται σε δύο αρχές: πρώτον, ότι ένα ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί
να παράγει ένα μαγνητικό πεδίο (ηλεκτρομαγνητισμός) και, δεύτερον, ότι ένα
μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο σε ένα τυλιγμένο σύρμα ("τύλιγμα"), επάγει
διαφορά δυναμικού στα άκρα του τυλίγματος (ηλεκτρομαγνητική επαγωγή).
Μεταβάλλοντας το ρεύμα στο πρωτεύον τύλιγμα, αλλάζει η ένταση του μαγνητικού
του πεδίου. Εφόσον το μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο εκτείνεται και στο
δευτερεύον τύλιγμα, επάγεται διαφορά δυναμικού στα άκρα του δευτερεύοντος.

Ένας ιδανικός μετασχηματιστής υποβιβασμού τάσης με επισημασμένη την
μαγνητική ροή στον πυρήνα του. Στο σχήμα φαίνεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα
μετασχηματιστή. Ηλεκτρικό ρεύμα περνάει μέσα από το πρωτεύον τύλιγμα
δημιουργώντας μαγνητικό πεδίο. Τόσο το πρωτεύον όσο και το δευτερεύον τύλιγμα
περιελίσσονται γύρω από ένα μαγνητικό πυρήνα πολύ υψηλής μαγνητικής
διαπερατότητας, π.χ. από σίδηρο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ότι όσο το
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δυνατόν περισσότερες γραμμές του μαγνητικού πεδίου που παράγει το πρωτεύον
ρεύμα, βρίσκονται εντός του πυρήνα και περνούν τόσο από το πρωτεύον όσο και το
δευτερεύον τύλιγμα. Εάν εφαρμοστεί εναλλασσόμενη τάση στο πρωτεύον τύλιγμα
ενός μετασχηματιστή, η μεταβολή του ρεύματος έχει σαν συνέπεια την μεταβολή της
μαγνητικής ροής στο δευτερεύον τύλιγμα, με αποτέλεσμα την εμφάνιση
ηλεκτρεγερτικής δύναμης στα άκρα του δευτερεύοντος του μετασχηματιστή. Η τάση
και το ρεύμα στο δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή εξαρτάται από το πάχος
του σύρματος των πηνίων, τον αριθμό στροφών των πηνίων και το μέγεθος του
σιδηροπυρήνα.

4.4.2 Κατηγορίες μετασχηματιστών:

α) μετασχηματιστές τροφοδοσίας,

Οι μετασχηματιστές τροφοδοσίας είναι διατάξεις οι οποίες παίρνουν την
ηλεκτρική ενέργεια από μια πηγή εναλλασσόμενου ρεύματος και την αποδίδουν στην
έξοδό τους μεταβάλλοντας του βασικούς παράγοντες που είναι η τάση και το ρεύμα.
Όπως αναφέραμε και ποιο πάνω ένας απλός μετασχηματιστής τροφοδοσίας
αποτελείται από δύο πηνία το πρωτεύον και το δευτερεύον τα οποία βρίσκονται σε
μαγνητική ζεύξη μεταξύ τους, με την βοήθεια σιδηροπυρήνα. Επειδή ο
σιδηροπυρήνας είναι καλό αγωγός του ηλεκτρισμού και διαρρέεται από
μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή, αναπτύσσονται σε αυτόν επαγωγικά ρεύματα
(ρεύματα Φουκώ), τα οποία προκαλούν την θερμότητά του. Η θέρμανση αυτή
σημαίνει απώλεια ενέργειας και θα πρέπει αυτή η ενέργεια που χάνεται να είναι όσο
το δυνατόν μικρότερη.
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β) μετασχηματιστές χαμηλών συχνοτήτων

Οι μετασχηματιστές χαμηλών συχνοτήτων χρησιμοποιούνται για να
λειτουργούν σωστά σε όλο το ακουστικό φάσμα από 16ΗΖ έως 16ΚΗΖ.
Χρησιμοποιούνται συνήθως ως μετασχηματιστές εξόδου σε ενισχυτές τάξης Α
μεγάλης ισχύος, ενώ σε πολύ μικρές ισχύς μπορούμε να συναντήσουμε μικρούς
μετασχηματιστές σε ραδιόφωνα με ενισχυτή push pull για προσαρμογή της χαμηλής
αντίστασης του μεγαφώνου. Η κατασκευή ενός μετασχηματιστή ήχου είναι ιδιαίτερα
δύσκολη, καθώς λαμβάνονται πολλοί παράγοντες, όπως όρια συχνοτήτων,
παρασιτικές χωρητικότητες, μαγνητικές διαφυγές, κτλ.

γ) μετασχηματιστές ρεύματος

Οι μετασχηματιστές ρεύματος αποτελούνται από δύο πηνία, το πρωτεύον και
το δευτερεύον και έναν σιδηροπυρήνα, όπως και οι μετασχηματιστές τάσης. Η
διαφορά μεταξύ τους είναι ότι οι μετασχηματιστές ρεύματος έχουν λίγες σπείρες στο
πρωτεύον τους και το χάλκινο σύρμα που χρησιμοποιείται είναι πολύ χοντρό. Το
δευτερεύον πηνίο τους έχει περισσότερες σπείρες και το σύρμα που χρησιμοποιείται
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είναι ψιλότερης διατομής. Στο δευτερεύον πηνίο συνδέεται ένα αμπερόμετρο σαν
φορτίο για την μέτρηση του ρεύματος.

Η χρήση των μετασχηματιστών ρεύματος είναι στα αμπερόμετρα καθώς με
αυτόν των τρόπο αυξάνεται η ευαισθησία τους.

δ) αυτομετασχηματιστές

Οι αυτομετασχηματιστές αποτελούνται από ένα πηνίο με σιδηροπυρήνα, το
οποίο διαθέτει μία ή περισσότερες λήψεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τάση που
λαμβάνεται ανάμεσα σε μία λήψη και ένα κοινό σημείο να είναι μικρότερη από την
τάση εισόδου. Έτσι πετυχαίνουμε υποβιβασμό τάσης. Για ανύψωση τάσης κάνουμε
την αντίστροφη διαδικασία, τροφοδοτούμε τον αυτομετασχηματιστή  από το τύλιγμα
λήψης και ένα κοινό σημείο και παίρνουμε μεγαλύτερη τάση στα δύο άκρα του.

Αν η λήψη του αυτομετασχηματιστή είναι μεταβλητή, τότε θα παίρνουμε
διάφορες τάσεις στην έξοδό του. Το πλεονέκτημα που έχει αυτός ο μετασχηματιστής
είναι ότι είναι φτηνότερος σε κόστος διότι διαθέτει μόνο ένα τύλιγμα άρα λιγότερος
χαλκός, καθώς επίσης και λιγότερο σιδηρομαγνητικό υλικό.

Επίσης ένα από το μεγάλα πλεονεκτήματά του είναι ο υψηλός βαθμός
απόδοσης που έχει. Η χρήση του όμως είναι πάρα πολύ περιορισμένη διότι δεν
παρέχει γαλβανική απομόνωση και υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης της φάσης στην
έξοδό του. Το μεγάλο αυτό μειονέκτημα που έχει καθιστά την χρήση του σε πολύ
ειδικές εφαρμογές.
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ε) μετασχηματιστές υψηλής τάσης

Οι μετασχηματιστές υψηλής τάσης είναι μικρής ισχύος και χρησιμοποιούνται
στους δέκτες τηλεοράσεως για την τροφοδότηση των πηνίων απόκλισης του
καθοδικού σωλήνα. Η κατασκευή αυτών των μετασχηματιστών έχει διαφορές καθώς
απαιτούνται μονώσεις υψηλής ποιότητας και συμπαγής πυρήνας. Ο πυρήνας στους
μετασχηματιστές υψηλής τάσης αποτελείται από δύο κομμάτια φερρίτη σχήματος Π.

Στο ένα σκέλος του πυρήνα περιελίσσονται το πρωτεύον και δύο άλλα
δευτερεύοντα πηνία, ενώ στο άλλο σκέλος του περιελίσσετε το δευτερεύον, δηλαδή
το τύλιγμα υψηλής τάσης.

Κατά την περιέλιξη του δευτερεύοντος παρεμβάλλονται μεταξύ των
στρωμάτων φύλλα από πλαστική ταινία μεγάλης μόνωσης και η όλη περιέλιξη γίνεται
συμπαγής χωρίς να υπάρχουν κενά. Μετά τοποθετείται σε φούρνο με θερμοκρασία
από 200 έως 300C° και ψήνεται. Τέλος εμποτίζεται σε πολυεστέρα και τοποθετείται
μέσα σε θήκη από πολυκαρβονικό υλικό. Στην τελική μορφή του καλύπτεται ξανά με
πολυεστέρα.

Η υπερυψηλή τάση που φτάνει τα 16KV επιτυγχάνεται με την βοήθεια
διόδων, που στους σύγχρονους μετασχηματιστές υψηλής τάσης περιέχεται και το
κύκλωμα του καταρράκτη.
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4.5 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

4.5.1 Λαμπτήρας πυράκτωσης

Ο λαμπτήρας πυράκτωσης περιλαμβάνει ένα λεπτό μεταλλικό νήμα, από
βαρύ, δύστηκτο μέταλλο, συνήθως βολφράμιο, τυλιγμένο σε σπείρες. Αυτό φέρεται
από τις άκρες του συγκολλημένο σε δύο παχύτερα σύρματα από όπου εφαρμόζεται η
ηλεκτρική τάση η οποία θέτει τα ηλεκτρικά φορτία σε κίνηση η οποία εξαναγκάζει το
νήμα να φωτοβολεί από τη θέρμανσή του. Όταν το μήκος του νήματος είναι
μεγαλύτερο των 2 cm τότε αυτό συγκρατείται και ενδιάμεσα από μη ηλεκτροφόρα
σύρματα σε ακτινική διάταξη. Η κατασκευή αυτή περικλείεται σε γυάλινη σφαιρική ή
ελλειπτική φύσιγγα χαμηλής πίεσης αερίου φύσιγγα αυτή σε λαμπτήρες μικρής
ισχύος είναι αερόκενη, ή σε λαμπτήρες μεγάλης ισχύος περιέχει αδρανές αέριο,
συνήθως άζωτο. Ο λαμπτήρας μπορεί να διαθέτει βιδωτή επαφή που συνδέεται με τον
έναν πόλο και μια επαφή στην βάση που συνδέεται με τον άλλο πόλο. Η όλη διάταξη
περιέχεται σε στήριγμα από πορσελάνη ή γυαλί. Κύρια αιτία φθοράς και "θανάτου"
του λαμπτήρα πυράκτωσης είναι η εξάχνωση του βολφραμίου του νήματος που
προοδευτικά το πάχος του μειώνεται μέχρις ότου να αποκοπεί στο σημείο όπου είναι
ασθενέστερος. Το βολφράμιο εξαχνούμενο μεταφέρεται και επικάθεται στα
ψυχρότερα σημεία της φύσιγγας. Αυτή είναι και η αιτία του μαυρίσματος του
λαμπτήρα. Η εξάχνωση αυτή είναι ταυτόχρονα και η αιτία να εμποδίζεται η αύξηση
της θερμοκρασίας με απώτερο και κύριο τελικά σκοπό την επιτυχία λευκότερου
φωτός αφενός και αφετέρου υψηλότερο βαθμό απόδοσης. Άλλες σημαντικές αιτίες
μείωσης ζωής τους είναι σε:

1. Αυξήσεις της τάσης, σε αύξηση περίπου του 5%, παρατηρείται ελάττωση
ζωής 30%.

2. Ανάμματα των λαμπτήρων αυτών, τούτο σημαίνει πως σε 1/10 sec περνάει
ρεύμα σχεδόν 12 φορές περισσότερο από το κανονικό. Αυτό συμβαίνει επειδή η
αντίσταση που παρουσιάζει το νήμα βολφραμίου είναι περίπου 12 φορές μικρότερη
όταν είναι αυτό κρύο σε σχέση με την αντίσταση που παρουσιάζει αυτό όταν είναι
ζεστό, δηλαδή σε λειτουργία.

Στους λαμπτήρες αλογόνου η ζωή μειώνεται όταν τους πιάνουμε με γυμνό
χέρι, πχ κατά την τοποθέτηση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αναπόφευκτα αφήνουμε λάδι
από το σώμα μας πάνω στο γυαλί το οποίο απορροφά (και κατακρατά) πιο πολλή
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θερμότητα με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μεγαλύτερες θερμοκρασίες και να
μειώνεται η ζωή του λαμπτήρα. Στους κοινούς λαμπτήρες το γυαλί βρίσκεται μακριά
από το νήμα πυράκτωσης και δεν προκαλείται σοβαρό πρόβλημα όταν τους
τοποθετούμε με γυμνό χέρι.

4.5.2 Λαμπτήρας φθορισμού

Ο λαμπτήρας φθορισμού είναι ένας λαμπτήρας εκκένωσης αερίου ο οποίος
χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό για την διέγερση ατμών υδραργύρου. Οι λαμπτήρες αυτοί
υπάρχουν σε διάφορα σχήματα και μεγέθη, με τα πιο κοινά αυτών του σωλήνα
(χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό γραφείων και καταστημάτων) και του συμπαγούς
λαμπτήρα φθορισμού (χρησιμοποιείται για τον φωτισμό σπιτιών). Κατασκευάζονται
σε τυποποιημένα μήκη, τα ευθύγραμμα, και διαμέτρους, τα κυκλικά και για τάσεις
δικτύου 220 V και 110 V. Ο σωλήνας των λαμπτήρων αυτών περιέχει δύο νήματα
πυράκτωσης, αέρια, άζωτο, αργό και μια σταγόνα υδραργύρου. Επίσης εσωτερικά ο
σωλήνας είναι επιχρισμένος με φθορίζουσα ουσία που συνήθως είναι ένωση θορίου
πολύ τοξική. Γι αυτό και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στον χειρισμό αυτών, αν
σπάσουν, από τραυματισμό ή σε εισπνοή σκόνης που πιθανόν να εκτοξευθεί.

4.5.3 Λαμπτήρας νέον

Ο λαμπτήρας νέον (ή λαμπτήρες αίγλης) είναι μία μικρογραφία λάμπας
εκκένωσης αερίων που τυπικά περιέχει αέριο νέον σε μία γυάλινη κάψουλα. Στους
λαμπτήρες νέον η περιοχή φωτοβολίας είναι μικρή και δίπλα στα ηλεκτρόδια, κάτι
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που τους διαχωρίζει από τους πολύ μακρύτερους και φωτεινότερους σωλήνες νέον
που χρησιμοποιούνται στις επιγραφές. Ο όρος λαμπτήρας νέον γενικότερα
αναφέρεται σε λάμπες με παρόμοια σχεδίαση που λειτουργούν με διαφορετικά αέρια.

Οι λαμπτήρες νέον ήταν πολύ συνηθισμένοι σε οθόνες ηλεκτρονικών
οργάνων την δεκαετία του 1970. Η βασική σχεδίαση των λαμπτήρων νέον έχει
ενσωματωθεί στις σύγχρονες οθόνες πλάσμα.

4.5.4 Λαμπτήρας αίγλης

Οι λαμπτήρες αίγλης μοιάζουν σε μορφή με τους κοινούς λαμπτήρες
πυράκτωσης. Ονομάζονται και ενδεικτικές λυχνίες επειδή συνήθως
χρησιμοποιούνται ακριβώς ως ενδεικτικές λειτουργίας συσκευών ή σε πίνακες
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Πρόκειται για λαμπτήρες των οποίων τα ηλεκτρόδια
έχουν σχήμα σταυρού ή άλλα σχήματα.

Οι λαμπτήρες αυτοί περιέχουν μίγματα ευγενών αερίων σε χαμηλή πίεση και
δύο ηλεκτρόδια σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Το αέριο που βρίσκεται μεταξύ
των ηλεκτροδίων ιονίζεται από το ηλεκτρικό πεδίο που αναπτύσσεται και επιτρέπει
έτσι τη διέλευση μέσω αυτού του ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη συνέχεια διατηρεί
τον ιονισμό σε χαμηλότερη τάση.

Όταν όμως ξεκινά η εκκένωση αυτή, η αντίσταση του αερίου μεταξύ των
ηλεκτροδίων είναι πολύ μικρή. Έτσι, απαιτείται μια ωμική αντίσταση, η οποία να
περιορίζει την ένταση του ρεύματος. Η αντίσταση αυτή βρίσκεται συνήθως μέσα στη
φύσιγγα του λαμπτήρα. Η ισχύς των λαμπτήρων αυτών είναι μικρή, περιοριζόμενη
στο 1 Watt περίπου.
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4.5.5 Λαμπτήρας LED

Δίοδος Εκπομπής Φωτός (LED) αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος
εκπέμπει φως στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη
φορά ορθής πόλωσης (forward-biased). Το χρώμα του φωτός που εκπέμπεται
εξαρτάται από την χημική σύσταση του ημιαγώγιμου υλικού που χρησιμοποιείται,
και μπορεί να είναι υπεριώδες, ορατό ή υπέρυθρο. Συνήθως χρησιμοποιούνται
κυκλώματα για την τροφοδοσία των led ώστε το ρεύμα που διέρχεται από αυτά να
είναι διακοπτόμενο, άρα και να μικραίνει η κατανάλωση ενέργειας του λαμπτήρα, σε
τόσο υψηλή συχνότητα, ώστε να μην γίνεται άμεσα αντιληπτό το φαινόμενο από το
ανθρώπινο μάτι. Το φαινόμενο όμως γίνεται έμμεσα αντιληπτό από τον εγκέφαλο και
μπορεί να κουράσει, όμοια με το τρεμόσβημα ενός λαμπτήρα φθορισμού. Επίσης τα
led δεν παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή στις συχνότητες του φωτός που εκπέμπουν,
σε αντίθεση με το φυσικό φως του ήλιου ή τον λαμπτήρα πυράκτωσης, αλλά
εκπέμπουν κυρίως σε μία ή μερικές συχνότητες, και το «λευκό» φως led έχει ως
κύρια συνιστώσα το μπλε φως.

Σε σύγκριση με την αίσθηση φωτεινότητας του περιβάλλοντος που
αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο μάτι από το φυσικό φως, ο φωτισμός με led πρώτον
αλλοιώνει τα χρώματα (σε σχέση με τον φυσικό φωτισμό του ήλιου) και δεύτερον
συνήθως ελαττώνει την αντιλαμβανόμενη φωτεινότητα, καθώς οι ιδιότητες
ανάκλασης ή επανεκπομπής του υλικού που αφορούν μόνο τις συγκεκριμένες
συχνότητες του led είναι αυτές που παίζουν τον κύριο ρόλο στο οπτικό αποτέλεσμα
του φωτισμού. Αντίστροφα, για παρόμοιο οπτικό αποτέλεσμα φωτεινότητας με το
φυσικό φως, το «λευκό» φως led (κατ' ουσίαν μπλε) εμφανίζεται να ενοχλεί ιδιαίτερα
το ανθρώπινο μάτι σε απ' ευθείας έκθεση στην φωτεινή πηγή, ενώ θεωρείται ακόμα
και επιζήμιο και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα της κατασκευής των
λαμπτήρων led.
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5o Κεφάλαιο  “Προγραμματισμένη βραχυβιότητα”

5.1 Τι είναι η προγραμματισμένη βραχυβιότητα

Προγραμματισμένη βραχυβιότητα είναι η απόφαση από τον κατασκευαστή
προκειμένου σκόπιμα να σχεδιάσει, να κατασκευάσει και να διανέμει καταναλωτικά
προϊόντα τα οποία θα γίνουν μη λειτουργικά ή παρωχημένα με σκοπό να αναγκάσει
το πελάτη να αγοράσει την επόμενη γενιά του προϊόντος.

Είναι μια πολυσύνθετη έκφραση στην οποία μπορούν να αποδοθούν πολλές
έννοιες. Αν χρειαστεί κάθε λέξη να την ερμηνεύσουμε ξεχωριστά είναι σαφές ότι
προγραμματισμένη βραχυβιότητα του προϊόντος είναι μια συνειδητή διαδικασία
δηλαδή εσκεμμένη ανάγκη του καταναλωτή και προκαθορισμένη ζήτηση από τον
παραγωγό. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα που δεν έχουν
χάσει την εμπορική τους αξία, και εσκεμμένα ή επιθυμητά αυτά προγραμματίζονται
από τον κατασκευαστή ώστε τα προϊόντα να γίνουν παρωχημένα.

Ο ορισμός ενσωματώνει το γεγονός ότι η εταιρεία θα μπορούσε να επιλέξει
και να αποφασίσει αν θα ενσωματώνει την προγραμματισμένη παλαίωσή του ή όχι. Η
απόφαση δεν είναι τόσο απλή, μια εταιρεία δεν διαχωρίζεται και επηρεάζεται από
τους καταναλωτές, τη ζήτηση, τον ανταγωνισμό και άλλα στοιχεία.

Θέλει ο κατασκευαστής. ένα προϊόν να διαρκέσει για πάντα; Θέλει το προϊόν
να καταστεί άνευ αντικειμένου μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή όγκο χρήσης.
Εντούτοις, υπάρχουν πολλές δυνατότητες για να κάνει ένα προϊόν για τους
καταναλωτές παρωχημένο. Τότε μιλάμε για διαφορετικούς τύπους
προγραμματισμένης βραχυβιότητάς του. Είτε το προϊόν μπορεί να σταματήσει τη
λειτουργία είτε η τεχνολογική απόδοση δεν θα είναι ικανοποιητική σε σχέση με ένα
καινούργιο προϊόν.

Υπάρχει βεβαία και η ιδεατή άποψη ότι "στο μυαλό μας" απλά δεν είναι
αρκετό πια ή επιθυμητό το προϊόν που κατέχουμε και αγοράζουμε μια πιο επιθυμητή
και σύγχρονη συσκευή.

Τον ορισμό «προγραμματισμένη παλαίωση" περίεγραψε ο Vance Packard, ο
οποίος ήταν ο πρώτος που επέκρινε την έννοια της Προγραμματισμένης Απαξίωσης
στη δεκαετία του 1960. Αυτός επέκρινε την τεχνητή περικοπή της διάρκεια ζωής του
προϊόντος στο πρωτοποριακό βιβλίο του. Κατάλαβε την προγραμματισμένη
παλαίωσή του ως «Μια στρατηγική για να επηρεάσει είτε το προϊόν είτε την ψυχική
στάση του καταναλωτή. Συνεπώς, τα προϊόντα εσκεμμένα παράγονται με
περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, ώστε  γίνουν τελικά παρωχημένα ή μη λειτουργικά.

Παρά το γεγονός ότι πολλοί ορισμοί έχουν μάλλον ομοιότητες κάθε ένας
τονίζει διάφορες πτυχές. Μια άλλη προσθέτει ότι η προγραμματισμένη βραχυβιότητα
είναι η παραγωγή αγαθών με αντιοικονομικά μικρή ωφέλιμη ζωή, έτσι ώστε οι
πελάτες να πρέπει να επαναλάβουν την αγορά του προϊόντος.

Έτσι, μιλάμε για την προγραμματισμένη παλαίωσή του, όταν μια
επιχειρηματική στρατηγική απόφαση είναι υπεύθυνη για την τεχνητή γήρανση.
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5.2 Ιστορικό πλαίσιο

Προγραμματισμένη απαξίωση είναι η ενστάλαξη στον καταναλωτή της
επιθυμίας να αγοράσει κάτι, λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερο και λίγο νωρίτερα από
ότι είναι απαραίτητο.

Γίνεται αντιληπτό ότι το πιο σημαντικό και πιο εύκολο εργαλείο για την
απαξίωση είναι η εύρεση της σκοπιμότητας. Από τη δεκαετία του '50 στις
ανεπτυγμένες χώρες  και στις ΗΠΑ ειδικότερα, οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί
ξεκίνησαν να  εφαρμόζουν την προγραμματισμένη βραχυβιότητα του και με νέα
σχέδια προσπαθούσαν προσελκύσουν πελάτες – αγοραστές. Στο να αλλάξουν την
αντίληψή τους για τα προϊόντα αυτά, βοήθησε το γεγονός ότι κατάλληλος σχεδιασμός
μπορεί να προσελκύσει την προσοχή, τη βελτίωση των επιδόσεων του προϊόντος, να
μειώσει το κόστος παραγωγής, και να δώσει ένα ισχυρό προϊόν με ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.

Η προγραμματισμένη βραχυβιότητα σε όλα τα είδη και τις μορφές της,
γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είχε μεγάλη αγοραστική
δύναμη που καλύπτεται από το μανδύα του καπιταλισμού σε όλο τον κόσμο. Η
κυρίαρχη άποψη για την προγραμματισμένη βραχυβιότητα  διέφερε κατά τη διάρκεια
του εικοστού αιώνα και είχε τις ακόλουθες κύριες περιόδους.

Μια ιδέα για την προγραμματισμένη βραχυβιότητα  μπορούμε να δούμε ήδη
από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Ως τα τέλη του 19ου αιώνα η οικονομία
στηρίζεται στον άνθρωπο που λειτουργεί ως μηχανή και λειτουργεί τη βιομηχανία με
νέα μηχανήματα και θα μπορούσε να παράγει πολύ περισσότερα και φθηνότερα
προϊόντα. Ωστόσο, οι καταναλωτές δεν θα μπορούσαν να συμβαδίσουν με τις
μηχανές. Υπήρχε τόσο πολύ παραγωγή που η προμήθεια ανέτρεψε τη ζήτηση. Η
μαζική παραγωγή έκανε πολλά προϊόντα ευρέως διαθέσιμα και οι τιμές μειώθηκαν,
έτσι οι άνθρωποι άρχισαν τις αγορές καινούργιων προϊόντων για τη ψυχαγωγία τους
και όχι για τις ανάγκες τους.

Η οικονομία ήταν ιδιαίτερα αυξημένη καταναλωτικά στις αρχές του 20ου
αιώνα. Οι κατασκευαστές έψαχναν για λύσεις στο πώς να πωλήσουν το σύνολο της
παραγωγής και να αποκτήσουν μόνιμα αυξανόμενο εύρος  καταναλωτών. Η πρώτη
απάντηση για τους κατασκευαστές ήταν η επωνυμία του προϊόντος και η συσκευασία
του καθώς και η δημιουργία επαναλαμβανόμενης ζήτησης του προϊόντος. Παρ 'όλη
την προσπάθεια μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν ήταν ικανοποιητικό το
αποτέλεσμα και από το 1920 ξεκίνησαν να κατασκευάζονται προϊόντα με γνώμονα τη
συντόμευση της ζωής τους για την αύξηση της ζήτησης των καταναλωτών. Το πρώτο
προϊόν που επιλέχτηκε ήταν ο ηλεκτρικός λαμπτήρας και ακολούθησε η
αυτοκινητοβιομηχανία, τα ραδιόφωνα, τα ρολόγια κλπ., όπου η ιδέα της
προγραμματισμένης βραχυβιότητας υλοποιήθηκε.

«Το κλειδί για την οικονομική ευημερία είναι η οργανωμένη δημιουργία της
δυσαρέσκειας ... Αν όλοι ήταν ικανοποιημένοι κανείς δεν θα ήθελε να αγοράσει το
νέο προϊόν».

Το 1932, ο Bernard London στο Μανχάταν, μεσίτης ακίνητων περιουσιών,
έκανε μια ριζοσπαστική πρόταση για το πώς να επανεκκινήσει την οικονομία και
πάλι μέσω της προγραμματισμένης απαξίωσης. Πολύ πιθανόν να ήταν η πρώτη φορά
που ο όρος προγραμματισμένη απαξίωση πράγματι είχε χρησιμοποιηθεί.

Η πρότασή του χτίστηκε πάνω στην υποχρεωτική προγραμματισμένη
απαξίωση η οποία θα ελέγχεται από την κυβέρνηση. Η πλειοψηφία των προϊόντων θα
έχουν διάρκεια ζωής με μια ορισμένη ημερομηνία λήξης.

Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η βιομηχανία στράφηκε  προς τους
καταναλωτές οι οποίοι θα έχουν κατεύθυνση και προσανατολισμό από έναν μηχανικό
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και έναν σχεδιαστή των προϊόντων που αγοράζουν σε όλα τα είδη της αγοραστικής
τους επιλογής, από οικιακές συσκευές μέχρι αυτοκίνητα, πάντα με γνώμονα οτι
κανένα προϊόν δεν θα διαρκέσει για πάντα μιας και στο μέλλον θα υπάρξει ένα
καινούργιο και καλύτερο μοντέλο να αγοράσουν.

Το 1960 ο Brook Stevens ανέφερε ότι «ολόκληρη η οικονομία μας βασίζεται
στην προγραμματισμένη απαξίωση, και θα πρέπει να το γνωρίζουμε από τώρα.
Κατασκευάζουμε καλά προϊόντα, θα προκαλέσουμε τους ανθρώπους να τα
αγοράσουν, και στη συνέχεια, το επόμενο έτος θα εισαγάγουμε σκόπιμα κάτι που θα
κάνει τα προϊόντα παλιά, ξεπερασμένα και παρωχημένα. Αυτά δεν θα είναι απλά
οργανωμένα απόβλητα αλλά  μια καλή συμβολή για την Αμερικανική οικονομία».

5.3 Μηχανισμοί της προγραμματισμένης βραχυβιότητας

Στην προγραμματισμένη βραχυβιότητα χρησιμοποιούνται τεχνικές  για να
περιορίσουν τεχνητά τη διάρκεια ζωής των βιομηχανικών προϊόντων, προκειμένου να
τονωθεί η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση. Αυτές οι τεχνικές μπορούν να
επιτευχθούν με πολλές μορφές και συνδυασμούς τους όπως περιγράφετε παρακάτω.

5.3.1 Απαξίωση στη λειτουργικότητα της συσκευής

Γενικά κάνεις δεν αναμένει τα προϊόντα να διαρκούν για πάντα και υπάρχει ένας
ορισμένος χρόνος ζωής. Το πρόβλημα προκύπτει όταν μια εταιρεία με εσκεμμένο
τρόπο, υποβαθμίζει τις προσδοκίες των καταναλωτών όταν το προϊόν της το
μετατρέπει σε μη κοινωνικά αποδεκτό προϊόν έτσι ώστε να μειώσει τη διάρκεια της
χρήσιμης ζωής του. Η απαξίωση της λειτουργικότητας εμφανίστηκε όταν οι
παραγωγοί  αναγνώρισαν το ποσοστό αποτυχίας των βιομηχανικών υλικών.

Είναι αποδεκτό  ότι μειώνοντας τη διάρκεια ζωής των προϊόντων κατά το
ήμισυ, οι καταναλωτές πρέπει να τα αγοράσουν δύο φορές πιο συχνά, αλλά είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν μόνο το μισό.

5.3.2 Απαξίωση στην επισκευή της συσκευής

Είναι σε μεγάλο βαθμό επαληθεύσιμη η απαξίωση της λειτουργικότητας σε μια
καθορισμένη διάρκεια ζωής σε μια συσκευή και συγκεκριμένα σε τμήματα που
απαρτίζουν τα προϊόντα. Το πρόβλημα είναι ότι οι εταιρείες που παρέχουν συχνά νέα
προϊόντα αποθαρρύνουν τους πελάτες να αντικαταστήσουν τμήματα που έχουν
εμφανίσει βλάβη με σκοπό να τους τροφοδοτήσουν με ένα καινούργιο προϊόν. Η τιμή
της αποκατάστασης μια βλάβης πλησιάζει την τιμή ενός νέου προϊόντος. Τέλος, η
επισκευή μια συσκευής δεν πρέπει να καταργείται επειδή η  εταιρεία παραγωγής
απλά θα σταματήσει να κατασκευάζει τα ανταλλακτικά του προϊόντος ώστε οι
καταναλωτές να καταργούν το προϊόν που κατέχουν με σκοπό να αγοράσουν ένα
άλλο ίσης αξίας.

Ιδιαίτερα αναφερόμαστε στις συχνές επικρίσεις για τους εκτυπωτές και τα
μελανοδοχεία/κασέτες γραφίτη. Στην περίπτωσή τους, μπορούμε πραγματικά να
πούμε ότι "έχουν σχεδιαστεί για να αποτύχουν". Κατασκευές, χτισμένα στην
απαξίωση από τους ίδιους τους κατασκευαστές, "έξυπνα ολοκληρωμένα κυκλώματα "
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που δεν επιτρέπουν στον εκτυπωτή να λειτουργεί μετά από καθορισμένη ποσότητα
τυπωμένων σελίδων. Ο εκτυπωτής διακόπτει την εκτύπωση και η επισκευή δεν είναι
δυνατό να πραγματοποιηθεί, έτσι όλοι οι καταστηματάρχες συμβουλεύουνε να
αγοράσετε ένα νέο εκτυπωτή.

5.3.3 Απαξίωση της απαρχαιωμένης  τεχνολογίας

Ένας άλλος τρόπος προγραμματισμένης βραχυβιότητας είναι η τεχνολογική
απαξίωση ή η απαξίωση που οφείλεται στις τεχνολογικές καινοτομίες. Σε αυτή την
περίπτωση, ένα υπάρχον προϊόν καθίσταται ξεπερασμένο όταν ένα νέο προϊόν
εισάγεται στην αγορά το οποίο εκτελεί την ίδια λειτουργία και καλύτερα. Εάν
υπάρχει καθαρή τεχνολογική καινοτομία, η λειτουργική απαξίωση θα είναι μόνο ως
προς το παρωχημένο από φυσική άποψη, και ως εκ τούτου ευεργετική. Σε μια άλλη
περίπτωση όμως, εάν οι νέες τεχνολογικές πτυχές είναι μόνο επιφανειακές, για να
πείσει τον καταναλωτή να αγοράσει κάτι με «υψηλότερες επιδόσεις" από ότι ο
καταναλωτής έχει τώρα, τότε μπορούμε να μιλάμε για  την προγραμματισμένη
βραχυβιότητα του.

Η επιφανειακή καινοτομία είναι πολύ εύκολη στην εποχή μας. Ηστρατηγική
των περισσότερων εταιρειών είναι πολύ σαφής, κάθε χρόνο ένα νέο καινούργιο
προϊόν προστίθεται στην αγορά χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια ουσιαστική αξία
στην καινοτομία του προϊόντος. Για παράδειγμα, στις ψηφιακές compact
φωτογραφικές μηχανές, οι κατασκευαστές προσπαθούν να πείσουν τους καταναλωτές
ότι περισσότερα καρέ (megapixels) σημαίνει καλύτερη ποιότητα εικόνας και θα
πρέπει να δαπανώνται τα χρήματά τους σε μια νέα φωτογραφική μηχανή με
περισσότερα megapixels και υψηλότερη ανάλυση. Εντούτοις, η υψηλότερη ανάλυση
μπορεί παραδόξως να οδηγήσει σε χαμηλότερη  ποιότητας εικόνας. Περισσότερα
megapixels σε ένα μικρό "τσιπ" όταν η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή
πολλαπλασιάζει περαιτέρω το αποτέλεσματηας πτωχής οπτικής ποιότητας και η
εικόνα που αναδύεται εμφανίζει διάφορα ελαττώματα εικόνας, όπως θόρυβο και
θάμπωμα. Τα megapixels επηρεάζουν το μέγεθος της εικόνας και όχι την ποιότητα
της εικόνας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η νέα φωτογραφική μηχανή σας
μπορεί να τραβάει χειρότερες φωτογραφίες από τη παλιά σας.

5.3.4 Απαξίωση στην λειτουργική αναβάθμιση.

Η τεχνολογική ανάπτυξη και οι πολλές και συχνές "αναβαθμίσεις" των εκδόσεων
των προϊόντων" επιτρέπουν στις επιχειρήσεις συνεχώς να διευρύνουν τον αριθμό των
χρήσεων ή τα οφέλη ενός προϊόντος (π.χ. προσθέτοντας κάμερα σε ένα κινητό
τηλέφωνο). Οι παραγωγοί έχουν την τάση να "υπερπληρούν" τα προϊόντα τους με την
αναβάθμιση των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, ακόμη και αν ορισμένοι
καταναλωτές θα ήθελαν να αγοράσουν απλά προϊόντα, αναγκάζονται κυρίως να
αγοράσουν την πλήρη έκδοση της μελλοντικής εκπλήρωσης στα προϊόντα τους. Η
απαξίωση είναι πιο αποτελεσματική όταν τα αυξανόμενα χαρακτηριστικά του νέου
προϊόντος είναι παγκοσμίως αποδεκτά και θεωρούνται ως ευεργετικά και επιθυμητά.

Επιπλέον, οι παραγωγοί αφαιρούν συχνά τα παλαιότερα προϊόντα από την αγορά
κατά την έναρξη της έκδοσης του πιο προηγμένου εναλλακτικού προϊόντος. Ως
αποτέλεσμα, η κατανάλωση της νέας έκδοσης μπορεί να γίνει υποχρεωτική
όταν καθίσταται απαραίτητο να αντικατασταθεί ένα δευτερεύον αντικείμενο ή μέρος
της συσκευής.
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5.3.5 Απαξίωση μέσω της ασυμβατότητας της τεχνολογίας.

Η τεχνολογική εξέλιξη σε συνδυασμό με την τεχνική ασυμβατότητα μεταξύ των
συστημάτων, όπου το υλικό αλλά και το λογισμικό  ενισχύουν την δυναμική της
απαξίωσης της συσκευής. Το γεγονός ότι πολλά ασύμβατα εξαρτήματα
κατασκευάζονται συχνά από την ίδια εταιρεία ή μέσω των θυγατρικών της ίδιας
εταιρείας, προσθέτει την υποψία ότι η απαξίωση έχει πράγματι προγραμματιστεί ή
ενσωματωθεί στην πολιτική της εταιρείας. Ένα απλό παράδειγμα στην περίπτωση
αυτή είναι η Microsoft και τα συστήματα λειτουργίας της. Αναγκάζει τους χρήστες σε
μετάβαση από την παλαιότερη έκδοση σε νέα, μόνο και μόνο επειδή το νέο δεν είναι
συμβατό με το παλαιότερο, ακόμη και αν το παλαιότερο είναι πιο ικανοποιητικό και
άνετο για τους χρήστες. Μπορείτε να αγοράσετε λογισμικό το οποίο είναι συμβατό με
τα Windows XP και εκπληκτικά το ίδιο το λογισμικό δεν θα είναι συμβατό με τα
Windows 7 που έπονται. Οι  προγραμματιστές του λογισμικού των προϊόντων κάνουν
τα προϊόντα τους πολύ συχνά ασυμβίβαστα για τον ίδιο λόγο.

Δεδομένου ότι αυτή η μορφή της προγραμματισμένης απαξίωσης που ασκείται
από τις εταιρείες μπορεί να θεωρηθεί λόμπι με τις νέες νομικές απαιτήσεις και
πρότυπα, εφόσον οι πελάτες πρέπει να αγοράσουν ένα νέο προϊόν για να μείνουν
εντός του νόμου.

5.3.6 Με σκοπιμότητα την απαξίωση

Η απαξίωση της επιθυμίας του καταναλωτή είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη
και η πιο αποτελεσματική μορφή της προγραμματισμένης απαξίωσης. Μπορείτε να
ακούσετε ανθρώπους να μιλούν για ψυχολογική, υφολογική, προοδευτική ή δυναμική
απαξίωση. Όλες όμως αντιπροσωπεύουν βασικά τους ίδιους  μηχανισμούς για να
αλλάζεις το στυλ και την εξωτερική εμφάνιση  του προϊόντος ως ένας τρόπος για να
χειραγωγήσουν τους καταναλωτές σε επαναλαμβανόμενες αγορές. Με την αλλαγή
του τρόπου που τα προϊόντα εμφανίζονται στους καταναλωτές, αυτοί  έχουν την τάση
να ενδιαφέρονται για τα προϊόντα που είναι απολύτως εναρμονισμένα με την τάση
της μόδας. Αυτή η υφολογική απαξίωση αντιγράφει το νόμο της μόδας.

Στην "χειραγώγηση" των προϊόντων πάνω στην οποία η υφολογική απαξίωση
είναι χτισμένη είναι σημαντικό να υποστηριχθεί με ειλικρίνεια ότι κανείς δεν είναι
υποχρεωμένος σε στιλιστικές αντικαταστάσεις για λόγους εμφάνισης και μόνο. Έτσι
συχνά η περίπτωση της απαξίωσης οδηγείται από τις ανησυχίες περισσότερο για τη
λειτουργική ή τεχνολογική απαξίωση που οδηγεί με την σειρά της στην
προγραμματισμένη βραχυβιότητα.
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5.4 Συμβολή των ηλεκτρομονωτικών υλικών στη βραχυβιότητα.

Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης των  ηλεκτρομονωτικών υλικών υπό
την επίδραση υψηλών ηλεκτρικών πεδίων, έχουν αποτελέσει τα τελευταία χρόνια
αντικείμενο έρευνας διεθνώς. Τα  ηλεκτρομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται  για
την διερεύνηση των φαινομένων που εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση είναι
κυρίως βιομηχανικά υλικά.

5.4.1 Στερεά μονωτικά

Στα στερεά μονωτικά, η ικανότητα δημιουργίας ιόντων είναι κατά πολύ
μικρότερη και η διάτρηση έχει σαν αποτέλεσμα κάποια μόνιμη βλάβη σε αυτά
(κάψιμο, τήξη, μηχανικές κακώσεις, κλπ). Επίσης, τα φαινόμενα που εκδηλώνονται
προ της διάσπασης των στερεών μονωτικών, καθώς και εκείνα κατά την επιφανειακή
διάσπαση ή την υπερπήδηση, προκαλούν συνήθως μόνιμες βλάβες σε βάρος της
διηλεκτρικής αντοχής των στερεών διηλεκτρικών. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα των
στερεών μονωτικών υλικών, να μην επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση, αλλά
να καταστρέφονται κατά τη διάσπαση ή να αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες (λόγω
επιφανειακής διάσπασης, υπερπήδησης και μερικών εκκενώσεων) είναι η βασική
δυσκολία για τη μελέτη του μηχανισμού της γήρανσης της διάσπασής τους.

Από τις διάφορες έρευνες, που έχουν γίνει, για τα φαινόμενα γήρανσης και
διάσπασης των στερεών μονωτικών υλικών μπορεί κανείς να ομαδοποιήσει τις
μεθόδους, που εφαρμόζονται, σε δύο βασικές θεωρίες: τη μακροσκοπική θεωρία των
φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών μονωτικών, και τη
κβαντομηχανική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση των στερεών
μονωτικών.

Σύμφωνα με τη μακροσκοπική θεωρία, τα αποτελέσματα των ερευνών
βασίζονται σε κάποιο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα, το οποίο πηγάζει συνήθως από
το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων με οπτικές παρατηρήσεις για την
εκδήλωση ακουστικών και φωτεινών φαινομένων, καθώς και αλλαγές στην επιφάνεια
του υλικού. Στην κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των
ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), κατά την εξαναγκασμένη
επιβράδυνσή τους στα ηλεκτρόδια. Πρόκειται δηλαδή για μία συσχέτιση των
φαινομένων προ και κατά τη διάσπαση, με το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, όπως για το εξαφθοριούχο θείο.

Η μακροσκοπική θεωρία των φαινομένων προ και κατά τη διάτρηση των
στερεών μονωτικών. Όπως προαναφέρθηκε, τα στερεά μονωτικά αποκτούν συνήθως
μόνιμες βλάβες προ της διάσπασης και καταστρέφονται κατά τη διάτρηση. Η ανάγκη
για να δοθεί μία εξήγηση στις παραπάνω αλλαγές των υλικών (προ και κατά τη
διάτρηση), οδήγησε στην αναζήτηση των διαφόρων παραγόντων, που τις προκαλούν.
Έτσι, από μετρήσεις, που έχουν γίνει σε διάφορα στερεά  μονωτικά (κυρίως
μετρήσεις της τάσης διάσπασης σε σχέση με το χρόνο και τη μορφή της τάσης), οι
οποίες έχουν συνδυαστεί με παρατηρήσεις σχετικά με την αλλαγή της μοριακής
δομής, που προκαλείται στα υλικά αυτά, θεωρείται ότι υπάρχουν οι παρακάτω
βασικοί παράγοντες μείωσης της σταθερότητας των μορίων τους:

α) οι απώλειες Joule,
β) οι δυνάμεις Coulomb,
γ) οι μερικές εκκενώσεις, και
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δ) η θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Οι αντίστοιχες προς τους παραπάνω παράγοντες θεωρητικές μορφές της διάτρησης
είναι :

α) η θερμική διάτρηση,
β) η ηλεκτρική διάτρηση (που διακρίνεται στη δενδροειδή και την

ηλεκτρομηχανική),
γ) η ηλεκτροχημική διάτρηση (ή γήρανση), και
δ) η θερμοχημική διάτρηση.

Στην πράξη βέβαια συνδυάζονται οι παράγοντες αυτοί και υποβοηθούνται από
διάφορες ειδικές συνθήκες που επικρατούν (μορφή ηλεκτρικού πεδίου, περιβάλλον
μέσο κλπ), έτσι ώστε η αλλαγή της μοριακής δομής να είναι κάποιο από κοινού
αποτέλεσμα τους.

5.4.2 Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των στερεών ηλεκτρομονωτικών υλικών
Η ανάγκη για την αξιόπιστη διαχρονική συμπεριφορά των διαφόρων μονωτικών

υλικών σε μία κατασκευή υψηλών τάσεων έχει οδηγήσει σε ορισμένα βασικά
κριτήρια αξιολόγησής τους, τα οποία δεν αφορούν μόνο τις ηλεκτρικές (ή
διηλεκτρικές) ιδιότητές τους, άλλα και άλλες ιδιότητες, που πρέπει να έχουν, ανάλογα
με την κατασκευή, όπως π.χ.: η θερμική αντοχή κατά την απαγωγή των απωλειών
Joule των αγωγών, η ψυκτική ικανότητα κατά τη σβέση του ηλεκτρικού τόξου σε
διακόπτες, η μηχανική αντοχή των μονωτήρων (π.χ. λόγω του βάρους της γραμμής),
η αντοχή κατά την εκδήλωση βραχυκυκλώματος, κλπ. Τα κριτήρια αυτά είναι:

α) H διηλεκτρική αντοχή

Η διηλεκτρική αντοχή (Εd) είναι ένας ορισμός για την αξιολόγηση των μονωτικών
υλικών, μέσω της ελάχιστης τιμής της πεδιακής για τη διάσπαση εντός ομογενούς
πεδίου.

β) Η σχετική διηλεκτρική σταθερά

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά (εr) δίνει το πόσο μεγαλύτερη είναι η χωρητικότητα
μίας διάταξης συγκριτικά προς εκείνη στο κενό ή στον αέρα. Οι σχετικές
διηλεκτρικές σταθερές των διαφόρων μονωτικών, που συνθέτουν μία μόνωση (π.χ.
περιελίξεις μετασχηματιστών και μονώσεις καλωδίων), θα πρέπει να επιλέγονται
κατά τρόπο, ώστε να εξομαλύνεται το πεδίο στις διαχωριστικές επιφάνειές τους, για
να μη διευκολύνεται η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων.

Ο συνδυασμός του χαρτιού με το μονωτικό λάδι είναι μία μόνωση, που
χρησιμοποιείται ευρύτατα στην πράξη, γιατί τα δύο αυτά μονωτικά έχουν την ίδια
περίπου σχετική διηλεκτρική σταθερά με αποτέλεσμα να μη συμβαίνει ουσιαστικά
διάθλαση των γραμμών στη διαχωριστική επιφάνειά τους, και το λάδι εμποτίζει το
χαρτί, ώστε να αποκλείεται έτσι η ύπαρξη του αέρα, ο οποίος μόνο προβλήματα θα
μπορούσε να δημιουργήσει, λόγω της μικρής του διηλεκτρικής αντοχής (κυρίως
βλάβες στην επιφάνεια του χαρτιού από μερικές εκκενώσεις ή διάσπασης σε
φυσαλίδες του αέρα).
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γ) Ο συντελεστής απωλειών (tgδ)

Σε μία μόνωση, που παρεμβάλλεται μεταξύ ηλεκτροδίων με σκοπό τη δημιουργία
ενός ηλεκτροστατικού πεδίου, υπάρχουν πάντοτε απώλειες ενέργειας, οι οποίες υπό
εναλλασσόμενη τάση οφείλονται :

1. Στην κατανάλωση ενέργειας κατά τη διαρκή εναλλαγή της φοράς της
ηλεκτρικής ροπής των δίπολων στο ρυθμό της εναλλαγής της
πολικότητας της εναλλασσόμενης τάσης, και

2. Στην πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα, που έχουν τα μονωτικά
υλικά.

Έτσι, ο μονωτής έχει, εκτός από το χωρητικό ρεύμα ΙC και ένα ρεύμα διαρροής
ΙR. Στην πράξη το ρεύμα διαρροής αυξάνει, γιατί η αγωγιμότητα του μονωτή γίνεται
μεγαλύτερη, όπως συμβαίνει π.χ. κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων, και τη
θερμική καταπόνηση του μονωτή από τις απώλειες των αγωγών.

Στο σχήμα 2 δίνεται το ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με ομοιογενές
διηλεκτρικό και απώλειες (λόγω της αγωγιμότητάς του G).

Ο συντελεστής απωλειών:

C
G

I
Itg

C

R


 

είναι ένα κριτήριο αξιολόγησης του διηλεκτρικού (ή μίας μονωτικής διάταξης
γενικότερα), γιατί δίνει πληροφορίες για την αγωγιμότητά του. Όπως φαίνεται στο
σχήμα 3 η tgδ αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία.

Σχήμα 1: Τάξη μεγέθους της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας
διαφόρων κατηγοριών υλικών

Σχήμα 2: Ισοδύναμο κύκλωμα ενός πυκνωτή C με
απώλειες λόγω της αγωγιμότητας G του
διηλεκτρικού του
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Οι απώλειες Joule (PW) στην αγωγιμότητα G είναι :
 tgPtgCUGUUIP BRW  22

όπου PB η άεργος ισχύς (ισχύς στην χωρητικότητα C).
Αν υποθέσουμε ότι, ο παραπάνω πυκνωτής αποτελείται από δύο επίπεδες πλάκες

διατομής Α σε απόσταση d και ότι ο μεταξύ τους χώρος καταλαμβάνεται από ένα
μονωτικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά ε, τότε η τιμή της χωρητικότητας C είναι :

d
AC r 0

Για την αγωγιμότητα G του παραπάνω πυκνωτή ισχύει η σχέση :

d
AG 

όπου σ η ειδική αγωγιμότητα του διηλεκτρικού. Για τις απώλειες του πυκνωτή αυτού
ισχύει :

 tg
d
AUPW  2

ή πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με d:
    VtgdUAdtgdUPW   22 /)(/

όπου V o όγκος του διηλεκτρικού.

Αν θεωρήσουμε ότι ο στοιχειώδης όγκος dV μίας τυχαίας διάταξης ηλεκτροδίων
είναι ένας μικρός πυκνωτής επιπέδων πλακών, τότε οι απώλειες Joule της διάταξης
είναι:

    dVEtgdVdUtgPW
22/ 

Από την παραπάνω σχέση μπορεί να υπολογίσει κανείς εύκολα τις απώλειες
Joule μίας μόνωσης. Για ένα καλώδιο π.χ. κυκλικής διατομής (με εξωτερική ακτίνα
R2, ακτίνα του αγωγού R1 και μήκος l), που έχει ένα διηλεκτρικό ε πάχους R2-R1
έχουμε:

 12 /ln RRr
UE 

Οι απώλειες Joule του διηλεκτρικού του καλωδίου θα είναι επομένως:
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Οι απώλειες Joule (PW) στην αγωγιμότητα G είναι :
 tgPtgCUGUUIP BRW  22

όπου PB η άεργος ισχύς (ισχύς στην χωρητικότητα C).
Αν υποθέσουμε ότι, ο παραπάνω πυκνωτής αποτελείται από δύο επίπεδες πλάκες

διατομής Α σε απόσταση d και ότι ο μεταξύ τους χώρος καταλαμβάνεται από ένα
μονωτικό με σχετική διηλεκτρική σταθερά ε, τότε η τιμή της χωρητικότητας C είναι :

d
AC r 0

Για την αγωγιμότητα G του παραπάνω πυκνωτή ισχύει η σχέση :

d
AG 

όπου σ η ειδική αγωγιμότητα του διηλεκτρικού. Για τις απώλειες του πυκνωτή αυτού
ισχύει :

 tg
d
AUPW  2

ή πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας με d:
    VtgdUAdtgdUPW   22 /)(/

όπου V o όγκος του διηλεκτρικού.

Αν θεωρήσουμε ότι ο στοιχειώδης όγκος dV μίας τυχαίας διάταξης ηλεκτροδίων
είναι ένας μικρός πυκνωτής επιπέδων πλακών, τότε οι απώλειες Joule της διάταξης
είναι:

    dVEtgdVdUtgPW
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δ) Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα

Τα ηλεκτρομονωτικά υλικά έχουν μία πολύ μικρή ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα
που εξαρτάται γενικά από τις συνθήκες λειτουργίας τους (τιμή της πεδιακής έντασης,
θερμοκρασία, υγρασία, κλπ). Η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι επομένως ένα
σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης των διηλεκτρικών, γιατί εκφράζει τους ελεύθερους
ηλεκτρικούς φορείς.

Η αύξηση της ειδικής ηλεκτρικής αγωγιμότητας στα στερεά μονωτικά, σε τιμές
πεδίου, που η καταπόνηση του διηλεκτρικού μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μόνο
θερμική, δίνεται από την σχέση:

 ee kTW
0

/
0  

όπου
σ0 : η ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα για διαφορά θερμοκρασίας θ ως προς το περιβάλλον
σ : η αρχική ειδική ηλεκτρική αγωγιμότητα
W : η ενέργεια ενεργοποίησης (ενέργεια για τη μεταφορά ηλεκτρονίων από τη ζώνη

σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας)
k : η σταθερά Bolzmann (1,3710-23 Ws/°K)
T : η απόλυτη θερμοκρασία
β : ένας συντελεστής του υλικού (π.χ. για το presspan β0,02)

Από έρευνες σε οργανικά στερεά μονωτικά συμπεραίνεται, ότι η ειδική
ηλεκτρική αγωγιμότητα αυξάνει απότομα με την ενέργεια των μερικών εκκενώσεων.
Έχει διαπιστωθεί ότι η τιμή της πεδιακής έντασης είναι καθοριστική για την τιμή σ.
Μία τιμή πεδιακής έντασης χαρακτηρίζεται ως χαμηλή όταν δεν εκδηλώνονται
μερικές εκκενώσεις, ή έστω όταν οι μερικές εκκενώσεις συμμετέχουν μόνο στην
αύξηση των απωλειών Joule. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω π.χ. του μεγάλου πάχους
του διηλεκτρικού, ή της μικρής τιμής της εφαρμοζόμενης τάσης. Για μεγαλύτερες
τιμές της πεδιακής έντασης από προηγουμένως, η τιμή της ειδικής ηλεκτρικής
αγωγιμότητας οφείλεται κυρίως στις μερικές εκκενώσεις. Έχει διαπιστωθεί, ότι στην
περίπτωση αυτή συμβαίνει ιονισμός με κρούσεις, όπως στα ιονισμένα αέρια και ότι
δεν ισχύει η σχέση.

Για την αύξηση της τιμής σ, από τις απώλειες του διηλεκτρικού και τις μερικές
εκκενώσεις, έχει διατυπωθεί η σχέση:

20 )1(
)exp(

E







όπου Ε η πεδιακή ένταση στο τμήμα του υλικού, που δεν εκδηλώνονται μερικές
εκκενώσεις (το οποίο χαρακτηρίζεται ως υγιές τμήμα) και δ ένας συντελεστής, που
εκφράζει τη συμμετοχή των ανομοιογενειών του υλικού στη διαμόρφωση της τιμής σ.
Για το ομοιογενές υλικό είναι δ=0, διαφορετικά ισχύει δ>0.

H αγωγιμότητα τέλος των μονωτικών υλικών αυξάνει όταν προσβάλλονται με
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Η ακτινοβολία Χ ειδικότερα μπορεί να μετατρέψει
ένα μονωτή σε αγωγό. Φαίνεται ότι η ακτινοβολία προκαλεί διαχωρισμό των
ηλεκτρονίων από τους μητρικούς τους πυρήνες και ανύψωση των ελεύθερων
ηλεκτρονίων σε υψηλότερο ενεργειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα την αύξηση της
αγωγιμότητας των μονωτικών. Το φαινόμενο αυτό, που είναι γνωστό ως επαγόμενη
αγωγιμότητα, αποτελεί πρόβλημα στις διαστημικές κατασκευές, λόγω του υψηλού
ποσοστού κοσμικής ακτινοβολίας.
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ε) Ο συντελεστής ε tgδ

Από τις σχέσεις έχουμε για ένα πυκνωτή επίπεδων πλακών:





0

tgr

ή με ε = ε0 εr:




  tg

Στο σχήμα 4 δίνεται η γραφική παράσταση της χαρακτηριστικής κατά την
παραπάνω σχέση. Το γινόμενο εtgδ χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των
μονωτικών υλικών.

Υποτίθεται ότι η τιμή σ είναι σταθερή με τη θερμοκρασία.

Υλικό Πάχος μόνωσης

[mm]
εtgδ

Λάδι μετασχηματιστών 0,0040,0046
Πορσελάνη 0,53 0,0850,16
Στεατίτης 0,53 0,0060,02
Γυαλί <1
Χαρτόνι 0,51,5 0,030,1
Glimmer 0,010,1 0,0090,012

Πίνακας 5:1 Τάξη μεγέθους των τιμών εtgδ για ορισμένα διηλεκτρικά σε
θερμοκρασία 20°C

Από τις σχέσεις έπεται ότι ο συντελεστής εtgδ του ομοιογενούς στερεού
μονωτικού υλικού (ή γενικότερα του στερεού διηλεκτρικού όταν δεν εκδηλώνονται
σε αυτό μερικές εκκενώσεις, π.χ. λόγω U<Uα) αυξάνει εκθετικά με τη θερμοκρασία:






 etg 0

Αν θεωρήσουμε την τιμή ε ως σταθερή, τότε από την παραπάνω σχέση έπεται ότι
η αύξηση της tgδ είναι εκθετική.

Για την αύξηση της τιμής εtgδ στην περιοχή του στερεού μονωτικού, όπου οι
μερικές εκκενώσεις στην αύξηση των απωλειών Joule, έχουμε αντίστοιχα

 2
0

1 E
etg










Σχήμα 4: ε tgδ=f(ω) για το ομοιογενές μονωτικό
υλικό



80

στ) Η επιφανειακή αγωγιμότητα

Η διηλεκτρική αντοχή των στερεών μονωτικών μειώνεται, όταν η επιφάνειά τους
περιλαμβάνει ξένες επικαθίσεις (σκόνη, υγρασία, κλπ). Το ίδιο συμβαίνει όταν
καταπονηθεί θερμικά η επιφάνεια. Έχει διαπιστωθεί, ότι στα φαινόμενα, που
εκδηλώνονται στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών κατά την ηλεκτρική
καταπόνησή τους (κυρίως αύξηση των απωλειών Joule και μερικές εκκενώσεις),
συμμετέχει η επιφάνειά τους σε πάχος μέχρι 30Å. Γι` αυτό, η επιφανειακή
αγωγιμότητα είναι ένα κριτήριο για την προδιάθεση των διαφόρων στερεών
διηλεκτρικών στην εκδήλωση των παραπάνω φαινομένων. Επειδή οι παράγοντες, που
προκαλούν αύξηση της επιφανειακής αγωγιμότητας ποικίλουν (ανάλογα με τις
συνθήκες λειτουργίας), η ειδική επιφανειακή αγωγιμότητα δεν είναι κάποια σταθερά
των στερεών μονωτικών. Η επιφανειακή αγωγιμότητα έχει συσχετιστεί με έννοιες,
που αφορούν την αντοχή των στερεών μονωτικών από τις καταπονήσεις στην
επιφάνειά τους (όπως: αντοχή σε ρεύμα διαρροής, αντοχή σε ηλεκτρικό τόξο,
δυνατότητα απομάκρυνσης των επικαθίσεων κατά τη βροχή κλπ.), που ενδιαφέρουν
στην πράξη για την κατασκευή π.χ. μονωτήρων και φλογοθαλάμων διακοπτών. Με
κριτήριο π.χ. τη μείωση του ποσοστού της σκόνης συμπεραίνει κανείς, ότι οι
μονωτήρες πορσελάνης χρησιμοποιούνται ως εξωτερικού χώρου, έναντι των
μονωτήρων ρητίνης (που χρησιμοποιούνται ως εσωτερικού χώρου), γιατί η επιφάνειά
τους διευκολύνει περισσότερο στην απομάκρυνση της σκόνης κατά τη βροχή.

ζ) Ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας

H θερμική καταπόνηση των μονωτικών υλικών σχετίζεται με την αύξηση του
αριθμού των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στις θέσεις, όπου η πεδιακή ένταση
έτυχε να είναι αυξημένη (όπως π.χ.: ανομοιογένειες στον όγκο ή στην επιφάνεια των
στερεών μονωτικών, ανεπιθύμητα αιωρούμενα σωματίδια στο λάδι). Η θερμότητα για
την εκδήλωση των παραπάνω θέσεων διαταραχής υπάρχει πάντοτε κατά τη
λειτουργία των διαφόρων κατασκευών (π.χ.: απώλειες Joule των αγωγών, απώλειες
σιδήρου, θερμότητα στις επαφές των διακοπτών, κλπ.). Επειδή γενικά ισχύει, ότι η
θερμική ειδική αγωγιμότητα (λ) συμβαδίζει με την ηλεκτρική ειδική αγωγιμότητα, η
τιμή λ είναι (όπως και η τιμή σ) ένα κριτήριο για την αξιολόγηση των μονωτικών
υλικών. Στον πίνακα δίνονται τιμές του συντελεστή λ για διάφορα διηλεκτρικά.

Στις προδιαγραφές ΙΕC και VDE γίνεται μία διαβάθμιση των στερεών μονωτικών
ως προς τη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία  λειτουργίας τους. Πρόκειται για
κατηγορίες (ή κλάσεις) των υλικών αυτών, που διευκολύνουν στην πράξη για τη
διάρκεια ζωής τους.

Υλικό Πάχος μόνωσης

[mm]

λ








 
gradcm
cmW

2

Πορσελάνη 0,53 0,0080,015
Στεατίτης 0,53 0,020,026
Γυαλί <1 0,00750,012
Ξύλο <3 0,0010,002
Χαρτόνι 0,31,5 0,003
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Σκληρό ελαστικό <3 0,001
Glimmer <0,5 0,003
Χαρτί στο λάδι <2 0,0140,03

Πίνακας 5:2 Τιμές του συντελεστή ειδικής θερμικής αγωγιμότητας (λ) για
ορισμένα μονωτικά υλικά

Για την επίδραση της θερμοκρασίας στη διάρκεια ζωής των στερεών μονωτικών
υλικών έχουν γίνει αρκετές έρευνες, που δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις
πρακτικές εφαρμογές. Οι χαρακτηριστικές π.χ. κατά τα σχήματα δίνουν τη διάρκεια
ζωής του χαρτιού, ανάλογα με τη θερμοκρασία θ. Από τη μαθηματική προσέγγιση
των χαρακτηριστικών αυτών (μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή) ισχύουν αντίστοιχα οι
σχέσεις:

1) διάρκεια ζωής σε έτη     :
 00736482,021015242,1 et

2) διάρκεια ζωής σε μήνες  :
 01838,021054429,1 et

3) διάρκεια ζωής σε ημέρες :
00483647,021078848,1  et

Έτσι, επειδή το χαρτί μαζί με το λάδι αποτελούν κυρίως τη μόνωση ενός
μετασχηματιστή υψηλής τάσης (μετασχηματιστής μεταφοράς ή διανομής ή
μέτρησης), μπορεί κανείς να εκτιμήσει (μετά από μετρήσεις στα πλαίσια των
προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης) τον μέγιστο υπολειπόμενο χρόνο ζωής

Σχήμα 5 : Διάρκεια ζωής του χαρτιού, ανάλογα με τη θερμοκρασία
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του. Αν θεωρηθεί η μεταβολή της τιμής ε πολύ μικρή συγκριτικά  προς εκείνη της
μεταβολής της tgδ (λόγω επικαθίσεων αιωρούμενων σωματιδίων στο χαρτί, που
δημιουργούνται ως ανεπιθύμητες προσμείξεις στο λάδι), τότε με μέτρηση της tgδ
(μετά από αφύγρανση και πλήρωση του μετασχηματιστή με λάδι, υπό συνθήκες
κενού), από τις σχέσεις έχουμε:





*)/ln( tgtg



όπου tgδ* ο αρχικός συντελεστής απωλειών (όταν ο μετασχηματιστής εγκαταστάθηκε
στο δίκτυο για πρώτη φορά). Για τον συντελεστή β μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει :
β0,02.

η) Η μηχανική αντοχή

Σε αρκετές κατασκευές ενδιαφέρουν (εκτός από τις ηλεκτρικές ιδιότητες των
στερεών μονωτικών) και οι μηχανικές ιδιότητές τους, όπως π.χ.: τα πλαστικά μέρη
του μηχανισμού περιστροφής ενός ασφαλειοαποζεύκτη σε ένα πίνακα μέσης τάσης, η
αντοχή σε εφελκυσμό ενός μονωτικού, η δύναμη τάνυσης σε μονωτήρες των
γραμμών μεταφοράς, κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται το στερεό μονωτικό ως
ένα "μηχανολογικό εξάρτημα", οπότε ισχύουν για τον υπολογισμό του οι κανόνες της
μηχανικής αντοχής των υλικών.

Συχνά ενδιαφέρει η μηχανική σε πλήρεις κατασκευές, που περιλαμβάνουν
στερεά μονωτικά, όταν αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τη διηλεκτρική αντοχή από την
εξάσκηση μεγάλων δυνάμεων ηλεκτρικής προέλευσης, όπως συμβαίνει κατά το
βραχυκύκλωμα (π.χ.: πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστές μεταφοράς και
διανομής, μετασχηματιστές μέτρησης στο δίκτυο υψηλών τάσεων, διακόπτες υψηλών
τάσεων, κλπ). Οι δυνάμεις αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποστάσεις μόνωσης και
να γίνουν αιτία καταστροφής της κατασκευής, όταν δεν υπάρχει η απαιτούμενη
μηχανική αντοχή κατά το βραχυκύκλωμα. Η μόνωση π.χ. ενός διακόπτη υψηλής
τάσης δεν εξασφαλίζεται μόνο με επιλογή των σωστών αποστάσεων μόνωσης, προς
δημιουργία ηλεκτροστατικού πεδίου, όταν η επιδίωξη αυτή δεν συνδυάζεται με την
απαιτούμενη μηχανική αντοχή, που  θα διασφαλίζει την ικανότητα μόνωσης μέχρι να
διακοπεί το βραχυκύκλωμα από το μέσο προστασίας του δικτύου. Οι ατέλειες που
προϋπάρχουν μέσα στο υλικό ή που δημιουργούνται από εξωτερικούς παράγοντες και
τη διάβρωση μεγαλώνουν όταν η κατασκευή μας καταπονείται και αυτό έχει ως
αποτέλεσμα τη συνολική γήρανση της κατασκευής και συχνά σε αστοχία υλικού
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5.4.3 Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των υγρών ηλεκτρομονωτικών υλικών

Τα υγρά μονωτικά υλικά έχουν αρκετά μεγαλύτερη διηλεκτρική αντοχή από ότι
τα αέρια σε ατμοσφαιρική πίεση. Η σημασία τους στις πρακτικές εφαρμογές είναι
μεγάλη γιατί έχουν τα παρακάτω γνωρίσματα:

α) Μεγάλο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (0,310-3 cal/cms°C), με
αποτέλεσμα να διευκολύνουν την απαγωγή θερμότητας, η οποία
δημιουργείται στους αγωγούς, τις επαφές διακοπτών και τους σιδηροπυρήνες
μετασχηματιστών.
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Ο έλεγχος της διηλεκτρικής αντοχής των μονωτικών ελαίων γίνεται με ειδικές

συσκευές. Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, καθώς και η
διαδικασία δοκιμής, καθορίζονται ανάλογα με τον κανονισμό που θα γίνουν οι
δοκιμές (VDE 0370/10 66, B.S.S 148-195, A.S.T.M D870-49, C.E.I. 10-1 VI 1953).
Γι' αυτό, όταν δίνονται τα αποτελέσματα ενός ελέγχου, είναι απαραίτητο να γίνεται
αναφορά στον κανονισμό δοκιμών (π.χ. 50kV κατά VDE). Στα μονωτικά υγρά
ανήκουν επίσης υδρογονάνθρακες οι οποίοι έχουν υποστεί χλωρίωση (το χλώριο έχει
αντικαταστήσει μεμονωμένα άτομα υδρογόνου), όπως: το Askarel, το pyranol, το
Nepdin κλπ. Τα μονωτικά αυτά είναι άκαυστα και έχουν περίπου διπλάσια έως
τριπλάσια διηλεκτρική σταθερά ως προς το μονωτικό έλαιο. Δεν χρησιμοποιούνται
πλέον, γιατί περιέχουν τοξικά συστατικά, που μετατρέπονται βιολογικά στη φύση σε
επικίνδυνες ουσίες.

Μία άλλη κατηγορία συνθετικών μονωτικών υγρών είναι υδρογονάνθρακες που
έχουν υποστεί φθορίωση. Η διηλεκτρική σταθερά τους είναι μεγαλύτερη από εκείνη
του μονωτικού ελαίου. Δεν προκαλούν φθορές στα στερεά μονωτικά και είναι
άκαυστα υλικά. Η εφαρμογή τους είναι πρακτικά ανύπαρκτη λόγω του μεγάλου
κόστους τους.

Ένα άλλο υγρό μονωτικό είναι το σιλικονούχο έλαιο (υδρογονάνθρακες που
περιλαμβάνουν πυρίτιο). Είναι εύφλεκτο υλικό και γι' αυτό έχει πολύ περιορισμένη
πρακτική εφαρμογή.

Σχήμα 7 : Μεταβολή της tgδ των μονωτικών ελαίων ανάλογα
με τη θερμοκρασία και τη συχνότητα

Σχήμα 6: Μείωση της διηλεκτρικής αντοχής του μονωτικού
ελαίου ανάλογα με το ποσοστό του νερού
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5.4.4 Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των αέριων ηλεκτρομονωτικών υλικών
Από τα εκατομμύρια χιλιόμετρα των εναέριων γραμμών γίνεται φανερό ότι ο

ατμοσφαιρικός αέρας είναι το περισσότερο χρησιμοποιούμενο μονωτικό της
κατηγορίας αυτής. Αποτελεί επίσης τη μόνωση ενός πολύ μεγάλου αριθμού
ηλεκτροτεχνικών κατασκευών, όπως: διακόπτες μέσης τάσης (αποζεύκτες, γειωτές,
διακόπτες φορτίου και ασφαλειοαποζεύκτες), πίνακες μέσης τάσης, αυτόματοι
διακόπτες του δικτύου μεταφοράς της ενέργειας (διακόπτες υπό πίεση 20
ατμοσφαιρών), κλπ.

Η διηλεκτρική αντοχή του αέρα μεταβάλλεται σε συνδυασμό με την εκάστοτε
επικρατούσα πίεση και θερμοκρασία διηλεκτρική του σταθερά διαφέρει ελάχιστα από
τη μονάδα και πρακτικά μπορεί να θεωρηθεί ίση με εκείνη του κενού χώρου.

Ένα άλλο σπουδαίο αέριο μονωτικό είναι το εξαφθοριούχο θείο (SF6), που
χρησιμοποιείται κυρίως σε διακόπτες και πίνακες υψηλής τάσης ως μονωτικό και
ψυκτικό μέσο. Είναι άχρωμο, άοσμο, άφλεκτο, χημικά αδρανές και μη τοξικό. Υπό τη
δράση ηλεκτρικού τόξου, το SF6 αποσυντίθεται σε αέρια (θειούχα φθορίδια) και σε
στερεά προϊόντα υπό μορφή σκόνης (μεταλλικά φθορίδια). Τα αέρια προϊόντα είναι
εν μέρει διαβρωτικά, όταν υπάρχει υγρασία, αλλά τόσο η καθαρότητα του αερίου όσο
και ειδικά φίλτρα εκμηδενίζουν τον κίνδυνο διάβρωσης.

Στην ατμοσφαιρική πίεση, η διηλεκτρική αντοχή του SF6 είναι περίπου
τριπλάσια από την αντίστοιχη του αέρα ή του αζώτου.

Στην ατμοσφαιρική πίεση το SF6 έχει τη μισή διηλεκτρική αντοχή από τα
μονωτικά έλαια, αλλά σε υψηλότερες πιέσεις υπερέχει. Το αέριο αυτό είναι
εξαιρετικό υλικό για τη σβέση τόξων, γιατί αφ’ ενός διευκολύνει τη διακοπή τους και
αφ’ ετέρου δεν επιτρέπει την επαφή τους.

Άλλα αέρια μονωτικά υλικά είναι το άζωτο, τα ευγενή αέρια, με τάση διάσπασης
πολύ μικρότερη της αντίστοιχης του αέρα, καθώς και ο εξαφθοριούχος άνθρακας
(C2F6). O τελευταίος είναι αέριο μη εύφλεκτο, αντιεκρηκτικό και μη τοξικό.

Στις σύγχρονες εφαρμογές κρυογενικών καλωδίων έχουν χρησιμοποιηθεί σαν
μονωτικά σε υγροποιημένη μορφή το άζωτο και το υδρογόνο. Τα υλικά αυτά έχουν
χαρακτηριστικές διάσπασης και απωλειών υπέρτερες από τις χαρακτηριστικές των
συνδυασμών χάρτου-ελαίου. Τονίζεται όμως ότι τόσο η κρυογενική παραγωγή όσο
και η κρυογενική μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκονται ακόμα στα επίπεδα της
έρευνας.



86

5.5 Γήρανση των ηλεκτροτεχνικών υλικών

5.5.1 Οι Αιτίες της Γήρανσης μιας Κατασκευής

Οι κυριότερες αιτίες γήρανσης και μείωσης της αντοχής μιας κατασκευής είναι:

 Η παρουσία ατελειών ή ελαττωμάτων στο υλικό
 Η παρουσία μικρορωγμών στο υλικό
 Η περιοδική ή επαναλαμβανόμενη φόρτιση της κατασκευής
 Η διάβρωση από υγρά η αέρια
 Οι ακτινοβολίες
 Οι μεταβολές της θερμοκρασίας κα

5.5.2 Η διάσπαση των στερεών μονωτικών

Σύμφωνα με την αναφορά που κάναμε για τα μονωτικά υλικά η γήρανση αυτών
επιτυγχάνεται με την ικανότητα δημιουργίας ιόντων που είναι κατά πολύ μικρότερη
και η διάτρηση έχει ως αποτέλεσμα κάποια μόνιμη βλάβη σε αυτά (κάψιμο, τήξη,
μηχανικές κακώσεις κλπ). Επίσης, τα φαινόμενα που εκδηλώνονται προ της
διάσπασης των στερεών μονωτικών, καθώς και εκείνα κατά την επιφανειακή
διάσπαση ή την υπερπήδηση, προκαλούν συνήθως μόνιμες βλάβες σε βάρος της
διηλεκτρικής αντοχής των στερεών διηλεκτρικών. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα των
στερεών μονωτικών υλικών, να μην επανέρχονται στην αρχική τους κατάσταση,
αλλά να καταστρέφονται κατά τη διάσπαση ή να αποκτούν συνήθως μόνιμες βλάβες
(λόγω επιφανειακής διάσπασης, υπερπήδηση και μερικών εκκενώσεων) είναι η
βασική δυσκολία για τη μελέτη του μηχανισμού γήρανσης και διάσπασης τους.
.

Σχήμα 8 : Η απώλεια της μονωτικής ικανότητας ενός στερεού μονωτικού μπορεί να
γίνει με ηλεκτρική διάσπαση του υλικού ή με υπερπήδηση που εκδηλώνεται με
ρεύμα ερπυσμού και με  διάσπαση του αέρα.

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το μηχανισμό της γήρανσης των
μονωτικών υλικών θα πάρουμε ως παράδειγμα τον ηλεκτρικό μονωτήρα των
γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
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.

Σχήμα 8 : Η απώλεια της μονωτικής ικανότητας ενός στερεού μονωτικού μπορεί να
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5.5.3 Ο μηχανισμός της υπερπήδησης στους ηλεκτρικούς μονωτήρες
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στο σχηματισμό ξηρών ζωνών ή περιοχών υψηλής αντίστασης. Οι ξηρές ζώνες
τείνουν να συγκρατούν το ρεύμα διαρροής και συγχρόνως υφίστανται την μέγιστη
επιφανειακή καταπόνηση (πτώση τάσης στην επιφάνεια του μονωτήρα).

Έχει αποδειχθεί ότι η τάση με την οποία καταπονείται μία ξηρή ζώνη
σταθεροποιείται ελαφρώς κάτω από το επίπεδο που απαιτείται για να ενεργοποιηθεί
μία εκκένωση μέσα από τον αέρα. Αν αυτή η λεπτή ισορροπία διαταραχθεί, τότε θα
συμβεί εκκένωση κατά μήκος της ξηρής ζώνης και η περαιτέρω μεταφορά του
επιφανειακού παλμού ρεύματος θα περιορίζεται μόνο από την αντίσταση της
υπόλοιπης ρυπαρής επιφάνειας. Η διάδοση των εκκενώσεων κατά μήκος των ξερών
ζωνών εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η ανομοιομορφία της επιφανειακής
ρύπανσης, η ειδική αντίσταση των επικαθίσεων και η τιμή του ρεύματος κορυφής
της διαρροής.

Οι μονωτήρες εξετάζονται χρησιμοποιώντας την μέθοδο αλατούχου ομίχλης και
ένα στρώμα επικαθίσεων στερεών ρύπων (μέθοδος Kieselguhr).

5.5.4 Η επιφανειακή διάσπαση

Η εκδήλωση μερικών εκκενώσεων στη διαχωριστική επιφάνεια του
συνδυασμού στερεό μονωτικό – αέριο μονωτικό, ή του συνδυασμού στερεό
μονωτικό – υγρό μονωτικό θα οδηγήσει σε επιφανειακή διάσπαση, όταν μία ομάδα
ελεύθερων ηλεκτρονίων ( η οποία με βάση τις οπτικές παρατηρήσεις, μπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι μια διαδρομή της δενδροειδούς φωτεινής ακτινοβολίας, που
εκδηλώνεται) θα προκαλέσει μείωση της απόστασης μεταξύ των ηλεκτροδίων
(δηλαδή μείωση της απόστασης μόνωσης), ώστε τελικά να συμβεί ένας οχετός
διάσπασης στην επιφάνεια του στερεού (επιφανειακή διάσπαση), ή στο περιβάλλον
μέσο (υπερπήδηση).

Από πειράματα είναι γνωστό, ότι στα φαινόμενα παραγωγής ελεύθερων
ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια) στην επιφάνεια των στερεών μονωτικών,
συμμετέχει και η ίδια η επιφάνεια. Έτσι, εκτός από τις εξωτερικές μερικές
εκκενώσεις (οι οποίες οφείλονται  σε ξένες επικαθίσεις και έχουν συνήθως τον
κυρίαρχο ρόλο στην μείωση της διηλεκτρικής αντοχής στην επιφάνεια), μπορεί
κανείς να υποθέσει ότι εκδηλώνονται και άλλοι παράγοντες όπως οι απώλειες Joule
και οι δυνάμεις Coulomb.

Η ρύπανση στην επιφάνεια ενός στερεού μονωτικού (π.χ. ενός μονωτήρα σε
μία γραμμή μεταφοράς) μπορεί να οφείλεται σε αλατούχες επικαθίσεις των οποίων η
πυκνότητα εξαρτάται από την απόσταση από ακτές, τους πνέοντας ανέμους της
περιοχής, την ύπαρξη χημικών συστατικών προερχόμενων από πλησίον κείμενες
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βιομηχανίες, σκόνη άμμο, και αλατούχες ενώσεις σε περιοχές ερήμων. Η ρύπανση
αυτή είναι δυνατόν να ενεργοποιηθεί με λίγη βροχή, με την παρουσία ομίχλης ή με
αυξημένα ποσοστά υγρασίας. Η τελευταία μπορεί να προξενήσει σοβαρότερα
λειτουργικά προβλήματα στους μονωτήρες από μία δυνατή βροχή, λόγω των
επιφανειακών διασπάσεων.

Σχήμα 9 : Διάβρωση μονωτήρα μετά από έκθεση διάρκειας 3 μηνών σε περιβάλλον
αλάτων και έντονης ρύπανσης.

5.5.5 Η ηλεκτρική διάσπαση

Στο σχήμα 10 δείχνεται η μορφή της καμπύλης μεταβολής της έντασης του
ρεύματος, που διαρρέει ένα αέριο, υγρό ή στερεό μονωτικό σώμα, σε συνάρτηση με
την επιβαλλόμενη τάση.

Σχήμα 10
Σχήμα: Μεταβολή της έντασης του ρεύματος σε ένα μονωτικό υλικό, σε συνάρτηση
με την επιβαλλόμενη τάση, μέχρι την ηλεκτρική διάσπαση

Αρχικά, υπάρχει μια περιοχή, όπου η ένταση του ρεύματος έχει μια μικρή
τιμή, περίπου ανάλογη προς την τάση, που οφείλεται κυρίως στα λίγα ελεύθερα
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ηλεκτρόνια και στις προσμίξεις του μονωτικού σώματος. Στη συνέχεια ακολουθεί η
περιοχή κόρου, όπου η ένταση του ρεύματος διατηρείται περίπου σταθερή, διότι το
πλήθος των φορέων που εκπέμπονται από τα ηλεκτρόδια ή που δημιουργεί το πεδίο,
ιονίζοντας τα συστατικά του σώματος, αντισταθμίζεται περίπου από το πλήθος τους
που εξουδετερώνεται στα ηλεκτρόδια. Η περιοχή αυτή των τάσεων ονομάζεται
περιοχή ιονισμού. Τέλος, με την αύξηση της τάσης πέρα από μια κρίσιμη τιμή Vδ,
που ονομάζεται τάση διάσπασης, η ένταση του ρεύματος αυξάνει απότομα και
γίνεται ανεξέλεγκτη. Εμφανίζεται δηλαδή το φαινόμενο της ηλεκτρικής (ή
διηλεκτρικής) διάσπασης του μονωτικού.

Μαζί με την εκκένωση του ισχυρού ρεύματος διαμέσου του μονωτικού, η
ηλεκτρική διάσπαση συνοδεύεται με την υπερθέρμανση του σώματος και με φωτεινά
– ηχητικά φαινόμενα. Ειδικότερα στα στερεά μονωτικά υλικά, συγχρόνως με την
ηλεκτρική διάσπαση πραγματοποιείται και η διάτρηση του σώματος. Δηλαδή, η
μεγάλη θερμοκρασία που δημιουργεί η διέλευση του πολύ έντονου ρεύματος της
διάσπασης, προκαλεί τοπικά την τήξη, καύση ή εξαέρωση του υλικού, και έχει σαν
αποτέλεσμα τον σχηματισμό μιας λεπτής τρύπας στο σώμα, κατά μήκος του πεδίου.
Γίνεται επομένως καταστροφή του υλικού και μόνιμη απώλεια της μονωτικής του
ικανότητας. Αντίθετα, στα αέρια και υγρά μονωτικά η διάσπαση δεν προκαλεί
σοβαρή μόνιμη βλάβη αφού αν στη συνέχεια μειωθεί η τάση κάτω από την κρίσιμη
τιμή, γίνεται αποκατάσταση των μονωτικών συνθηκών.

Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης στα στερεά βιομηχανικά μονωτικά
υλικά ερμηνεύονται με μεθόδους, οι οποίες μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο
θεωρίες:

 i) τη μακροσκοπική θεωρία της διάσπασης
 ii) τη κβαντομηχανική θεωρία της διάσπασης.

5.5.6 Η μακροσκοπική θεωρία της διάσπασης

Σύμφωνα με την μακροσκοπική θεωρία, τα αποτελέσματα των ερευνών
αποσκοπούν (ή βασίζονται) σε κάποιο ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμα από γραμμικά
στοιχεία, το οποίο πηγάζει συνήθως από το συνδυασμό των ηλεκτρικών μετρήσεων
με τις οπτικές παρατηρήσεις για την εκδήλωση φωτεινών φαινομένων και αλλαγές
στην επιφάνεια του υλικού. Κατά τη θεωρία αυτή, η γήρανση και η διάσπαση των
στερεών μονωτικών οφείλεται σε τέσσερις βασικούς παράγοντες :

 τις απώλειες Joule
 τις μερικές εκκενώσεις
 τις δυνάμεις Coulomb, και
 την θερμότητα του περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω παράγοντες υποβοηθούνται βέβαια στην  πράξη από διάφορες
τοπικές συνθήκες λειτουργίας έτσι, ώστε η γήρανση και η διάσπαση του στερεού
μονωτικού να είναι κάποιο από κοινού αποτέλεσμά τους.

Ως σημαντικότερος παράγοντας γήρανσης του υλικού θεωρούνται οι μερικές
εκκενώσεις, οι οποίες διακρίνονται σε εσωτερικές και εξωτερικές. Ένα από τα
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περισσότερο γνωστά ισοδύναμα κυκλώματα για τις μερικές εκκενώσεις, κατά την
παραπάνω μακροσκοπική θεωρία, φαίνεται στο σχήμα. Σύμφωνα με αυτό η
διάσπαση των επί μέρους θέσεων διαταραχής (Cφ1... Cφn) έχει ως αποτέλεσμα την
αύξηση της χωρητικότητας από την παράλληλη σύνδεση των πυκνωτών C1... Cn, οι
οποίοι συμβολίζουν το υπόλοιπο υγιές τμήμα του υλικού.

Σχήμα 11: Ισοδύναμο κύκλωμα των μερικών εκκενώσεων κατά Germant και
Philipoff.
Cδ : χωρητικότητα της διάταξης
Cφ1... Cφn : φυσαλίδες αερίων και άλλες ανομοιογένειες
Σπ1...Σπn : σπινθηριστές που συμβολίζουν τη διάσπαση των Cφ1... Cφn
R1…Rn :     αντίσταση του τόξου κατά τη διάσπαση Cφ1... Cφn
C1... Cn :    πυκνωτές που συμβολίζουν το υπόλοιπο υγιές τμήμα του μονωτικού

Από τον συνδυασμό ηλεκτρικών μετρήσεων και οπτικών παρατηρήσεων,
κατά τη γήρανση και διάσπαση στερεών οργανικών μονωτικών (κυρίως φορτίο λόγω
μερικών εκκενώσεων, μετρήσεις ρεύματος, εκδήλωση επιφανειακού δενδρίτη και
εικόνα επιφανειακών διαταραχών), έχουν προταθεί διάφορα ισοδύναμα κυκλώματα,
ώστε να αποδίδονται από αυτά και άλλοι παράγοντες γήρανσης και διάσπασης. Το
ισοδύναμο κύκλωμα κατά το σχήμα 12 είναι μια βελτίωση του προηγούμενου, γιατί
διευκολύνει στη διάκριση μεταξύ της διάσπασης λόγω μερικών εκκενώσεων
(ηλεκτροχημική διάσπαση ή γήρανση) και εκείνης από τις δυνάμεις Coulomb
(ηλεκτρομηχανική διάσπαση: δενδροειδής ή υπό μορφή οχετού), σε μία ιδιαίτερα
πολωμένη περιοχή του υλικού (πυκνωτής Cπ). Η αντίσταση Rπ και ο σπινθηριστής Σπ
συμβολίζουν τον οχετό διάσπασης.

Σχήμα 12 : Ισοδύναμο κύκλωμα για την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων και τη
διάσπαση λόγω των δυνάμεων Coulomb.
Cπ : ιδιαίτερα πολωμένη περιοχή του υλικού
Σπ και Rπ : διαδρομή εκκένωσης λόγω διάσπασης του Cπ
Cδ, Cφ1... Cφn, Σπ1...Σπn, C1... Cn και R1…Rn όπως στο σχήμα
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Από τον συνδυασμό ηλεκτρικών μετρήσεων και οπτικών παρατηρήσεων,
κατά τη γήρανση και διάσπαση στερεών οργανικών μονωτικών (κυρίως φορτίο λόγω
μερικών εκκενώσεων, μετρήσεις ρεύματος, εκδήλωση επιφανειακού δενδρίτη και
εικόνα επιφανειακών διαταραχών), έχουν προταθεί διάφορα ισοδύναμα κυκλώματα,
ώστε να αποδίδονται από αυτά και άλλοι παράγοντες γήρανσης και διάσπασης. Το
ισοδύναμο κύκλωμα κατά το σχήμα 12 είναι μια βελτίωση του προηγούμενου, γιατί
διευκολύνει στη διάκριση μεταξύ της διάσπασης λόγω μερικών εκκενώσεων
(ηλεκτροχημική διάσπαση ή γήρανση) και εκείνης από τις δυνάμεις Coulomb
(ηλεκτρομηχανική διάσπαση: δενδροειδής ή υπό μορφή οχετού), σε μία ιδιαίτερα
πολωμένη περιοχή του υλικού (πυκνωτής Cπ). Η αντίσταση Rπ και ο σπινθηριστής Σπ
συμβολίζουν τον οχετό διάσπασης.

Σχήμα 12 : Ισοδύναμο κύκλωμα για την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων και τη
διάσπαση λόγω των δυνάμεων Coulomb.
Cπ : ιδιαίτερα πολωμένη περιοχή του υλικού
Σπ και Rπ : διαδρομή εκκένωσης λόγω διάσπασης του Cπ
Cδ, Cφ1... Cφn, Σπ1...Σπn, C1... Cn και R1…Rn όπως στο σχήμα
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5.5.7 Οι μερικές εκκενώσεις

Στα πορώδη μονωτικά όπως η μίκα, τα κεραμικά υλικά, το χαρτί κλπ.,
υπάρχουν εγκλείσματα αέρα που ιονίζεται με τάση πολύ χαμηλότερη από την τάση
διάσπασης του μονωτικού. Ο ιονισμός αυτός προκαλεί μικρές τοπικές εκκενώσεις
στο εσωτερικό του υλικού και με την πάροδο του χρόνου, τα ιόντα του αέρα που
δημιουργούνται, βομβαρδίζουν και διασπούν στη συνέχεια το μονωτικό, χωρίς να
έχει φθάσει η πεδιακή ένταση στα όρια της διηλεκτρικής αντοχής του. Επίσης, κατά
την κατασκευή των μονωτικών υλικών είναι δυνατόν να υπάρξουν ξένες αγώγιμες
προσμίξεις (υπό μορφή π.χ. ρινισμάτων). Επί της επιφάνειας αυτών προκαλείται
ισχυρή συγκέντρωση των δυναμικών γραμμών (μεγάλη τιμή πεδιακής έντασης) και
κατά συνέπεια διάσπαση του περιβάλλοντος μονωτικού υλικού. Για τον λόγο αυτό
στις μετρήσεις για τη μελέτη της διηλεκτρικής αντοχής των στερεών μονωτικών, τα
δοκίμια είναι λεπτού πάχους ώστε να μην περιέχουν πολλές ανομοιογένειες ή κυρίως
εγκλείσματα αέρα. Έτσι, οι τιμές των μετρήσεων δείχνουν τη συμπεριφορά του
εξεταζόμενου υλικού, αυτού καθεαυτού, και όχι των ενδεχόμενων ανωμαλιών.

Οι παραπάνω εκκενώσεις ονομάζονται μερικές εκκενώσεις. Είναι γενικά
ασθενείς σε ενέργεια και εμφανίζονται επί της επιφάνειας ή εντός της μάζας του
μονωτικού (εξωτερικές και εσωτερικές μερικές εκκενώσεις αντίστοιχα). Τα
αποτελέσματα των ερευνών για την χρονική εκδήλωση των εσωτερικών και
εξωτερικών μερικών εκκενώσεων, στο διάγραμμα της χρονικής μεταβολής της
κρουστικής τάσης, έχουν δείξει ότι: οι εσωτερικές μερικές εκκενώσεις εκδηλώνονται
κατά τη διάρκεια του μετώπου της κρουστικής τάσης, ενώ οι εξωτερικές κατά τη
διάρκεια της ουράς της. Είναι δυνατόν να ανιχνευθούν από τα φωτεινά φαινόμενα
που προκαλούν, τον ακουστικό θόρυβο ή και από τις ηλεκτρικές διαταραχές. Οι
μερικές εκκενώσεις με την πάροδο του χρόνου επιφέρουν μεταβολές στις φυσικές
και χημικές ιδιότητες του μονωτικού υλικού, με συνέπεια την μείωση της
διηλεκτρικής αντοχής του. Εν ολίγοις, επιφέρουν την γήρανση του υλικού, το οποίο
καταστρέφεται (υπό τάση λειτουργίας) σε χρόνο εξαρτώμενο από την ένταση των,
εντός του μονωτικού υλικού, μερικών εκκενώσεων.

5.5.8 Θερμική διάσπαση – θερμοχημική διάσπαση

Εκτός από τις παραπάνω μορφές διάσπασης γίνεται διάκριση και σε άλλες
δύο: τη θερμική διάσπαση, από τις απώλειες Joule και τη θερμοχημική διάσπαση,
από τη μεγάλη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Το μικρής έντασης ρεύμα που διαρρέει το μονωτικό σώμα λόγω της αγωγιμότητας
όγκου ή της επιφανειακής του αγωγιμότητας, κάτω από την επίδραση του
επιβαλλόμενου πεδίου, η επαφή του με θερμά εξαρτήματα, και κυρίως η
απορρόφηση ενέργειας με τους μηχανισμούς πόλωσης σε εναλλασσόμενα πεδία,
μπορούν συχνά να προκαλέσουν μία σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του. Στις
συνθήκες αυτές διευκολύνεται ο βομβαρδισμός των ατόμων από τα επιταχυνόμενα
ελεύθερα ηλεκτρόνια και η διάσπαση πραγματοποιείται σε πολύ χαμηλότερη
πεδιακή ένταση, σε σύγκριση με τις κανονικές συνθήκες ή το στατικό πεδίο. Αν δεν
υπήρχε η θέρμανση από τους μηχανισμούς πόλωσης, θα έπρεπε η διηλεκτρική
αντοχή των μονωτικών υλικών σε εναλλασσόμενο πεδίο να είναι μεγαλύτερη από
του συνεχούς πεδίου, αφού η επιτάχυνση των ηλεκτρονίων προς κάθε κατεύθυνση
διαρκεί μόνο στο μισό της περιόδου. Αντίθετα τα μονωτικά υλικά παρουσιάζουν
αυξημένη διηλεκτρική αντοχή στις σύντομες κρουστικές τάσεις, σε σύγκριση με το
συνεχές πεδίο, διότι έτσι παρέχεται αρκετός χρόνος για την απαλλαγή του σώματος
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από τη θερμότητα, που θα είχε προέλθει π.χ. από ένα ρεύμα διαρροής. Πάντως έχει
παρατηρηθεί ότι η διηλεκτρική αντοχή των υλικών αυξάνει σε πολύ μεγάλες
συχνότητες π.χ. πάνω από 1 MHz. Η αιτία δεν είναι μόνο ότι όσο μεγαλώνει η
συχνότητα τόσο λιγότεροι είναι οι μηχανισμοί πόλωσης που διεγείρονται, με
αποτέλεσμα να μειώνεται η θέρμανση του σώματος, αλλά επίσης διότι η ταχεία
εναλλαγή του πεδίου εμποδίζει τη μετακίνηση των φορτισμένων σωματιδίων σε όλο
το μήκος της διαδρομής διαμέσου του πάχους του μονωτικού σώματος.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος προκαλεί μείωση της
διηλεκτρικής αντοχής, γιατί ενισχύεται ο ρόλος των υπολοίπων παραγόντων μείωσης
της διηλεκτρικής αντοχής (κυρίως αύξηση των απωλειών Joule και της ισχύος των
μερικών εκκενώσεων).

5.5.9 Η κβαντομηχανική θεωρία της διάσπασης

Στη κβαντομηχανική θεωρία ενδιαφέρει κυρίως η ενέργεια των ελεύθερων
ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια). Η τιμή της ενέργειας αυτής, πάνω από την
ενέργεια Fermi, των ηλεκτροδίων διευκολύνει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για το
μηχανισμό παραγωγής των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων. Η γήρανση και η
διάσπαση, κατά τη θεωρία αυτή, σχετίζονται με εκπομπή ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας που παράγεται στο υλικό. Έχει διαπιστωθεί ότι το φάσμα της
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας κατά τη γήρανση είναι από ακουστικά κύματα μέχρι
υπεριώδεις ακτίνες. Το φάσμα της παραπάνω ακτινοβολίας είναι δυνατό να
επεκταθεί σε τιμές αρκετά μεγαλύτερες από 20 eV.

Καθοριστικός παράγοντας για τη δημιουργία ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων
είναι η τιμή του πεδίου. Από μετρήσεις σε οργανικά στερεά μονωτικά (με σχετική
διηλεκτρική σταθερά 3,5...4,5) έχει διαπιστωθεί ότι οι μερικές εκκενώσεις αρχίζουν
σε τιμή του εφαρμοζόμενου πεδίου ~ 0,2 ΜV/cm. Για τιμές του πεδίου μέχρι ~0,5
ΜV/cm αυξάνει η ειδική αγωγιμότητα κατά τη σχέση :

σ = σο e(-W/kt)

όπου k η σταθερά Boltzmann, T η απόλυτη θερμοκρασία και W η ενέργεια
ενεργοποίησης των ηλεκτρονίων.

Για μεγαλύτερες τιμές πεδίου, οι ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς γίνονται
αρκετά περισσότεροι και δεν ισχύει η σχέση . Στην περίπτωση αυτή η παραγωγή των
ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων αποδίδεται στον ιονισμό με κρούσεις. Έχει
διαπιστωθεί ότι ο ιονισμός με κρούσεις σχετίζεται με την εκδήλωση αρνητικής
διαφορικής αντίστασης στο υλικό, λόγω της οποίας γίνεται η συλλογή των
ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων από τα ηλεκτρόδια υπό μορφή ομάδων. Το φάσμα
της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας εξαρτάται από το περίσσευμα
της ενέργειας των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων κατά την εξαναγκασμένη
επιβράδυνση τους στα ηλεκτρόδια.
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Παράδειγμα μακροσκοπικής και κβαντομηχανικής ερμηνείας των φαινομένων
γήρανσης και διάσπασης

Στο σχήμα 13 δίνονται ενδεικτικά παλμογραφήματα, για τη γήρανση και τη
διάσπαση στερεών οργανικών μονωτικών με κρουστικές τάσεις σε περιβάλλον
μονωτικού ελαίου (παλμογράφημα α : γήρανση του βακελίτη, παλμογράφημα β :
διάσπαση του pertinax).

Σχήμα 13 : Τυπικά παλμογραφήματα κατά τη γήρανση και διάσπαση στερεών
οργανικών μονωτικών.

1) Απλοποιημένη διάταξη μέτρησης ( Uk στιγμιαία τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης ,
Δ δοκίμιο, Um τάση στον πυκνωτή μέτρησης Cm)

2) Μετρήσεις με κρουστικές τάσεις της μορφής 10/200 μs

(α) γήρανση (τιμή πεδίου 1,11 ΜV/cm, κ= 77.5 kV, Cm= 210 nF
υλικό : βακελίτης)

(β) διάτρηση (τιμή πεδίου 1,20 ΜV/cm, κ= 85,0 kV, Cm= 210 nF
υλικό : pertinax)

Ταυτόχρονα με τις μετρήσεις αυτές διαπιστώνεται ότι, μετά από μια τιμή κ

~ 45 kV (όπου κ η μέγιστη τιμή της κρουστικής τάσης) εκδηλώνεται κατά τη
γήρανση επιφανειακός δενδρίτης, στα ίχνη του οποίου παρατηρείται, στην επιφάνεια
του μονωτικού μόνιμη αλλαγή της μοριακής δομής
(σχήμα). Κατά τη διάτρηση δεν εκδηλώνεται επιφανειακός δενδρίτης, αλλά
ηλεκτρικό τόξο μεταξύ των ηλεκτροδίων. Η εικόνα, που παρουσιάζουν τα δοκίμια
μετά τη διάτρηση, είναι μια μικρή τρύπα (μικρότερη από 1mm) πλησίον της ακίδας.

Σχήμα 14: Αλλαγή της μοριακής δομής στην επιφάνεια του μονωτικού pertinax κατά
την εκδήλωση επιφανειακού δενδρίτη (μετά από πολλές κρούσεις 10/200 μs,
μέγιστης τιμής 75 kV.
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Οι παραπάνω μετρήσεις και οπτικές παρατηρήσεις ερμηνεύονται από τις δύο
θεωρίες, που προαναφέρθηκαν, ως ακολούθως :

α) Μακροσκοπική ερμηνεία
Από το παλμογράφημα της γήρανσης (σχήμα) φαίνονται ότι εκδηλώνονται

εσωτερικές και εξωτερικές μερικές εκκενώσεις υπό μορφή αλμάτων δυναμικού (στο
μέτωπο και στην ουρά της κρουστικής τάσης αντίστοιχα), τα οποία προκαλούνται,
κατά το ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος από τη σταδιακή διάσπαση των
πυκνωτών Cφ1... Cφn. Ο δενδρίτης μπορεί να ερμηνευτεί από τα παραπάνω
ισοδύναμα κυκλώματα ως επέκταση του ίχνους της ακίδας μέχρι τις θέσεις
διαταραχής, που διασπώνται. Η διάτρηση φαίνεται ότι συμβαίνει στη θέση
διαταραχής, όπου η πεδιακή ένταση έχει τη μέγιστη τιμή της.

β) Κβαντομηχανική ερμηνεία
Κατά τη θεωρία αυτή ενδιαφέρουν τα ενεργειακά επίπεδα των ελεύθερων

ηλεκτρικών φορέων κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων και όχι ο διαχωρισμός
των τελευταίων σε εσωτερικές και εξωτερικές. Η ενέργεια των ελεύθερων
ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), πάνω από την ενέργεια Fermi του
ηλεκτροδίου, μπορεί να υπολογιστεί από την ενέργεια στον Cm, ανά άλμα
δυναμικού. Η τιμή αυτή για το πρώτο άλμα δυναμικού κατά το σχήμα , είναι περίπου
0,56 eV κατά τη γήρανση και 21,5 eV κατά τη διάτρηση. Από τις τιμές αυτές
φαίνεται ότι η γήρανση και η διάτρηση των δοκιμίων σχετίζονται με ακτινοβολίες,
που δεν μπορούν να ανιχνευθούν με μακροσκοπικές μεθόδους. Μπορούμε να
υποθέσουμε ότι οι θέσεις διαταραχής (κατά το ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος, οι
πυκνωτές Cφ1... Cφn αντιστοιχούν σε ενεργειακές ζώνες διαταραχής μέσα στην
απαγορευμένη ζώνη του υλικού (σχήμα).

Σχήμα 16 : Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών του ανομοιογενούς στερεού μονωτικού
1 : ζώνη αγωγιμότητας
2 : ζώνες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη
3 : ζώνη σθένους
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μέτωπο και στην ουρά της κρουστικής τάσης αντίστοιχα), τα οποία προκαλούνται,
κατά το ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος από τη σταδιακή διάσπαση των
πυκνωτών Cφ1... Cφn. Ο δενδρίτης μπορεί να ερμηνευτεί από τα παραπάνω
ισοδύναμα κυκλώματα ως επέκταση του ίχνους της ακίδας μέχρι τις θέσεις
διαταραχής, που διασπώνται. Η διάτρηση φαίνεται ότι συμβαίνει στη θέση
διαταραχής, όπου η πεδιακή ένταση έχει τη μέγιστη τιμή της.

β) Κβαντομηχανική ερμηνεία
Κατά τη θεωρία αυτή ενδιαφέρουν τα ενεργειακά επίπεδα των ελεύθερων

ηλεκτρικών φορέων κατά την εκδήλωση μερικών εκκενώσεων και όχι ο διαχωρισμός
των τελευταίων σε εσωτερικές και εξωτερικές. Η ενέργεια των ελεύθερων
ηλεκτρικών φορέων (κυρίως ηλεκτρόνια), πάνω από την ενέργεια Fermi του
ηλεκτροδίου, μπορεί να υπολογιστεί από την ενέργεια στον Cm, ανά άλμα
δυναμικού. Η τιμή αυτή για το πρώτο άλμα δυναμικού κατά το σχήμα , είναι περίπου
0,56 eV κατά τη γήρανση και 21,5 eV κατά τη διάτρηση. Από τις τιμές αυτές
φαίνεται ότι η γήρανση και η διάτρηση των δοκιμίων σχετίζονται με ακτινοβολίες,
που δεν μπορούν να ανιχνευθούν με μακροσκοπικές μεθόδους. Μπορούμε να
υποθέσουμε ότι οι θέσεις διαταραχής (κατά το ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος, οι
πυκνωτές Cφ1... Cφn αντιστοιχούν σε ενεργειακές ζώνες διαταραχής μέσα στην
απαγορευμένη ζώνη του υλικού (σχήμα).

Σχήμα 16 : Διάγραμμα ενεργειακών ζωνών του ανομοιογενούς στερεού μονωτικού
1 : ζώνη αγωγιμότητας
2 : ζώνες διαταραχής μέσα στην απαγορευμένη ζώνη
3 : ζώνη σθένους
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5.5.10 Συνδυασμός μακροσκοπικής – κβαντομηχανικής θεωρίας

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό, ότι για την ερμηνεία των φαινομένων προ
και κατά τη διάσπαση χρειάζεται συνδυασμός των δύο θεωριών, που
προαναφέρθηκαν. Ένα ισοδύναμο κύκλωμα, το οποίο συνδυάζει τις παραπάνω
θεωρίες δίνεται στο σχήμα Πρόκειται ουσιαστικά για μία συμπλήρωση του
ισοδύναμου κυκλώματος των Germant - Philipoff όπου όμως η τιμή του
εφαρμοζόμενου πεδίου έχει σημασία για την εκδήλωση των επιμέρους φαινομένων.

Σχήμα 17 : Ισοδύναμο κύκλωμα συνδυασμού της μακροσκοπικής και
κβαντομηχανικής θεωρίας για τη γήρανση και διάτρηση.

C : ιδανική χωρητικότητα
G : ιδανική αγωγιμότητα
ΔC : αύξηση της χωρητικότητας λόγω των μερικών εκκενώσεων
ΔG : αύξηση της αγωγιμότητας λόγω των μερικών εκκενώσεων
Ζ : αρνητική διαφορική αντίσταση
Σμ : σπινθηριστής έναρξης των μερικών εκκενώσεων
ΣΖ : σπινθηριστής εκδήλωσης της Ζ

Αν υποθέσουμε ότι η έναρξη των μερικών εκκενώσεων συμβαίνει για κάποια
τιμή του πεδίου Εμ, τότε τα φαινόμενα, που εκδηλώνονται στο στερεό μονωτικό,
αποδίδονται από το ισοδύναμο κύκλωμα του σχήματος ως ακολούθως :

1) Για Ε< Εμ : η συμπεριφορά του υλικού είναι ιδανική (δεν διασπώνται οι
σπινθηριστές Σμ και ΣΖ.
2) Για Ε> Εμ : εκδήλωση μερικών εκκενώσεων (διασπάται ο Σμ)
3) Για Ε>> Εμ : οι μερικές εκκενώσεις προκαλούν την εκδήλωση αρνητικής
διαφορικής αντίστασης. Το φάσμα της ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, εξαρτάται από
την τιμή Εμ. Για τιμές > 20 eV συμβαίνει η διάτρηση.

5.5.11 Η διάσπαση των υγρών μονωτικών

Τα φαινόμενα γήρανσης και διάσπασης του μονωτικού ελαίου δεν έχουν ερμηνευτεί
πλήρως. Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι οι παράγοντες μείωσης της διηλεκτρικής
αντοχής μπορεί να είναι οι ίδιοι με εκείνους κατά τη γήρανση και διάσπαση των
στερεών μονωτικών. Η δυσκολία για τη μελέτη των παραπάνω παραγόντων στο
λάδι, οφείλεται στην αλλαγή της μοριακής δομής του μετά από μία τιμή της
εφαρμοζόμενης τάσης. Η αλλαγή αυτή διαπιστώνεται πειραματικά από την αύξηση
της τιμής tgδ μετά από καταπόνηση
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Σχήμα 18:tgδ=f(U) στο λάδι μετασχηματιστών

Εκτός από τους παράγοντες αυτούς, που εξετάζονται στα στερεά μονωτικά, η
γήρανση και η διάσπαση του μονωτικού ελαίου αποδίδεται κυρίως στα αιωρούμενα
σε αυτό ξένα σωματίδια, τα οποία φαίνεται ότι μειώνουν τις αποστάσεις μόνωσης,
γιατί σχηματίζουν αγώγιμες γέφυρες μεταξύ των ρευματοφόρων μερών με
διαφορετικό δυναμικό. Το φαινόμενο αυτό μπορεί εύκολα να διαπιστωθεί
πειραματικά με τη διάταξη του σχήματος, όπου τα μικρά τεμάχια χαρτιού (3)
διατάσσονται κατά την εφαρμογή της τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων.

α) Τεμάχια χαρτιού πάνω στο ηλεκτρόδιο πλάκα προ της εφαρμογής της τάσης.

Σχήμα 19
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β) Διάταξη των τεμαχίων χαρτιού κατά την εφαρμογή της τάσης.
1, 4 : ηλεκτρόδια εφαρμογής της τάσης
2 : μονωτικό λάδι
3 : τεμάχια χαρτιού

Σχήμα 20

5.5.12 Η διάσπαση των αερίων μονωτικών

Από μετρήσεις που έχουν γίνει για την ερμηνεία των φαινομένων, τα οποία
εκδηλώνονται προ και κατά τη διάσπαση των αερίων μονωτικών, έχει ιδιαίτερη
σημασία η χαρακτηριστική “ρεύματος – τάσης”, κατά την καταπόνηση με
εναλλασσόμενες τάσεις υπό κανονικές συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας ( 760
Torr, 20oC). H χαρακτηριστική αυτή δίνεται προσεγγιστικά στο σχήμα για την
πυκνότητα ροής (S), ανάλογα με την ενεργό τιμή της εφαρμοζόμενης τάσης (U).
Στην χαρακτηριστική αυτή επισημαίνονται δυο βασικές περιοχές τιμών της ροής S
(αυτοσυντηρούμενη και μη αυτοσυντηρούμενη) και διάφορες υποπεριοχές τους,
ανάλογα με το είδος της εκκένωσης.



98

Σχήμα 21 : Χαρακτηριστική “τάσης – πυκνότητας ροής” ενός αερίου υπό κανονικές
συνθήκες κατά G. Orberdorffer.

Uo : αρχική τάση
Uz : τάση έναυσης
S : πυκνότητα ροής

Για πολύ μικρές τιμές του εφαρμοζόμενου πεδίου η ροή του ρεύματος
ακολουθεί το γνωστό νόμο του Ohm. Έτσι, στο ωμικό τμήμα της χαρακτηριστικής
ισχύει για την κίνηση των ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων η έννοια της
κινητικότητας (b), όπως και στα μέταλλα σχέση. Με τη διάφορα ότι, ενώ η
κινητικότητα στα μέταλλα είναι περίπου 50 m2s-1V-1, στον αέρα υπό κανονικές
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας είναι για τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ίση προς 500
m2s-1V-1 και για τα ελεύθερα αρνητικά ιόντα ίση προς 1,5 m2s-1V-1.

Για μεγαλύτερη τιμή της πεδιακής έντασης, αυξάνει η συμμετοχή των
προϋπαρχόντων (αρχικών) ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων στη ροή του ηλεκτρικού
ρεύματος. Φαίνεται όμως, ότι συμβαίνουν αλληλοεξουδετερώσεις μεταξύ των
αρχικών φορέων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια περιοχή κορεσμού της πυκνότητας
ροής. Οι αλληλοεξουδετερώσεις που γίνονται στη μονάδα του χρόνου (dn/dt), είναι
ανάλογες προς τη συγκέντρωση των ελεύθερων ηλεκτρονίων και των ιόντων στη
μονάδα του όγκου (n- και n+ αντίστοιχα). Με την εισαγωγή του συντελεστή
αλληλεξουδετέρωσης (ξ) έχει διατυπωθεί η σχέση :

= -ξ n- n+

Για τον αέρα σε κανονικές συνθήκες είναι ξ= 1,6 10-6 cm3/s.

Στο τμήμα της χαρακτηριστικής “βγ” η απότομη αύξηση των ελεύθερων
ηλεκτρικών φορέων οφείλεται στον ιονισμό με κρούσεις. Η έναρξη του ιονισμού
συμβαίνει σε μια τιμή τάσης Uo που είναι η τάση έναρξης του ιονισμού με κρούσεις
(φαινόμενο χιονοστιβάδας). Μέχρι προ του σημείου αυτού ο ιονισμός δεν είναι
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αλληλεξουδετέρωσης (ξ) έχει διατυπωθεί η σχέση :

= -ξ n- n+

Για τον αέρα σε κανονικές συνθήκες είναι ξ= 1,6 10-6 cm3/s.

Στο τμήμα της χαρακτηριστικής “βγ” η απότομη αύξηση των ελεύθερων
ηλεκτρικών φορέων οφείλεται στον ιονισμό με κρούσεις. Η έναρξη του ιονισμού
συμβαίνει σε μια τιμή τάσης Uo που είναι η τάση έναρξης του ιονισμού με κρούσεις
(φαινόμενο χιονοστιβάδας). Μέχρι προ του σημείου αυτού ο ιονισμός δεν είναι
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Σχήμα 21 : Χαρακτηριστική “τάσης – πυκνότητας ροής” ενός αερίου υπό κανονικές
συνθήκες κατά G. Orberdorffer.
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Uz : τάση έναυσης
S : πυκνότητα ροής
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αυτοσυντηρούμενος. Απαιτείται το εξωτερικά εφαρμοζόμενο ηλεκτρικό πεδίο για να
υπάρχει μία σταθερή παραγωγή ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων (ανάλογα με την
ενεργό τιμή της πεδιακής έντασης), που καθορίζουν τη ροή του ρεύματος.

Από το σημείο “γ” (σημείο έναυσης και αντίστοιχα τάση έναυσης Uz) και
μετά, η αύξηση του ρεύματος προκαλεί μείωση της τάσης και λαμβάνει χώρα η
διάσπαση, η οποία είναι η φυσική κατάληξη του ιονισμού με κρούσεις (οι αρχικές
χιονοστιβάδες ηλεκτρονίων έχουν προκαλέσει δευτερεύουσες και ο αριθμός των
ελεύθερων ηλεκτρικών φορέων έχει γίνει πολύ μεγάλος). Μία συνεχής αλυσίδα από
χιονοστιβάδες δημιουργεί μια αυτοσυντηρούμενη ηλεκτρική εκκένωση (ηλεκτρικό
τόξο).

Περισσότερες πληροφορίες για το μηχανισμό προ και κατά τη διάσπαση
μπορούν να αναζητηθούν από την ενέργεια των παραγόμενων ελεύθερων
ηλεκτρικών φορέων, κατά την εξαναγκασμένη επιβράδυνσή τους, στην άνοδο. Όταν
οι παραγόμενοι ελεύθεροι ηλεκτρικοί φορείς συλλέγονται από τα ετερώνυμα προς
αυτούς, ηλεκτρόδια, αποδίδουν το περίσσευμα της ενέργειάς τους (πάνω από τη
ζώνη Fermi) με την μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (hν, όπου h η σταθερά
του Planck και ν η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας).

Σχήμα 22: Διάφορες μορφές ηλεκτρικών εκκενώσεων σε αέρια μονωτικά, ανάλογα
με την πίεση του αερίου, τη θερμοκρασία των ηλεκτροδίων, την ένταση του πεδίου.

(α) Εκκένωση αίγλης
(β) Εκκένωση θυσάνου σε μορφή σπινθήρα
(γ) Εκκένωση ηλεκτρικού τόξου
(δ) Στεματόμορφη εκκένωση
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5.5.13 Συνθήκες χαμηλής πίεσης και διάσπαση στο κενό

Σε πιέσεις αερίου 10-4 bar, το μέσο μήκος της ελεύθερης διαδρομής των
ελεύθερων ηλεκτρονίων είναι της τάξης του ενός μέτρου, με αποτέλεσμα σε ένα
διάκενο μερικών χιλιοστών, οσαδήποτε ηλεκτρόνια είναι παρόντα θα διανύουν το
διάκενο χωρίς να υποστούν ούτε μία σύγκρουση με κάποιο από τα μόρια του αερίου.
Έτσι δεν είναι δυνατόν να εμφανιστεί διάσπαση με τον μηχανισμό της χιονοστιβάδας
που προαναφέρθηκε. Αρκετοί διαφορετικοί μηχανισμοί της ηλεκτρικής διάσπασης
στο κενό έχουν προταθεί. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί αναφέρονται στην
απελευθέρωση κάποιου αερίου ή υδρατμού μέσα από την επιφάνεια των
ηλεκτροδίων, με αποτέλεσμα η διάσπαση να λαμβάνει χώρα μέσα σε αυτό το
συγκεκριμένο αέριο ή υδρατμό. Η ηλεκτρική διάσπαση στο κενό χαρακτηρίζεται από
υψηλές τιμές απαιτούμενης έντασης ηλεκτρικού πεδίου π.χ. 30 kV/mm για ένα
διάκενο μήκους 10mm.

Οι τάσεις διάσπασης στο κενό εμφανίζουν έντονα το φαινόμενο συσχέτισης
και προϊστορίας του μέσου, με αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενες μετρήσεις της τάσης
διάσπασης σε δεδομένο διάκενο να δίνουν σταδιακά αυξανόμενες τιμές για την τάση
διάσπασης έως ότου επιτευχθεί μία ανώτατη τιμή. Το υλικό της καθόδου έχει
σημαντική επίδραση καθώς τα σκληρά υλικά (όπως ο ανοξείδωτος χάλυβας) δίνουν
τάση διάσπασης τρεις φορές μεγαλύτερη από άλλα μαλακά (όπως ο χαλκός και το
αλουμίνιο).

Τα φαινόμενα προ και κατά τη διάτρηση των στερεών μονωτικών μπορούν να
αποδοθούν σε τέσσερις βασικούς παράγοντες αποσταθεροποίησης των µορίων
(απώλειες Joule, δυνάμεις Coulomb, µμερικές εκκενώσεις και θερμότητα  του
περιβάλλοντος), οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως παράγοντες γήρανσης και διάτρησης.

Οι παράγοντες αυτοί συνδυάζονται στην πράξη µε διαφορετική βαρύτητα,
ανάλογα µε την περίπτωση καταπόνησης του στερεού μονωτικού.
Δίνονται συνοπτικά οι βασικές περιπτώσεις συνδυασμού των παραγόντων γήρανσης
και διάτρησης. Οι θεωρητικές σχέσεις του πίνακα δεν δίνουν τη δυνατότητα
υπολογισμού της τάσης διάτρησης (γιατί περιλαμβάνουν αρκετές άγνωστες τιμές, που
πρέπει να βρεθούν µε μετρήσεις), δίνουν όμως τη δυνατότητα κατανόησης των
φαινομένων, όταν οι μετρήσεις ηλεκτρικών μεγεθών συνδυάζονται µε παρατηρήσεις
σχετικά µε την αλλαγή της µοριακής δομής.

5.5.14 Συμπέρασμα

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι απαραίτητες αιτίες που συντελούν στη γήρανση και
τη βραχυβιότητα μιας συσκευής αφορούν το γενικότερο τρόπο λειτουργίας του
συστήματος μόνωσης, όπου αναφερθήκαμε και στην αρχή του κεφαλαίου. Αυτές
προκύπτουν από τις ακαθαρσίες και τα έγκλειστα αέρια που αναπτύσσονται σε ένα
υγρό μονωτικό μετά την ηλεκτρική καταπόνηση, τη θερμική καταπόνηση και τη
σπηλαίωση στα υλικά της διάταξης του ελαίου π.χ. τα χάλκινα ελίγματα, το χαρτί της
μόνωσης ή το έλαιο που τα εμπεριέχει. Η τυπική παλαίωση στα μονωτικά υλικά των
ηλεκτρικών μερών συχνά συνεισφέρει στην αποτυχία λόγω παρουσίας εκφυλιστικών
φόρτων, όπως οι ηλεκτρικοί, θερμικοί, μηχανικοί και περιβαλλοντολογικοί φόρτοι.

Με τον μειωμένο φόρτο και τις χαμηλές θερμοκρασίες οι ρυθμοί αποτυχίας
είναι χαμηλότεροι για τους αγωγούς και τους μετασχηματιστές. Μπορούμε να
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συμπεράνουμε από τις συμπεριφορές αποτυχίας των εναέριων γραμμών και
καλωδίων ότι οι αποτυχίες είναι κυρίως τυχαία γεγονότα, των οποίων οι ρυθμοί
αποτυχίας είναι σταθεροί.  Μπορεί να θεωρηθεί ως αντικειμενική απόδειξη ότι οι
απαιτήσεις αξιοπιστίας των ηλεκτρικών μερών θα ικανοποιούνται από τις
προτεινόμενες τεχνικές παραμέτρους και τις κατάλληλες δραστηριότητες
συντήρησης. Μ’ αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν να εκτιμηθεί η αξιοπιστία των
ηλεκτρικών μερών και να αξιολογηθούν τα ηλεκτρικά συστήματα ισχύος με λογικές
και ακριβείς πληροφορίες.

Η διάρκεια ζωής των ηλεκτρομονωτικών υλικών βρίσκεται σε αδήριτη
εξάρτηση με τα φαινόμενα γήρανσης. Η τελευταία αποτελεί γεγονός όταν μία σειρά
από πιέσεις (θερμικές, ηλεκτρικές, ακτινοβολία, κ.α.) ή πολλαπλοί συνδυασμοί αυτών
ασκούνται στις μονώσεις. Για να εξετάσουμε την αντοχή και τα όρια του μονωτικού
εξοπλισμού καταφεύγουμε στα πειράματα επιταχυνόμενης γήρανσης, τα οποία όμως
ως επί το πλείστον γίνονται σε συνθήκες υψηλών πιέσεων και όχι λειτουργικών. Τα
πειράματα γήρανσης αποτελούν πολύτιμα εργαλεία για να κατανοήσουμε την
διαδικασία γήρανσης, να προβλέψουμε τη διάρκεια ζωής των μονωτικών υλικών και
να επιλέξουμε τα πιο κατάλληλα εξ' αυτών. Φυσικά, η μελέτη της γήρανσης και της
συμπεριφοράς της μόνωσης είναι ένα θέμα πολύ μεγάλου ενδιαφέροντος για τους
ηλεκτρολόγους μηχανικούς.

Υπάρχουν δύο βασικές μέθοδοι που επιτυγχάνουμε τα πειράματα γήρανσης
(επιταχυνόμενης): κάτω από μεμονωμένη πίεση και από πολλαπλές πιέσεις. Στην
περίπτωση, της μεμονωμένης πίεσης, είτε θερμικής, είτε ηλεκτρικής υπάρχει μία
σχετική απλότητα στα πειράματα, στην ανάλυση των δεδομένων και στην ανάπτυξη
εμπειρικών σχέσεων. Όταν έχουμε πολλαπλές πιέσεις, η πολυπλοκότητα αυξάνει, γι'
αυτό και συνήθως αποφεύγεται η ηλεκτρική και θερμική πίεση ταυτόχρονα. Γενικά
τα περισσότερο σημαντικά μοντέλα διάρκειας ζωής παρουσιάζουν μία σημαντική
ομοιότητα μεταξύ τους σχετικά με το τρόπο που προσεγγίζουν την ικανότητα των
υλικών να αντέξουν στην γήρανση.

Ουσιαστικά, θεωρούνται εμπειρικές φόρμουλες που βασίζονται σε
πειραματικά δεδομένα, με μικρή ή μηδαμινή θεωρητική βάση, χωρίς καμία φυσική
εξήγηση της διαδικασίας γήρανσης που περιγράφουν. Μέχρι σήμερα δεν έχει
προταθεί κάποιο μοντέλο διάρκειας ζωής για την μόνωση υπό την έκθεση
ακτινοβολίας μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με άλλες πιέσεις. Οι μηχανισμοί
γήρανσης στην προκειμένη περίπτωση γίνονται πολύπλοκοι και οπωσδήποτε
απαιτούνται πολύ περισσότερα πειραματικά δεδομένα, ώστε να εξαχθούν αξιόλογα
μοντέλα γήρανσης στο πεδίο ακτινοβολίας.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που εμφανίζεται στα πειράματα γήρανσης είναι ότι
δεν πραγματοποιούνται σε λειτουργικές συνθήκες αλλά σε υψηλές πιέσεις, οπότε
καταφεύγουμε σε στατιστικές τεχνικές που σίγουρα όσο αξιόπιστες και αν είναι,
εμπεριέχουν τον κίνδυνο μερικών σφαλμάτων. Η υψηλή έμφυτη ποικιλομορφία που
παρουσιάζει η διάρκεια ζωής των μονωτικών υλικών προκαλεί επιπλέον δυσκολίες,
αφού δεν επιτρέπει τυχόν ομαδοποίησή τους.

Για να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα στατιστικά μοντέλα, ικανά να
δώσουν αξιόλογη τεχνική ανάλυση των δεδομένων χρειάζεται ένας μεγάλος αριθμός
πειραμάτων. Ωστόσο, αυτό συνεπάγεται αύξηση του κόστους, τόσο σε επίπεδο
χρημάτων, αλλά και σε χρόνο.

Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί παράγοντες που καθορίζουν τα
αποτελέσματα των πειραμάτων, όπως και οι μηχανισμοί γήρανσης δεν είναι πλήρως
γνωστοί. Έτσι, διάφοροι παράμετροι συχνά χρησιμοποιούνται στα μοντέλα διάρκεια
ζωής με στόχο να ταιριάζουν κατάλληλα στα πειραματικά δεδομένα να συγκρίνουν
τις μονώσεις και να επιτευχθούν σωστές εκτιμήσεις.
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5.6 Αξιοπιστία ηλεκτρικών συσκευών

Οι ηλεκτρικές συσκευές περνάνε από τη ‘γέννησή’ τους μέχρι το ράφι του
καταναλωτή από διάφορα στάδια, όπως του σχεδιασμού, κατασκευής και διάθεσης
προς τον καταναλωτή. Ορισμένα προϊόντα έχουν καταστεί άνευ αντικειμένου
δεδομένου ότι ορισμένα τμήματα δεν λειτουργούν σωστά  κάθε φορά και αυτό
ονομάζεται τεχνική απαξίωση. Αυτή η τεχνική απαξίωση μας δηλώνει ότι η συσκευή
είναι αναξιόπιστη. Υπαρχει ενας ξεχωριστός κλάδος της επιστήμης, που ασχολείται
με την μελέτη και την πιστοποίηση της ποιότητας των υλικών, των εξαρτημάτων και
των συσκευών.

Η ποιότητα περιλαμβάνει το σύνολο των ιδιοτήτων που καθορίζουν την
καταλληλότητα λειτουργίας μιας μονάδας για δοσμένη χρήση, ενώ αξιοπιστία είναι η
ικανότητα της μονάδας να διατηρήσει την ποιότητα της για ορισμένο χρόνο,
λειτουργώντας σε καθορισμένες συνθήκες.
Εδώ με τον όρο μονάδα εννοούμε ένα στοιχείο (εξάρτημα ή μέρος του εξαρ-
τήματος), ένα σύστημα (συσκευή ή τμήμα της), ή οτιδήποτε άλλο, που λειτουργικά
μπορεί να θεωρηθεί μη διαχωρίσιμο.

Τα γεγονότα που εκφράζουν την αξιοπιστία των ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συσκευών, είναι οι βλάβες. Στη θεωρία της
αξιοπιστίας, μια βλάβη χαρακτηρίζεται ως αποτυχία της συγκεκριμένης μονάδας και
εκφράζεται ως μερική ή ολική απώλεια ορισμένων ιδιοτήτων της. Μία αποτυχία
μπορεί να είναι:

α) φθοράς,
β) καταστροφική.

Οι αποτυχίες φθοράς χαρακτηρίζουν ποιοτικά τις σταδιακές μεταβολές των
παραμέτρων μιας μονάδας. Προφανώς, η λειτουργία της μονάδας σε αυτήν την
περίπτωση δεν διακόπτεται, όμως μπορεί να θεωρηθεί, ότι δεν είναι ομαλή, αν οι
μεταβολές των παραμέτρων βρίσκονται έξω από δοσμένα όρια.

Οι καταστροφικές αποτυχίες οδηγούν σε απότομη αλλαγή των παραμέτρων
της μονάδας, η οποία συνήθως οδηγείται εκτός λειτουργίας.

Η χρονική διάρκεια, κατά την οποία μια μονάδα λειτουργεί κανονικά, χωρίς
αποτυχίες, ή με επισκευάσιμες αποτυχίες (συντήρηση), ορίζει τη ζωή της μονάδας. Η
διάρκεια ζωής των μονάδων, πρέπει να προσδιορίζεται ακόμη στο στάδιο της μελέτης
και σχεδίασης. Γι' αυτό πρέπει να προβλέπονται οι τρόποι και τα μέσα συντήρησης
των μονάδων, να προγραμματίζονται οι προληπτικοί έλεγχοι και να εξασφαλίζονται
τα απαιτούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή των βλαβών

5.6.1 Ορισμός της αξιοπιστίας
Ποσοτικά, η αξιοπιστία μιας μονάδας είναι δυνατό να οριστεί, ως η

πιθανότητα διατήρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της για δοσμένη χρονική
διάρκεια. Δηλαδή, η αξιοπιστία μιας μονάδας είναι δυνατό να εκφραστεί με την
πιθανότητα να μην παρουσιάσει αποτυχία μέχρι το χρόνο t, ή:

R(t) = Ρ (Τ > t),
όπου:

R(t) καλείται συνάρτηση της αξιοπιστίας.
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Η ανεξάρτητη μεταβλητή Τ παριστάνει το χρόνο μέχρι την αποτυχία της
μονάδας ή τη μέση χρονική διάρκεια ανάμεσα σε δύο διαδοχικές αποτυχίες, ενώ t
είναι δεδομένος πραγματικός αριθμός, άρα t > 0.

Η συνάρτηση αξιοπιστίας R(t) για t > 0, συνδέεται με τη συνάρτηση
κατανομής F(t), με την παρακάτω σχέση:

R(t) = 1 - F(t), για t Ss 0,

όπου:

F(t) = Ρ (Τ t), για t ^ 0.

Η R(t) εκφράζει την πιθανότητα να μην συμβεί ούτε μία αποτυχία μέχρι το
χρόνο t, F(t) δίνει τη συνάρτηση των αποτυχιών, οι οποίες θα συμβούν στο χρονικό
διάστημα (0, t). Δηλαδή R(t) είναι η πιθανότητα μη αποτυχίας, ενώ F(t), η πιθανότητα
αποτυχίας μιας συγκεκριμένης μονάδας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι αυτονόητο
ότι:

F(0) = F(- α») = 0,
ενώ:

F(oo) =1.

Αρα:

R(0) = 1
και

R(oo) = 0

5.6.2 Καμπύλη θνησιμότητας

Όταν χρειάζεται να εξετάσουμε, για παράδειγμα,  έναν ομογενή πληθυσμό
συσκευών παίρνουμε για δοκιμαστική λειτουργία ένα τυχαίο δείγμα, αποτελούμενο
από Ν μονάδες (στοιχεία, εξαρτήματα). Αν τώρα, παρακολουθήσουμε την αλλαγή
του αριθμού n των μονάδων κατά τη διάρκεια του πειράματος, θα διαπιστώσουμε ότι
η σχέση n(t) ακολουθεί την καμπύλη που δίνεται στο παρακάτω σχήμα, η οποία
καλείται «καμπύλη θνησιμότητας».
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Σχήμα 23

Στην αρχική περίοδο, η οποία ακόμη καλείται βρεφική (infatile mortality
period, early life period), ο αριθμός των αποτυχόντων συσκευών είναι μεγάλος. Τα
αντικείμενα που τέθηκαν σε δοκιμή, κατά κάποιο τρόπο προσαρμόζονται στο
περιβάλλον λειτουργίας. Οι αποτυχίες που εμφανίζονται σ' αυτήν την περίοδο,
οφείλονται σε βλάβες της εσωτερικής δομής των υλικών, από τα οποία έχουν
κατασκευαστεί τα διάφορα εξαρτήματα (μονάδες), σε αδυναμίες της σχεδίασης και
της κατασκευής των μονάδων.

Μετά τη χρονική στιγμή txp, ο αριθμός των αποτυχιών σταθεροποιείται. Οι
βλάβες έχουν τυχαίο χαρακτήρα, επειδή παρουσιάζονται απρόβλεπτα. Η περίοδος
αυτή χαρακτηρίζει την κανονική λειτουργία των μονάδων και καλείται χρήσιμη
περίοδος ζωής (useful life).

Στην τρίτη περίοδο, μετά τη χρονική στιγμή 1γ, αρχίζει η γήρανση των
αντικειμένων. Ο αριθμός των αποτυχιών αυξάνει σημαντικά, το οποίο οφείλεται στη
φθορά των μονάδων, λόγω της μεγάλης τους ηλικίας. Γι' αυτό η περίοδος αυτή
καλείται περίοδος φθοράς (wearout period).

5.6.3 Ανάλυση της αξιοπιστίας

Ως ένα τεκμηριομένο παράδειγμα μπορούμε να δούμε παρακάτω τον
σχεδιασμό και την ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών συσκευών
ηλεκτρονικών ισχύος όπου απαιτείται η εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης της
αξιόπιστης λειτουργίας τους. Η ποσοτική εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας (ρυθμός
βλάβης, μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών κ.α.) αποτελεί το βασικό στάδιο εκπόνησης
μελετών αξιοπιστίας, παρέχοντας αριθμητικά κριτήρια για την εφαρμογή όλων των
υπολοίπων αναλύσεων αξιοπιστίας λειτουργίας, όπως είναι η ανάλυση των
ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και κρισιμότητας (Failure Modes Effects and
Criticality Analysis - FMECA). Η μέθοδος αυτή αναγνωρίζει τα ενδεχόμενα βλάβης
των εξαρτημάτων, τις επιδράσεις τους στη λειτουργία των υποσυστημάτων και του
συνολικού συστήματος και υπολογίζει διάφορους δείκτες για την εκτίμηση της
κρισιμότητας των ενδεχομένων βλάβης στη λειτουργία του συστήματος. Η εκτίμηση
των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα MIL-HDBK-217F και
NPRD95, ενώ η ανάλυση FMECA στηρίζεται στα διεθνή πρότυπα MIL-STD-1629
και FMD91. Η αναπτυχθείσα μέθοδος εφαρμόζεται για την ανάλυση αξιοπιστίας ενός
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παλμοτροφοδοτικού και υλοποιείται με τη χρήση του προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή RELEX που είναι εξειδικευμένο για αναλύσεις αξιοπιστίας.

Στη σημερινή εποχή, η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συσκευών
ηλεκτρονικών ισχύος και το υψηλό κόστος που προκύπτει από την απώλεια
λειτουργίας τους καθιστά επιτακτική την ανάγκη διασφάλισης της αξιοπιστίας
λειτουργίας τους από τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού . Οι αναλύσεις αξιοπιστίας
λειτουργίας συνεισφέρουν καθοριστικά στην πρόβλεψη της λειτουργικής
συμπεριφοράς των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος, στον εντοπισμό πιθανών
αδύνατων σημείων τους και στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού τους.

Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας λειτουργίας των συσκευών
ηλεκτρονικών ισχύος, όπως είναι ο Μέσος Χρόνος Μεταξύ Βλαβών (ΜΧΜΒ) ή ο
ρυθμός βλάβης, είναι δυνατόν να επιτευχθεί με κατάλληλα σχεδιασμένες δοκιμές
λειτουργίας ή με την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων από σχετικά επιστημονικά
πρότυπα. Οι υπολογιζόμενοι δείκτες αξιοπιστίας χρησιμοποιούνται σε άλλες
αναλύσεις αξιοπιστίας όπως είναι η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων
και κρισιμότητας (Failure Modes Effects and Criticality Analysis-FMECA). Η
ανάλυση  αυτή  αναγνωρίζει  λεπτομερώς  τα  ενδεχόμενα  βλάβης  των  δομικών
μονάδων μίας συσκευής και μελετά τις επιπτώσεις τους στη λειτουργία της. Με τον
τρόπο αυτό εντοπίζονται και ιεραρχούνται με κατάλληλους δείκτες πιθανές αδυναμίες
στη λειτουργίας της συσκευής, έτσι ώστε να εφαρμοσθούν οι δυνατές διορθωτικές
ενέργειες και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις για την περίοδο εγγύησης και τις
διαδικασίες συντήρησης της συσκευής.

Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται μία μέθοδος που αναπτύχθηκε για την
εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και την
ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η
μέθοδος εκτίμησης των δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στα βασικά χαρακτηριστικά
του προτύπου MIL-HDBK-217F και συνδυάζεται με ένα σχέδιο μειωμένων
καταπονήσεων των ηλεκτρονικών και ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. Στις
περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν αναλυτικά μαθηματικά μοντέλα εξαρτημάτων,
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχετικές εκτιμήσεις των δεικτών αξιοπιστίας από τη
βάση δεδομένων NPRD95. Οι απαιτούμενοι υπολογισμοί γίνονται με τη χρήση του
εξειδικευμένου προγράμματος μελετών αξιοπιστίας RELEX. Η ανάλυση FMECA
ακολουθεί τις βασικές αρχές των προτύπων MIL-STD-1629 και FMD91
χρησιμοποιώντας τους δείκτες αξιοπιστίας των εξαρτημάτων όπως υπολογίστηκαν με
την προηγούμενη μέθοδο.

Η αναπτυχθείσα μέθοδος εφαρμόζεται σε ένα παλμοτροφοδοτικό (Switched
Mode Power Supply – SMPS), υπολογίζοντας τους δείκτες αξιοπιστίας των
εξαρτημάτων και της συνολικής συσκευής, ενώ στη συνέχεια μελετώνται διεξοδικά
τα ενδεχόμενα βλάβης και οι επιπτώσεις τους με εφαρμογή της ανάλυσης FMECA.
Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος ξεκινά με
την αποτύπωση της σχεδίασης λειτουργίας σε ένα μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας
λειτουργίας, όπου κάθε εξάρτημα ή δομική μονάδα χαρακτηρίζεται από δύο
λειτουργικές καταστάσεις (“επιτυχής λειτουργία” ή “βλάβη”) και ο τύπος της
συνδεσμολογίας εξαρτάται από τις απαιτήσεις λειτουργίας της συσκευής. Η
συνδεσμολογία “σε σειρά” σημαίνει ότι όλα τα εξαρτήματα είναι απαραίτητα για την
επιτυχή λειτουργία της συσκευής, ενώ η “παράλληλη ” συνδεσμολογία σημαίνει ότι η
βλάβη όλων των εξαρτημάτων είναι το μόνο ενδεχόμενο που προκαλεί τη βλάβη του
συστήματος. Επίσης, υπάρχουν επιπλέον τύποι συνδεσμολογίας (κ-από-ν, εφεδρεία
με τέλεια ζεύξη κ.α.) για τη μοντελοποίηση σύνθετων λειτουργικών εξαρτήσεων
μεταξύ των δομικών μονάδων.
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Στη γενική περίπτωση μελετών αξιοπιστίας, τα εξαρτήματα ή γενικότερα οι
δομικές μονάδες των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος θεωρείται ότι χαρακτηρίζονται
από σταθερό ρυθμό βλάβης και ότι όλες οι δομικές μονάδες είναι απαραίτητες για την
επιτυχής λειτουργία των συσκευών. Συνεπώς, στο μπλοκ διάγραμμα αξιοπιστίας
απεικονίζονται σε συνδεσμολογία “σειράς”, οπότε ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις:

όπου είναι:

t : χρονική περίοδος της ανάλυσης
n : αριθμός των εξαρτημάτων ή δομικών μονάδων στο μπλοκ διάγραμμα
αξιοπιστίας
Ri(t) : αξιοπιστία λειτουργίας του εξαρτήματος i τη χρονική στιγμή t λi : ρυθμός
βλάβης του εξαρτήματος i
λsys : ρυθμός βλάβης του συστήματος
Rsys(t) : αξιοπιστία λειτουργίας του συστήματος τη χρονική στιγμή t
MTBFsys : μέσος χρόνος μεταξύ βλαβών του συστήματος

Η συνολική προτεινόμενη διαδικασία για την εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας
παρουσιάζεται στο σχήμα 24.

Σχήμα 24
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Στα αρχικά στάδια σχεδιασμού μίας συσκευής ηλεκτρονικών ισχύος, αρκετά
δεδομένα που αφορούν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων της δεν
έχουν καθοριστεί. Στη φάση αυτή, καταλληλότερη μέθοδος για την εκτίμηση των
δεικτών αξιοπιστίας των εξαρτημάτων είναι η μέθοδος “Απαρίθμηση των Τύπων”
(Parts Count). Οι απαραίτητες πληροφορίες για την εφαρμογή της μεθόδου είναι η
γενική περιγραφή του κάθε εξαρτήματος, η τυποποιημένη ποιότητα κατασκευής του
και ένας χαρακτηρισμός του περιβάλλοντος λειτουργίας του, σύμφωνα με
συγκεκριμένη κωδικοποίηση από τα σχετικά πρότυπα. Ο ρυθμός βλάβης
υπολογίζεται ως:

όπου είναι:
λsys     : ρυθμός βλάβης συστήματος
n : αριθμός διαφορετικών κατηγοριών εξαρτημάτων
Ni : ποσότητα εξαρτημάτων στην i-οστή κατηγορία εξαρτημάτων
gi : τιμή ρυθμού βλάβης για την i-οστή κατηγορία (διαφοροποιείται με τον τύπο

του περιβάλλοντος λειτουργίας και κάθε τύπο εξαρτήματος)
Qi : συντελεστής ποιότητας κατασκευής για την i-οστή κατηγορία.

Στη  συνέχεια,  όταν  η  σχεδίαση  της  συσκευής  έχει  ολοκληρωθεί  και
είναι  γνωστά  τα  ακριβή  λειτουργικά χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων που
χρησιμοποιούνται, όπως επίσης και οι τιμές των τάσεων και των ρευμάτων που
αναπτύσσονται  σε  αυτά  κατά  τη  λειτουργία  της  συσκευής,  η  καταλληλότερη
μέθοδος  εκτίμησης  των  δεικτών αξιοπιστίας είναι η “Ανάλυση των
Καταπονήσεων”. Η μέθοδος αυτή παρέχει λεπτομερή μαθηματικά μοντέλα για
πολλές κατηγορίες ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, όπου λαμβάνει επιπλέον υπόψη της
τις θερμικές και ηλεκτρικές καταπονήσεις που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία της
συσκευής. Στην περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποιο μαθηματικό μοντέλο,
μπορεί να αναζητηθούν εκτιμήσεις του ρυθμού βλάβης από τη βάση δεδομένων
NPRD95 .

Η θερμική και η ηλεκτρική καταπόνηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ενός ηλεκτρονικού συστήματος επηρεάζουν
σημαντικά τον αντίστοιχο ρυθμό βλαβών. Ο κατάλληλος σχεδιασμός του
ηλεκτρονικού συστήματος που αποσκοπεί στον περιορισμό των καταπονήσεων των
εξαρτημάτων του αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία λειτουργίας του. Ένας δείκτης
της καταπόνησης των εξαρτημάτων είναι ο παράγοντας καταπόνησης S που ορίζεται
ως:

όπου με τον όρο φορτίο χαρακτηρίζεται το μέγεθος λειτουργίας του εξαρτήματος που
εξετάζεται σε κάθε περίπτωση, για παράδειγμα, τάση λειτουργίας, θερμοκρασία,
ισχύς, κ.α. Για τη διατήρηση των ρυθμών βλάβης σε χαμηλά επίπεδα, προτείνεται ένα
σχέδιο με μειωμένες καταπονήσεις των εξαρτημάτων, το οποίο παρουσιάζεται στον
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Πίνακας Ι. Το σχέδιο αυτό συστήνεται να εφαρμόζεται κατά τη φάση της αναλυτικής
σχεδίασης του συστήματος, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο προηγούμενο Σχήμα
1, περιγράφοντας τα άνω επιτρεπτά όρια των μεγεθών

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΤΟΥ ΠΑΡΆΓΟΝΤΑ ΚΑΤΑΠΌΝΗΣΗΣ S ΓΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ
ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ KAI ΤΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ ΜΕΓΈΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

Εξάρτημα
Μέγεθος

Ισχύς Τάση Ρεύμα Εσωτ.
Θερμοκρασία Συχνότητα

Αντιστάσεις
Σταθερής τιμής
Μεταβλητής τιμής
Θερμίστορ

0,6
0,6
0,4

0,8
0,7
0,7

Πυκνωτές
Κεραμικοί, φιλμ
Ta
Al

0,5
0,5
0,8

0,5
0,5
0,5

Δίοδοι:
Γενικής χρήσης
Τύπου Zener 0,6

0,5* 0,6 0,7
0,7

Τρανζίστορ 0,5* 0,7 0,7 0,1fT

Θυρίστορ, τρίοδοι 0,6* 0,6 0,7
Οπτοηλ. συσκευές 0,5** 0,5 0,8
Ολοκληρωμένα
κυκλώματα (IC)

Γραμμικά
Ρυθμιστές τάσης
Ψηφ. διπολικά
Ψηφ. MOS

0,7 0,8*

0,7
0,8
0,8

0,7x

0,7x

0,7x

0,7x

0,9

0,9
Πηνία , Μετασχ/τες 0,5
Διακόπτες, Ρελέ 0,4-0,7++ 0,7 0,5
Συνδέσεις (Connectors) 0,7 0,6 0,8 0,5
*τάση διάσπασης (breakdown voltage)
**τάση απομόνωσης (isolation voltage)(0,7 για Vin)
+ρεύμα έγχυσης
++χαμηλές τιμές για επαγωγικά φορτία
θJ 100oC

fT = συχνότητα “μοναδιαίου κέρδους” του τρανζίστορ (χαρακτηριστικό που αναφέρεται στα φύλλα
δεδομένων του τρανζίστορ)

Αναγνώριση των ενδεχομένων βλάβης: αναγνωρίζονται όλα τα ενδεχόμενα
βλάβης των εξαρτημάτων και καθορίζονται οι επιπτώσεις τους σε ανώτερες στάθμες,
στη λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί και στο συνολικό σύστημα.

1. Κατηγοριοποίηση της σοβαρότητας των ενδεχομένων βλάβης: Τα ενδεχόμενα
βλάβης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που
προκαλούν στο σύστημα. Η κατηγοριοποίηση αυτή γίνεται για κάθε
ενδεχόμενο βλάβης εξαρτήματος και αποτελεί ένα ποιοτικό δείκτη των
επιπτώσεων στο σύστημα. Υπάρχουν οι ακόλουθες κατηγορίες:
Κατηγορία Ι - Καταστροφική: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει πλήρη
καταστροφή του συστήματος.
Κατηγορία ΙΙ - Κρίσιμη: Βλάβη που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές
επιπτώσεις, μεγάλη ζημιά εξοπλισμού ή μεγάλη ζημιά στο συνολικό σύστημα
και έχει ως αποτέλεσμα τη μη εκτέλεση της απαιτούμενης λειτουργίας του
συστήματος.
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Κατηγορία ΙΙΙ - Σημαντική:  Βλάβη  που  μπορεί  να  προκαλέσει  σημαντικές
επιπτώσεις,  σημαντική  ζημιά εξοπλισμού ή σημαντική ζημιά στο συνολικό
σύστημα και έχει ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή απώλεια της
διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου τμήματος του συστήματος ή την
πλημμελή εκτέλεση της απαιτούμενης λειτουργίας.
Κατηγορία IV - Επουσιώδης: Βλάβη που δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική έτσι
ώστε να προκαλέσει επιπτώσεις, ζημιά εξοπλισμού ή ζημιά στο συνολικό
σύστημα αλλά έχει ως αποτέλεσμα τη μη προγραμματισμένη συντήρηση ή
επισκευή.

2. Καθορισμός μεθόδων ανίχνευσης βλαβών και υλικών για τη διόρθωση.

3. Καθορισμός διορθωτικών ενεργειών σχεδίασης για την εξάλειψη της βλάβης
ή τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης της.

4. Αναγνώριση των επιδράσεων των διορθωτικών ενεργειών στο σύστημα.

5. Τεκμηρίωση της ανάλυσης: Τα συμπεράσματα της ανάλυσης συνοψίζονται σε
σχετικά έγγραφα και γίνεται αναφορά σε προβλήματα που δεν ήταν δυνατό να
αντιμετωπιστούν με διορθωτικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της σχεδίασης.

Η ανάλυση κρισιμότητας πραγματοποιείται μετά από την ανάλυση των
ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων και έχει ως αντικείμενο την ταξινόμηση του
κάθε ενδεχομένου βλάβης που αναγνωρίστηκε ανάλογα με τη σοβαρότητα του και
την πιθανότητα εμφάνισης του σύμφωνα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα δεδομένα.

Η ανάλυση κρισιμότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με τις
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για όλα τα εξαρτήματα που αποτελούν το
σύστημα. Η ποιοτική ανάλυση κρισιμότητας εφαρμόζεται όταν δεν υπάρχουν
συγκεκριμένα δεδομένα για τους ρυθμούς βλαβών των εξαρτημάτων, ενώ η ποσοτική
ανάλυση κρισιμότητας εφαρμόζεται όταν, θεωρώντας κάποια δεδομένα αξιοπιστίας
των εξαρτημάτων, υπολογίζονται συγκεκριμένοι δείκτες κρισιμότητας. Τα
αποτελέσματα και των δύο κατηγοριών των αναλύσεων πρέπει να παρακολουθούν
την εξέλιξη του σχεδιασμού του συστήματος και να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με
αυτή.

Η ποιοτική ανάλυση κρισιμότητας χαρακτηρίζει τα ενδεχόμενα βλαβών που
μπορούν να συμβούν και τα κατατάσσει σε επίπεδα θεωρώντας ως παράμετρο την
πιθανότητα εμφάνισής τους. Αυτά τα επίπεδα είναι τα ακόλουθα:

1. Επίπεδο Α – Συχνό: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης κατά τη
διάρκεια του διαστήματος λειτουργίας του εξαρτήματος.  Ως  υψηλή
πιθανότητα θεωρείται  η  πιθανότητα  εμφάνισης  του  ενδεχομένου
βλάβης  που  είναι μεγαλύτερη από 20% της συνολικής πιθανότητας βλάβης.

2. Επίπεδο Β – Πιθανό: Υπάρχει σημαντική πιθανότητα εμφάνισης κατά τη
διάρκεια του διαστήματος λειτουργίας του εξαρτήματος. Ως σημαντική
πιθανότητα θεωρείται η πιθανότητα εμφάνισης του ενδεχομένου βλάβης που
είναι μεγαλύτερη από 10% και μικρότερη από 20% της συνολικής
πιθανότητας εμφάνισης βλάβης.
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3. Επίπεδο  C – Περιστασιακό:  Το  ενδεχόμενο  βλάβης  χαρακτηρίζεται  ως
περιστασιακό  όταν  η  πιθανότητα εμφάνισης του είναι μεγαλύτερη από 1%
και μικρότερη από 10% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης.

4. Επίπεδο D –Ασυνήθιστο: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως
ασυνήθιστο όταν η πιθανότητα εμφάνισής του είναι μεγαλύτερη από 0,1% και
μικρότερη από 1% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης.

5. Επίπεδο E –Μη πιθανό: Το ενδεχόμενο βλάβης χαρακτηρίζεται ως μη πιθανό
όταν η πιθανότητα εμφάνισής του είναι αμελητέα και είναι μικρότερη από
0,1% της συνολικής πιθανότητας εμφάνισης βλάβης.

Θεωρώντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των
ενδεχομένων βλάβης και επιπτώσεων και τις εκτιμήσεις των δεικτών αξιοπιστίας,
υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες που σχετίζονται με τα ενδεχόμενα βλάβης:

1. Πιθανότητα επιπτώσεων της βλάβης β: Εκτιμάται από τον αναλυτή του
συστήματος και δείχνει τη δεσμευμένη πιθανότητα το συγκεκριμένο
ενδεχόμενο βλάβης να έχει επίπτωση στη λειτουργία της συσκευής σύμφωνα
με το επίπεδο σοβαρότητας που χαρακτηρίζεται, θεωρώντας ότι το
ενδεχόμενο έχει συμβεί.

Η επιλογή γίνεται θεωρώντας τα ακόλουθα διαστήματα:

Επίπτωσηαπότη βλάβη Τιμήβ
Απώλεια λειτουργίας 1,00
Πιθανή απώλεια >0,1 μέχρι <1,0
Λιγότερο πιθανή απώλεια >0 μέχρι =0,1
Καμιά επίπτωση 0

2. Αναλογία ενδεχομένου βλάβης α: Είναι η πιθανότητα η βλάβη του
εξαρτήματος να οφείλεται στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο βλάβης και μία
εκτίμησή της δίνεται από σχετικές βάσεις δεδομένων, όπως είναι η FMD91 .
Το άθροισμα των λόγων α για όλα τα ενδεχόμενα βλάβης που μπορούν να
συμβούν σε ένα εξάρτημα πρέπει να ισούται με τη μονάδα.

3. Ρυθμός βλάβης του εξαρτήματος λp: Είναι δυνατόν να υπολογιστεί
εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία εκτίμησης δεικτών αξιοπιστίας λειτουργίας της
προηγούμενης παραγράφου.

4. Χρόνος λειτουργίας t: Εκφράζεται σε ώρες .

5. Δείκτης κρισιμότητας του ενδεχομένου βλάβης Cm: Προκύπτει
χρησιμοποιώντας τους προηγούμενους δείκτες για κάθε ενδεχόμενο βλάβης m
ενός εξαρτήματος ως ακολούθως
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6. Δείκτης κρισιμότητας εξαρτήματος Cr: Αντιστοιχεί σε κάθε εξάρτημα r που
αναλύεται και υπολογίζεται για κάθε κατηγορία σοβαρότητας. Οι δείκτες
κρισιμότητας του εξαρτήματος αφορούν τα ενδεχόμενα βλάβης μίας
ορισμένης κατηγορίας σοβαρότητας. Για κάθε κατηγορία σοβαρότητας s, ο
δείκτης Crs  υπολογίζεται από το άθροισμα των αντίστοιχων δεικτών Cm ως:

Crs: δείκτηςτης κρισιμότητας του εξαρτήματος r για την
κατηγορία σοβαρότητας s
(I-“καταστροφική”,II-“κρίσιμη”,III-“σημαντική”, IV-“επουσιώδης”)
m: ενδεχόμενα βλάβης του εξαρτήματος που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη
κατηγορία σοβαρότητας s
j: συνολικός αριθμός των ενδεχομένων βλάβης του εξαρτήματος στη
συγκεκριμένη κατηγορία σοβαρότητας s.
Οι δείκτες Crs απεικονίζονται σε ένα πίνακα κρισιμότητας, σε συνάρτηση με
την κατηγορία σοβαρότητας s όπου κατατάσσονται,  και  εξάγονται
συμπεράσματα  για  τα  ευαίσθητα  σημεία  λειτουργίας  του  συστήματος  και
τις διορθωτικές ενέργειες που πιστεύεται ότι οδηγούν σε βελτίωση της
αξιοπιστίας λειτουργίας του.

5.6.4 Ανάλυση αξιοπιστίας λειτουργιάς συσκευής ηλεκτρονικων ισχυος

Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας και η ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης
επιπτώσεων και κρισιμότητας εφαρμόστηκε σε μία συσκευή ηλεκτρονικών ισχύος
όπως είναι ένα παλμοτροφοδοτικό (Switched Mode Power Supply- SMPS). Το
διάγραμμα του κυκλώματος της συσκευής παρουσιάζεται στο Σχήμα 2. Τα
παλμοτροφοδοτικά είναι ουσιαστικά μετατροπείς συνεχούς τάσης (DC - DC), που
αρχικά μετατρέπουν την εναλλασσόμενη τάση τροφοδοσίας σε συνεχή, διαμέσου
μίας μη ελεγχόμενης ανόρθωσης και στη συνέχεια μετατρέπουν την τιμή της
συνεχούς αυτής τάσης σε κάποια επιθυμητή τιμή μέσω ενός κατατμητή (Chopper).

Για να παραμένει η τάση εξόδου ενός παλμοτροφοδοτικού σταθερή σε σχέση
με τις διακυμάνσεις της τάσης εισόδου χρησιμοποιείται ένα κύκλωμα ελέγχου, το
οποίο αποτελείται από ολοκληρωμένα κυκλώματα. Η μέθοδος η οποία
χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της τάσης εξόδου ενός παλμοτροφοδοτικού είναι η
διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulation PWM). Στο κύκλωμα του
Σχήματος , ένας κατατμητής τάσης που αποτελείται κυρίως από ένα MOSFET ισχύος
μετατρέπει την ανορθωμένη τάση που δίνει η γέφυρα διόδων στην είσοδο σε
εναλλασσόμενη παλμική τάση και τροφοδοτεί το πρωτεύον τύλιγμα του
μετασχηματιστή. Η τάση αυτή έχει μεγάλη συχνότητα (20 - 300kHz) που σημαίνει
ότι ο απαιτούμενος μετασχηματιστής είναι μικρός, ελαφρύς και χαμηλού κόστους. Η
εναλλασσόμενη τάση στο δευτερεύον τύλιγμα του μετασχηματιστή ανορθώνεται και
φιλτράρεται έτσι ώστε να τροφοδοτήσει το φορτίο. Ο έλεγχος της τάσης εξόδου και
οι παλμοί έναυσης του τρανζίστορ ισχύος επιτυγχάνονται από το ολοκληρωμένο
κύκλωμα SG1525A, προστατεύοντας επιπλέον το τροφοδοτικό από την εμφάνιση
υψηλών ρευμάτων.
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Σχηματικό διάγραμμα του κυκλώματος ενός παλμοτροφοδοτικού

Σχήμα 25

Αρχικά έγινε η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας λειτουργίας των
εξαρτημάτων και της συσκευής του παλμοτροφοδοτικού με τις μεθόδους της
απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων. Για την εφαρμογή της
μεθοδολογίας και την εκτέλεση των υπολογισμών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα
μελετών αξιοπιστίας RELEX. Τα αποτελέσματα που ευρέθησαν για τους ρυθμούς
βλάβης των εξαρτημάτων του παλμοτροφοδοτικού φαίνoνται στον Πίνακα 2 και για
τις δύο εφαρμοσθείσες μεθόδους, της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των
καταπονήσεων. Στο Σχήμα  παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο οι ρυθμοί βλάβης της
συσκευής του τροφοδοτικού και των εξαρτημάτων του με τους υψηλότερους ρυθμούς
βλάβης. Ο συνολικός ρυθμός βλάβης της συσκευής που προκύπτει εφαρμόζοντας τη
μέθοδο της ανάλυσης των καταπονήσεων είναι μεγαλύτερος από αυτόν που
προκύπτει εφαρμόζοντας τη μέθοδο της απαρίθμησης των τύπων, διότι υπάρχουν
εκτιμήσεις για αυξημένη θερμοκρασία της συσκευής. Επίσης από τη γραφική
παράσταση του Σχήματος, φαίνεται χαρακτηριστικά ότι ο οπτικός συζεύκτης
(Optocoupler), το τρανζίστορ Q1, η δίοδος D5, το ολοκληρωμένο SG1525 και ο
μετασχηματιστής T1 εμφανίζουν τους υψηλότερους ρυθμούς βλάβης σε σχέση με τα
υπόλοιπα εξαρτήματα του παλμοτροφοδοτικού. Επίσης, το άθροισμα των ρυθμών
βλάβης είναι περίπου ίσο με ¾ του συνολικού ρυθμού και συνεπώς αποτελούν τα
πιθανότερα εξαρτήματα για εμφάνιση βλάβης. Ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες
στο σχεδιασμό για τη βελτίωση του ρυθμού βλάβης των εξαρτημάτων είναι η επιλογή
καλύτερης ποιότητας κατασκευής τους, θεώρηση πλεονασμού εξαρτημάτων
(redundancy) και χαμηλότερες θερμικές και ηλεκτρικές καταπονήσεις.
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ΡΥΘΜΟΊ ΒΛΆΒΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ ΤΟΥ

ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ

Ονομασία Εξαρτήματος
Ρυθμός Βλάβης (βλάβες / εκατομμύριο ώρες)

Απαρίθμηση των τύπων (Parts
count)

Ανάλυση των καταπονήσεων
(Part Stress)

D1, D2, D3, D4 0,019606 0,015123
C6 0,001710 0,016618
C7 0,001710 0,010315
R9, R10 0,030736 0,026686
R8, R11 0,003658 0,004783
Q1 0,217627 0,308058
T1 0,070834 0,115776
D5 0,128989 0,099494
D6, D7 0,015479 0,027044
C8 0,001710 0,004890
C9 0,001710 0,005800
C10 0,001710 0,012690
L 0,000097 0,000158
R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 0,003658 0,003690
C1 0,001710 0,001613
C2 0,001710 0,002441
C3 0,001710 0,002294
C4 0,001710 0,002112
C5 0,001710 0,002441
SG1525 0,095144 0,078881
ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ 0,147576 0,244204
ΣΥΣΚΕΥΗ 0,881148 1,111133

Σχήμα 26 : Ρυθμοί βλάβης του παλμοτροφοδοτικού και των εξαρτημάτων του σύμφωνα με τη
μέθοδο της απαρίθμησης των τύπων και της ανάλυσης των καταπονήσεων

Στη συνέχεια εφαρμόστηκε η ανάλυση FMECA και τα αποτελέσματα που
ευρέθησαν παρουσιάζονται στον Πίνακα. Το παλμοτροφοδοτικό διαιρέθηκε σε δύο
υποσυστήματα, το υποσύστημα μετατροπέα DC - DC που δημιουργεί την τελική
τάση εξόδου της συσκευής και το υποσύστημα διαμόρφωσης εύρους παλμών που
ελέγχει τη διακοπτική λειτουργία του τρανζίστορ MOSFET και προστατεύει τη
λειτουργία της συσκευής από υψηλά ρεύματα. Το υποσύστημα διαμόρφωσης εύρους
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παλμών βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο διάρθρωσης από το υποσύστημα
μετατροπέα DC - DC.

Ανάλυση FMECA του παλμοτροφοτικου.

Τα πεδία που εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων μίας τυπικής
ανάλυσης FMECA είναι τα ακόλουθα:

 Ονομασία του εξαρτήματος
 Ενδεχόμενο βλάβης (τρόπος βλάβης)
 Επίπτωση στο ίδιο επίπεδο διάρθρωσης, η οποία σημαίνει την περιγραφή

της δυσλειτουργίας που εμφανίζεται στο υποσύστημα που ανήκει το κάθε
εξάρτημα

 Επίπτωση στο ανώτερο επίπεδο διάρθρωσης, η οποία στην περίπτωση του
υποσυστήματος DC-DC είναι η τελική έξοδος της συσκευής ενώ στην
περίπτωση του υποσυστήματος διαμόρφωσης εύρους παλμών είναι το
υποσύστημα μετατροπέα DC-DC

 Επίπτωση στην τελική έξοδο του συστήματος
 Σοβαρότητα του ενδεχομένου βλάβης Πιθανότητα επιπτώσεων της βλάβης β
 Αναλογία του ενδεχομένου βλάβης α
 Ρυθμός βλάβης λ
 Κρισιμότητα του ενδεχομένου βλάβης Cm

Στον άνωθεν Πίνακα   παρουσιάζονται  οι  δείκτες  κρισιμότητας  Crs    των
εξαρτημάτων  για  τις  διάφορες  κατηγορίες σοβαρότητας των ενδεχομένων βλάβης.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης FMECA που παρουσιάζονται στον
Πίνακα, τα ενδεχόμενα βλάβης που χαρακτηρίζονται ως “βλάβη” του συζεύκτη και
“βραχυκύκλωμα” του MOSFET Q1 εμφανίζουν τους υψηλότερους δείκτες
κρισιμότητας. Συγκεκριμένα, το “βραχυκύκλωμα” του Q1 χαρακτηρίζεται και από
υψηλότερο επίπεδο σοβαρότητας (“καταστροφική”) από τη “βλάβη” του συζεύκτη.

Επίσης, στον κάτωθι Πίνακα, το τρανζίστορ Q1 εμφανίζει τους υψηλότερους
δείκτες κρισιμότητας εξαρτήματος στις τρεις πρώτες κατηγορίες σοβαρότητας
ενδεχομένων βλάβης (0,157110 για “καταστροφική” σοβαρότητα, 0,098576 για
“κρίσιμη” σοβαρότητα, 0,052370 για “σημαντική” σοβαρότητα). Όμως ο οπτικός
συζεύκτης (Optocoupler) εμφανίζει ένα τρόπο βλάβης με “κρίσιμη” σοβαρότητα
(σύμφωνα με την FMD91) και έχει ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό βλάβης. Επίσης, ο
μετασχηματιστής T1, η δίοδος D5 και το ολοκληρωμένο SG1525 εμφανίζουν
σημαντικούς δείκτες κρισιμότητας εξαρτήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στον
Πίνακα η δίοδος D5 (UES1306) και το ολοκληρωμένο κύκλωμα SG1525 έχουν
υψηλότερους δείκτες κρισιμότητας για στάθμες σοβαρότητας “κρίσιμη” και
“σημαντική”, αλλά επειδή δεν εμφανίζουν ενδεχόμενα βλάβης με επίπεδο
σοβαρότητας “καταστροφική”, τα ενδεχόμενα βλάβης τους μπορούν να θεωρηθούν
μικρότερης σημαντικότητας σε σχέση με αυτά του MOSFET και του συζεύκτη.
Επίσης, στον Πίνακα το ενδεχόμενο βλάβης “χαμηλή τάση εξόδου” του τρανζίστορ
Q1 έχει κρισιμότητα 0,067773 και σοβαρότητα “κρίσιμη”, ενώ το ενδεχόμενο βλάβης
“βραχυκύκλωμα” του μετασχηματιστή έχει μικρότερη κρισιμότητα (0,048626) αλλά
σοβαρότητα “καταστροφική”. Οι διαφορετικές τιμές των δεικτών κρισιμότητας σε
συνάρτηση με τις διαφορετικές στάθμες σοβαρότητας θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά την ιεράρχηση των διορθωτικών ενεργειών του σχεδιασμού, ανάλογα με
την εφαρμογή της συσκευής σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας.

Τα υπόλοιπα εξαρτήματα του παλμοτροφοδοτικού, για τα οποία δεν
εμφανίζονται αποτελέσματα στην ανάλυση FMECA, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα
χαμηλό ρυθμό βλάβης (συγκεκριμένα πολύ μικρότερο του 5% του συνολικού ρυθμού
βλάβης της συσκευής), με αποτέλεσμα οι αντίστοιχοι δείκτες της ανάλυσης FMECA
να είναι ιδιαίτερα χαμηλοί και να παραλείπονται.

ΔΕΊΚΤΕΣ ΚΡΙΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΜΟΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΆΛΥΣΗ FMECA,

Εξάρτημα

Δείκτες Κρισιμότητας Εξαρτήματος σε σχέση με τη Σοβαρότητα των
Ενδεχομένων Βλάβης σύμφωνα με την Τυπική Ανάλυση FMECA

Καταστροφική Κρίσιμη Σημαντική Επουσιώδης
ΣΥΖΕΥΚΤΗΣ Δεν υπάρχει 0,244204 Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει

Q1 (τρανζίστορ) 0,157110 0,098579 0,052370 Δεν υπάρχει
T1 (μετασχ/της) 0,048626 0,048626 0,018524 Δεν υπάρχει
UES1306 (δίοδος

D5)
Δεν υπάρχει 0,084570 Δεν υπάρχει 0,014924

SG1525 (IC) Δεν υπάρχει 0,078881 Δεν υπάρχει Δεν υπάρχει

5.6.5 Συμπέρασμα

Οι διαδικασίες διασφάλισης της αξιοπιστίας λειτουργίας αποτελούν ένα
ιδιαίτερα σημαντικό μέρος του σχεδιασμού και ανάπτυξης των συσκευών
ηλεκτρονικών ισχύος. Παρουσιάζεται μία αναλυτική μέθοδος εκτίμησης των δεικτών
αξιοπιστίας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος και μία διαδικασία ανάλυσης των
ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και κρισιμότητας (FMECA). Η εκτίμηση των
δεικτών αξιοπιστίας στηρίζεται στο πρότυπο MIL-HDBK-217F και περιλαμβάνει δύο
μεθόδους (“απαρίθμηση των τύπων” και “ανάλυση των καταπονήσεων”) που
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εφαρμόζονται ανάλογα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες για τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων της συσκευής. Οι δείκτες που υπολογίζονται
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση των ενδεχομένων βλάβης επιπτώσεων και
κρισιμότητας (FMECA), η οποία στηρίζεται στα πρότυπα MIL-STD-1629 και
FMD91. Η αναπτυχθείσα ανάλυση αξιοπιστίας εφαρμόζεται σε ένα
παλμοτροφοδοτικό (SMPS). Η εκτίμηση των δεικτών αξιοπιστίας της συσκευής
γίνεται εφαρμόζοντας αρχικά την “απαρίθμηση των τύπων” και στη συνέχεια την
“ανάλυση των καταπονήσεων”, προτείνοντας ένα σχέδιο μειωμένων ηλεκτρικών και
θερμικών καταπονήσεων των εξαρτημάτων. Η μοντελοποίηση της συσκευής και ο
υπολογισμός των δεικτών έγινε με χρήση του προγράμματος μελετών αξιοπιστίας
RELEX. Τα εξαρτήματα που εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές ρυθμού βλάβης
αναγνωρίζονται και προτείνονται πιθανές διορθωτικές ενέργειες με σκοπό τον
περιορισμό τους. Επίσης πραγματοποιήθηκε μία ανάλυση FMECA του
παλμοτροφοδοτικού όπου εντοπίστηκαν τα κρισιμότερα ενδεχόμενα βλάβης της
συσκευής, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των ρυθμών βλάβης που είχαν υπολογιστεί.

Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα της ανάλυσης αντιλαμβανόμαστε την σημασία
της αξιοπιστίας σε μια συσκευή και ειδικότερα σε ένα εξάρτημα όπως στο
παράδειγμα μας και εντοπίζουμε το ρόλο που μπορεί να έχει η λειτουργία του
εξαρτήματος στην βραχυβιότητα της συσκευής. Ακολούθως μέσα από έρευνες και
τροποποιήσεις στη δομή των υλικών κατασκευής του κάθε εξαρτήματος
μεγιστοποιούμε το χρήσιμο χρόνο ζωής της συσκευής μας.

5.7 Οικονομική απαξίωση

5.7.1 Μικροοικονομική της προγραμματισμένης παλαίωσή

Τα αγαθά της καταναλωτικής μας κοινωνίας θέτουν διάφορα ερωτήματα για
την ανάλυση στην μικροοικονομία. Ένα από τα βασικά είναι η αντοχή στην  επιλογή
του προϊόντος. Η προγραμματισμένη απαξίωση είναι η παραγωγή αγαθών με
αντιοικονομικά μικρή ωφέλιμη ζωή καθώς οι καταναλωτές θα κάνουν πολλές αγορές
επαναλαμβάνοντας τον ίδιο τύπο προϊόντος. Σύμφωνα με τις βασικές οικονομικές
θεωρίες, ένας ορθολογικός πελάτης θα πλήρωνε μόνο για την παρούσα αξία των
μελλοντικών υπηρεσιών του προϊόντος. Όμως το ερώτημα παραμένει όπως το θέτει ο
ίδιος ο καταναλωτής γύρω από την ανθεκτικότητα των προϊόντων. Μήπως οι
επιχειρήσεις έχουν ως κίνητρο να μειώσουν την αντοχή των προϊόντων κάτω από ένα
αποτελεσματικό επίπεδο, έτσι ώστε να καταστρέφονται πιο γρήγορα; Ποιό είναι το
κίνητρο για την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος που καθιστά άνευ αντικειμένου το
προκάτοχό του;

Εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν θα δούμε ότι εστιάζοντας στο μονοπώλιο της
παραγωγής ενός  προϊόντος, δεν υπάρχει κίνητρο για να νοθευτεί η διάρκεια ζωής
του. Αυτό το αποτέλεσμα αποδεικνύει οτι ακόμη και αν ένα μονοπώλιο
διαστρεβλώνει την ποσότητα και την απόφαση της τιμής του, δεν στρεβλώνει τη
διάρκεια ζωής του.

Το μονοπώλιο στις αγορές των ηλεκτρικών συσκευών στις μέρες μας δεν
υφίσταται, επομένως μια επιχείρηση ενδιαφέρεται για την επόμενη γενιά των αγαθών
που παράγει και το πως θα συμβιβάζεται το νέο προϊόν με μια άλλη προηγούμενη
έκδοση.



117

Η εισαγωγή ενός νέου μοντέλου μειώνει το όφελος των παλαιότερων
μοντέλων των καταναλωτών. Η επίδραση της απαξίωσης έχει μόνο αρνητικές
συνέπειες για την κοινωνική ευημερία, δεδομένου ότι μειώνει την αποτίμηση
του παλαιότερου μοντέλου. Από μια άλλη άποψη, όμως, η μεγαλύτερη επίδραση της
απαξίωσης επιβαρύνει το ίδιο το προϊόν ώστε να αυξήσει την τιμή του νέου
μοντέλου.

Στην εξέταση της προγραμματισμένης βραχυβιότητας, θα ήταν ενδιαφέρον να
δούμε ένα μοντέλο της προγραμματισμένης παλαίωσης σε μια ανταγωνιστική
αγορά.Η προγραμματισμένη απαξίωση συμβαίνει σε ανταγωνιστικές αγορές, όπου ο
ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών καθορίζει την αρχική τιμή και την
προγραμματισμένη παλαίωσή ταυτόχρονα.

Η βασική ιδέα είναι ότι εκτός από το μοντέλο τα προϊόντα διαφέρουν και ως
προς την ποιότητα, αλλά βασικά εμπεριέχουν τις ίδιες πληροφορίες από τον
κατασκευαστή. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν προϊόντα με τα ίδια χαρακτηριστικά, τα
οποία αντιπροσωπεύουν την μεγαλύτερη αξία (κόστος) του προϊόντος για τους
καταναλωτές.

Το συμπέρασμα είναι ότι η προγραμματισμένη παλαίωση σε ορισμένες
διαμορφώσεις είναι η κυρίαρχη της παράδοσης και υπό αυτή την έννοια δεν
καθοδηγείται από την εκμετάλλευση του μονοπωλίου. Παρ' όλα αυτά, επειδή
χρησιμοποιούν μια ανταγωνιστική ισορροπία στα μοντέλα τους, η απαξίωση δεν
θεωρείται ως "παραγωγός" πρωτοβουλία. Είναι υπό την έννοια ότι οι παραγωγοί
επάγονται για την προμήθεια αυτών των προϊόντων προς τους καταναλωτές και προς
το μέλλον της συμπεριφορά της ζήτησης.

Η μειωμένη αντοχή μπορεί να είναι πράγματι προς το συμφέρον των
καταναλωτών, επειδή προγραμματισμένη απαξίωση ενισχύει τον κατασκευαστή για
τα κίνητρα για την παροχή επαρκούς ποιότητας σε άλλες μορφές. Χτίζει τη θεωρία
του για τη διαισθητική ιδέα ότι η ανάγκη για επαναγορά του προϊόντος δίνει η
δύναμη των καταναλωτών πάνω από τον παραγωγό. Εάν ο καταναλωτής είναι
απογοητευμένος με το προϊόν, δεν θα αγοράσει ξανά. Η απειλή αυτή προκαλεί τον
κατασκευαστή να παρέχει την κατάλληλη ποιότητα έτσι ώστε η ποιότητα και η
διάρκεια να μην εξαρτάται μόνο από το πόσο καιρό μια συσκευή είναι αποδοτική,
αλλά επίσης, σχετικά με το πόσο καλά λειτουργεί. Ως ένα υποστηρικτικό παράδειγμα
της ποιότητας που χρησιμοποιεί είναι η Apple στο iPod. Το iPod  έχει
αναντικατάστατη μπαταρία και είναι ένα παράδειγμα προγραμματισμένης απαξίωσης
και ως εκ τούτου το iPod είναι ένα προϊόν αναποτελεσματικό. Ωστόσο, υποστηρίζεται
ότι ανθεκτικά προϊόντα έχουν συχνά σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι
δύσκολο να καθοριστούν πριν από την αγορά, ώστε να παρατηρήσουμε τη διάρκεια
ζωής, όπως είναι στην περίπτωση αυτή τα προϊόντα της Apple.

Έτσι η μειωμένη αντοχή παρέχει ισχυρότερα κίνητρα για την παροχή της
ποιότητας. Σε αγορές όπου η διάρκεια δεν είναι πολύ δαπανηρή και οι καταναλωτές
εκτιμούν την ποιότητα και άλλες πτυχές όπως η αντοχή δεν είναι το κύριο κριτήριο
από μόνη της. Αυτό οδηγεί σε χαμηλότερα επίπεδα αντοχής από ότι σε ένα καλύτερο
κόσμο όπου η ποιότητα είναι παρατηρήσιμη. Από μια πρώτη προοπτική, μπορεί να
ερμηνευθεί ότι αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα αντοχής είναι μέρος μιας
προγραμματισμένης απαξίωσης των καταναλωτικών αγαθών. Με αυτή την τελευταία
παρατήρηση εξηγείται ότι η προγραμματισμένη απαξίωση είναι ένα μεγαλύτερο θέμα
στις ΗΠΑ. Επίσης εξηγείται γιατί το iPod της Apple είναι πιο επιτυχές στην ΗΠΑ
από οτι στην Ευρώπη ή την Ιαπωνία.

Σε αντίθεση με τις κλασικές θεωρίες, όπου η προγραμματισμένη παλαίωση
επιτρέπει στο μονοπώλιο ευκολότερα να αναδείξει υψηλότερες τιμές στα προϊόντα,
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φαίνεται μια πιο προσεκτική αξιολόγηση της προγραμματισμένης παλαίωσης των
προϊόντων. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προγραμματισμένη παλαίωση μπορεί να
θεωρηθεί, πράγματι, ως ένα θετικό στοιχείο, διότι επιτρέπει υψηλότερη ποιότητα σε
άλλες συσκεύες. Ως εκ τούτου, ανάλογα με το λόγο που αξιολογεί κανείς την
πολιτική που έχει στόχο παρωχημένα προϊόντα και ελάχιστες απαιτήσεις εγγύησης.

Από την αρχή της παραγωγής, ξέρουν ότι ορισμένα μέρη ή ακόμη και τα
κύρια μέρη του προϊόντος θα φθαρούν ή δεν θα αρχίσουν να εργάζονται σωστά μετά
από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα όπως είχε αρχικά αποφασιστεί. Αυτό ονομάζεται
"Προγραμματισμένη Απαξίωση" ή "Υποχρεωτική Απαξίωση".

Οικονομική απαξίωση ορίζεται ως η οικονομική δαπάνη και η απόσβεση της
αξίας του προϊόντος. Οι πηγές της οικονομικής απαξίωσης είναι η χαμηλή απόδοση /
κόστος, μειωμένη αξία, πέραν του κόστους της επισκευής σε σχέση με
αντικατάσταση των τιμών και τις τάσεις που προκαλούνται από τη δομή της αγοράς.

Μια άλλη ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της οικονομικής
απαξίωσης είναι η υποχρεωτική απαξίωση που περιγράφεται ως ο θεμέλιος λίθος της
σύγχρονης βιομηχανίας σχεδιασμού. Στην υποχρεωτική  απαξίωση συνεπάγεται
σκόπιμος σχεδιασμός των προϊόντων για βραχυπρόθεσμη χρήση. Με άλλα λόγια, οι
σχεδιαστές έχουν εξασφαλίσει μια σταθερή ζήτηση για τα νέα προϊόντα από το
σχεδιασμό ώστε σκόπιμα να έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής.

Το τελικό "σχέδιο" είναι να πωλούν κάτι που είναι πραγματικά χρήσιμο, έτσι
ώστε οι άνθρωποι θα το χρειάζονται - αλλά ο χρήσιμος χρόνος ζωής να είναι βραχύς
ώστε οι καταναλωτές να πρέπει να το αντικαταστήσουν σε τακτική βάση.

Η πρόσφατη γοητεία των επιχειρήσεων με «προγραμματισμένη απαξίωση»
υπήρξε μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της μετά-μεταπολεμικής περιόδου. Η
χρήση της ως μια στρατηγική για να επηρεάσει είτε το σχήμα του προϊόντος είτε την
ψυχική στάση του καταναλωτή, αποτελούν την πεμπτουσία του πνεύματος της μίας
χρήσης.

Αντιλαμβανόμαστε ότι, για τον οικονομικό κύκλο, για να επιτευχθούν
περισσότερες πωλήσεις σε  κάθε έτος, η προγραμματισμένη παλαίωση μπορεί να
είναι μια στρατηγική για τις επιχειρήσεις, αν και δεν είναι ευχάριστο να γνωρίζουμε
ότι οι περισσότερες πωλήσεις έχουν ταχύτερη κατανάλωση που σημαίνει
περισσότερα απόβλητα κάθε χρόνο.

Η αρχική αμερικανική ηθική είχε ως στόχο να βρεθεί μια βιομηχανική
αισθητική με βάση την ίση ανησυχία για την ποιότητα, τη λειτουργία και τη
φαντασία, αν και συχνά υποτάσεται στην αγορά με γνώμονα τις στρατηγικές για την
προγραμματισμένη παλαίωσή του.

5.7.2 Οι επιδράσεις των καταναλωτών στη διαδικασία επιλογής των προϊόντων.

Κυρίως τρεις λόγους οι καταναλωτές εντοπίζουν στα προϊόντα όταν τα
αγοράσουν: αποτυχία, δυσαρέσκεια και αλλαγή στις καταναλωτικές ανάγκες.
Ανάλογα με τον τύπο της προγραμματισμένης απαξίωσης εφαρμόζονται δύο
περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, οι καταναλωτές αναγκάζονται από την εταιρεία
να αγοράσουν ξανά ένα καινούργιο προϊόν λόγο λειτουργικής απαξίωσης ή
τεχνολογικής απαξίωσης. Το κίνητρο για την αγορά τότε είναι η κακή απόδοση του
τρέχοντος προϊόντος ή ασυμβατότητά του με τη νέα έκδοση του προιόντος.

Στη δεύτερη περίπτωση, όταν η απαξίωση εφαρμόζεται με σκοπιμότητα, οι
καινοτομίες για την ενίσχυση ενός προϊόντος δημιουργούνται από τον ενθουσιασμό
μεταξύ των καταναλωτών για να τους παρακινήσει επαναγοράσουν κάτι πιο
ανθεκτικό. Η επιτυχία της απαξίωσης ως σκοπιμότητα εξαρτάται από τη
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συμπεριφορά των καταναλωτών για τη θέση τους στην αγορά. Είναι οι καταναλωτές
που αποφασίζουν για την πολιτική των επισκευών και συντήρησης, καθώς και όταν η
αντικατάσταση λειτουργεί ανθεκτικά. Επιπλέον, οι καταναλωτές όταν αγοράζουν ένα
ανθεκτικό προϊόν αντιμετωπίζουν δύο μοναδικές προκλήσεις :

Το διαρκές κόστος συνήθως είναι πολύ περισσότερο από το μέσο χρόνο της
ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, δηλαδή με υψηλότερη αντοχή οι καταναλωτές
αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο. Πιο ανθεκτική αγορά καταναλωτικών
προϊόντων, έχει ως συνέπεια περισσότερο χρόνο να μένει έξω από την αγορά και δεν
είναι σε θέση να προφυλαχτεί, από τις νέες αναβαθμίσεις. Από την άλλη πλευρά,
αυτό εξοικονομεί τον χρόνο της αγοράς προσθέτοντας στις αποφάσεις που θα πρέπει
να κάνουν αλλιώς. Ως μια απόδειξη για τη θεωρία της προγραμματισμένης
απαξίωσης, η έρευνα σχετικά με τη χρονική στιγμή των αγορών που
επαναλαμβάνονται, δείχνει ότι οι  εταιρείες μπορούν να αποφασίσουν τη φύση της
απόφασης της αγοράς αβίαστα και με το ρυθμό της τεχνολογικής προόδου χάνοντας
την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία. Επιπλέον, η φύση αυτής της απόφασης
καθορίζει κατά ένα τρόπο  την απόφαση της κοινής γνώμης της αγοράς. Ως εκ τούτου
για τις εταιρείες που είναι περισσότερο αποτελεσματικές εφαρμόζουν την απαξίωση
στις επιθυμίες των καταναλωτών.

Κυρίως η επιθυμία για κοινωνική αποδοχή παρακινεί τους καταναλωτές στην
αντικατάσταση των προϊόντων. Για παράδειγμα, όταν ένα αυτοκίνητο είναι
σημαντικό για τον καταναλωτή αλλά και την κοινωνική του κατάσταση, ο
καταναλωτής έχει περισσότερα κίνητρα να κατέχει το τελευταίο και πιο δημοφιλές
μοντέλο, επειδή το προϊόν αυτό βοηθά στο να ταιριάζει στην επιθυμητά κοινωνική
θέση τουσ.

Παρ' όλα αυτά, άλλο κίνητρο είναι επίσης η συχνή εισαγωγή αναβαθμίσεων.
Η πολιτική της συνεχούς αναβάθμισης δημιουργεί ένα αίσθημα μεταξύ των
καταναλωτών ότι τα υπάρχοντα προϊόντα τους είναι ξεπερασμένα. Ως εκ τούτου,
παρακινούνται στην ταχύτερη αντικατάστασή τους ανεξάρτητα από το πραγματικό
επίπεδο της βελτίωση της ποιότητας. Στη συνέχεια, είναι δύσκολο να προβούμε σε
εικασίες για τον σχετικό αντίκτυπο της αλλαγής σε σχέση με τη μόδα ή τη
λειτουργική βελτίωση στην αγορά αντικατάστασης.

Σχετικές προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν αγοράζουν
προϊόντα που είναι ανθεκτικά. Κάνουν τους πελάτες πραγματικά να θέλουν πιο
ανθεκτικά προϊόντα και πόσο ισχυρή είναι η αντοχή  στην απόφαση σχετικά με το νέο
προϊόν στην αγορά αντικατάστασης Οι καταναλωτές έχουν την τάση να αγνοούν την
ανθεκτικότητα σε όφελος της ποιότητας.

Με αυτή την έννοια η εγγύηση επηρεάζει την απόφαση. Οι καταναλωτές είναι
πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εγγύησης.
Εγγύηση και μάρκες επηρεάζουν την τοποθέτηση και τη γνώμη των καταναλωτών για
επώνυμα προϊόντα αλλά δεν αποδεικνύεται η πραγματική σύνδεση μεταξύ της
ανώτατης τιμής και της μεγαλύτερης αντοχής των προϊόντων υψηλής ποιότητας
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5.8 Ψυχολογική Απαξίωση

Ψυχολογική απαξίωση που αναφέρεται επίσης ως απαξίωση της
σκοπιμότητας ή απαξίωση του στυλ και καλύπτει επίσης τη σταδιακή απαξίωση σε
διάφορες πηγές. Η πρόκληση για τη χρήση αυτού του είδους της απαξίωσης είναι να
πείσει τους καταναλωτές ότι το στυλ είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην  σκοπιμότητα
ενός προϊόντος. Όταν γίνει δεκτή, μπορείτε να δημιουργήσετε απαξίωση με τη
στροφή σε ένα άλλο στυλ.

Αυτή η απαξίωση της επιθυμίας μερικές φορές ονομάζεται «ψυχολογική
απαξίωση». Ορίζουμε την ψυχολογική απαξίωση και την υποβάθμιση της επιθυμίας ή
της ελκυστικότητα σε ένα προϊόν είτε σε μέσα της αισθητικής, λειτουργικής ή
συμβολικής αξίας και η μείωση της ικανοποίησης των χρηστών. Απευθύνεται σε
πηγές, όπως τις αλλαγές στην αντίληψη των αναγκών, τις τάσεις στο σχεδιασμό, την
επιθυμία για την κοινωνική θέση και την εμπορία. Η ψυχολογική απαξίωση είναι
αφηρημένη και υποκειμενική, καθώς σχετίζεται με την προσκόλληση και
ικανοποίηση ενός προϊόντος. Προκύπτει από μια υποκειμενική αλλαγή στην
αντιληπτή απόδοση του προϊόντος που σχετίζεται με την εμπειρία, την ανάπτυξη, τη
μόδα και την αισθητική της αντίληψης.

Στις περισσότερες από τις πηγές, η απαξίωση έχει χωριστεί σε τρεις
κατηγορίες όπως προαναφέρθηκε, ενώ η απαξίωση μπορεί επίσης να χωριστεί και ως
"απόλυτη απαξίωση" και "σχετική απαξίωση".

Η απόλυτη απαξίωση παρωχημένου προιόντος απλά καθορίζεται από την
φθορά και την καταστροφή του προϊόντος.

Η σχετική απαξίωση διαχωρίζεται σε δύο ομάδες, την «Λειτουργική Σχετική
Απαξίωση» και «Απόλυτη ή τεχνική απαξίωση» που συχνά αποκαλείται τεχνική ζωή,
των οποίων η βασική έννοια με τη σειρά τους, ισούται με την έννοια της λέξης
ανθεκτικότητα.

Τεχνική ζωή είναι η περίοδος κατά την οποία ένα προϊόν δίνει ικανοποιητική
εξυπηρέτηση για ότι είχε σχεδιαστεί αρχικά για, έως ότου έχει φθαρεί. Τεχνική ζωή
καθορίζεται ως εκ τούτου η πιθανή ωφέλιμη ζωή ενός προϊόντος. Αυτή η πτυχή είναι
η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη και λαμβάνει μια αυστηρά τεχνική άποψη σχετικά με
τον κύκλο ζωής του προϊόντος όπου η μέτρησή της περιλαμβάνει μόνο φθορά,
συντήρηση και τις επισκευές, αναβαθμίσεις και άλλες φυσικές πτυχές. Όπως
εξηγήθηκε προηγουμένως, η σχετική του παρωχημένου μπορεί περαιτέρω να
χωρίζεται σε λειτουργική και ψυχολογική απαξίωση, ανάλογα με ποια κριτήρια
χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης του ή στη δική του αξιολόγηση της ποιότητας ενός
προϊόντος.

5.9 Προοδευτική απαξίωση

Προοδευτική απαξίωση είναι ένας όρος που αναφέρεται για πρώτη φορά από
τον Justus George Frederick το 1928. Η προοδευτική απαξίωση ωθεί τους
καταναλωτές να αγοράζουν καινούργια αγαθά που δεν έχουν φθαρεί ή απορρίπτονται
στο χρόνο για να αντικατασταθούν με αλλά αγαθά που προσφέρουν στυλ και
κοινωνική θέση. Έτσι η προοδευτική απαξίωση λειτουργεί με τις προγραμματισμένες
προσπάθειες των κατασκευαστών να δημιουργήσουν ζήτηση, με μια ατέλειωτη
προσφορά νέων προϊόντων.

Το κύριο σημείο στην προοδευτική απαξίωση είναι η εισαγωγή νέων
μοντέλων προϊόντων στην αγορά, ενώ οι ιδιόκτητες θα έχουν παλαιά προϊόντα σε
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σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε οι καταναλωτές να αντικαταστούν τις
συσκευές τους συχνά για να επιτευχθεί η επιθυμητή κοινωνική θέση τους.

Η προοδευτική απαξίωση δεν σχετίζεται μόνο με την προγραμματισμένη
παλαίωση, αλλά επίσης, είναι στενά συνδεδεμένη με τη ψυχολογική απαξίωση. Τα
προϊόντα που παράγονται, τεχνικά θα φθαρούν μετά από μια συγκεκριμένη χρονική
περίοδο, αλλά γίνονται και ψυχολογικά ξεπερασμένα ακόμη και πριν καταρρεύσουν.
Την ίδια στιγμή, ένα προϊόν το οποίο είναι ελκυστικό στην πρώτη θέση μπορεί να
προκαλέσει δυσαρέσκεια σε σύντομο χρόνο καθώς τα νέα μοντέλα του κάθε
προϊόντος εμφανίζονται στην αγορά σε σύντομα χρονικά διαστήματα.
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6o Κεφάλαιο

“Αποτελέσματα της προγραμματισμένης βραχυβιότητας”

6.1 Ηλεκτρονικά απόβλητα

Ο Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ) είναι ο εξοπλισμός του
οποίου η ορθή λειτουργία εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά
πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και την μέτρηση των
ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό
ονομαστική τάση μέχρι 1000V εναλλασσόμενου ρεύματος και μέχρι 1500V συνεχούς
ρεύματος.

6.1.1 Κατηγορίες ΑΗΗΕ

Τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) είναι
ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευές που θεωρούνται απόβλητα,
συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των
συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων που συνιστούν τμήμα του προϊόντος
κατά τον χρόνο απόρριψής του.

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα περικλείουν ένα πλατύ και αναπτυσσόμενο εύρος
ηλεκτρονικών συσκευών που ποικίλουν από μεγάλες οικιακές συσκευές μέχρι
υπολογιστές οι οποίοι έχουν απορριφθεί από τους χρήστες τους. Πρόκειται
ουσιαστικά για τα πιο πολύπλοκα στερεά απόβλητα της εποχής μας. Η
πολυπλοκότητα του οφείλεται στην μεγάλη ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται
ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ),
στο μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και στην
επικινδυνότητα λόγω των τοξικών ουσιών που περιέχουν.
Τα ΑΗΗΕ έχουν προσδιοριστεί από την Κοινοτική και την Εθνική μας νομοθεσία ως
απόβλητα προτεραιότητας της εποχής μας.

Τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις της μαζικής κατανάλωσης και της
μαζικής απόρριψης φαίνονται με αριθμούς στον όγκο και το πλήθος των
ηλεκτρονικών απόβλητων που συντελούν στη καταστροφή του περιβάλλοντος.

Τα βασικά εξαρτήματα τα οποία συναρμολογούνται προκειμένου να
παράγουν Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό είναι μέταλλα, κινητήρες ή
συμπιεστές, ψυκτικά κυκλώματα, πλαστικό, μόνωση, γυαλί, οθόνες LCD, καουτσούκ,
καλωδίωση και ηλεκτρικά κυκλώματα, σκυρόδεμα, μετασχηματιστές, μάγνητρον
(μικροκυματικές λυχνίες ), υφάσματα, πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, λάμπες
φθορισμού, λάμπες πυρακτώσεως, θερμαντικά στοιχεία, θερμοστάτες, πλαστικά που
περιέχουν επιβραδυντικά φλόγας FR / BFR (βρωμιωμένα επιβραδυντικά φλόγας),
μπαταρίες, ψυκτικά ρευστά CFC / HCFC / HFC / HC (χλωροφθοράνθρακες,
υδρολωροφθοράνθρακες κτλ), ηλεκτρικά καλώδια εξωτερικής χρήσης, πυρίμαχες
κεραμικές ίνες, ραδιενεργές ουσίες και ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές (L/D μεγαλύτερο
από 25 mm). Τα ειδικά εξαρτήματα που βρίσκονται σε ψυγεία, πλυντήρια,
προσωπικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και τηλεοράσεις, περιγράφονται στον
παρακάτω πίνακα 1.
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Πίνακας 1.

Από την ανάλυση του ανωτέρω πίνακα προκύπτουν οι παρακάτω παρατηρήσεις:

1.Οι ραδιενεργές ουσίες, οι πυρίμαχες κεραμικές ίνες, οι ηλεκτρολυτικοί
πυκνωτές (L/D πάνω από 25 mm), τα υφάσματα και οι μαγνήτες δεν παρουσιάζονται
σε όλες τις συσκευές.

2.Τα πλαστικά, οι πλακέτες ηλεκτρικών κυκλωμάτων και τα ηλεκτρικά
καλώδια εξωτερικής χρήσης παρουσιάζονται στην πλειονότητα των συσκευών.
Πλαστικά που περιέχουν FR/BFR βρίσκονται σε ψυγεία, φορητούς υπολογιστές,
τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα

3.Τα ψυγεία είναι ιδιαίτερες συσκευές λόγω της παρουσίας σε αυτά CFC /
HCFC / HFC / HC, ψυκτικού κυκλώματος, μόνωσης, λαμπτήρων πυρακτώσεως και
συμπιεστή.

4.Θερμαντικά στοιχεία βρίσκονται σε πλυντήρια ρούχων, θερμοστάτες
βρίσκονται σε ψυγεία και πλυντήρια ρούχων.

5.Οι λάμπες φθορισμού βρίσκονται μόνο στους φορητούς υπολογιστές και τα
κινητά τηλέφωνα.

6.Τα μέταλλα και οι κινητήρες βρίσκονται στην πλειοψηφία των συσκευών,
εκτός των ψυγείων.

7.Οι μετασχηματιστές δεν βρίσκονται σε πλυντήρια, ψυγεία και κινητά
τηλέφωνα.

8.Οι οθόνες CRT βρίσκονται σε προσωπικούς υπολογιστές και τηλεοράσεις,
ενώ οι οθόνες LCD βρίσκονται σε υπολογιστές, τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα.

9.Οι μπαταρίες βρίσκονται σε προσωπικούς υπολογιστές, τηλεοράσεις και
κινητά τηλέφωνα.

10.Το σκυρόδεμα βρίσκεται σε πλυντήρια.

11.Το καουτσούκ βρίσκεται σε ψυγεία και πλυντήρια ρούχων.
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12.Ηλεκτρική καλωδίωση και ηλεκτρικά κυκλώματα βρίσκονται σε όλες τις
συσκευές.

Οι μεγάλες οικιακές συσκευές, όπως είναι τα ψυγεία, συνήθως αποτελούνται
από ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρονικές πλακέτες, μετασχηματιστές, πυκνωτές, θερμική
μόνωση, διακόπτες, καλώδια, πλαστικό περίβλημα (που περιέχει επιβραδυντικά
φλόγας) κλπ. Ένα τυπικό πλυντήριο αποτελείται από το μεταλλικό περίβλημα, το
σκυρόδεμα έρματος, εσωτερικά και εξωτερικά τύμπανα, κινητήρα, αντλία, μονάδα
ελέγχου του κύκλου πλυσίματος, διακόπτες και άλλα στοιχεία. Οι τελευταίες τάσεις
σε αυτές τις συσκευές περιλαμβάνουν τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ουσιών
που καταστρέφουν το όζον (ODS - Ozone Depleting Substance) και τη βελτίωση της
ενεργειακής τους απόδοσης. Τα παλιά πλυντήρια συνήθως περιέχουν μεγάλους
πυκνωτές, ενώ σε σχετικά νέα μηχανήματα χρησιμοποιούνται κινητήρες μεταβλητής
ταχύτητας οι οποίοι ελέγχονται από ηλεκτρονική πλακέτα. Στον τομέα της
πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών παρατηρείται μια τάση «σμίκρυνσης» των
συσκευών, ενώ οι οθόνες CRTs αντικαθίστανται από τις οθόνες LCD (UNEP, 2007).

Ο πίνακας δείχνει ότι το φάσμα των διαφορετικών στοιχείων που βρέθηκαν
στα ΑΗΗΕ είναι ευρύτατο οπότε τα ΑΗΗΕ μπορούν να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα
σύνθετα. Ωστόσο, δείχνει ότι τα ΑΗΗΕ από αυτές τις συσκευές μπορούν να
αποσυναρμολογηθούν σε ένα σχετικά μικρό αριθμό κοινών στοιχείων για περαιτέρω
διαχείριση.

Δεδομένου ότι η δυνατότητα ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ είναι συγκεκριμένη
για κάθε συσκευή, τα μέρη ή τα υλικά που βρίσκονται στα ΑΗΗΕ μπορούν να
χωριστούν σε γενικές γραμμές σε έξι κατηγορίες:

• Σιδήρου και χάλυβα, που χρησιμοποιούνται για περιβλήματα και τα
πλαίσιά

• Μη σιδηρούχων μετάλλων, κυρίως χαλκού (που χρησιμοποιείται σε
καλώδια), αλουμινίου και χρυσού.

• Γυαλί

• Πλαστικό

• Ηλεκτρονικά εξαρτήματα Μ

• Άλλα (καουτσούκ, ξύλο, κεραμικά κ.λπ.).

Ο πίνακας 2 παρέχει μια επισκόπηση του βάρους και της σύνθεσης τεσσάρων
μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, τα οποία αποτελούν μεγάλες
ποσότητες ΑΗΗΕ, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Μέσος όρος του βάρους και της σύνθεσης επιλεγμένων ειδών ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών (Πηγή: EEA, 2003)
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Πίνακας 2

Στους Πίνακες 2,3,4 περιγράφεται κατά προσέγγιση η δυνατότητα ανάκτησης
αντικείμενων οικονομικής αξίας από υπολογιστή, τηλεόραση και ψυγείο αντίστοιχα.

Πίνακας 3. Η ανακτήσιμη ποσότητα στοιχείων από έναν υπολογιστή
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Πίνακας 4. Η ανακτήσιμη ποσότητα στοιχείων από μια τηλεόραση

Πίνακας 5. Υλικά που ανακτώνται από ψυγεία

Ένα κινητό τηλέφωνο μπορεί να περιέχει πάνω από 40 στοιχεία από τον
περιοδικό πίνακα συμπεριλαμβανομένων των βασικών μετάλλων όπως ο χαλκός (Cu)
και ο κασσίτερος (Sn), ειδικά μέταλλα όπως το κοβάλτιο (Co), το ίνδιο (In) και το
αντιμόνιο (Sb), αλλά και πολύτιμα μέταλλα συμπεριλαμβανομένων αργύρου (Ag),
χρυσού (Au) και παλλάδιου (Pd), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Τα μέταλλα
αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο το 23% του βάρους του τηλεφώνου (κυρίως ο
χαλκός), ενώ το υπόλοιπο είναι πλαστικό και κεραμικά υλικά. Ένας τόνος τηλεφώνων
(χωρίς μπαταρία) περιέχει 3,5 kg Ag, 340 g Au, 140 g Pd και 130 kg χαλκού. Για μία
μονάδα τα πολύτιμα μέταλλα βρίσκονται σε περιεκτικότητα της τάξης των
χιλιοστόγραμμων: 250 mg Ag, 24 mg Au, 9 mg Pd και 9 g Cu κατά μέσο όρο.
Επιπλέον η μπαταρία Li-ion του τηλεφώνου περιέχει περίπου 3,5 g Co (Hageluken et
al., 2008). Εκ πρώτης όψεως φαίνεται πολύ μικρή, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την
ποσότητα των 1,2 δισεκατομμυρίων κινητών τηλεφώνων που πωλήθηκαν σε
παγκόσμιο επίπεδο το 2007, αυτό οδηγεί σε σημαντική συνολική ζήτηση μετάλλων
(UNEP - StEP, 2009).
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Σχήμα 1: Υλικά που περιέχονται στα κινητά τηλέφωνα

Στους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, οι αριθμοί βρίσκονται σε
παρόμοια τάξη μεγέθους (Πίνακας 3). Επίσης, η χρήση πιο κοινών μετάλλων όπως ο
σίδηρος είναι σημαντική στα ηλεκτρονικά. Περίπου 6 κιλά σίδηρου ή χάλυβα
αναλογούν σε έναν επιτραπέζιο υπολογιστή (Wasswa et al., 2008) που σημαίνει ότι
χρησιμοποιήθηκαν 930.000 τόνοι σίδηρου ή χάλυβα για την παρασκευή των
υπολογιστών που πωλήθηκαν το 2007. Οι συνδυασμένες πωλήσεις κινητών
τηλεφώνων και προσωπικών υπολογιστών αντιστοιχούν στο 3% των ποσοτήτων της
παγκόσμιας παραγωγής Au και Ag, στο 13% του Pd και στο 15% του Co .

Σχήμα 2: Επίδραση των κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών υπολογιστών στη ζήτηση
των μετάλλων, με βάση τις παγκόσμιες πωλήσεις του 2007

Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα αυξητικούς ρυθμούς ανάπτυξης από όλες
τις άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως οι τηλεοράσεις υγρών κρυστάλλων (LCD), τα
MP3 players, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και οι ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές,
καθίσταται σαφές ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για την ζήτηση και τον καθορισμό των τιμών για μια σειρά μετάλλων
όπως φαίνεται στον πίνακα. Ειδικότερα η αυξανόμενη ζήτηση για πολύτιμα μέταλλα
συνδέεται με την αύξηση της πολυπλοκότητας και των δυνατοτήτων του ΗΗΕ και
των συγκεκριμένων ιδιοτήτων των μετάλλων που απαιτούνται για την επίτευξή
αυτής.

Για παράδειγμα, τα ηλεκτρονικά αποτελούν σχεδόν το 80% της παγκόσμιας
ζήτησης του ινδίου (διαφανές αγώγιμα στρώματα σε γυαλί LCD), πάνω από το 80%
του ρουθηνίου (μαγνητικές ιδιότητες σε σκληρούς δίσκους) και το 50% του
αντιμονίου (επιβραδυντικά φλόγας). Μερικά από αυτά τα μέταλλα είναι εξίσου
σημαντικά για εφαρμογές σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: το σελήνιο (Se), το
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τελλούριο (Te) και το ίνδιο (In) χρησιμοποιούνται σε λεπτά φωτοβολταϊκά πάνελ
τύπου ταινίας (film). Η πλατίνα (Pt) και το ρουθήνιο (Ru) χρησιμοποιούνται στις
κυψέλες καυσίμου (fuel cells - FC) τύπου πουλερικού ηλεκτρολύτη (ΡΕΜ) οι οποίες
θεωρούνται από τις πλέον κατάλληλες για χρήση σε αυτοκίνητα και εφαρμογές
ηλεκτρονικών.

Πίνακας 6. Σημαντικά μέταλλα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές

Μερικές από τις αυξήσεις στις τιμές των μετάλλων, που έχουν παρατηρηθεί
τα τελευταία χρόνια συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στη βιομηχανία παραγωγής
ηλεκτρονικών. Η νομισματική αξία της ετήσιας χρήσης των σημαντικών μετάλλων
που χρησιμεύουν για την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
αντιπροσωπεύει 45,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε επίπεδα τιμών του 2007. Οι
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ποσότητες των μετάλλων που χρησιμοποιούνται για την ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού προστίθενται στις υφιστάμενες ποσότητες
των μετάλλων που χρησιμοποιούνται στις συσκευές γενικά. Οι ποσότητες αυτές
γίνονται διαθέσιμες πάλι στο τέλος του κύκλου ζωής των συσκευών. Αυτές οι
ποσότητες είναι μια πιθανή πηγή υλικού ύψους 40 εκατ. τόνων ετησίως.

Η αποτελεσματική ανακύκλωση των μετάλλων και των υλικών εν γένει είναι
ζωτικής σημασίας για να τα καταστήσει διαθέσιμα για την παραγωγή νέων
προϊόντων, είτε πρόκειται για ηλεκτρονικά προϊόντα, για εφαρμογές ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας ή εφαρμογές που δεν έχουν εφευρεθεί ακόμη. Δηλαδή μπορεί να
συναχθεί ότι η παρουσία στοιχείων οικονομικής αξίας στα ΑΗΗΕ και οι δυνατότητες
ανάκτησης τους, τα καθιστά μια πηγή "δευτερευουσών πρώτων υλών" και
"εμπορεύσιμο αγαθό". Με αυτόν τον τρόπο οι πρωτογενής πηγές των μετάλλων και οι
ενεργειακοί πόροι μπορούν να διατηρηθούν για τις μελλοντικές γενιές. (UNEP -
StEP, 2009).

6.1.2 Ρυπογόνες ουσίες στα ΑΗΗΕ

Όταν τα ΑΗΗΕ διατίθενται ή ανακυκλώνονται χωρίς κανένα έλεγχο,
υπάρχουν προβλέψιμες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία. Τα ΑΗΗΕ περιέχουν περισσότερες από 1.000 διαφορετικές ουσίες, πολλές από
τις οποίες είναι τοξικές, όπως ο μόλυβδος, υδράργυρος, το αρσενικό, το κάδμιο, το
σελήνιο, το εξασθενές χρώμιο και επιβραδυντικά φλόγας που δημιουργούν εκπομπές
διοξινών όταν καίγονται. Περίπου το 70% των βαρέων μετάλλων (υδραργύρου και
καδμίου) στις ΗΤΤΑ προέρχονται από χώρους υγειονομικής ταφής ηλεκτρονικών
αποβλήτων, ενώ τα ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης περιέχουν το 40% του
μολύβδου που βρίσκεται στους χώρους υγειονομικής ταφής. Από αυτά μπορεί να
προκληθεί εγκεφαλική βλάβη, αλλεργικές αντιδράσεις και καρκίνος (Puckett και
Smith, 2002).

Από τις ουσίες που βρίσκονται στα εξαρτήματα των ΗΗΕ, αυτές που
προκαλούν τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική επιβάρυνση είναι τα βαρέα μέταλλα όπως
ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το χρώμιο (VI), οι αλογονωμένες ουσίες
(π.χ CFC), τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια, τα πλαστικά και οι πλακέτες
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων που περιέχουν βρωμιούχα επιβραδυντικά φλόγας (BFRs).
Τα BFR μπορούν να οδηγήσουν σε διοξίνες και φουράνια κατά την αποτέφρωση.
Άλλα υλικά και ουσίες που υπάρχουν σε κάποια εξαρτημάτων ΗΗΕ και
παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό επικινδυνότητας είναι το αρσενικό, ο αμίαντος, το
νικέλιο και ο χαλκός. Οι ουσίες αυτές δύνανται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για
την αύξηση του ρυθμού του σχηματισμού διοξινών κατά την αποτέφρωση. (UNEP,
2007). Οι πιθανές επικίνδυνες ουσίες που μπορούν να ανακτηθούν κατά την
ανακύκλωση των πρώτων υλών των ΑΗΗΕ, δίνονται στον πίνακα.
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Πίνακας 7. Πιθανές επικίνδυνες ουσίες στα εξαρτήματα των ΑΗΗΕ

Οι επικίνδυνες ουσίες που παρουσιάζονται στον πίνακα 7 μας δείχνουν
εάν βάση της  οδηγίας για τα ΑΗΗΕ της Ε.Ε. επιβάλλεται η απομάκρυνση
τους. Μας γίνεται γνωστό ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα σχετικά με την
επικινδυνότητα των ουσιών και των στοιχείων που εμπεριέχονται για να αρθεί
η αβεβαιότητα της ομαλή και ανεμπόδιστης χρησιμότητας τους από τον
άνθρωπο.

Πλαστικά που περιέχουν βρωμιωμένα επιβραδυντικά φλόγας (BFRs)

Σε ΗΗΕ χρησιμοποιούνται δύο οικογένειες BFRs. Η πρώτη είναι οι
πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDPEs), που περιλαμβάνουν το DBPE
(δεκαβρωμοδιφαινυλικό οξείδιο), το OBPE (οκταβρωμοδιφαινυλικό οξείδιο) και το
PBPE (πενταβρωμοδιφαινυλικό οξείδιο).

Στη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών, το DBPE είναι το κυρίαρχο BFR
PBDPE και χρησιμοποιείται κυρίως σε περιβλήματα υπολογιστή.

Η δεύτερη οικογένεια των BFR είναι τα φαινολικά, τα οποία περιλαμβάνουν
την TBBPA (τετραβρωμο-δισφαινόλη Α). Η TBBPA (αναφέρεται επίσης ως TBBA)
χρησιμοποιείται κυρίως σε πλακέτες τυπωμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος
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(ηλεκτρονικές πλακέτες). Γενικά υπάρχει αντιπαράθεση ανάμεσα στους ειδικούς για
το εάν οι ενώσεις αυτές αποτελούν στην πραγματικότητα περιβαλλοντικό πρόβλημα.
Οι αρχικές μελέτες δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες ουσίες δεν έχουν χαρακτηριστικά
βιοσυσσώρευσης. Για τα DBPE η DEFRA (Department for Environment Food and
Rural Affairs, Μεγάλη Βρετανία) έχει πραγματοποιήσει εκτίμηση κινδύνου κατά την
οποία δεν βρέθηκαν ικανοί κίνδυνοι ώστε να απαιτούνται μέτρα μείωσης των DBPE.
Όμως η αξιολόγηση κινδύνου από τα DBPE είναι ακόμη σε εξέλιξη στους κόλπους
της Ε.Ε. Για την TBBPA έχει προταθεί η κατάταξη R50-53, με βάση την τοξικότητα
που παρατηρήθηκε σε αντίστοιχη μελέτη της DEFRA. Από τα 75 BFRs, μόνο τα PBB
και PBPE έχουν ενταχθεί σε διαδικασία κατάργησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα τελευταία χρόνια όμως, οι κατασκευαστές απομακρύνονται από τη χρήση
βρωμιούχων επιβραδυντικών φλόγας οπότε το πρόβλημα εντοπίζεται πλέον στις
εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΗΗΕ και μετασχηματίζεται στον τρόπο που θα γίνεται
η διάκριση μεταξύ των πλαστικών που περιέχουν BFRs και εκείνων που δεν έχουν.

6.1.2.1 Μονώσεις

Τα υλικά που είναι επικίνδυνα σε αυτά τα στοιχεία είναι οι ουσίες που
καταστρέφουν το όζον (ODS - Ozone Depleting Substance) οι οποίες βρίσκονται στα
αφρώδη μονωτικά, ο αμίαντος και οι πυρίμαχες κεραμικές ίνες.

6.1.2.2 Ο αμίαντος

Ο αμίαντος έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως σε παλαιότερες ηλεκτρικές συσκευές,
όπως καφετιέρες, τοστιέρες και ηλεκτρικά σίδερα. Ήταν επίσης συστατικό
θερμοσίφωνων και άλλων συσκευών που χρησιμοποιούσαν τις ιδιότητες του υλικού
για αντοχή στη θερμότητα. Οι σύγχρονες συσκευές δεν περιέχουν αμίαντο, ωστόσο,
δεδομένου ότι ορισμένες χώρες δεν απαγορεύουν την πώληση προϊόντων που
περιέχουν αυτή την ουσία, μερικές συσκευές που εισάγονται στην Ε.Ε. είναι δυνατό
να περιέχουν αμίαντο.

Σήμερα, τα προϊόντα αμιάντου επισημαίνονται με «a» και φέρουν την
προειδοποίηση ότι η εισπνοή αμίαντου είναι επικίνδυνη για την υγεία, ενώ οι πιο
επικίνδυνοι τύποι αμιάντου απαγορεύονται αυστηρά. Σε γενικές γραμμές εάν μία
συσκευή (θέρμανσης κυρίως) είναι πολύ παλιά (π.χ προ του 1985) συνίσταται η
παρουσία του αμιάντου να θεωρείται δεδομένη μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.

6.1.2.3 Πυρίμαχες κεραμικές ίνες (RCFs)

Η συνολική χρήση των RCFs στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι περίπου 8.000
τόνοι ετησίως με το 50% αυτών να χρησιμοποιείται για επενδύσεις σε καμινάδες,
θερμοσίφωνες και κλίβανους. Στις οικιακές συσκευές χρησιμοποιείται το 20% και
στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων (όπως τα χυτήρια) περίπου το 10%. Η
αυτοκινητοβιομηχανία, η πυροπροστασία και γενικά οι βιομηχανικές διεργασίες
αποτελούν το υπόλοιπο 20%. Είναι επίσης πιθανό οι συσκευές θέρμανσης των
κτηρίων να περιέχουν RCFs. Οι RCFs κατά τη αναπνοή, ταξινομούνται ως
καρκινογόνες ουσίες κατηγορίας 2, που σημαίνει ότι αυτές οι ίνες μπορούν να
προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα ή μεσοθηλίωμα. Η κατάταξη αυτή, η οποία
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τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 1999, δεν συνιστά απαγόρευση της χρήσης των
RCFs, αλλά σημαίνει ότι οποιαδήποτε εργασία που περιέχει ανακυκλωμένες ίνες
πρέπει να υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους. Βέβαια τα μονωτικά υλικά που
χρησιμοποιούνται πλέον σε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές είναι πιο πιθανό να
περιέχουν συστατικά που βασίζονται σε ορυκτό πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα και
όχι RCFs. Σε προληπτική βάση, εάν δεν είναι διαθέσιμα ικανοποιητικά στοιχεία για
ένα συγκεκριμένο προϊόν πετροβάμβακα ή υαλοβάμβακα που να δείχνουν ότι δεν
είναι επικίνδυνο, τότε αυτό θα πρέπει να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 3.

6.1.2.4 Οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)

Οι οθόνες LCD είναι πλέον ευρέως διαδεδομένες, από φορητούς υπολογιστές
έως καφετιέρες και κινητά τηλέφωνα. Οι υγροί κρύσταλλοι είναι ενσωματωμένοι
μεταξύ λεπτών στρώσεων γυαλιού και ηλεκτρικών στοιχείων ελέγχου. Μια
κυψελοειδείς οθόνη τηλεφώνου μπορεί να περιέχει περίπου 0,5 mg υγρών
κρυστάλλων, ενώ μία οθόνη φορητού υπολογιστή περίπου μισό γραμμάριο. Την
προηγούμενη δεκαετία η παγκόσμια παραγωγή ήταν περίπου 40 τόνοι ανά έτος. Η
οδηγία ΑΗΗΕ της Ε.Ε. προβλέπει την απομάκρυνση από τα απόβλητα των οθόνων
LCD εμβαδού πάνω από 100cm2 και όλων εκείνων των οθόνων που φωτίζονται από
το πίσω μέρος τους με λαμπτήρες εκκένωσης αερίων. Οι περισσότερες οθόνες LCD
έχουν τέτοιους λαμπτήρες αλλά οι αριθμομηχανές και οι φτηνές συσκευές χειρός
πιθανώς δεν έχουν, οπότε για τις μικρές οθόνες LCD το κύριο πρόβλημα κατά την
αποσυναρμολόγηση είναι η ύπαρξη ή όχι τέτοιων λαμπτήρων. Κατά συνέπεια η
οθόνη σε ένα φωτοτυπικό μηχάνημα θα πρέπει να αφαιρεθεί, αλλά η οθόνη μιας
μικρής φορητής παιγνιδομηχανής δεν θα πρέπει να αφαιρεθεί.

Όμως παραμένει ερώτημα εάν αρκεί η αφαίρεση των οθόνων που φωτίζονται
από το πίσω μέρος τους με λαμπτήρες εκκένωσης αερίων ώστε να καταστεί η μονάδα
LCD μη επικίνδυνη. Οι υγροί κρύσταλλοι ήταν και είναι ύποπτοι κινδύνου για την
υγεία. Είναι γνωστά περίπου 50.000 στοιχεία, αλλά μόνο περίπου 500 από αυτά είναι
τα σημαντικά στοιχεία για την τεχνολογία LCD. Παραδείγματα είναι τα MBBA (4-
methoxybenzylidene-4-butylaniline) και 5CB (4-pentyl-4-cyanobiphenyl ). Η εταιρία
MERCK πραγματοποίησε μια έρευνα και δημοσιοποίησε την αντίστοιχη έκθεση
σχετικά με τους υγρούς κρυστάλλους και την απόρριψη των οθονών LCDs. Η
εταιρεία έλεγξε 236 στοιχεία υγρών κρυστάλλων και εντόπισε ένα μόνο στοιχείο LC
ως έντονα τοξικό και άλλο ένα ως μεταλλαξιογόνο, τα οποία αποκλείστηκαν από την
περαιτέρω ανάπτυξη στους κόλπους της εταιρίας και δεν εισήχθησαν στην αγορά.
Επίσης εντοπίστηκαν 8 ουσίες ως επιβλαβείς αλλά επειδή όλες χρησιμοποιούνταν σε
συγκεντρώσεις κάτω του 10% κατά βάρος του μείγματος υγρού κρύσταλλου, νομικά
δεν απαιτείτο οι LCD να επισημανθούν ως επικίνδυνες για την υγεία.

Κατά τη MERCK:
• Οι υγροί κρύσταλλοι δεν είναι έντονα τοξικοί.
• Μερικοί μπορεί να προκαλούν ερεθισμό ή διάβρωση, αλλά τα αποτελέσματα
αυτά μπορούν να αποφευχθούν με τον περιορισμό της συγκέντρωση τους στα
αντίστοιχα μείγματα.
• Οι υγροί κρύσταλλοι δεν είναι μεταλλαξιογόνοι σε βακτήρια και στα κύτταρα
των θηλαστικών.
• Οι υγροί κρύσταλλοι δεν είναι ύποπτοι για καρκινογενέσεις.
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• Δεν είναι επιβλαβείς για τους υδρόβιους οργανισμούς.
• Μερικοί δεν είναι εύκολα βιοαποικοδομήσιμοι.

Σύμφωνα με την έρευνα της MERCK ο κίνδυνος που συνδέεται με τους
υγρούς κρυστάλλους (εκτός από το φωτισμό των οθόνων από το πίσω μέρος τους με
λαμπτήρες εκκένωσης αερίων) εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 8. Κίνδυνοι από υγρούς κρυστάλλους

6.1.2.5 Στοιχεία που περιέχουν πλαστικοποιητές / σταθεροποιητές

Οι επικίνδυνες ουσίες σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνουν τη χρήση των
φθαλικών πλαστικοποιητών και των σταθεροποιητών μόλυβδου σε πλαστικά και
λάστιχα. Για παράδειγμα ο φθαλικός διβουτυλεστέρας και το φθαλικό διαιθυλεξύλιο
είναι Η10 «τοξικές για την αναπαραγωγή» ουσίες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες ή
ίσες του 0,5%. Η συνέπειες της χρήσης των υλικών αυτών απαιτεί περαιτέρω
διερεύνηση.

6.1.2.6 Πλακέτες ηλεκτρονικών κυκλωμάτων

Οι περισσότερες πλακέτες είναι συνήθως κατά 70% μη μεταλλικές, περιέχουν
όμως περίπου 16% χαλκό, 4% κολλήσεις και 2% νικέλιο μαζί με σίδηρο, ασήμι,
χρυσό, παλλάδιο και ταντάλιο. Το περιεχόμενο τους σε χρυσό και παλλάδιο είναι
περίπου το 90% της εγγενούς αξίας των προς απόρριψη πλακετών. Κατά συνέπεια, η
παραδοσιακή επανεπεξεργασία των πλακετών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων έχει
επικεντρωθεί στην ανάκτηση των ακριβών μετάλλων.

6.1.2.7 Επιβραδυντικά φλόγας

Η μεμβράνη των πλακετών ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι εποξική και
ενισχυμένη με ίνες γυαλιού ενώ είναι πιθανό να περιέχει επιβραδυντικά φλόγας σε
περιεκτικότητα περίπου 15%. Το κύριο επιβραδυντικό φλόγας που χρησιμοποιείται
στα τυπωμένα κυκλώματα είναι η τετραβρωμοβισφαινόλη A (TBBPA). Η TBBPA
έχει χαμηλότερο δυναμικό παραγωγής διοξινών από τον PBDE
(πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα). Οι κίνδυνοι από την TBBPA δεν έχουν ακόμη
καθοριστεί.
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6.1.2.8 Μόλυβδος

Το τυπικό περιεχόμενο κολλήσεων Pb/Sn σε πλακέτες τυπωμένου
κυκλώματος προς απόρριψη κυμαίνεται μεταξύ 4-6%, κατά συνέπεια ο μόλυβδος
αντιπροσωπεύει το 2-3% του βάρους της αρχικής πλακέτας. Η ρύπανση από το
μόλυβδο σχετίζεται με τη δυνατότητα διαρροής του από τις ηλεκτρονικές πλακέτες
που αποτίθενται σε χωματερές.

6.1.2.9 Υδράργυρος

Εκτιμάται ότι το 22% της ετήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης υδραργύρου
χρησιμοποιείται σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (π.χ λαμπτήρες
φθορισμού). Η χρήση του σε ΗΗΕ έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (Η
οδηγία ROHS έχει απαγορεύσει τη χρήση του εκτός από ορισμένες χρήσεις.

Έχει χρησιμοποιηθεί σε θερμοστάτες, σε αισθητήρες θέσης, σε ρελέ, σε
διακόπτες (π.χ. σε τυπωμένα κυκλώματα και σε μετρητικό εξοπλισμό), σε μπαταρίες
και σε λαμπτήρες εκκένωσης. Επιπλέον χρησιμοποιείται στον ιατρικό εξοπλισμό, στη
μετάδοση δεδομένων, τις τηλεπικοινωνίες και τα κινητά τηλέφωνα. Παρά το γεγονός
ότι το ποσό του υδραργύρου που χρησιμοποιείται σε κάθε μεμονωμένο εξάρτημα
είναι μικρό, συνολικά συγκεντρώνονται μεγάλα ποσά. Για παράδειγμα εκτιμάται ότι
στις ΗΠΑ οι 315 εκατομμύρια υπολογιστές που διατέθηκαν το έτος 2004
αντιπροσωπεύουν πάνω από 400.000 κιλά υδραργύρου συνολικά, αυτό ισοδυναμεί με
ένα επίπεδο συγκέντρωσης του 0,002% στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Για τον
εξοπλισμό γραφείου οι απαιτήσεις του TCO απαγορεύουν την ύπαρξη υδράργυρου
στα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα που φέρουν την αντίστοιχη ετικέτα (με
εξαίρεση τη χρήση υδράργυρου, προς το παρόν, στο φωτισμό του πίσω μέρους των
επίπεδων οθόνων).

6.1.2.10 Βηρύλλιο

Τα κράματα βηρυλλίου και χαλκού χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές
συνδέσεις, όπου η δυνατότητα για επαναλαμβανόμενη σύνδεση και αποσύνδεση είναι
επιθυμητή και δεν γίνεται μια μόνιμη συγκόλληση. Οι σύνδεσμοι αυτοί είναι συχνά
επιχρυσωμένοι, έτσι ώστε να μην δημιουργείται οξείδιο του χαλκού στις επιφάνειες
τους και συνακόλουθα να μην σχηματίζονται εμπόδια στην ηλεκτρική αγωγιμότητα
μεταξύ των δύο συνδέσμων. Μια δεύτερη χρήση του βηρυλλίου στη βιομηχανία
ηλεκτρονικών ειδών είναι το οξείδιο του βηρυλλίου BeO (ή Beryllia). Το οξείδιο του
βηρυλλίου μεταδίδει τη θερμότητα πολύ αποτελεσματικά και χρησιμοποιείται σε
καταβόθρες θερμότητας. Αυτές οι καταβόθρες προστατεύουν τις συσκευές
παραγωγής θερμότητας διανέμοντας τη θερμότητα σε πολύ μεγαλύτερο όγκο και
επιφάνεια, μεταδίδοντας τη σε κινούμενο ρεύμα αέρα. Χρησιμοποιούνται σε ειδικά
σχεδιασμένα μέρη τα οποία συνδέονται με μια πηγή θερμότητας και σε συσκευές
μικροηλεκτρονικών κυκλωμάτων ως ενσωματωμένα μέρη. Τα διπολικά τρανζίστορ
(BJT) χρησιμοποιούν οξείδιο του βηρυλλίου ως θερμοαγώγιμη ηλεκτρική μόνωση,
αλλά αυτά πριν από λίγα χρόνια έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία του
μεταλλικού οξειδίου του πυριτίου (laterally diffused metal oxide silicon, LDMOS), η
οποία πλέον έχει γίνει η κορυφαία τεχνολογία. Το οξείδιο του βηρυλλίου βρίσκεται
σε τρανζίστορ ισχύος και σε αντιστάσεις.
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6.1.2.11 Κινητά Τηλέφωνα

Από την οδηγία 2002/96/ΕΚ οι «πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για κινητά
τηλέφωνα» σχετίζεται με την υψηλή πυκνότητα των στοιχείων σε αυτές τις πλακέτες.
Απαιτεί να αξιολογηθούν κατά προτεραιότητα μαζί με τις οθόνες από υγρούς
κρυστάλλους.

6.1.2.12 Ραδιενεργές Ουσίες

Από την οδηγία 2002/96/ΕΚ απαιτείτε η απομάκρυνση των συστατικών
αυτών με εξαίρεση εκείνων των κατασκευαστικών στοιχείων που βρίσκονται κάτω
από τα κατώφλι εξαίρεσης. Τέτοια στοιχεία πιθανά βρίσκονται σε ορισμένους τύπους
ιατρικών συσκευών και σε όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία είναι θα
πρέπει να αποσταλούν για ειδική μεταχείριση στο τέλος της ζωής τους. Οι ανιχνευτές
καπνού με θάλαμο ιοντισμού (Ionisation Chamber Smoke Detectors, ICSD)
χρησιμοποιούν αμερίκιο-241. To Εθνικό Συμβούλιο Ραδιολογικής Προστασίας
(National Radiological Protection Board, NRPB) έχει υπολογίσει ότι η μέγιστη
ετήσια ποσότητα για ένα χρήστη ICSD είναι περίπου 0,1 microsieverts. Οι
υπολογισμοί του NRPB σχετικά με την ελεύθερη απόρριψη των ανιχνευτών καπνού
ICSD έχουν δείξει ότι οι πιθανές ποσότητες ακτινοβολίας σε άτομα που ζουν κοντά
σε χώρους απόρριψης είναι εξαιρετικά χαμηλή (κάτω του 1 microsievert ανά έτος).
Επομένως η απόρριψη των σύγχρονων ανιχνευτών καπνού ICSD στα οικιακά
απορρίμματα είναι μια απλή και οικονομικώς αποδοτική μέθοδος απόρριψης και η
οδηγία απαλλαγής που εκδίδεται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Βρετανίας
επιτρέπει τη απόρριψη των ανιχνευτών καπνού ICSD μέσω αυτής της οδού.

6.1.2.13 Πυκνωτές

Η οδηγία 2002/96/ΕΚ απαιτεί την αφαίρεση από τα ΑΗΕΕ των πυκνωτών που
περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) και των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών
πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (αν και ο όρος
επικίνδυνες ουσίες δεν έχει σαφώς καθοριστεί στην οδηγία). Οι πυκνωτές τανταλίου
είναι συνήθως μικρού μεγέθους και άρα πολύ μικρότεροι από το μέγεθος που
καθορίζεται για τους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές που απαιτούνται να αφαιρεθούν
(ύψος > 25mm, διάμετρος > 25 mm ή ανάλογος όγκος). Οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές
πάνω από αυτό το μέγεθος που θα πρέπει να αφαιρεθούν από τα ΑΗΕΕ, είναι
συνήθως πυκνωτές εξομάλυνσης σε τροφοδοτικά που χρησιμοποιούν
μετασχηματιστή (π.χ. εξοπλισμός hi-fi). Οι μεταγωγικές συσκευές τροφοδοσίας (που
χρησιμοποιούνται τόσο στους φορητούς όσο και στους επιτραπέζιους υπολογιστές)
είναι απίθανο να διαθέτουν ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές αρκετά μεγάλους ώστε να
απαιτείται η απομάκρυνση τους.

6.1.2.14 Ηλεκτρολυτικοί Πυκνωτές

Οι πυκνωτές αλουμινίου είναι μικροί και φθηνοί για την χωρητικότητα τους
και μπορούν να βρεθούν σε μεγέθη μικρότερα από 1μF έως πάνω από 1 Farad. Οι
ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές αλουμινίου διαθέτουν ένα στρώμα οξειδίου του αργιλίου
πάνω σε φύλλο αλουμινίου. Εκτός από το φύλλο αλουμινίου που αποτελεί
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ηλεκτρόδιο, υπάρχει μη υδατικός ηλεκτρολύτης από λεπτό χαρτί και ένα άλλο
στρώμα αλουμινίου ως κάθοδος. Η αρχικοί τύποι ηλεκτρολυτών, που αναπτύχθηκαν
τη δεκαετία του 1930, συνήθως περιελάμβαναν γλυκόλη, στην οποία διαλύονταν ένα
αγώγιμο άλας (π.χ. βορικό νάτριο) και ίχνος (1-2%) νερού. Πολλές παραλλαγές έχουν
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια των ετών, αν και η γλυκόλη εξακολουθεί να
χρησιμοποιείται.

Το τυπικό περιεχόμενο ενός πυκνωτή 100μF/10V, αλουμινίου φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 9. Τα τυπικά μέρη που περιέχονται σε ένα πυκνωτή αλουμινίου 100μF/10V

To επικίνδυνο συστατικό της γλυκόλης είναι το R22 (επιβλαβές σε περίπτωση
κατάποσης) με ανώτατο όριο συγκέντρωσης μεγαλύτερο ή ίσο από 25%. Έτσι, με
τους ηλεκτρολύτες να αποτελούν το <17% ενός τυπικού πυκνωτή, η περιεκτικότητα
σε γλυκόλη δεν καθιστά τον πυκνωτή επικίνδυνο και άρα δεν αυτός χρειάζεται να
αφαιρεθεί. Από το 1980 είναι διαθέσιμοι πυκνωτές αλουμινίου με στερεούς
πολυμερείς "ηλεκτρολύτες" (για παράδειγμα το ημιαγώγιμο πολυμερές που
ονομάζεται tetracyanoquinodimethane ή TCNQ). Αυτός ο τύπος ηλεκτρολύτη
παρουσιάζει βελτιωμένες ηλεκτρικές ιδιότητες. Το κατώτατο επιτρεπτό όριο για τις
συγκεντρώσεις αυτών των τύπων ηλεκτρολυτών δεν είναι γνωστό.

6.1.2.15 Πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB)

Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια - PCB χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς σε
ηλεκτρικά εξαρτήματα όπως πυκνωτές και μετασχηματιστές. Η χρήση τους σε
ευρείες εφαρμογές απαγορεύτηκε το 1972 και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην
κατασκευή νέων εξαρτημάτων από το 1986 (σε αυτά που είχαν κατασκευαστεί πριν
από το 1986 επετράπη να συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι το τέλος της ζωής
τους). Οι πυκνωτές που περιέχουν PCB εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες ανάλογα με το
μέγεθος τους:

α) οι μικροί πυκνωτές που χρησιμοποιούνταν στις λάμπες φθορισμού και
άλλα φωτιστικά σώματα εκκένωσης και σε ηλεκτρικούς κινητήρες για οικιακή χρήση
ή χρήση στην ελαφριά βιομηχανία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Δεν είχαν
επισημανθεί ως περιχέοντες PCB αν και έφεραν κανονικά κωδικό ημερομηνίας οπότε
γενικά πρέπει λαμβάνεται ως δεδομένο ότι οι πυκνωτές που έχουν κατασκευαστεί
πριν από το 1976 περιέχουν PCB. Προληπτικά οι εργαζόμενοι που απασχολούνται
στην απομάκρυνση από τα ΑΗΗΕ αυτών των πυκνωτών θα πρέπει να φορούν γάντια
από πολυαιθυλένιο ή PVC (όχι από καουτσούκ) και αυτά θα πρέπει να
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τοποθετούνται, μαζί με τους πυκνωτές και όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για
τον καθαρισμό των συσκευών, σε σφραγισμένη σακούλα πολυαιθυλενίου. Όταν
πρόκειται για μεγάλες ποσότητες μικρών πυκνωτών, θα πρέπει να απορρίπτονται με
τον ίδιο τρόπο όπως και οι μεγάλοι πυκνωτές ή μετασχηματιστές.

β) οι μεγάλοι πυκνωτές που χρησιμοποιούνταν για τη διόρθωση του
συντελεστή ισχύος και παρόμοιες λειτουργίες. Πιο πρόσφατα κατασκευάζονταν
πυκνωτές που είχαν επισημανθεί ως περιχέοντες PCB, αλλά θα πρέπει να υποτεθεί ότι
και οι πυκνωτές που είχαν κατασκευαστεί πριν από το 1976 περιέχουν επίσης PCB.

Συνοπτικά όλα τα ανωτέρω παρουσιάζονται στον πίνακα 10 όπου φαίνονται
συγκεντρωτικά οι ρυπογόνες ουσίες-παράγοντες που βρίσκονται στα ΑΗΗΕ, η
τυπική συγκέντρωση τους στα ΑΗΗΕ καθώς και οι παγκόσμιες εκπομπές των.

Πίνακας 10. Πιθανοί περιβαλλοντικοί παράγοντες ρύπανσης που προέρχονται από την
εναπόθεση ή την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ
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6.1.3 Περιβαλλοντικά προβλήματα από τα ΑΗΗΕ

Η πρωτογενής παραγωγή (εξόρυξη) μετάλλων παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο
στην παραγωγή των προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς τα
μέταλλα που προέρχονται από ανακύκλωση διατίθενται μόνο σε περιορισμένες
ποσότητες σήμερα. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (αποτύπωμα) της πρωτογενούς
παραγωγής μετάλλου είναι σημαντικές, ειδικά για τα πολύτιμα ή/και "ειδικά"
μέταλλα που εξορύσσονται από κοιτάσματα στα οποία η συγκέντρωση αυτών των
μετάλλων είναι χαμηλή. Για τα ορυχεία αυτά χρησιμοποιούνται σημαντικές εκτάσεις
γης. Επιπλέον από την διαδικασία εξόρυξης δημιουργούνται απόβλητα και διοξείδιο
του θείου (S02), ενώ η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές C02 είναι μεγάλες.

Για παράδειγμα, για την παραγωγή 1 τόνου χρυσού, παλλάδιου ή πλατίνας, οι
εκπομπές C02 που παράγονται είναι περίπου 10.000 τόνοι (UNEP - StEP, 2009).
Αντίθετα, για την παραγωγή χαλκού εκπέμπονται μόνο 3,4 τόνοι CO2 ανά τόνο
μετάλλου (Σχήμα 1.8). Συνδυάζοντας αυτούς τους αριθμούς με τις ποσότητες των
μετάλλων που χρησιμοποιούνται στα είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(που δίνονται στον Πίνακα 1.6.) δίνεται η δυνατότητα υπολογισμού των εκπομπών
C02 που σχετίζονται με την πρωτογενή παραγωγή των μετάλλων, όπως φαίνεται στον
πίνακα του Σχήματος 1.8. Για παράδειγμα, η ετήσια ζήτηση για χρυσό σε ΗΗΕ είναι
περίπου 300 τόνοι και κατά μέσο όρο η πρωτογενής παραγωγή εκλύει περίπου 17.000
τόνους C02 ανά τόνο του χρυσού που εξορύσσεται, κατά συνέπεια προκύπτει ότι η
παραγωγή χρυσού για χρήση σε ΗΗΕ προκαλεί εκπομπές κατά 5,1 εκατομμύρια
τόνους CO2 συνολικά.

Στην περίπτωση του χαλκού, η συγκεκριμένες εκπομπές της πρωτογενούς
παραγωγής ανέρχονται σε 3,4 τόνους CO2 ανά τόνο χαλκού (σχετικά χαμηλές), αλλά
η υψηλή ετήσια συνολική ζήτηση του χαλκού στις ΗΗΕ οδηγεί σε εκπομπές 15,3
εκατομμύριων τόνων CO2. Όπως φαίνεται στον πίνακα του Σχήματος 1.8 οι
συνολικές τιμές των μετάλλων που αναφέρονται αντιπροσωπεύουν σε ετήσιο επίπεδο
εκπομπές 23,4 εκατ. τόνων CO2, σχεδόν το 1/1.000 των παγκόσμιων εκπομπών C02.
Αυτό το νούμερο δεν περιλαμβάνει ούτε τις εκπομπές C02 από άλλα μέταλλα που
χρησιμοποιούνται σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όπως ο χάλυβας,
το νικέλιο ή το αλουμίνιο, άλλα ούτε και τις εκπομπές C02 που σχετίζονται με την
κατασκευή ή τη χρήση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
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Σχήμα 3 Εκπομπές C02 από την πρωτογενή παραγωγή μετάλλων

Η ανάκτηση των παραπάνω μετάλλων μέσω εξελιγμένων διεργασιών
ανακύκλωσης δημιουργεί μόνο ένα κλάσμα από αυτές τις εκπομπές C02 και επίσης
έχει σημαντικά οφέλη σε σύγκριση με την εξόρυξη από την άποψη της χρήσης γης
και επικίνδυνων εκπομπών (Hageluken κ.α., 2008). Για παράδειγμα, η παραγωγή 1 kg
αλουμινίου με ανακύκλωση χρησιμοποιεί μόνο το 1/10 (ή και λιγότερο) από την
ενέργεια που απαιτείται για την πρωτογενή παραγωγή αυτού, ενώ ταυτόχρονα δεν
δημιουργούνται 1,3 kg καταλοίπων βωξίτη, εκπομπές 2 kg CO2 και εκπομπές 0,011
kg SO2, καθώς και οι επιπτώσεις και οι εκπομπές που συνδέονται με την παραγωγή
των κραματικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στο αλουμίνιο. Επιπλέον, η σκωρία
που δημιουργείται κατά τη διαδικασία ανακύκλωσης χρησιμοποιείται στη βιομηχανία
τσιμέντου μετάλλων (Reuter κ.α., 2005). Για τα πολύτιμα μέταλλα οι εκπομπές που
εξοικονομούνται από εξελιγμένες διεργασίες ανακύκλωσης είναι ακόμη υψηλότερες.

Οι ουσίες που περιέχονται στις συσκευές του ΗΗΕ μπορούν επίσης να έχουν
επιπτώσεις στο περιβάλλον. Για παράδειγμα οι συσκευές ψύξης και κατάψυξης
χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο συχνά ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του
όζοντος (ozone depleting substances - ODS). Αυτές οι ουσίες, όπως οι CFC και οι
HCFC, έχουν μια τεράστια συμβολή στην αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας,
όπως φαίνεται στον πίνακα 1.12. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ιδιαίτερα οι
παλαιότερες συσκευές είναι αυτές που περιέχουν ουσίες που καταστρέφουν τη
στιβάδα του όζοντος, με υψηλό αντίκτυπο στην αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη, ενώ οι νεότερες συσκευές κάνουν χρήση εναλλακτικών ουσιών πιο φιλικών
ως προς το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να μη λαμβάνει χώρα τυχαία
έκλυση στην η ατμόσφαιρα αυτών των ουσιών λόγω ατυχημάτων κατά τη συλλογή
τους ή την πλημμελή επεξεργασία ανακύκλωσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να
αποφεύγονται οι σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του τέλος
του κύκλου ζωής αυτών των συσκευών.
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Σχήμα 4 Χρήση ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος στις συσκευές ψύξης και
κατάψυξης στην πάροδο των ετών

To Δυναμικό Παγκόσμιας Υπερθέρμανσης (Global Warming Potential -
GWP) είναι ένας δείκτης, που περιγράφει τα χαρακτηριστικά ακτινοβολίας των
αερίων που αναμειγνύονται στην ατμόσφαιρα και επιδρούν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου, αυξάνοντας την θερμοκρασία του πλανήτη. Αυτός ο δείκτης
προσεγγίζει την επίδραση στην αύξηση της θερμοκρασίας μιας μάζας ενός
συγκεκριμένου αερίου στην ατμόσφαιρα στη μονάδα του χρόνου, σε σχέση με την
αντίστοιχη επίδραση που θα είχε ίδια μάζα αερίου του διοξειδίου του άνθρακα

Πίνακας 11. Η συμβολή των ψυκτικών μέσων στην αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη. Δυναμικό Παγκόσμιας Υπερθέρμανσης
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Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αποβλήτων ή η ακατάλληλη
διαχείριση/ανακύκλωση τους δημιουργεί σημαντικές επικίνδυνες εκπομπές, με
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό διακρίνονται
τρία επίπεδα τοξικών εκπομπών (UNEP-
StEP, 2009):

• Πρωτογενείς εκπομπές: Επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε ΑΗΗΕ (π.χ.
μόλυβδος, υδράργυρος, αρσενικό, πολυχλωριωμένα διφαινύλια - PCBs, φθοριούχα
ψυκτικά υγρά κ.λπ.).

• Δευτερογενείς εκπομπές: Επικίνδυνα προϊόντα αντιδράσεων των ουσιών που
περιέχονται στα ΑΗΗΕ ως αποτέλεσμα του ακατάλληλου χειρισμού τους (π.χ.
διοξίνες ή φουράνια που σχηματίζονται από αποτέφρωση/ακατάλληλη τήξη των
πλαστικών που περιέχουν αλογονούχα επιβραδυντικά φλόγας).

• Τριτογενείς εκπομπές: Επικίνδυνες ουσίες ή αντιδραστήρια που
χρησιμοποιούνται κατά την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ (π.χ. οι κυανιούχες ουσίες
έκπλυσης, ο υδράργυρος για αμαλγάμωση του χρυσού) και απελευθερώνονται λόγω
των ακατάλληλων χειρισμών και διαδικασιών.

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι οι νομοθετικές προσεγγίσεις για τον περιορισμό
της χρήσης επικίνδυνων ουσιών (π.χ. Οδηγία 2002/95/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έχουν εφαρμογή μόνο στις πρωτογενείς
εκπομπές και εν μέρει στις δευτερογενείς. Ακόμη και τα "καθαρότερα/πράσινα"
προϊόντα δεν μπορούν να αποτρέψουν τις τριτογενείς εκπομπές εάν χρησιμοποιούνται
ακατάλληλες τεχνολογίες ανακύκλωσης. Το τελευταίο είναι και η μεγαλύτερη
πρόκληση, ιδίως για τις υπό ανάπτυξη και σε μεταβατικό στάδιο χώρες, όπου η
αποτέφρωση σε ανοιχτό χώρο, η έκπλυση με κυάνιο, το «μαγείρεμα» των πλακετών
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων κλπ. οδηγούν σε δραματικές επιπτώσεις στην υγεία των
κατοίκων και το περιβάλλον.

6.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και τη κοινωνία

Περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι η κύρια δύναμη για να πάμε
ενάντια στη προγραμματισμένη βραχυβιότητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών που εντοπίζονται κυρίως σε δύο πτυχές της προγραμματισμένης
απαξίωσης. Το νέο μοντέλο για μια αναπτυξιακή στρατηγική που θα μας οδηγήσει
στη λύση των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι πρώτον, το κίνητρο που έχει τις
περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές να αντικαταστήσουν τα προϊόντα τους.
Το υψηλότερο κίνητρο οδηγείται από επιθυμητά οφέλη όπως η μόδα και το στυλ του
σχεδιασμού που ενσωματώνονται σε προϊόντα. Περισσότερες ευκαιρίες προκύπτουν
χάρη σε συχνές εισαγωγές των προϊόντων αντικατάστασης. Δεύτερον, η ανακύκλωση
και το περιεχόμενο των χημικών ουσιών νέων προϊόντων επηρεάζονται από την



142

επιλογή των κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών από τους σχεδιαστές και τους
μηχανικούς

Μιας χρήσης κοινωνία είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για τις κοινωνίες
στις ανεπτυγμένες χώρες, όπου η κατανάλωση των ατόμων είναι τεράστια και
αυξανόμενη ζήτηση επηρεάζει πολύ σημαντικά τη συμπεριφορά  και τη διάθεση του
καταναλωτή.

Στις ανεπτυγμένες  χώρες μπορούμε να παρατηρήσουμε περισσότερο τις
επισκευές και ανακαινίσεις  με επιτυχία δευτερογενείς αγορές εργασίας. Η ουσία
είναι ότι η τύχη των καταναλωτών και οι γνώσεις τους σχετικά με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που έχουν οι αγορές τους, κάνει τους  καταναλωτές
πιστεύουν στην ευθύνη των κατασκευαστών.

Τα αστικά απόβλητα στις βιομηχανικές χώρες έχουν αυξηθεί σε περίπου τον
ίδιο ρυθμό όπως της οικονομικής ανάπτυξης, γύρω στο 40% κατά τα τελευταία 30
χρόνια. Η κουλτούρα των καταναλωτών είναι η μεγάλη δύναμη στην
προγραμματισμένη απαξίωση. Ωστόσο, καθοδηγείται από το εμπόριο. Η συμβολική
διάσταση στην κατανάλωση έχει αναγνωριστεί από καιρό σε εκστρατείες μάρκετινγκ,
τα οποία συνδέουν συχνά προϊόντα με επιθυμητή εικόνα ή προσφυγή στο μελλοντικό
αγοραστή για  τις προτιμήσεις του τρόπου ζωής. Οι καταναλωτές είναι  κορεσμένοι
με αυτούς τους τύπους των διαφημίσεων π.χ. περισσότερο από 3.000 φορές την
ημέρα στις ΗΠΑ (Leonard, 2007).

Οι καταναλωτές επηρεάζονται από τη διαφήμιση στη λήψη αποφάσεων
σχετικά με την αντικατάσταση των προϊόντων αβίαστα και είναι το εργαλείο της
απαξίωσης τους η επιθυμία.

Οι καταναλωτές είναι αυτοί που περνούν την απόφαση και εξαρτάται από το
πώς ο κάθε καταναλωτής επηρεάζει και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της
προγραμματισμένη βραχυβιότητας.

Δυστυχώς, οι καταναλωτές επηρεάζονται από το μάρκετινγκ και τη
στρατηγική των επιχειρήσεων και την ώθηση για να παραμείνει η κοινωνική θέση
τους μέσω μοντέρνων προϊόντων.

Τα περισσότερα  καταναλωτικά αγαθά  στην αγορά βασίζονται κυρίως στα
λειτουργικά χαρακτηριστικά τους. Η διάρκεια ζωής των προϊόντων αντιστοιχεί στη
διάρκεια του χρόνου, όπου ένα προϊόν είναι σε χρήση, έτσι κατά προσέγγιση από το
χρόνο της αγοράς προς τη στιγμή της διάθεσης. Έρευνες από ακαδημαϊκούς
ερευνητές και επαγγελματίες έχουν δείξει ότι η διάρκεια ζωής του προϊόντος
καθορίζεται από μια σύνθετη σειρά παραγόντων που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό,
την τεχνολογική αλλαγή, το κόστος της επισκευής και τη διαθεσιμότητα των
εξαρτημάτων, της ευημερίας των νοικοκυριών, την υπολειμματική αξία
μεταπώλησης, την αισθητική και λειτουργική ποιότητα, τη μόδα, τη διαφήμιση, και
την κοινωνική πίεση. Στην θεωρία της αντοχής των προϊόντων και την
προγραμματισμένη βραχυβιότητά τους παρατηρούμε τα κίνητρα των επιχειρήσεων
για τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Δυνητικά περιβαλλοντικά προβλήματα συνδεδεμένα με ηλεκτρονικά απόβλητα

Η  χημική  σύνθεση  των ηλεκτρονικών αποβλήτων εξαρτάται  από  το  είδος
και  την  ηλικία  του  απορριπτόμενου ηλεκτρονικού αντικειμένου. Συνήθως
κυριαρχούν διάφορα κράματα μετάλλων, ιδιαίτερα Cu, Al, και Fe συνδεδεμένα,
καλυμμένα ή αναμεμιγμένα με διάφορα πλαστικά ή κεραμικά υλικά. Στον Πίνακα
παρατίθενται οι διάφορες ουσίες-στοιχεία-ρυπαντές που συνδέονται με τα
ηλεκτρονικά απόβλητα. Μερικές από αυτές όπως τα βαρέα μέταλλα που
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρονικών ειδών, ενώ άλλες όπως οι
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Πολυκυκλικοί  Αρωματικοί  Υδρογονάνθρακες (PAHs)  παράγονται  από  την  καύση
σε  χαμηλές θερμοκρασίες των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Η καύση του μονωτικού
πλαστικού των καλωδίων που λαμβάνει χώρα σε ανοικτά  βαρέλια  παράγει 100
φορές  περισσότερες  διοξίνες  από την  καύση  των  οικιακών απορριμμάτων.

Πιθανοί περιβαλλοντικοί μολυσματικοί παράγοντες που προέρχονται από την
εναπόθεση ή την ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια παραγωγή των ηλεκτρονικών αποβλήτων
είναι περίπου 20Μt, οι συνολικές ποσότητες των διαφόρων ρυπαντών που
εμπεριέχονται στο ρεύμα των ηλεκτρονικών αποβλήτων σε μεγάλο ποσοστό
καταλήγουν στους χώρους ταφής ή στα κέντρα ανακύκλωσης επηρεάζοντας το
ευρύτερο περιβάλλον ή/και τη δημόσια υγεία. Έτσι, πάρα τη σημαντική ανακύκλωση,
είναι υπεύθυνα για 5000t Cu που  εκλύονται  ετήσια  στο  περιβάλλον.  Τα PBDEs
(Polybrominated diphenyl ethers - Πολυβρωμιωμένες διφαινυλαιθέρες) είναι
επιβραδυντικά καύσης που καταλήγουν τελικά στο περιβάλλον και επειδή είναι
λιπόφιλες ενώσεις βιοσυσωρεύονται σε ζωντανούς οργανισμούς, ενώ  τα
απορριπτόμενα  ψυγεία  και  κλιματιστικά  περιέχουν CFCs (Chlorofluorocarbons)
που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος όταν στο μέλλον οι CFCs διαφύγουν από
το χώρο ταφής των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Τα παραπάνω προβλήματα
διογκώνονται αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η μεγαλύτερη ποσότητα δεν
ανακυκλώνεται, διότι τα διάφορα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά είδη απορρίπτονται
μαζί με οικιακά απορρίμματα και δεν υφίστανται καμιά επιπλέον κατεργασία. Από
την ποσότητα που συλλέγεται προς ανακύκλωση το 80% περίπου εξάγεται σε χώρες
όπως η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, η Μαλαισία, η
Νιγηρία, η Γκάνα, κτλ. (Schmidt, 2006). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διαχείρισή τους
σε πολύ πιο χαλαρά περιβαλλοντικά πλαίσια με αυξημένες  επιπτώσεις  για  το
περιβάλλον  και  τους  απασχολουμένους  στις  συγκεκριμένες δραστηριότητες. Μη
κυβερνητικές οργανώσεις όπως η Greenpeace καταγγέλλουν αυτή την «κρυφή ροή»
των ηλεκτρονικών απόβλητων.

6.2.1 Περιβαλλοντική ρύπανση από τη διάθεση και την ανακύκλωση
ηλεκτρονικών αποβλήτων

Η πλειοψηφία των ηλεκτρονικών αποβλήτων οδηγείται σε χώρους
υγειονομικής ταφής. Η εφαρμογή της κατάλληλης για την περίπτωση δοκιμής TCLP
(Toxicity Characteristic Leaching Procedure) κατέδειξε ότι τα e-waste που
εναποτίθενται  σε  χώρους  ταφής  αστικών  αποβλήτων  δεν  προκαλούν  την
παραγωγή στραγγισμάτων με συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων πάνω από τα
περιβαλλοντικά όρια. Παρόλα αυτά το κοκτέιλ χημικών που προέκυψε ως
στράγγισμα μετά από τη δοκιμή TCLP από διάφορα ηλεκτρονικά είδη ήταν τοξικό σε
υδρόβιους οργανισμούς. Επίσης η συνηθισμένη πρακτική της συμπίεσης των των
ηλεκτρονικών αποβλήτων πριν ή κατά τη διάθεσή τους σε χώρους ταφής μπορεί να
αυξήσει τους όγκους στραγγισμάτων εξαιτίας της διατάραξης των διαφόρων μερών
των ηλεκτρονικών  κυκλωμάτων  και  για  το  λόγο  αυτό  προτείνεται  και  η
«τσιμεντοποίηση» (cement solidification) των ηλεκτρονικών αποβλήτων που αυξάνει
το pH και μειώνει τη ροή των υδατικών διαλυμάτων στα αποτιθέμενα απόβλητα. Η
καύση πριν την διάθεση σε χώρους ταφής αυξάνει την κινητικότητα των βαρέων
μετάλλων τα οποία περιέχονται σε κυκλώματα καλυμμένα από πλαστικό πλέγμα και
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για το λόγο αυτό ενώ δεν είναι διαθέσιμα μετά από έκπλυση, απελευθερώνονται στην
ατμόσφαιρα κατά την καύση τους. Η ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων
περιλαμβάνει την αποσυναρμολόγηση και καταστροφή των επιμέρους τμημάτων για
την ανάκτηση διάφορων υλικών. Μέσω της ανακύκλωσης μπορεί να ανακτηθεί το
95% των χρήσιμων υλικών ενός υπολογιστή και το 45% των υλικών από ένα
καθοδικό σωλήνα. Οι  διαδικασίες ανακύκλωσης  έχουν  ελάχιστες  περιβαλλοντικές
επιπτώσεις όταν συνδυάζονται με την εφαρμογή κατάλληλης τεχνολογίας, όπως π.χ.
στην Ιαπωνία, ενώ αντίθετα με τις χρησιμοποιούμενες πρακτικές στις
αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ.  παιδική  εργασία,  καύση των ηλεκτρονικών
αποβλήτων και  εκπομπή  διάφορων  ρυπαντών  στην  ατμόσφαιρα, διήθηση
στραγγισμάτων σε υπόγειους και επιφανειακούς υδροφορείς κτλ.) το τελικό
περιβαλλοντικό ισοζύγιο ωφελειών-επιπτώσεων δεν είναι πάντα υπέρ των ωφελειών.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι οποιαδήποτε περιβαλλοντική ωφέλεια από την
ανακύκλωση εξανεμίζεται όταν το προς ανακύκλωση απόβλητο μεταφέρεται σε
μεγάλες αποστάσεις εξαιτίας των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη
δαπανώμενη ενέργεια για τη μεταφορά του, ενώ η ανακύκλωση σε κάθε περίπτωση
έχει μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα από την ταφή και την καύση των
ηλεκτρονικών αποβλήτων.

6.3 Οι κατασκευαστές ηλεκτρικών συσκευών και ο ρόλος τους

Ο  κατασκευαστής μια ηλεκτρικής συσκευής δεν είναι ο μονός
κατασκευαστής μιας συσκευής. Στη βιομηχανία συναντάμε πληθώρα συνεργασιών
ανάμεσα στους κατασκευαστές για την καλύτερη επίτευξη του προϊόντος που θέλουν
να παράγουν, από μια απλή συσκευή έως ένα πολυμηχάνημα. Η συνεργασία δεν
αναφέρεται αποκλειστικά στην βασική λειτουργία του προϊόντος αλλά υπάρχουν
περιπτώσεις που τα παρελκόμενα μιας συσκευής φτιάχνονται από διαφορετικές
εταιρείες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στη δυνατότητα που έχει ο καταναλωτής ώστε να
αποκτήσει τη καταλληλότερη συσκευή.

Οι πιο πάνω συνεργασίες δεν είναι πάντα στο υλικό μέρος μιας κατασκευής
ενός προϊόντος. Ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας συναντάμε  τις λεγόμενες
έξυπνες συσκευές οι οποίες εμπεριέχουν ένα λογισμικό για να λειτουργήσει η
συσκευή. Επομένως είναι αντιληπτό ότι η συνεργασία υλικού και λογισμικού είναι
αναπόφευκτη. Στην προγραμματισμένη βραχυβιότητα μιας ηλεκτρικής συσκευής δεν
είναι αναγκαίο να σημειωθεί μια βλάβη στο υλικό αλλά και στο λογισμικό.

Οι επιχειρήσεις αυξάνουν τα κέρδη τους όταν κάθε χρόνο, πετάξει ο
καταναλωτής στα σκουπίδια τον υπολογιστή του, τα αξεσουάρ του, τις συσκευές
φορητής μουσικής του, και το DVD σας, και τα αντικαταστήσετε με καινούργια
προϊόντα.

Είναι γεγονός ότι η προγραμματισμένη βραχυβιότητα βρίσκεται εδώ και
χρόνια στο προσκήνιο. Η εταιρεία λογισμικού Microsoft έχει τελειοποιήσει το
τελευταίο διάστημα την προγραμματισμένη απαξίωση  με την απόφασή της να
καθιστά τα σημαντικά προϊόντα της όπως ο "Internet Explorer 7" να μην είναι
διαθέσιμος και "λειτουργικός - εφαρμόσιμος" για τις προηγούμενες εκδόσεις του
λειτουργικού συστήματος της όπως τα Windows 2000. Αποκόπτοντας τις
ενημερώσεις του συστήματος του λειτουργικού της Microsoft ώστε να μην είναι
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διαθέσιμα να κυκλοφορούν βοηθητικά προγράμματα μικρού μεγέθους για την
υποστήριξη του λειτουργικού αλλά και των συσκευών που βρίσκονται μέσα σε έναν
προσωπικό υπολογιστή στα οποία έχει παρέλκει ο χρήσιμος  χρόνος ζωής τους επειδή
έχουν εμφανιστεί στην αγορά καινούργια μοντέλα.

Στα υλικά μέρη ενός προσωπικού υπολογιστή αλλά και λαπτοπ (Laptop) ή
Ταμπλέτα (Tablet) ή PDA, τα πράγματα είναι πολύ πιο εμφανή. Τα περισσότερα PDA
χρησιμοποιούν μια ομάδα επεξεργαστών(CPU) π.χ. τον Xscale της Intel, που είναι
περισσότερο ή λιγότερο συμβατός μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων του πυριτίου
που χρησιμοποιεί ο επεξεργαστής. Συχνά, ο κατασκευαστής των PDA ενημερώνει το
λειτουργικό σύστημα τους όταν κυκλοφορήσει ένα νέο μοντέλο στην αγορά, αλλά οι
ιδιοκτήτες του προηγούμενου μοντέλου εάν χρειαστεί να επιλέξουν το λειτουργικό
του καινούργιου PDA τότε δεν έχουν άλλη επιλογή από το να απορρίψουν το παλαιό
τους μοντέλο για το πιο καινούργιου απάντηση σε όλη αύτη τη συνεχιζόμενη αγορά
καινούργιων προϊόντων είναι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η εταιρεία PF για
παράδειγμα: κυκλοφόρησε το  "PF Apple 770" στα μέσα του 2005. Όταν
κυκλοφόρησε αργότερα, το tablet N800 η εταιρεία ενημέρωσε το λειτουργικό
σύστημα για να "PF Apple 770 », όμως, σε μια αισθητή και ευπρόσδεκτη αλλαγή,
επίσης, κυκλοφόρησε και εξασφάλισε με συγχρονισμό το νέο λειτουργικό σύστημα
για την έγκαιρη έκδοση 770.

Υπάρχουν και αλλά πολλά παραδείγματα που μας οδηγούν από την
προγραμματισμένη βραχυβιότητα στην παράγωγη ηλεκτρονικών αποβλήτων. Στον
τομέα των εκτυπώσεων συναντούμε το πρόβλημα του να τελειώνουν τα έγχρωμα
μελανοδοχεία σε έναν εκτυπωτή παρότι η χρήση του εκτυπωτή να γίνεται για
μαυρόασπρες εκτυπώσεις. Εδώ ο κατασκευαστής μας ενημερώνει ότι ένας
παράγοντας που θα επηρεάσει το χρώμα σας στη κατανάλωση μελανιού είναι ο
καθαρισμός του κύκλου του μηχανήματος εκτύπωσης. Το μηχάνημα είναι
σχεδιασμένο για αυτόματο ξέπλυμα ώστε να καθαρίσει όλα τα ακροφύσια μελάνης σε
ένα προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα. Ένας περιοδικός καθαρισμός σε όλα τα
δοχεία μελανιού εμφανίζεται περίπου κάθε δύο μέρες. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας καθαρισμού, η μηχανή αντλεί μια μικρή ποσότητα μελάνης για την
απομάκρυνση φυσαλίδων αέρα από το φυσίγγιο για την απομάκρυνση της σκόνης και
αποξηραμένου μελανιού από τα ακροφύσια του μελανοδοχείου και τα κανάλια. Αυτό
μόνο εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα εκτύπωσης, αλλά και διασφαλίζει την
διάρκεια ζωής της κεφαλής εκτύπωσης. Λόγω της τεχνολογίας ψεκασμού μελάνης, η
διαδικασία αυτή είναι κοινή για όλα τα μηχανήματα ψεκασμού μελάνης. Όλη αυτή η
διαδικασία μας οδηγεί στην πιο γρήγορη αντικατάσταση του μελανοδοχείου και έτσι
στη συσσώρευση αποβλήτων.

Μια άλλη πτυχή στο πρόβλημα των εκτυπώσεων είναι και ο λεγόμενος
φυλλομετρητής του εκτυπωτή. Ο κατασκευαστής στις προδιαγραφές που αναγράφει
για τη συσκευή δίνει και το πλήθος των εκτυπώσεων που μπορεί να παράγει το
μηχάνημα ανεξάρτητα με το πόσο μελάνι ή γραφίτης έχει καταναλωθεί. Με αυτό το
τρόπο βλέπουμε το παράδοξο φαινόμενο ότι το μελανοδοχείο είναι
προγραμματισμένο να αδειάσει ακόμα και πριν αδειάσει!

Παρατηρούμε ραγδαία αύξηση καινούργιων μοντέλων εκτυπωτών όπου με τη
σειρά τους αντικαθιστούν τα παλαιά μοντέλα. Όμως τα παρελκόμενα  και τα
ανταλλακτικά έρχονται αντιμέτωπα με μια βλάβη στον εκτυπωτή μας και έτσι θα
διαπιστώσουμε ότι η πιο συμφέρουσα οικονομική λύση είναι να αντικαταστήσουμε
τον παλαιό μας εκτυπωτή με ένα καινούργιο πάρα να προσπαθήσουμε να τον
επισκευάσουμε. Όμως το πρόβλημα δεν βρίσκεται μόνο στη βλάβη του εκτυπωτή
αλλά και στην αντικατάσταση μελανιών ή toner. Διαπιστώνουμε ότι μετά από μια
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μικρή έρευνα αγοράς τα toners των εκτυπωτών τεχνολογίας λέιζερ είναι ακριβότερα
από τον ίδιο τον εκτυπωτή, επομένως πάλι οδηγούμαστε στην αντικατάσταση του
εκτυπωτή μας με ένα καινούργιο.

Διάφορα τέτοια μικροπροβλήματα στη καθημερινή μας ζωή συναντάμε συχνά
και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διλήμματα τα όποια έχουν επιπτώσεις στον
άνθρωπο τη κοινωνία αλλά και το περιβάλλον. Δίνοντας κάποια μικρά παραδείγματα
μπορούμε να δούμε διάφορα εξαρτήματα και παρελκόμενα μη συμβατά ανάμεσα σε
διαφορετικές μάρκες ή ακόμα και ανάμεσα σε διαφορετικά μοντέλα της ίδιας μάρκας.

Η ιδέα ότι κάτι που λειτουργεί καλά χαλάει και πρέπει να αντικατασταθεί
είναι πλέον τόσο ενσωματωμένη στην κουλτούρα μας που λίγοι είναι αυτοί που την
αμφισβητούν.

Οι κατασκευαστές επηρεάζουν την αντοχή του προϊόντος, καθορίζουν τα
υλικά, την δομή, τα τμήματα και τα προϊόντα που είναι αδύνατα για επισκευή. Είναι
φανερό ότι όλος ο σχεδιασμός της προγραμματισμένης βραχυβιότητας αναπαράγεται
μέσα από την αρχική σχεδίαση της συσκευής μέχρι και τα επιμέρους εξαρτήματα του
προϊόντος ώστε εξαρχής να είναι γνωστό η προβληματική μονάδα η οποία θα
παρουσιάσει βλάβη ή δυσλειτουργία. Γεγονός της προχωρημένης εφαρμογής της
προγραμματισμένης βραχυβιότητας των ηλεκτρικών συσκευών στις δεκαετίες που
διανύουμε είναι ότι η απαρχή της σχεδίασης και της μελέτης για την κατασκευή μιας
οποιαδήποτε ηλεκτρικής συσκευής βρίσκεται στη μελέτη με γνώμονα πάντα την πιο
οικονομική συμφέρουσα λύση που μπορεί να υπάρξει για την υλοποίηση του
προϊόντος με οποιοδήποτε κόστος.

Από την άλλη μεριά οι διαχειριστές και οι έμποροι είναι υπεύθυνοι για τα
προϊόντα, το σχεδιασμό και την αντικατάσταση με στρατηγικές ώστε προσφέρουν
συχνά «αναβαθμίσεις», σε πολλές περιπτώσεις ασύμβατες. Οι επικεφαλείς των
εταιριών, μεταξύ άλλων, αποφασίζουν σχετικά με τις εταιρείες, τη στρατηγική και το
σχέδιο διάθεσης των προϊόντων, υποκινούμενες από τους εμπόρους που προωθούν
την προσθετική αξία αυτών των "αναβαθμίσεων".

Aκόμη και αν βραχυβιότητα προγραμματίζεται από τις εταιρείες παραγωγής,
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι και οι καταναλωτές πολύ συχνά ενεργούν
ασυνείδητα και αποτελούν σημαντικούς μοχλούς για την προγραμματισμένη
παλαίωσή των προϊόντων.

Οι καταναλωτές είναι αυτοί που αγοράζουν  τα προϊόντα τους με μια
εγωιστική συμπεριφορά αντικατάστασης των παλαιοτέρων εκδόσεων των προϊόντων
με νέες εκδόσεις. Υπάρχει το δίλημμα εάν οι καταναλωτές πραγματικά ενεργούν
σύμφωνα με την ελεύθερη βούλησή τους ή αυτή  διαμορφώνεται από την αγορά;

Υπάρχει  εταιρική ευθύνη και δημόσια πρωτοβουλία για αυτό; Σε αυτά τα
ερωτήματα χρειάζεται να απαντήσουν οι ίδιες οι εταιρείες σχεδιασμού και
κατασκευής των προϊόντων με το να συμπεριλάβουν και το βιώσιμο σχεδιασμό των
προϊόντων και να δώσει  το έναυσμα για μια νέα βιομηχανική επανάσταση, μεταξύ
των σχεδιαστών και κατασκευαστών. Τα προϊόντα  πρέπει να έχουν συνέπεια
απέναντι από τον καταναλωτή και το περιβάλλον και να συμπεριλάβουν την μέσα
στις "στρατηγικές προτεραιότητες" τον βιώσιμο σχεδιασμό για μια βιώσιμη
ανάπτυξη. Ως εκ τούτου νέες έννοιες του σχεδιασμού, όπου η αύξηση των πωλήσεων
και η κατανάλωση είναι ευπρόσδεκτη και έχουν ελάχιστες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις και αυτό είναι ένα εννοιολογικό πλαίσιο για την αναδιάρθρωση και έχει
θεμελιώδη σχέση ανάμεσα στην ανθρώπινη βιομηχανία και το περιβάλλον που
περικλείει.
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Τα προϊόντα και οι συσκευασίες απορρίπτονται σε τοπικά συστήματα
διαχείρισης αποβλήτων, και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται χώρους υγειονομικής
ταφής. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά τη ρύπανση,
τα απόβλητα τον όγκο και την εξάντληση των πόρων. Για την αντιμετώπιση του
προβλήματος αυτού ανακυκλώνουμε υλικά όπως μέταλλα, χαρτί και πλαστικό.
Ωστόσο, η ανακύκλωση δεν συλλαμβάνει όλα τα απόβλητα. Έτσι, η ενέργεια και
υλικά τεθεί σε παραγωγή, δημιουργούν σταδιακή καταστροφή του περιβάλλοντος.

Η βασική ιδέα είναι ότι για τη σχεδίαση των προϊόντων, την τεχνολογική
παραγωγή μπορούν να τη μάθουν από τη φύση. Στη φύση, δεν υπάρχουν απόβλητα.
Όταν ένα φυτό πεθαίνει, αποσυντίθεται, τροφοδοτεί το έδαφος, το οποίο ωφελεί το
περιβάλλον. Χρησιμοποιώντας τη φύση για παράδειγμα, οι κατασκευαστές μπορούν
για την ανάπτυξη των προϊόντων που εξασφαλίζουν για λίγο τίποτα δεν πάει χαμένο
και να εισαγάγει ένα βρόχο για να διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Τα προϊόντα είναι σχεδιασμένα για να κατασκευάζονται από υλικά τα οποία
παρέχουν ασφάλεια και διατηρώντας πάντα την υψηλή αξία τους σε όλο τον κύκλο
της ζωής τους. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείται  πολύτιμο υλικό που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί  για ανακύκλωση συνεχώς  και μετασχηματίζεται για
επαναχρησιμοποίηση ως άλλα προϊόντα. Με αυτή την εφαρμογή  ο σχεδιασμός και η
μετατροπή των βιομηχανικών συστημάτων σε ένα κλειστό σύστημα της ροής υλικών,
όχι μόνο θα σώσει το περιβάλλον από την παραγωγή αποβλήτων και τις αρνητικές
επιπτώσεις, αλλά μπορεί ακόμη και οι βιομηχανίες να επωφεληθούν από τη συνεχή
διαθεσιμότητα των προϊόντων που κατασκευάζονται από υλικά υψηλής αξίας, ακόμη
και μετά την χρήσιμη περίοδο του προϊόντος. Επίσης από επί τόπου ανακύκλωση,
όπου ανακυκλωμένα υλικά ανεβαίνουν πάλι προς την ίδια παραγωγή, ή εκτός του
χώρου της ανακύκλωσης, όπου τα υλικά συλλέγονται από άλλο παροχέα και μετά την
ανακύκλωση πωλούνται σε άλλες βιομηχανίες.

Πέντε κριτήρια για την ασφάλεια των προϊόντων, ανακύκλωσης, χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, νερού διαχείριση, και την κοινωνική ευθύνη της
εταιρείας πρέπει να πληρούνται σε διάφορους βαθμούς για κάθε επίπεδο
ηλεκτρονικών αποβλήτων.

Μοντέλο των ενδιαφερομένων μερών της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
(ΕΚΕ), είναι οι εταιρείες που ενεργούν υπεύθυνα. Παρά το γεγονός ότι είναι κατά
κάποιο τρόπο επωφελής για τους ενδιαφερόμενους φορείς και για την κοινωνία, η
εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι να γίνεται στρατηγικά από την ίδια την εταιρεία η
διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ορισμένες από τις δραστηριότητες της
ΕΚΕ βοηθούν στην δυνατότητα των καταναλωτών να πληρώνονται για την παράδοση
των παλαιών προϊόντων για την ανακύκλωση που πραγματοποιούν στις ηλεκτρικές
τους συσκευές.

Υπάρχουν δύο μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι εταιρείες
ώστε να γίνουν υπεύθυνες στο θέμα της διάρκειας ζωής των προϊόντων και την
προγραμματισμένη παλαίωσή τους. Ένα από τα μέτρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
του προϊόντος είναι ότι οι κατασκευαστές θα μπορούσαν να  βελτιώσουν το προϊόν με
σχεδιασμό για την αύξηση της ανθεκτικότητας του προϊόντος. Τα υλικά και τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος θα πρέπει να αναθεωρηθούν, με σκοπό το σχεδιασμό
με χαρακτηριστικά για να μεγιστοποιήσει το προϊόν την διάρκεια ζωής του (π.χ.
ικανότητα να είναι εύκολα αναβαθμίσιμο ή επισκευάσιμο, "διαχρονικό σχεδιασμό",
κλπ.). Πρόβλημα του μέτρου αυτού είναι ότι τα προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί για τη
μακροζωία τείνουν να είναι σχετικά ακριβότερα και συχνά ευθύνονται για ένα μικρό
μερίδιο της αγοράς. Εάν το προϊόν θα πρέπει να αυξήσει τη διάρκεια ζωής, οι
πελάτες πρέπει να αλλάξουν τις προτεραιότητές τους και οι επιχειρήσεις πρέπει να
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εφαρμόσουν νέες στρατηγικές μάρκετινγκ. Μια βαθύτερη εξερεύνηση των τιμών
καταναλωτή και της στάσης που χρειάζεται είναι να καταλάβουμε πώς οι άνθρωποι
θα μπορούσαν να μειώσουν την επιθυμία τους να αποκτήσουν το νέο προϊόν και
απεναντίας να αυξήσει τη σύνδεσή τους με αυτήν που κατέχουν.
Ωστόσο, η αύξηση της πίεσης μπορεί στο μέλλον να απαιτεί την ανάπτυξη νέας
πολιτικής μάρκετινγκ, προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα στην πλατφόρμα της
αντοχής με τρόπους που θα προσελκύσουν τους καταναλωτές και θα προσθέσουν
δύναμη στο λογότυπο της εταιρείας.

Οι εταιρείες θα μπορούσαν να προσφέρουν ενισχυμένη μετέπειτα φροντίδα
και τις υπηρεσίες συντήρησης που περιλαμβάνουν την μετέπειτα φροντίδα υπηρεσίας
στην τιμή του προϊόντος. Μετά από υπηρεσίες φροντίδας θα μπορούσε να ανατεθεί
σε παρατεταμένη εγγύηση ή προγράμματα πιστότητας. Αυτό θα απαιτήσει πιο
πολύπλοκα επιχειρηματικά μοντέλα και μακροχρόνια σχέση με τους πελάτες. Οι
πελάτες θα πρέπει να κατανοήσουν τη μελλοντική τους ζωή και την εξοικονόμηση
κόστους και να είναι έτοιμοι να πληρώσουν για αυτές στο χρόνο της αγοράς.

Μια άλλη ιδέα για τη διέξοδο από την κοινωνία μιας χρήσης είναι από
κατασκευαστές προϊόντων leasing αντί για πώληση, όπου επιλέγουν να πωλούν τις
υπηρεσίες διαφορετικά από τα προϊόντα. Μεγαλύτερη διάρκεια στα προϊόντα που
χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους καταναλωτές. Θα μπορούσε να
λειτουργήσει εαν το προϊόν θα έχει ελκυστική τιμή για τους καταναλωτές δίπλα
στανέα προιόντα. Πρέπει να υπάρχει, επίσης, η επιθυμία για πιο πολύπλοκα
επιχειρηματικά μοντέλα όπου να ενθαρρύνεται η ενοικίαση ή η επισκευή. Για
παράδειγμα για συχνούς ταξιδιώτες με μετακινήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου Με
την επέκταση του επιχειρηματικού μοντέλου μίσθωσης και το νέο σύστημα του
προϊόντος ως υπηρεσία θεωρείται ως μια άλλη δυνατότητα για το μέλλον. Τα
προϊόντα δεν θα πωλούνται στους καταναλωτές ως προϊόν, αλλά ως υπηρεσία.

Άμεσες μειώσεις οικειοθελώς στις νέες αναβαθμίσεις του προϊόντος θα είναι
παρόμοιες με μια αίτηση για μονομερή αφοπλισμό στον ανταγωνισμό. Αν όλες οι
εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν, ο συνολικός όγκος των διαρκών καταναλωτικών
αγαθών δεν μπορεί να αλλάξει. Έτσι, θα χρειαστούν συμφωνίες του κλάδου (παρά
την αντιμονοπωλιακή πολιτική) στο να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί παραδίδουν
τη διαρκή αγορά, σε μία συμφωνίαπου είναι εξίσου ευνοϊκή προς το περιβάλλον.

Φαίνεται ότι υπάρχουν "ανθεκτικά προβλήματα" και η βιομηχανία θα
θυσιάσει οικονομικούς πόρους για την τιμή της αειφορίας. Έτσι, έχουμε ένα
κοινωνικό δίλημμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι δημόσιες αρχές και η πολιτική της
κυβέρνησης παίζουν σημαντικό ρόλο. Δημόσιες πολιτικές μπορούν να στοχεύουν
προς τις ανταγωνιστικές εταιρείες ή να στοχεύουν προς τα κάτω για τους
καταναλωτές. Οι μεταγενέστεροι πολιτικές μπορεί να είναι αποτελεσματικές μόνο
εάν οι καταναλωτές στείλουν σήμα με επαρκή απάντηση στην αλλαγή της ζήτησης. Η
νομοθεσία μπορεί σε κάποιο βαθμό χαμηλότερη αντικατάστασης του καταναλωτή και
της διάθεσης, π.χ. συμπεριφορά από τα τέλη διάθεσης. Παρ 'όλα αυτά, η σημερινή
περιβαλλοντική πολιτική προτιμά λύσεις από πάνω προς τα κάτω. Η απόσυρση και
άλλοι νόμοι εφαρμόζονται με την πεποίθηση ότι τέτοιου είδους νόμοι για παροχή
κινήτρων για την επιχείρηση για να εφαρμόσει αλλαγές στο σχεδιασμό που θα
μειώσει τον περιβαλλοντικό φόρτο που δημιουργείται από τα μελλοντικά νέα
προϊόντα. Για παράδειγμα, η ΕΕ ορίζει ελάχιστο ποσοστό επαναχρησιμοποίησης και
ανάκτησης για το τέλος του κύκλου ζωής των αυτοκινήτων στην
αυτοκινητοβιομηχανία, και έχει ήδη αναφερθεί οδηγία της ΕΕ για τα απόβλητα
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καθιστά τους κατασκευαστές και
εισαγωγείς υπεύθυνους για την επεξεργασία και τη διάθεση των προϊόντων που
απορρίπτονται από τους καταναλωτές σε αυτές τις κατηγορίες .
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Πρόσθετα μέτρα προς τα πάνω που θα μπορούσαν να τεθούν είναι σαν την
οδηγία της Ε.Ε. για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Τα πρότυπα αντοχής
του προϊόντος μπορούν να βελτιωθούν με επιχορηγήσεις που υποστηρίζουν
παράγοντες του κλάδου να συνεργαστούν για να βρουν τρόπους για την αύξηση της
διάρκειας ζωής του προϊόντος ή κίνητρα ΦΠΑ επί των προϊόντων. Ως παράδειγμα
των πρόσθετων μέτρων είναι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των καταναλωτών.
Ωστόσο, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων (έκθεση 2011) το πιο πιθανό να
είναι αποτελεσματική με νέα δημόσια πρωτοβουλία είναι όταν από το νόμο ορίζεται
εκτεταμένη εγγύηση. Ένα άλλο μέτρο θα ήταν να προβληθεί η ζήτηση των
καταναλωτών για να μετατοπίσει την αντίληψη της αγοράς, έτσι τα προϊόντα να
πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, ανεξαρτήτως της
καταναλωτικής ζήτησης.
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7o Κεφάλαιο  “Τρόποι αντιμετώπισης της προγραμματισμένης
βραχυβιότητας”

7.1 Ανακύκλωση των συσκευών

7.1.1 Σημασία της ανακύκλωσης

Η τεχνολογική εξέλιξη στις διαδικασίες ανακύκλωσης έχει βελτιώσει πολύ
την ποιότητα των ανακυκλωμένων υλικών. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι έχει
επεκταθεί η ποικιλία των δευτερογενών αντικειμένων που μπορούν να παραχθούν
από ανακυκλώσιμα υλικά. Αντί λοιπόν να εξαντλούμε το φυσικό περιβάλλον με την
συνεχή εξαγωγή των πρώτων υλών, είναι προτιμότερο να μετατρέπονται μερικά από
τα απόβλητα σε πρώτη ύλη. Με την ανακύκλωση επίσης επιτυγχάνεται εξοικονόμηση
ενέργειας, μείωση της ρύπανσης, σε σύγκριση φυσικά με την παραγωγή που
προκύπτει από τις πρώτες ύλες. Το ανακυκλωμένο αλουμίνιο παραδείγματος χάριν
απαιτεί μόνο το 5% της ενέργειας που χρειάζεται από την αρχική παραγωγή του.

Μείωση της ρύπανσης και των υγειονομικών κινδύνων που σχετίζονται με την
αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή. Η υγειονομική ταφή ρυπαίνει μεγάλες
περιοχές του εδάφους για αιώνες και παράγει υγρά απόβλητα (στραγγίσματα) που
μπορούν να μολύνουν τα ύδατα του υπεδάφους, ενώ η αποτέφρωση παράγει τοξική
τέφρα και ρυπογόνες αέριες εκπομπές. Η ανακύκλωση αποτρέπει ένα μεγάλο μέρος
των ογκωδών αποβλήτων να χρησιμοποιηθούν από τις παραπάνω μεθόδους
διαχείρισης οι οποίες είναι επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Κατά την ανακύκλωση προκύπτουν έξι θέσεις εργασίας, ενώ κατά την διάθεση των
αποβλήτων με υγειονομική ταφή μόνο μία θέση εργασίας. Στην ανακύκλωση
δημιουργούνται θέσεις εργασίας όχι μόνο στην αποκομιδή και στην ταξινόμηση των
αποβλήτων, αλλά και στην επεξεργασία των υλικών καθώς επίσης και στην
κατασκευή νέων αντικειμένων.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανακύκλωσης των Α.Η.Η.Ε.. Αυτό οφείλεται στη
δυσκολία ακριβούς προσδιορισμού του τέλους ζωής μιας ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής
συσκευής (οπότε καταφεύγουμε στην ανάκτηση υλικών), αφού πολλές συσκευές
απορρίπτονται ενώ τμήματά τους εξακολουθούν να είναι λειτουργικά. Γι' αυτό τον
λόγο διαχωρίζονται οι επόμενες κατηγορίες ανακύκλωσης:

• Ανακύκλωση κλειστού κυκλώματος
• Ανακύκλωση ανοιχτού κυκλώματος

7.1.2 Ανακύκλωση κλειστού κυκλώματος

Η ανακύκλωση κλειστού κυκλώματος είναι μια μέθοδος, η οποία
χρησιμοποιεί υλικά/τμήματα από το Α.Η.Η.Ε. για την κατασκευή προϊόντος του ίδιου
τύπου. Η πιθανότητα ελέγχου των επικινδύνων ουσιών που βρίσκονται στο υλικό
είναι μεγαλύτερη καθώς η ταυτότητα των προϊόντων μέσα στα οποία βρίσκονται οι
ουσίες είναι γνωστή. Στην μέθοδο αυτή περιλαμβάνονται διαδικασίες όπως η
επανακατασκευή, επαναπώληση -επαναχρησιμοποίηση, επισκευή και αναμόρφωση.
Στη συνέχεια δίνεται ο τρόπος εφαρμογής τους και χαρακτηριστικά παραδείγματα.



151

Α. Επανακατασκευή

Η επανακατασκευή συνήθως πραγματοποιείται από τους κατασκευαστές
πρότυπων εξαρτημάτων που λαμβάνουν πίσω τον εξοπλισμό όταν λήξει ένα
συμβόλαιο εκμίσθωσης ή όταν παύσει να λειτουργεί. Μετά την αποσυναρμολόγηση
των παλαιών συσκευών ελέγχεται το υλικό και στη συνέχεια συναρμολογείται μία
νέα συσκευή αφού αντικατασταθούν τα ελαττωματικά ή απαρχαιωμένα μέρη. Αυτή η
πρακτική εφαρμόζεται με επιτυχία στα φωτοτυπικά μηχανήματα.

Όταν ένα προϊόν που βρίσκεται στο τέλος της ζωής του επιστρέφεται στον
κατασκευαστή του και όχι σε κάποια εταιρία επισκευής παρουσιάζει αρκετά
πλεονεκτήματα, όπως:
• Οι κατασκευαστές έχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για την κατασκευή
όλων των προϊόντων τους.
• Η ποικιλία των διαφορετικών προϊόντων με τα οποία πρέπει να ασχοληθούν
είναι μικρότερη.

Αυτοί οι δύο παράγοντες καθιστούν σχετικά εύκολη την ορθολογική
οργάνωση και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης.

Επίσης οι διαδικασίες που απαιτούνται για να αποσυναρμολογηθούν τα
εξαρτήματα είναι ήδη έτοιμες. Η ασφάλεια της δοκιμής και της ποιότητας των
επαναχρησιμοποιημένων προϊόντων αποτελεί ένα πιο δύσκολο θέμα. Οι διαδικασίες
δοκιμών συνήθως υπάρχουν για τις μονάδες που παράγονται εσωτερικά όχι όμως για
εξαρτήματα που προμηθεύονται από τρίτα μέρη.

Β. Επαναπώληση και επαναχρησιμοποίηση

Η επαναπώληση έχει ως στόχο να επαναφέρει το προϊόν αυτούσιο στο ρεύμα
της αγοράς. Πολλά προϊόντα που είναι άχρηστα για κάποιον, μπορεί να είναι χρήσιμα
για άλλον. Πολλές εταιρείες στην Ευρώπη έχουν ως αντικείμενο την συλλογή και
επαναπώληση. Η επαναχρησιμοποίηση στοχεύει στην επανα-προώθηση στην αγορά
οποιωνδήποτε εξαρτημάτων που η λειτουργία τους είναι ικανοποιητική. Πολλοί
φορείς συλλέγουν, ελέγχουν το υλικό και τα άχρηστα τμήματα στέλνονται για
ανακύκλωση, ενώ αυτά που λειτουργούν ακόμα πωλούνται. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι τα καταστήματα με μεταχειρισμένα είδη υπολογιστών.

Αντικείμενα με μεγαλύτερη αξία επαναπώλησης συνήθως επαναπωλούνται σε
εξειδικευμένες εταιρείες. Ένα αρχικό παράδειγμα είναι οι οθόνες υπολογιστών.
Συνήθως παύουν να χρησιμοποιούνται, σαν οθόνες με καλύτερη ανάλυση ή με
καλύτερες ικανότητες εμφάνισης χρωμάτων, αρκετά πριν σταματήσουν να
λειτουργούν, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές με λιγότερες
απαιτήσεις, για παράδειγμα με παλαιότερο εξοπλισμό γραφείου.

Η ανάκτηση των υπολογιστών είναι πλέον καθιερωμένη, και πολλοί από τους
μεγάλους κατασκευαστές εξοπλισμού γραφείου έχουν δημιουργήσει κέντρα
επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης στην Ευρώπη. Ο σκοπός αυτών των κέντρων
είναι να διαθέσουν ξανά στην αγορά μηχανές που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
και να ανακτήσουν συστήματα και εξαρτήματα για μία εκ νέου χρήση στην επισκευή
άλλων μηχανών όπου αυτό είναι δυνατό. Τα αντικείμενα που δεν μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν ανακυκλώνονται.

Ο εξοπλισμός επιστρέφεται εξετάζεται και ταξινομείται σε διάφορες
κατηγορίες προς επεξεργασία:
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• Τα συστήματα και ο εξοπλισμός που μπορούν να διατεθούν εκ νέου στην
αγορά αναβαθμίζονται όπως απαιτείται, και μετά πωλούνται. Η επαναπώληση γίνεται
μέσω του εμπορικού τμήματος.
• Τα ανταλλακτικά εξαρτήματα από τον εξοπλισμό που δεν είναι κατάλληλος
για επαναπώληση αφαιρούνται και ανακυκλώνεται. Τα ελεγμένα αντικείμενα
χρησιμοποιούνται από τον κατασκευαστή σε εργασίες συντήρησης.
• Τα εναπομείναντα υλικά που προκύπτουν από τις εργασίες
αποσυναρμολόγησης στέλνονται σε εξειδικευμένους στην ανακύκλωση εμπόρους. Το
κόστος της ανακύκλωσης αναμένεται να αυξηθεί διότι τα αντικείμενα
απαρχαιώνονται πιο γρήγορα (και γι' αυτό δεν έχουν καμία αξία ως αντικείμενα για
επαναχρησιμοποίηση).

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην επαναπώληση είναι η ταχέως αυξανόμενη
επίδοση και η ταυτόχρονη μείωση της τιμής των νέων ηλεκτρονικών προϊόντων,
ειδικά του εξοπλισμού γραφείου. Αυτό οδηγεί τις τιμές για μεταχειρισμένα
αντικείμενα σε πολύ χαμηλά επίπεδα, και η αγορά είναι πολύ ευαίσθητη στις τιμές,
αν και ο εξοπλισμός είναι σχεδόν καινούργιος.

Γ. Επισκευή και αναμόρφωση (refurbishing)

Η επισκευή και η αναμόρφωση διαφέρουν από την απλή επαναπώληση γιατί
επιφέρουν τροποποιήσεις στο προϊόν. Η επισκευή ασχολείται με «ορατά λάθη» ενώ η
αναμόρφωση έχει ως στόχο να βελτιώσει τη γενικότερη αξιοπιστία του προϊόντος,
καθαρίζοντας, επιθεωρώντας και αντικαθιστώντας εξαρτήματα όπου χρειάζεται. Σε
μερικές περιπτώσεις ενδέχεται το προϊόν να βελτιώνεται, με την ενσωμάτωση σε
αυτό νέων υλικών που μπορεί να προέκυψαν από τότε που πωλήθηκε για πρώτη φορά
η συσκευή.

Η αναμόρφωση συνήθως διεξάγεται από τους κατασκευαστές πρότυπων
εξαρτημάτων που παίρνουν πίσω τον εξοπλισμό όταν λήξει ένα συμβόλαιο
εκμίσθωσης ή όταν παύει να λειτουργεί. Τα αναμορφωμένα προϊόντα έχουν
υψηλότερες τιμές γιατί είναι πιο αξιόπιστα από τα μεταχειρισμένα προϊόντα. Όμως το
κόστος της εργασίας είναι επίσης υψηλό καθώς απαιτούνται εξειδικευμένοι εργάτες
και εξοπλισμός. Από την άλλη μεριά όμως η ποιότητα των επισκευασμένων
προϊόντων είναι παρόμοια με άλλα μεταχειρισμένα προϊόντα και ως συνέπεια η τιμή
τους είναι επίσης παρόμοια. Οι τεχνολογικές απαιτήσεις για την επισκευή και την
αναμόρφωση είναι σχετικά μέτριες.

Τα βασικά βήματα τα οποία διεξάγονται χειρωνακτικά, είναι η εν μέρει
αποσύνδεση του συστήματος, η δοκιμή και οι μετρήσεις, η τροποποίηση του
συστήματος και η επανασύνδεση όλων των επί μέρους εξαρτημάτων. Τα απαραίτητα
εργαλεία και ο εξοπλισμός διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εξοπλισμού. Οι
ανιχνευτές για παράδειγμα απαιτούν αρκετά δοκιμασμένο και εξειδικευμένο
εξοπλισμό, αλλά για πολλά άλλα προϊόντα, συνηθισμένα εργαλεία που βρίσκει κανείς
σε καταστήματα ηλεκτρονικών είναι αρκετά ικανοποιητικά. Γι' αυτό το λόγο η πιο
σημαντική ικανότητα για την επισκευή και την αναμόρφωση δεν είναι η τεχνολογία
αλλά οι πληροφορίες για τα προϊόντα (π.χ. διαγράμματα κυκλωμάτων) που όσοι
κάνουν ανακύκλωση δυσκολεύονται να βρουν (βιομηχανικό/επαγγελματικό μυστικό).
Η σχέση μεταξύ των κατασκευαστών των πρότυπων εξαρτημάτων και του
καταναλωτή είναι πολλή σημαντική σ' αυτό το πλαίσιο.
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7.2 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αποβλήτων

Η μέση ετήσια παραγωγή των ηλεκτρονικών αποβλήτων στην Ελλάδα για την
περίοδο 2003-2006 ανήλθε στους 170 Kt περίπου, αντιπροσωπεύοντας το 3.8% της
συνολικής ποσότητας των οικιακών στερεών αποβλήτων (www.electrocycle.gr). Το
90% των των ηλεκτρονικών αποβλήτων για την ίδια περίοδο είχε αναμειχθεί με άλλα
αστικά στερεά απόβλητα ή είχε ανακυκλωθεί με άλλα υλικά (π.χ. άχρηστα μέταλλα),
χωρίς προηγούμενη επεξεργασία («γκρι ανακύκλωση»). Για να αντιμετωπιστούν
τόσο το αναπτυσσόμενο πρόβλημα της «γκρι ανακύκλωσης» όσο και οι αυξανόμενες
ποσότητες των των ηλεκτρονικών αποβλήτων, ξεκίνησε το 2004 η λειτουργία ενός
εξουσιοδοτημένου εναλλακτικού συστήματος διαχείρισης  με κύριες υπευθυνότητες
τη συλλογή, μεταφορά και κατεργασία σε ειδικές εγκαταστάσεις. Το σύστημα
συνέλεξε 0.1 Kt περίπου για το 2005 που ήταν και ο 1ος χρόνος λειτουργίας του, 31.5
kt για το 2007, 47 Kt για το 2008 και 25Kt για το πρώτο πεντάμηνο του 2009,
υπερκαλύπτοντας τον εθνικό στόχο όπως αυτός καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή και
την Ελληνική νομοθεσία. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν τη χωριστή συλλογή
τουλάχιστον 4 kg/κάτοικο/έτος ηλεκτρονικών αποβλήτων οικιακής προέλευσης,
δηλαδή συνολικά 44Kt/έτος  για  την  Ελλάδα.  Πάντως  ακόμη  και  σήμερα  οι
οικιακές  συσκευές  διατίθενται  με  μη ελεγχόμενο τρόπο με συνέπεια τη συλλογή
τους από μικροπωλητές και τη προώθησή τους σε μονάδες ανάκτησης μετάλλων και
κραμάτων
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ηλεκτρονικά απόβλητα έχουν στοχοποιηθεί από την
σκοπιά της πρόληψης της περιβαλλοντικής ρύπανσης, για την αξιοποίηση πόρων και
για τη μείωση της χρήσης των χώρων ταφής. Η νομοθεσία που αναπτύχθηκε από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασίζεται σε τρεις άξονες, δηλαδή την πρόληψη, την
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων, έτσι ώστε
να μειωθούν οι ποσότητες απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
(WEEE) που διατίθενται. Τα παραπάνω αναπτύσσονται σε δύο σχετικές Οδηγίες:

1.  Η  Οδηγία 2002/95/EC περί  περιορισμού  των  επικίνδυνων  ουσιών
εισάγει  την  απαίτηση  για αλλαγή των ουσιών οι οποίες προκαλούν τα κυριότερα
περιβαλλοντικά προβλήματα κατά την εναπόθεση  και  ανακύκλωση  των
απόβλητων  ηλεκτρικών  και  ηλεκτρονικών  εξοπλισμών. Σύμφωνα με αυτήν την
οδηγία, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να διασφαλιστεί η σημαντική μείωση των
κινδύνων για την υγεία και το περιβάλλον που σχετίζονται με τις επικίνδυνες ουσίες,
είναι η αλλαγή τους με άλλες πιο ασφαλείς. Η απαγόρευση της χρήσης των
επικίνδυνων ουσιών, το  πιθανότερο  είναι  να  ενισχύσει  τις  πιθανότητες  και  την
οικονομική  κερδοφορία  της ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού.

2.  Η Οδηγία 2002/96/EC περί απόβλητου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού έχει αναπτυχθεί ειδικά για να βοηθήσει στην μείωση του απόβλητου
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που διατίθεται στους χώρους ταφής και για
να ενθαρρύνει την αποδοτικότερη χρήση των πόρων μέσω της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης. Η συγκεκριμένη οδηγία θέτει μέτρα για την συλλογή,
διαχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
προϊόντων και επικεντρώνεται στην Εκτεταμένη Ευθύνη του Παραγωγού (Extended
Producer Responsibility – EPR). Τα κύρια σημεία της είναι:

1. Η  μελέτη  και  η  παραγωγή  του  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού  πρέπει  να
διευκολύνει  την αποσυναρμολόγηση  και  την  ανάκτηση  για  μεταγενέστερη
επαναχρησιμοποίηση  και ανακύκλωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων.

2. Τα ηλεκτρονικά απόβλητα πρέπει να συλλέγονται χωριστά από άλλες
μορφές αποβλήτων και η συλλογή τους να μην επιβαρύνει τα νοικοκυριά.
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3.  Η τιμή-στόχος για την ένταξη στο σύστημα διαχείρισης είναι4
kg/έτος/κάτοικο.

4.  Από  τα  τέλη  του 2006, οι  παραγωγοί  πρέπει  να  είναι  σε  θέση  να
ανακτούν  και  να επαναχρησιμοποιούν μια συγκεκριμένη ποσόστωση-στόχο για κάθε
μία από τις10 κατηγορίες της Οδηγίας που κυμαίνεται μεταξύ50-80%.

5.  Οι παραγωγοί είναι υπεύθυνοι για τη χρηματοδότηση της συλλογής και
διαχείρισης των e-waste.

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα από χώρες που εφάρμοσαν τη διαχείριση των
ηλεκτρονικών αποβλήτων

7.2.1 Ελβετία

H Ελβετία  ήταν η  πρώτη  χώρα  στον  κόσμο  στην  οποία  ιδρύθηκε  και
λειτούργησε  ένα  επίσημο σύστημα  διαχείρισης  ηλεκτρονικών  αποβλήτων. Η
νομοθεσία που αφορά την διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων
πρωτοπαρουσιάστηκε το 1998 μέσω του νόμου ORDEA (Ordinance on “The Return,
the Taking Back and the Disposal of Electrical and Electronic Appliances”).

Στη χώρα δραστηριοποιούνται δύο διαφορετικά συστήματα ανακύκλωσης
ηλεκτρονικών αποβλήτων. Το ένα διευθύνεται από την SWICO Recycling Guarantee
(The Swiss Association for Information, Communication and Organizational
Technology) και διαχειρίζεται τον “καφέ” ηλεκτρονικό εξοπλισμό (π.χ. υπολογιστές,
τηλεοράσεις, ράδιο κ.λπ.), ενώ το άλλο διευθύνεται από την S.EN.S (Stiftung
Entsorgung Schweiz System) και διαχειρίζεται τον “λευκό” ηλεκτρικό εξοπλισμό
(π.χ. πλυντήρια, ψυγεία, φούρνους κ.λπ.).

Οι καταναλωτές επιστρέφουν τα e-waste μέσω της βολικότερης σε αυτούς
οδού, είτε μέσω καθορισμένων σημείων συλλογής, εταιριών λιανικής ή μεταφέροντας
τα απόβλητα κατευθείαν  στους  τόπους  ανακύκλωσης.  Από  τα  σημεία  συλλογής,
τα  υλικά  μεταφέρονται  στις εγκαταστάσεις  αποσυναρμολόγησης,  ώστε  να
αποσυναρμολογηθούν  και  να  απολυμανθούν  τα ηλεκτρονικά απόβλητα
αφαιρώντας τους πιο τοξικούς παράγοντες. Στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, τα
ηλεκτρονικά απόβλητα περνούν από ακόμη πιο λεπτομερή αποσυναρμολόγηση,
θρυμματισμό και διαλογή,  καταλήγοντας  στη  συγκέντρωση  κυρίως  πλαστικού,
γυαλιού,  σιδήρου,  αλουμινίου  και χαλκού. Τα περισσότερα από τα ανακυκλωμένα
υλικά αποστέλλονται στη συνέχεια σε διυλιστήρια ή χυτήρια για την τελική
ανάκτηση των υλικών. Τα υπόλοιπα υλικά που δεν μπορούν να ανακτηθούν,
οδηγούνται σε κλιβάνους αποτέφρωσης για ενεργειακή ανάκτηση και μία μικρή
ποσότητα, συνήθως μικρότερη από 2%, πηγαίνει σε υγειονομική ταφή σκουπιδιών.

Στο Ελβετικό σύστημα, οι εταιρείες παραγωγής  έχουν πλήρη ευθύνη για την
εφαρμογή και λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και το όλο σύστημα
χρηματοδοτείται μέσω ειδικού αντίτιμου ανακύκλωσης που  περιλαμβάνεται στην
τιμή  του  προϊόντος.  Οι  έμποροι  λιανικής,  οι  εισαγωγείς και οι κατασκευαστές
υποχρεούνται να πάρουν πίσω τα προϊόντα τους χωρίς χρέωση και να τα
διαχειριστούν με ένα «περιβαλλοντικά ανεκτό τρόπο». Από την προσπάθεια αυτών
των συστημάτων, περίπου 75 Kt ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών έχουν
συλλεχθεί, ταξινομηθεί, αποσυναρμολογηθεί και εν συνεχεία επεξεργαστεί στην
Ελβετία το 2004, ενώ περίπου 68 Kt συλλέχθηκαν το 2003.
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7.2.2 Ιαπωνία

Στο Ιαπωνικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών αποβλήτων η απόσυρση
δεν είναι δωρεάν, αλλά οι καταναλωτές καταβάλουν κάποιο χρηματικό ποσό όταν
επιστρέφουν χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα στους εμπόρους. Η Ιαπωνία
έχει καθιερώσει ένα σύστημα απόσυρσης για τέσσερις τύπους ηλεκτρονικών
αποβλήτων (κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ψυγεία και πλυντήρια) από το 1998. Ο νόμος
προδιαγράφει αποτίμηση στόχων (rate targets) και επιβάλλει αυστηρές  κυρώσεις για
μη-συμμόρφωση (Widmer et al., 2005). Μέχρι το 2004 υπήρχαν 41 εγκαταστάσεις
ανακύκλωσης για τα ηλεκτρονικά απόβλητα στην  Ιαπωνία, εν μέρει
χρηματοδοτούμενες από τα υπουργεία και τους δήμους ή από Ιαπωνικές εταιρείες
παραγωγούς ηλεκτρονικών προϊόντων. Οι παραγωγοί εμπλέκουν στην επιχειρηματική
τους στρατηγική την διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και έχουν τις δικές
τους εγκαταστάσεις ή συνεργάζονται με  άλλους  παραγωγούς  για  να
δημιουργήσουν  και  να  θέσουν  σε  λειτουργία  τέτοιου  τύπου  εγκαταστάσεις.  Τα
ηλεκτρονικά  απόβλητα  που  προέρχονται  από  κατοικίες  συλλέγονται  όταν  τα
προϊόντα αυτά  παύουν  να  χρησιμοποιούνται  ή  όταν  οι  καταναλωτές  αγοράσουν
καινούρια.  Τα  συλλεγμένα  απόβλητα  μεταφέρονται  στους  ενδιάμεσους 380
τόπους  συλλογής  ηλεκτρονικών αποβλήτων και εν τέλει στις εγκαταστάσεις από ένα
σύστημα διανομής. Ένα βασικό χαρακτηριστικό  του  ιαπωνικού  συστήματος  είναι
η  χρήση  της  πρωταρχικής  διαδικασίας αποσυναρμολόγησης μεγάλων κομματιών
εξαρχής με μια ακριβέστερη και μικρή χρονικά διεργασία ώστε να χειριστούν πιο
σωστά τα υπολείμματα. Έτσι οι Ιαπωνικές εταιρίες ηλεκτρονικών ήταν οι πρώτες που
εξέλιξαν τη συγκόλληση χωρίς μόνωση και τις ηλεκτρικές συνδέσεις πινάκων χωρίς
βρωμιούχες ενώσεις σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά e-waste και τις κατευθυντήριες
οδηγίες της Οδηγίας RoHS, ενώ στοχεύουν συνεχώς στο σχεδιασμό ελαφρύτερων
προϊόντων που είναι φθηνότερα και ανακυκλώνονται  ευκολότερα.  Σχεδιάζουν  για
αποσυναρμολόγηση  μειώνοντας  τον  αριθμό  των πλαστικών ρητινών στα προϊόντα
τους και επαναχρησιμοποιούν μέρη αυτών.

Αντίστοιχη  νομοθεσία  ισχύει  και  για  την  συλλογή  και  ανακύκλωση  των
χρησιμοποιημένων ηλεκτρονικών  υπολογιστών  από  το 2003. Το  νομοθετικό
πλαίσιο  δημιουργεί  δυο  διαφορετικές  κατηγορίες για τους χρησιμοποιημένους
Η/Υ. Για αυτούς που αγοράστηκαν πριν από τον Οκτώβρη του 2001, η  ανακύκλωση
χρηματοδοτείται  με 20-30€, ενώ  για  Η/Υ  που  αγοράσθηκαν  μετά  τον Οκτώβρη
του 2001, τα κόστη ανακύκλωσης περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος ως
επιπλέον  φόρος ανακύκλωσης. Η νομοθεσία αυτή διευθύνει ακόμη κατόπιν εντολής
και τους κατασκευαστές να αναλαμβάνουν  τα  αντίστοιχα  προϊόντα  τους  αφού
έχουν  χρησιμοποιηθεί  από  τους  τελευταίους ιδιοκτήτες. Το σύστημα αυτό αποτελεί
παράδειγμα για την ατομική υπευθυνότητα των παραγωγών,  από τη στιγμή που αυτοί
έχουν τη φυσική και οικονομική ευθύνη της ανακύκλωσης των προϊόντων τους. Θα
πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι η επιτυχία του συστήματος ανακύκλωσης e-waste
στην Ιαπωνία  στηρίζεται  στην  κοινωνική  υπευθυνότητα,  στην  περιβαλλοντική
ευαισθησία  και  στην γενικότερη πειθαρχία του Ιαπωνικού λαού σε κανονιστικές
διατάξεις.
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7.3.3 Σύνοψη

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός και κατά συνέπεια ηλεκτρονικά απόβλητα
βρίσκονται παντού στη κοινωνία μας. Χαρακτηρίζονται από πολύπλοκη χημική
σύνθεση και από δυσκολία ποσοτικοποίησης των ροών τους σε τοπικό και διεθνές
επίπεδο. Η ρύπανση από τη πλημμελή τους διαχείριση έχει υποβαθμίσει σε
σημαντικό βαθμό το περιβάλλον στις φτωχότερες κυρίως χώρες που τα δέχονται προς
ανακύκλωση και ανάκτηση των πολύτιμων εμπεριεχόμενων μετάλλων. Όσον αφορά
τις επιπτώσεις σε οικοσυστήματα, στην  ανθρώπινη  υγεία  και  στην  περιβαλλοντική
αποκατάσταση  περιοχών  επιβαρυμένων  με συγκεκριμένους ρυπαντές που
προέρχονται από ηλεκτρονικά απόβλητα (π.χ. Li και Sb) δεν υπάρχουν επαρκώς
τεκμηριωμένες  επιστημονικές  μελέτες.  Με  κίνητρο  την  ελαχιστοποίηση  των
περιβαλλοντικών  επιπτώσεων  από  τα  παραχθέντα  ηλεκτρονικά  απόβλητα
υλοποιήθηκαν  πολλές τεχνολογικές αλλαγές. Ενδεικτικά αναφέρεται:

1.  η αλλαγή των οθονών CRT με οθόνες LCD (εξάλειψη του Pb αλλά
εισαγωγή του Hg),

2. η εισαγωγή οπτικών ινών (εξάλειψηCu από τις καλωδιώσεις, αλλά
εισαγωγή F, Pb, Y καιZr),

3. η εισαγωγή επαναφορτιζόμενων μπαταριών (μείωσηNi, Cd, αλλά αύξηση
Li), κτλ.

Μη κυβερνητικοί οργανισμοί και κινήματα πολιτών ασκούν πιέσεις για την
εξάλειψη των επικίνδυνων ουσιών στις ηλεκτρονικές συσκευές με αποτέλεσμα και οι
κατασκευαστές να συναγωνίζονται για ένα περισσότερο “πράσινο” προφίλ. Ορισμένα
ενδεικτικά αποτελέσματα των παραπάνω πιέσεων είναι:

1.  η  παραγωγή “halogen-free” συσκευών  που  δεν  συνεισφέρουν  στην
παραγωγή PCBs και διοξινών (αλλά η παραγωγή τους είναι περισσότερο ακριβή
περιβαλλοντικά),

2.  η  αντικατάσταση  των  βρωμιούχων  επιβραδυντών  καύσης  με
περισσότερο  φιλικούς  στο  περιβάλλον με βάση το φώσφορο, και

3  η εισαγωγή νομοθετικών περιορισμών (Pb, Hg, Cr, PBBs και PBDE
μέχρι1000 mg/kg, Οδηγία RoHS - Restriction on Hazardous Substances)

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, επιβάλλεται ο διαχωρισμός των ηλεκτρονικών
αποβλήτων από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα και η ανακύκλωσή τους για την
ανάκτηση πολύτιμων πρώτων υλών και βασικών μετάλλων. Το σύστημα διαχείρισης
χρειάζεται να είναι ορθολογικά σχεδιασμένο έτσι ώστε  οι  περιβαλλοντικές
ωφέλειες  από  την συλλογή,  μεταφορά,  διαχείριση  και  οι  οικονομικές  ωφέλειες
από την ανάκτηση να μην αντισταθμίζονται από τις απαιτούμενες καταναλώσεις
πόρων και  ενέργειας για τη λειτουργία του συστήματος.

Η ανακύκλωση είναι μια διαδικασία όπου τα απορριφθέντα υλικά συλλέγονται,
ταξινομούνται και μετατρέπονται σε πρώτη ύλη και στην συνέχεια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή νέων προϊόντων. Σε μερικές περιπτώσεις η
ανακύκλωση απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας και είναι μια ρυπογόνος
διαδικασία. Ωστόσο θεωρείται ως μία πολύ σημαντική πρακτική αν την συγκρίνουμε
με την ενέργεια που απαιτείται και την μόλυνση που παράγεται κατά την παραγωγή
από παρθένα υλικά. Επίσης τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη που
προκύπτουν από την ανακύκλωση υπερβαίνουν κατά πολύ αυτά της υγειονομικής
ταφής ή της αποτέφρωσης.
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1. Η ανακύκλωση συμβάλλει: στη μείωση των αποβλήτων και των προβλημάτων
διαχείρισης τους

2. Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, που αντλούνται συνεχώς από τη
φύση.

3. Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων
4. Εξοικονόμηση ενέργειας που χρειάζεται για την κατασκευή όλων αυτών των

συσκευών. Μακροπρόθεσμη πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων
καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης.

5. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

7.4 Αφύπνιση του καταναλωτή

Η οικονομική ανάπτυξη και η εξέλιξη των σύγχρονων τεχνολογιών εδώ και
πολλές δεκαετίες μας έχουν επιτρέψει να απολαμβάνουμε νέες ανέσεις στην
καθημερινή μας ζωή, με αποτέλεσμα να αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση για προϊόντα
και υπηρεσίες και, κατά συνέπεια, για ενέργεια και πόρους.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν όμως  ότι υπάρχει πάρα πολύ τεχνολογία στον
κόσμο σήμερα, και ότι η τεχνολογία είναι η κύρια αιτία καταστροφής τού
περιβάλλοντός μας. Αυτό όμως δεν ισχύει. Η κατάχρηση και η κακή χρήση της
τεχνολογίας είναι αυτό που θα πρέπει να είναι κύριο μέλημά μας ως καταναλωτές
ηλεκτρικών συσκευών όπου μέσω της συλλογικότητας και της μαζικότητας
μπορούμε να επηρεάσουμε την παγκόσμια αγορά για καινούρια ήθη στις πραγματικές
ανάγκες μιας κοινωνίας για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας φιλικής στο περιβάλλον.

Ο καταναλωτισμός δεν είναι απλά ο τρόπος ζωής κάποιων εύπορων ατόμων
και κοινωνικών ομάδων που «καταναλώνουν άρα υπάρχουν». Με την υλιστική
νοοτροπία, τα εμπορεύματα (συσκευές) μετατρέπονται σε αντικείμενα λατρείας και
στη συνέχεια η δύναμη αυτών των αντικειμένων  μεταφέρεται στον καταναλωτή-
κάτοχό τους. Έτσι, μέσω της διαδικασίας αυτής ο καταναλωτισμός επιδιώκει τη
συνεχή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων των κατασκευαστών. Ο
καταναλωτισμός είναι ουσιαστικά το σημερινό καθολικό πολιτισμικό πρότυπο της
ανθρωπότητας. «Ο Πολιτισμός μας σε Μετάβαση: Από τον Καταναλωτισμό στην
Αειφορία». Εκεί ορίζεται ο καταναλωτισμός ως ένας πολιτισμικός προσανατολισμός
που οδηγεί τους ανθρώπους να βρίσκουν νόημα, ευχαρίστηση και καταξίωση κυρίως
μέσα από όσα αυτοί καταναλώνουν. Κι αυτό συμβαίνει για να ικανοποιούν ανάγκες
κατά κανόνα τεχνητές. Ο καταναλωτισμός αποτελεί το πολιτισμικό υπόβαθρο του
προβλήματος των μεγάλων κρίσεων που εξελίσσονται πάνω από τα κεφάλια μας, της
οικονομικής, της περιβαλλοντικής, της ενεργειακής, και της παγκόσμιας
φτώχωποίησης του ανθρώπου. Η υπερκατανάλωση αγαθών συνυπάρχει με την πείνα
και τη φτώχεια και οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη σπάταλη πόρων και μεγαλύτερη
παραγωγή αποβλήτων. Η διαχείριση των προβλημάτων αυτών γίνεται κάθε μέρα και
πιο δύσκολη ακόμα και στο επίπεδο μιας μικρής πόλης. Όντας συστατικό στοιχείο
όλων των κοινωνιών, ο καταναλωτισμός, απέκτησε τα τελευταία χρόνια κυρίαρχη
θέση στη ζωή μας. Οι κυρίαρχες ελίτ σε πολιτικό επίπεδο τον χρησιμοποίησαν ως
μέσο χειραγώγησης, ως δείκτη ευημερίας αλλά και ως μοντέλο ανάπτυξης. Οι
προοδευτικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της πολιτικής αλλά και της
πνευματικής ζωής ουσιαστικά ουδέποτε άσκησαν σοβαρή κριτική στον
καταναλωτισμό.  Επέλεξαν  αυτή  τη  στάση,  γιατί  ασφαλώς  ασπάστηκαν  τον
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πολιτισμικό αυτόν προσανατολισμό. Από την άλλη αγνόησαν την εκμετάλλευση του
Τρίτου Κόσμου και φοβήθηκαν   το   πολιτικό   κόστος.  Ο καταναλωτισμός έπληξε
το ηθικό και ιδεολογικό οπλοστάσιο του ανθρώπου με τρόπο καίριο και άμεσο ενώ
ταυτόχρονα διέλυσε τους ιστούς κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Είναι καιρός
να συνομολογήσουμε πως δεν αρκούν οι τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτικές
αναδιαρθρώσεις για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, της
παγκόσμιας φτώχειας και της οικολογικής καταστροφής. Είναι αναγκαία μια
σχεδιασμένη προσπάθεια για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας μας από τον
καταναλωτισμό και την οικονομική μεγέθυνση στην αειφορία. Οι παιδευτικές
δυνάμεις της τοπικής  και  παγκόσμιας  κοινωνίας  οφείλουν  να προστατεύουν το
καταναλωτη και να αντιμετωπίσουν  τον  άνθρωπο  όχι αποσπασματικά, μόνο ως
πολιτική και οικονομική οντότητα, αλλά ως πολύπλευρη ύπαρξη που επιδιώκει την
ευτυχία σε μια βιώσιμη κοινωνία.

Ένα βασικό κριτήριο είναι η βιώσιμη κατανάλωση και νοείται η αξιοποίηση
των φυσικών πόρων και της ενέργειας με πιο αποδοτικό τρόπο, καθώς και η μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Πρόκειται ουσιαστικά για την παραγωγή και τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών
κατά τρόπο ώστε να επιβαρύνεται όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον. Τελικός
στόχος είναι η κάλυψη των βασικών μας αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες
βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα της ζωής μας και αφήνοντας επαρκείς πόρους
για τις μελλοντικές γενιές. Η βιώσιμη κατανάλωση αφορά τον τρόπο ζωής μας, τις
αγοραστικές μας συνήθειες και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και
διαθέτουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Η βιώσιμη παραγωγή εστιάζει στη μείωση
των επιπτώσεων που έχουν στο περιβάλλον οι παραγωγικές διαδικασίες και στον
σχεδιασμό καλύτερων προϊόντων. Η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή
μεγιστοποιούν τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να μετατρέπουν τις περιβαλλοντικές
προκλήσεις σε οικονομικές ευκαιρίες εξασφαλίζοντας παράλληλα καλύτερους όρους
για τους καταναλωτές. Η βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή εστιάζεται σε τέσσερις
βασικούς στόχους: καλύτερα προϊόντα, εξυπνότερη κατανάλωση, πιο λιτή και πιο
καθαρή παραγωγή και υποστήριξη των προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι επιλογές μας βασίζονται στις ανάγκες κατά πρώτον αλλά και τις επιθυμίες
μας. Γνώμονας μας για τη σωστή και τη πιο συμφέρουσα επιλογή στην ηλεκτρική
συσκευή που θα αγοράσουμε είναι η πληροφόρηση και η έρευνα του είδους του
προϊόντος που σκοπεύουμε να αγοράσουμε. Ο καταναλωτής συνήθως επιλέγει
ηλεκτρικές οικιακές συσκευές με κριτήρια το κόστος αγοράς της συσκευής, την
ποιότητα κατασκευής της, την εμφάνισή της, την αξιοπιστία της κατασκευάστριας
εταιρίας, κ.ά.. Το κόστος αγοράς είναι μεν ένας καθοριστικός παράγοντας στην
επιλογή μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής, ένας όμως άλλος παράγοντας εξίσου
σημαντικός, που αγνοείται από τους περισσότερους καταναλωτές, είναι το κόστος
λειτουργίας της συσκευής. Το κόστος λειτουργίας αναγόμενο στο συνολικό χρόνο
ζωής μιας συσκευής, η οποία είναι λιγότερο ενεργειακά αποδοτική και
χρησιμοποιείται σε τακτική βάση από ένα νοικοκυριό, μπορεί να είναι αρκετά
μεγαλύτερο από το κόστος αγοράς της. Επομένως, μία ηλεκτρική οικιακή συσκευή με
χαμηλό κόστος λειτουργίας μπορεί να αποδειχθεί μία οικονομικά συμφέρουσα
επιλογή για την τσέπη του καταναλωτή.

Στην Ε.Ε., χρησιμοποιείται ήδη από τη δεκαετία του ’90 η ενεργειακή ετικέτα
για την αξιολόγηση των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών με βάση την ενεργειακή
τους απόδοση και την οικονομική τους λειτουργία. Ο καταναλωτής μπορεί να
αναζητά την ενεργειακή ετικέτα στα παρακάτω είδη συσκευών: ψυγεία / καταψύκτες
και συνδυασμοί αυτών, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικοί φούρνοι,
κλιματιστικές συσκευές, στεγνωτήρια ρούχων και ηλεκτρικοί λαμπτήρες.
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Πρόσφατα η ενεργειακή ετικέτα άλλαξε μορφή και περιεχόμενο, έτσι ώστε να
διαβάζεται ευκολότερα από τον καταναλωτή και να είναι περισσότερο κατανοητή.
Επίσης, η νέα ενεργειακή ετικέτα καλύπτει πρόσθετες κατηγορίες ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών. Τη νέα ενεργειακή ετικέτα μπορεί να αναζητά ο καταναλωτής
σε ψυγεία / καταψύκτες και συνδυασμούς αυτών, συσκευές αποθήκευσης κρασιών
(συντηρητές κρασιών), πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων και τηλεοράσεις.

Η νέα ενεργειακή ετικέτα για τα παραπάνω είδη συσκευών, καθώς και οι
πληροφορίες που αναγράφει φαίνεται στα παρακάτω σχήματα:
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Οι τηλεοράσεις εντάσσονται για πρώτη φορά στο σύστημα της ενεργειακής
σήμανσης. Η προσθήκη των τάξεων υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης (Α+, Α++,
Α+++) στην ενεργειακή τους ετικέτα θα γίνει σταδιακά και σε προκαθορισμένο
χρονικό πλαίσιο. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού που αναγράφει η
ενεργειακή ετικέτα βασίζεται σε μία εκτίμηση της μέσης ετήσιας λειτουργίας της
συσκευής από ένα νοικοκυριό: 24ωρη καθημερινή λειτουργία για ψυγεία /
καταψύκτες και συνδυασμούς αυτών, 220 κύκλους πλύσης για πλυντήρια ρούχων,
280 κύκλους πλύσης για πλυντήρια πιάτων και 4ωρη καθημερινή λειτουργία για
τηλεοράσεις.

Στην περίπτωση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών που χρησιμοποιούνται πολύ
συχνά, πιθανότατα και καθημερινά, από ένα νοικοκυριό, η επιλογή μίας πιο
ενεργειακά αποδοτικής συσκευής μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα από τον
οικογενειακό προγραμματισμό, καθώς οι συσκευές αυτές έχουν μικρότερο κόστος
λειτουργίας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένας ψυγειοκαταψύκτης ενεργειακής τάξης
Α+++ είναι 60% πιο ενεργειακά αποδοτικός από μία συσκευή ενεργειακής τάξης Α,
ίδιου μεγέθους και άλλων χαρακτηριστικών. Επίσης, ένας ψυγειοκαταψύκτης
σημερινής τεχνολογίας καταναλώνει κατά τη λειτουργία του 70% λιγότερη ενέργεια
σε σύγκριση με το μέσο ψυγείο που κατασκευάστηκε πριν από δέκα χρόνια. Αυτό
σημαίνει ότι η επιλογή μιας ηλεκτρικής οικιακής συσκευής (π.χ. ενός
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ψυγειοκαταψύκτη) περισσότερο ενεργειακά αποδοτικής μπορεί να αποδειχθεί
οικονομικότερη, ειδικότερα τη σημερινή εποχή, που το κόστος της ηλεκτρικής
ενέργειας (€/KWh) στα νοικοκυριά αναμένεται να αυξηθεί. Νέα ενεργειακή ετικέτα
θα σχεδιαστεί και θα χρησιμοποιείται υποχρεωτικά από το 2013 σε κλιματιστικές
συσκευές και ηλεκτρικούς λαμπτήρες. Οι καταναλωτές μπορούν να αναζητούν την
ενεργειακή ετικέτα στα καταστήματα λιανικής πώλησης.

Οι κατασκευαστές/προμηθευτές οφείλουν να διαθέτουν την ενεργειακή
ετικέτα μαζί με τα προϊόντα, ενώ οι έμποροι οφείλουν να παρουσιάζουν την ετικέτα
σε προκαθορισμένη θέση πάνω στις συσκευές. Οι καταναλωτές μπορούν να
αναζητούν το περιεχόμενο της ενεργειακής ετικέτας και στις ιστοσελίδες
διαδικτυακών καταστημάτων, καθώς και σε διαφημιστικό υλικό. Η ενεργειακή
ετικέτα είναι μια νομική υποχρέωση που επιβάλλεται και ελέγχεται από τις αρμόδιες
εθνικές αρχές τόσο στους προμηθευτές όσο και στους εμπόρους. Επιπρόσθετα όμως
μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα καταστήματα
λιανικής πώλησης. Με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του
περιβάλλοντος, η Ε.Ε. συνέταξε νομοθεσία που αφορά στον οικολογικό σχεδιασμό
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Η νομοθεσία αυτή έχει καθορίσει ότι στην
ευρωπαϊκή αγορά θα κυκλοφορούν:

(α) από τον Ιούλιο του 2012 ψυγεία / καταψύκτες και συνδυασμοί αυτών
τάξης ενεργειακής απόδοσης Α+ και πάνω (εξαιρούνται συσκευές που λειτουργούν
με τεχνολογία ψύκτη απορρόφησης),

(β) από το Δεκέμβριο του 2013 πλυντήρια ρούχων τάξης ενεργειακής
απόδοσης Α+ και πάνω, (γ) από το Δεκέμβριο του 2013 πλυντήρια πιάτων τάξης
ενεργειακής απόδοσης Α+ και πάνω.

Η ενεργειακή ετικέτα είναι ένα εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιούν οι
καταναλωτές για να πραγματοποιούν συμφέρουσες αγορές. Οι αγορές αυτές θα έχουν
θετικό αντίκτυπο τόσο στην τσέπη του καταναλωτή όσο και στο περιβάλλον, καθώς
θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται
στην ατμόσφαιρα.
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8o Κεφάλαιο “Περιβαλλοντικά ευαίσθητος σχεδιασμός και
ανάκτηση προϊόντων”

8.1.1 Περιβαλλοντικά Ευαίσθητος Σχεδιασμός

Ο Περιβαλλοντικά Ευαίσθητος Σχεδιασμός έχει ως αντικείμενο:

i. την ελαχιστοποίηση της συνολικής επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από την
παραγωγή νέων προϊόντων.

ii. τον κατάλληλο σχεδιασμό των νέων προϊόντων, έτσι ώστε κατά την διάρκεια και
στο τέλος της ζωής τους να επιβαρύνουν ελάχιστα το περιβάλλον.

Η  ανάκτηση προϊόντων έχει ως  αντικείμενο  την  ελαχιστοποίηση  των αποβλήτων
που στέλνονται για διάθεση (ταφή), ανακτώντας υλικά (ανακύκλωση), εξαρτήματα ή
ολόκληρα προϊόντα (επαναχρησιμοποίηση) από τα απορριπτόμενα προϊόντα.
Σύμφωνα με τους νόμους συμπεριλαμβάνεται και η αποτέφρωση (ανάκτηση
ενεργείας).

Όπως έχει αναφερθεί, οι δύο κύριες τάσεις έρευνας είναι:

1. Σχεδιασμός φιλικότερων προϊόντων προς το περιβάλλον.
2. Ανάπτυξη τεχνικών ανάκτησης προϊόντων και διαχείρισης αποβλήτων .

Γίνεται αντιληπτό ότι εκεί που τελειώνει ο περιβαλλοντικός ευαίσθητος
σχεδιασμός προϊόντος (ΠΕΣΠ), αρχίζει η ανάκτηση προϊόντος (ΑΠ). Αυτό σημαίνει
ότι αυτές οι δύο διαδικασίες συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους και ότι η απόδοση της
μίας ορίζει και την απόδοση της άλλης. Είναι δύο σύνολα που
αλληλοσυμπληρώνονται.
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Σχήμα 1: Αλληλεπιδράσεις μεταξύ ΠΕΣΠ και ΑΠ

Π. Ε. Σχεδιασμός Προϊόντος
Ο ΠΕΣΠ βασίζεται σε δύο βασικά εργαλεία:
• Στην ανάλυση του κύκλου ζωής (ΑΚΖ) του προϊόντος και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για κάθε στάδιο της ζωής του.
• Στην επιλογή καλύτερων αποφάσεων κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και της
κατασκευής του προϊόντος (Σχεδιασμός Για το Περιβάλλον – ΣΓΠ), ώστε να
περιοριστεί η περιβαλλοντική ζημιά κατά την χρήση και να διευκολυνθεί η
αποτελεσματικότερη ανάκτηση στο τέλος της ζωής του.
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8.1.2 Ανάλυση Κύκλου Ζωής ( ΑΚΖ )

Οι παραγωγοί τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν σαν σκοπό να πετύχουν την
κατασκευή  των  προϊόντων  τους  με  όσο  το δυνατόν  μικρότερο  κόστος.  Τα
επόμενα χρόνια εμφανίστηκε η ιδέα της ανάλυσης του κύκλου ζωής του προϊόντος,
αναζητώντας τις περιβαλλοντικές ζημιές που προξενούσε η παραγωγή αλλά και το
ίδιο το προϊόν κατά την διάρκεια όλης της ζωής του. Έτσι, δημιουργήθηκε έντονο
ενδιαφέρον για την συμπεριφορά του προϊόντος σε όλα τα στάδια της ζωής του (από
την εξόρυξη πρώτων υλών, κατασκευή, διανομή, χρήση, επισκευή, απόρριψη).
Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) είναι μια τεχνική που εκτιμά τις περιβαλλοντικές
διαστάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με ένα προϊόν:
• Συγκεντρώνοντας μία καταγραφή από σχετικές εισόδους και εξόδους του
συστήματος του προϊόντος.
• Εκτιμώντας τις πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες, σχετιζόμενες με αυτές τις
εισόδους και εξόδους.
• Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης της καταγραφής και της εκτίμησης
των συνεπειών σε σχέση με τις επιδιώξεις της μελέτης.

Η ΑΚΖ μελετά τις περιβαλλοντικές διαστάσεις και πιθανές επιπτώσεις κατά
την διάρκεια ολόκληρης της ζωής του προϊόντος («από την κούνια στον θάνατο»).
Συγκεκριμένα, μελετά από την εξόρυξη των πρώτων υλών, την παραγωγή του
προϊόντος, την χρήση, μέχρι και την τελική κατάληξή του. Οι γενικές κατηγορίες των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων που χρειάζονται μελέτη είναι: χρήση πόρων,
ανθρώπινη υγεία και οικολογικές συνέπειες».

Ο ορισμός είναι από το ISO 14040, μία διεθνή προτυποποίηση της σειράς ISO
14000, που οριοθετεί τις διάφορες απόψεις της περιβαλλοντικής διαχείρισης στα
ποικίλα εγχειρήματα. Το ISO 14040 επιβάλλει προτυποποιήσεις για το εργαλείο της
ΑΚΖ, βασισμένες σε εμπειρία που έχει αποκομιστεί τα τελευταία 30 χρόνια.

Σχέδιο7.1: Διάγραμμα ΑΚΖ292

Σχήμα 2: Διάγραμμα ΑΚΖ292

Είναι γεγονός ότι η «κλασική» ΑΚΖ ασχολείτο τα πρώτα χρόνια κυρίως με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις διαδικασιών που χρησιμοποιούσαν αναλώσιμους πόρους
και παρήγαν εκπομπές και απόβλητα με καταστροφικές συνέπειες. Στόχος της ήταν
να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση πρώτων υλών και την παραγωγή αποβλήτων σε
όλη την ζωή του προϊόντος.
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Τώρα πια η ιδέα της ανάκτησης επεκτείνει την ΑΚΖ και μετά την απόρριψη
με τους εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης, αλλά και αντιστρέφει τους ρόλους. Στην
διαδικασία της ανάκτησης χρησιμοποιούνται τα απόβλητα ως πρώτες ύλες για να
παραγωγή χρήσιμων υλικών που μπορούν να αντικαταστήσουν τα παρθένα υλικά. Η
αρχική ιδέα της ΑΚΖ δεν ήταν για διαδικασίες που χρησιμοποιούν απόβλητα για
πρώτες ύλες. Η ανάλυση, όμως, προσαρμόστηκε και επεκτάθηκε στις νέες ανάγκες
που προέκυψαν, στις ανάγκες της ανάκτησης.

Η δυσκολία της ΑΚΖ έγκειται στο γεγονός ότι πρέπει να συγκεραστούν
πολλές παράμετροι από κάθε στάδιο της ζωής και να ληφθούν οι κατάλληλες
αποφάσεις. Η ανάλυση,   λόγω   του   ευρέως   φάσματός   της,   απαιτεί   την
συνεργασία   πολλών επιστημονικών ειδικοτήτων, πράγμα πολύπλοκο. Το σχέδιο
παρουσιάζει όλα τα σημεία που ενδιαφέρουν την ανάλυση κύκλου της ζωής, αρκετά
παραστατικά. Αυτά αφορούν και στα απόβλητα και στις ενέργειες που
καταναλώνονται.

Σχήμα 3: Τομείς μελέτης ΑΚΖ

Η ΑΚΖ μελετά όλες τις επιπτώσεις που οφείλονται στην κατασκευή και χρήση ενός
προϊόντος, είτε είναι άμεσες (ενέργεια χρήσης), είτε έμμεσες (εξόρυξη πρώτων
υλών).

Η παρούσα εργασία ενδιαφέρεται για το τελικό στάδιο του κύκλου της ζωής των
προϊόντων, όπου απορρίπτονται. Μελετούμε λοιπόν πώς θα  ελαχιστοποιηθούν  σ’
αυτό  το  στάδιο  οι  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις,  χωρίς  να αμεληθεί  η  υπόλοιπη
ζωή  του  προϊόντος.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό,  όταν συνειδητοποιήσουμε
ότι, για τα ΑΗΗΕ, η οικολογική επιβάρυνση που οφείλεται στο τέλος του κύκλου της
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ζωής είναι 2-5% της συνολικής επιβάρυνσης που υφίσταται το περιβάλλον κατά την
διάρκεια όλης της ζωής των προϊόντων. Γενικά αναφέρουμε, ότι το στάδιο της
χρήσης είναι το κυρίαρχο (50 – 80%) ενώ της παραγωγής 10–35%. Η δεματοποίηση
και η μεταφορά υπολογίζονται 5-15%.

Η ΑΚΖ μας προστατεύει από υπερβολική συγκέντρωση των προτεραιοτήτων
σε ένα μόνο στάδιο, παραβλέποντας τις επιπτώσεις των άλλων. Αυτό κατανοείται με
τα παρακάτω παραδείγματα:

• Επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ δεν πρέπει να γίνεται όταν η
κατανάλωση ενεργείας στα αντίστοιχα νεώτερα μοντέλα είναι αισθητά μικρότερη.
Παράδειγμα. είναι οι νέες επίπεδες οθόνες σε σύγκριση με τις συμβατικές οθόνες
καθοδικού σωλήνα. Οι πρώτες καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια, οπότε και
συμφέρει να αντικαθιστούν τις παλιές.

• Συμβαίνει, όμως, και το αντίθετο. Πολλά νέα μοντέλα ΗΗΕ, λόγω
αυξημένων λειτουργιών καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια. Σ’ αυτή την
περίπτωση συμφέρει η επιδιόρθωση και επαναχρησιμοποίηση των παλιών.

• Αύξηση της ανακυκλωσιμότητας των προϊόντων με αντικατάσταση των
πλαστικών με σίδερο ή χάλυβα δεν πρέπει να γίνεται, αφού στην παραγωγή η
περιβαλλοντική ζημιά ανά κιλό των μετάλλων είναι πολύ μεγαλύτερη των πλαστικών.

• Ο σχεδιασμός αυτοκινήτων μπορεί να χρησιμοποιήσει μεν ανακυκλώσιμα
υλικά, όταν, όμως, είναι πολύ βαρύτερα, η συνολική περιβαλλοντική ζημιά θα είναι
μεγαλύτερη, εξαιτίας της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων
.

• Θα μπορούσαν να παρατεθούν πολλά παραδείγματα, αλλά αυτά είναι αρκετά
να γίνει κατανοητή η έντονη διασύνδεση που έχουν όλα τα στάδια της ζωής και πώς
πρέπει να συνεκτιμώνται. Σκοπός είναι, σύμφωνα με το σχέδιο να μειωθούν
ταυτόχρονα και τα απόβλητα και οι αναλισκόμενες ενέργειες (γρανάζια) σε όλο το
εύρος της ζωής του.

Υπενθυμίζεται ότι η έννοια της ΑΚΖ τονίζεται πρώτα απ’ όλα στο Προεδρικό
Διάταγμα που αναφέρθηκε: «Κατά το σχεδιασμό και την παραγωγή νέου ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού να λαμβάνονται πλήρως υπόψη και να διευκολύνονται
η επισκευή, η πιθανή αναβάθμιση, η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση, η
αξιοποίηση και ιδίως η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν εφαρμόζονται
διαδικασίες κατασκευής και ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης που παρουσιάζουν
πλεονεκτήματα υπέρτερης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία
του περιβάλλοντος ή και τις απαιτήσεις ασφαλείας».

Σε πολλές, όμως, περιπτώσεις η ΑΚΖ δεν μπορεί να βοηθήσει πολύ. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός, ότι είναι προσανατολισμένη ουσιαστικά στις εκπομπές. Ο
ρόλος της τοξικότητας δεν είναι τόσο σαφής. Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω
πίνακας  που παρουσιάζει και τις τρεις συνιστώσες που πρέπει να συνεκτιμά η ΑΚΖ
(εκπομπές, πόροι, δυνητική τοξικότητα) για να παράγει ορθότερα συμπεράσματα.
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Πίνακας 1 : Τρεις συνιστώσες ΑΚΖ

8.1.3 Σχεδιασμός Για το Περιβάλλον

Ο Περιβαλλοντικά Ευαίσθητος Σχεδιασμός Προϊόντων εργάζεται με δύο
βασικά εργαλεία: Την ΑΚΖ και τον Σχεδιασμό Για το Περιβάλλον (ΣΓΠ). Ο ΣΓΠ
αποτελεί το πρακτικό μέρος όλων των παραπάνω εννοιών, αφού αυτός είναι που
πρέπει να παραλάβει, να εκτιμήσει και να συγκρίνει τα αποτελέσματα της ΑΚΖ, ώστε
να λάβει τις ορθότερες αποφάσεις για τον σχεδιασμό του προϊόντος. Όπως και στην
ΑΚΖ, πεδίο του ΣΓΠ είναι η παρακολούθηση του προϊόντος σε κάθε φάση της ζωής
του: κατασκευή, χρήση, τέλος ζωής.

8.1.4 Η Πολιτεία

Η πολιτεία επηρεάζει ουσιαστικά με τον ορισμό των νομοθετικών πλαισίων.
Αν και ξεκίνησαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπήρξαν
πολλές μη ρεαλιστικές ιδέες. Αναφέρονται δύο παραδείγματα:

• Στην αρχή υπήρξε η άποψη να πληρώνουν οι καταναλωτές κάποιο
χρηματικό ποσό (το κόστος ανακύκλωσης) κάθε φορά που επέστρεφαν ένα προϊόν.
Είναι κατανοητό, ότι αυτή η άποψη είναι καταδικασμένη εξ ορισμού, αφού είναι
αντίθετη με την ψυχολογία του καταναλωτή να πληρώνει για τα απόβλητά του. Η
άποψη αυτή τροποποιήθηκε, αυξάνοντας  την  τιμή  του  προϊόντος  κατά  το  ποσό
της  ανακύκλωσης.  Έτσι,  ο καταναλωτής πληρώνει το ποσό ανακύκλωσης από την
αρχή, πράγμα που δεν είναι από ψυχολογικής φύσεως απωθητικό.

• Όταν οι καταναλωτές θέλουν να απορρίψουν ένα προϊόν, τότε πρέπει να το
μεταφέρουν σε δημοτικά σημεία συλλογής (αν δεν το αντικαταστήσουν με νέο, οπότε
αναλαμβάνει να το παραλάβει ο πωλητής του νέου). Συμπεραίνει κανείς, ότι για
μεγάλες συσκευές αυτό είναι αδύνατο και δεν θα βρει ανταπόκριση από τον κόσμο.
Οι δύο παραπάνω παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι λεπτομέρειες μπορεί να είναι
καθοριστικές για την επιτυχία ενός τόσο σημαντικού ζητήματος. Επίσης, η πολιτεία
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πρέπει να προσέχει προς τα πού ωθεί τους υπόχρεους με την νομοθεσία της. Για
παράδειγμα ο ορισμός της εναλλακτικής διαχείρισης από το Προεδρικό Διάταγμα:
«Εναλλακτική διαχείριση»: αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής, μεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης ( ανακύκλωσης
και ανάκτησης ενέργειας) των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
ή /και των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών
αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των αναλωσίμων, ώστε μετά την
επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της
αγοράς. Στον ορισμό   της   εναλλακτικής   διαχείρισης   εσωκλείεται   και   η
ανάκτηση ενεργείας (είδος αποτέφρωσης). Όμως, γράφει ότι σκοπός της
εναλλακτικής διαχείρισης είναι να επιστρέφουν τα ΑΗΗΕ στο ρεύμα της αγοράς.
Πώς είναι δυνατόν να συμβιβάζεται η αποτέφρωση με την επιστροφή στο ρεύμα της
αγοράς; Η ανάκτηση ενεργείας είναι όντως μια μορφή αξιοποίησης, αλλά δεν μπορεί
να ονομάζεται εναλλακτική διαχείριση. Στην Σουηδία που υπάρχουν πολλοί
αποτεφρωτήρες, διευθυντές εταιρειών ανακύκλωσης διατύπωσαν ότι το μέλλον θα
βασιστεί στην ανάκτηση ενεργείας με αποτέφρωση των αποβλήτων και όχι στην
ανακύκλωση. Επισήμαναν, επίσης, ότι η ανακύκλωση είναι χάσιμο χρόνου και
χρημάτων. Είναι αντιληπτές, δηλαδή, οι αρνητικές εξελίξεις που μπορεί να έχουμε,
αν δεν περιορίσουμε τα όρια νομοθετικά.

Επίσης, η πολιτεία μπορεί να δημιουργεί κίνητρα για τους παραγωγούς να
δραστηριοποιηθούν έντονα στην διαδικασία της ανακύκλωσης με:

• Φοροαπαλλαγές όταν χρησιμοποιούν ανακτημένα υλικά και υποσύνολα
• Φοροαπαλλαγές όταν χρησιμοποιούν υλικά που ανακυκλώνονται και είναι

ακριβότερα από άλλες λύσεις
• Φοροαπαλλαγές όταν καινοτομούν στον οικολογικό σχεδιασμό και

γενικότερα σε πρωτοποριακές κινήσεις
• Αυξημένους   φόρους   στην   χρήση   πρώτων   υλών   (όταν   υπάρχουν

αντίστοιχα ανακυκλωμένα) και επικίνδυνων ουσιών
Είναι πολύ λεπτές οι ισορροπίες και πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Η

ανακύκλωση είναι ζήτημα επιβίωσης και πρέπει να επιτύχει έστω και με αυξημένο
κόστος. Αρκεί να είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τα μέχρι τώρα δεδομένα, πράγμα
που η επαναστατική ιδέα της ανακύκλωσης απαιτεί.

8.1.5 Οι Καταναλωτές

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανάλυση για το οτι οι καταναλωτές οφείλουν να
ευαισθητοποιηθούν και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα της ανακύκλωσης. Πολύ
σημαντικό   ρόλο,   βέβαια,   παίζει η   ενημέρωσή   τους   μέσω   προγραμμάτων
και διαφημίσεων.

Όμως, αυτό δεν είναι αρκετό. Όπως κάθε παραγωγική διαδικασία, έτσι και η
ανακύκλωση, πρέπει να δημιουργεί κατάλληλα κίνητρα ώστε να προσελκύσει την
προσοχή  του  κόσμου. Ένα  από  αυτά  είναι η  στάση  των υπόχρεων στο  ζήτημα
της ανακύκλωσης και ο τρόπος χειρισμού των αποβλήτων.

Το βασικότερο κίνητρο, όμως, πέρα από την οικολογική συνείδηση, είναι το
οικονομικό αντάλλαγμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους της ανακύκλωσης
οφείλεται στην συλλογή που είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ανταπόκριση των
καταναλωτών στις επιστροφές. Πολλές φορές, λόγω μικρών ποσοτήτων
συλλεγόμενων αποβλήτων, δεν δικαιολογείται το κόστος των εγκαταστάσεων
ανακύκλωσης.
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Επίσης, το οικονομικό αντάλλαγμα μπορεί να είναι πολλών μορφών. Η
ανταγωνιστική οικονομία προσφέρει πολλούς τρόπους που μπορεί κανείς να
αποκομίσει κέρδος, ακόμα και όταν παρέχει «προσφορές». Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η περίοδος των εκπτώσεων. Τις περιόδους αυτές οι
καταστηματάρχες δεν ζημιώνονται, αλλά προσελκύουν πελάτες με μικρότερο κέρδος
που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν καθόλου. Έτσι, λοιπόν, η ανακύκλωση
μπορεί να χορηγηθεί από τους ίδιους τους παραγωγούς   ή   από   ανεξάρτητες
εταιρείες   και   να   παρέχουν   εκπτώσεις   στους καταναλωτές που συμμετέχουν.

Όταν μία νοικοκυρά πετάξει το πλυντήριό της και θέλει να το αντικαταστήσει
είναι μία υποψήφια πελάτισσα για τις εταιρείες κατασκευής πλυντηρίων. Η
ανακύκλωση, λοιπόν, μπορεί να χορηγηθεί και να παρέχουν εταιρείες, με αυτή την
αφορμή, εκπτώσεις. Έτσι, και το οικολογικό τους προφίλ αυξάνουν και
περισσότερους πελάτες θα προσελκύουν. Δεν είναι αναγκαίο να υπάρχει αντιστοιχία
μεταξύ των παλαιών και νέων προϊόντων, αλλά είναι δυνατόν να επιστρέφει κανείς
ΑΗΗΕ και να έχει εκπτώσεις σε αγορά ρούχων.

Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει με «κουπόνια» που θα παρέχονται με
κατάλογο, ανάλογα με την αξία (βάρος, κατάσταση, αξία, κτλ) του προϊόντος. Αυτά
μπορεί να συνδέονται με εταιρείες ή πολυκαταστήματα που θα ενδιαφέρονται να
χορηγήσουν. Ήδη έχουμε παραδείγματα εταιρειών που παρέχουν προσφορές.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί εταιρεία ανακύκλωσης μελανιών εκτυπωτών.
Η πολιτική της εταιρίας έχει ως εξής:
1. Συνεργάζεται με γνωστές αλυσίδες καταστημάτων πώλησης Η/Υ και είδη
γραφείου. Διευκολύνουν, δηλαδή, την πρόσβαση των καταναλωτών στα σημεία
συλλογής.
2. Παρέχει οικονομικό κίνητρο. Με κάθε μελάνι που επιστρέφει ο καταναλωτής έχει
2 Ευρώ έκπτωση σε ότι αγοράσει από το κατάστημα.

Με αυτούς τους τρόπους δημιουργούνται τα κίνητρα στους καταναλωτές για
να συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση. Επίσης, αυτό ωφελεί και τα καταστήματα
που συνεργάζονται, αφού με την έκπτωση προσελκύουν πελάτες. Είναι κατανοητό ότι
τους καταναλωτές δεν μπορεί κανείς να τους ζητήσει ούτε να κουβαλάνε ούτε να
πληρώνουν. Οφείλουμε να τους ευαισθητοποιήσουμε και να δημιουργήσουμε
κατάλληλα κίνητρα. Αρκεί να υπάρξει ενδιαφέρον από τους υπόχρεους και την
πολιτεία.

8.1.6 Οι Παραγωγοί

Οι παραγωγοί είναι οι πλέον υπόχρεοι, γιατί έχουν στην κατοχή τους το πολύ
ισχυρό όπλο του σχεδιασμού. Μπορεί να μετακυλύουν το κόστος της ανακύκλωσης
στους καταναλωτές, δεν παύει όμως να τους ζημιώνει, αφού αυξάνουν τις τιμές των
προϊόντων τους. Οι αρχές του ανταγωνισμού επιβάλλουν την μείωση αυτού του
κόστους, εκπληρώνοντας όμως πάντα, τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Οι μέχρι
τώρα διαδικασίες πρέπει να αναθεωρηθούν και με ανανεωμένη ματιά να
δημιουργηθούν νέα περιβάλλοντα λειτουργίας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η αγωνία των υπόχρεων για το κόστος της συλλογής των αποβλήτων, αλλά
πάνω απο όλα για την ανταπόκριση του κόσμου στις επιστροφές. Στην συλλογή
αντιστοιχεί, όπως εξηγήθηκε, το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους της ανακύκλωσης.

Επιπλέον, οι φθορές εξαιτίας της χρήσης αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα
για την  διαδικασία  της  αποσυναρμολόγησης.  Η  συμπεριφορά  των  καταναλωτών
στα προϊόντα κατά την διάρκεια και το τέλος της ζωής τους είναι καθοριστικής
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σημασίας. Είναι  αναμενόμενο,  ότι  οι  καταναλωτές  δεν  προσέχουν  ιδιαίτερα  την
τύχη των αποβλήτων τους, αφού γνωρίζουν ότι είναι πια άχρηστα. Η απάντηση
βρίσκεται στην αρχή του προβλήματος. Το πώς θα αντιμετωπίσουν οι παραγωγοί το
ζήτημα της ανακύκλωσης,  θα  επηρεάσει  άμεσα  τους  καταναλωτές.  Είναι  φαύλος
κύκλος. Οι παραγωγοί απογοητεύονται από την ανταπόκριση του κόσμου και δεν
πραγματοποιούν τολμηρά βήματα και ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται γιατί δεν βλέπει
να αλλάζει κάτι.

Όταν οι καταναλωτές γνωρίζουν ότι ένα πλυντήριο θα καταλήξει σε
τεμαχισμό, δεν θα ενδιαφερθούν για τις φθορές. Αντίθετα αν ήξεραν ότι
αποσυναρμολογείται με σύγχρονους τρόπους, θα είχαν ένα ισχυρό κίνητρο για να
συμμετέχουν ενεργά. Οι καταναλωτές θα συμμετέχουν στην ανακύκλωση, αρκεί οι
παραγωγοί να μην ενδιαφέρονται μόνο να καλύψουν την νομική τους υποχρέωση.

Στο στάδιο του σχεδιασμού μπορούν να δημιουργήσουν νέες προδιαγραφές
που θα αλλάξουν τα σημερινά δεδομένα. Το κόστος των αλλαγών δεν θα είναι
υπέρογκο, γιατί αυτό που χρειάζεται είναι έξυπνες λύσεις. Νέα και καινοτόμα
προϊόντα εμφανίζονται συνεχώς, μόνο που τώρα πια πρέπει να λαμβάνουν και νέες
παραμέτρους υπόψιν. Καλούνται, λοιπόν, οι παραγωγοί να εντάξουν στον σχεδιασμό
των προϊόντων τους την προοπτική της ανακύκλωσης και κατ’ επέκταση της
αποσυναρμολόγησης.

8.1.7 Σχόλια

Προσπαθώντας να αναλογιστούμε τη προγραμματισμένη βραχυβιότητα
βλέπουμε τον τρόπο που έχει διεισδύσει στην κοινωνία μας. Με κίνητρο το κέρδος
και την αλόγιστη  εκμετάλλευση του περιβάλλοντος αλλά και του ανθρώπου πού ζει
σε αυτό διακρίνουμε πως οι τεχνολογικές ανακαλύψεις του ανθρώπου από την
περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης και έπειτα διαχειρίστηκαν με τέτοιο τρόπο
ώστε να χειραγωγήσουν τη καθημερινότητα μας, το τρόπο ζωής μας, τις μελλοντικές
μας επιλογές αλλά και τις προτεραιότητες της ανθρωπότητας απέναντι στο
περιβάλλον και στο φυσικό τρόπο ζωής. Γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν είναι άφθαρτο
στο κόσμο που ζούμε και με τη γήρανση που επέρχεται σε κάθε τι υλικό υπάρχει
γύρω μας, καταστήσαμε μεθόδους που να επιταχύνουν τη διαδικασία αυτή.

Σε όλους τους μηχανισμούς γήρανσης των ηλεκτρολογικών υλικών και
εξαρτημάτων είδαμε ότι μέσα από παρεμβάσεις (π.χ θερμοκρασία, πίεση)
επιταχύνεται η διάρκεια του ωφέλιμου χρόνου ζωής. Αναπόφευκτα αποδεχόμαστε
αυτές τις μεθόδους επηρεασμένοι από το τρόπο ζωής που μας επιβάλλουν οι
κατασκευαστές και οι έμποροι και γενικότερα οι προωθητές των προϊόντων
δείχνοντάς μας ότι υπάρχει ένας μονόδρομος ως προς τον εκτιμώμενο ωφέλιμο χρόνο
χρήσης μιας συσκευής. Ένας δεύτερος μεγάλος αποδέκτης, το περιβάλλον του
ανθρώπου, με την εξόρυξη, την κακή εκμετάλλευση των πρώτων υλών αλλά και την
ανοργάνωτη εναπόθεση των χρησιμοποιημένων πλέον πρώτων υλών, καταστρέφεται
με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς.

Στον αντίποδα, αυτή την παγιωμένη κατάσταση είναι δυνατό να την
αντιμετωπίσουμε χρησιμοποιώντας λιγότερα ενεργοβόρες συσκευές με
ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και με συνετό αλλά και συνειδητοποιημένο τρόπο, ώστε
να επωφεληθούμε όσο το δυνατό περισσότερο τον πραγματικό και ωφέλιμο σε εμάς
και το περιβάλλον χρόνο ζωής μιας ηλεκτρικής συσκευής.



171



172

Βιβλιογραφία

1. Επιτροπή Ανακύκλωσης Πανεπιστημίου Πατρών, ΧΙΙ 2007
Πηγή: Ανακύκλωση συσκευών Α.Ε. (www.electrocycle.gr)

…

2. Δρ Τζιαμπάζης - «Τεχνολογία υλικών και εξαρτημάτων -Ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών» - 1993 Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική

….

3. Δρ Μ. Χανιά «Σημειώσεις στην Τεχνολογία Υλικών & εξαρτημάτων»
Τ.Ε.Ι. Χαλκίδος ΣΤΕΦ-Γενικό τμήμα θετικών επιστημών

….

4. Τσουκανέλης Σοφοκλής- «Αξιολόγηση της γήρανσης των συνθετικών
μονωτήρων με μεθόδους φασματοσκοπίας» - Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνολογίας υπολογιστών. Τομέας
συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

….

5. Γεώργιος Εμ. Ελευθερίου «Βιβλιογραφική Ανασκόπηση Σχετικά με τη
Διάρκεια Ζωής του Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού» - Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών. Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και
Συστημάτων Αποφάσεων.

….

6. Ιωάννης Μέργος- «Διηλεκτρικά υλικά και περιβάλλον»
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών. Τομέας Συστημάτων μετάδοσης
πληροφορίας και τεχνολογίας υλικών

….

7. Toshiaki Iizuka Assistant Professor, «An Empirical Analysis of
Planned Obsolescence» Owen Graduate School of Management,
Vanderbilt University
….

8. Bernard London «Ending the Depression Through Planned
Obsolescence»

….

9. Daniel Waldisberg «Planned Obsolescence in Electronic Business» -
UnUniversitas Friburgensis

….

10. . Jaime Devereaux «Systems engineering and management approach
for complex systems» - Massachusetts Institute of Technology.
Engineering Systems Division. System Design and Management
Program

….

11. Pameet Singh ,Peter Sandborn «Obsolescence: Driven design refresh
planning for sustainment dominated» - CALCE Electronic Products
and Systems Center Department of Mechanical Engineering University
of Maryland, College Park, MD, USA

….

12. Isik Orsel Imir «Obsolescence and product non-use in electrical
equipment» - Graduate school of natural and applied sciences of



173

Middle East Technical University Progressive - Department of
Industrial Design
….

13. Bc. Jana Nejedlá «Understanding the reality of durable goods
Obsolescence and consumers disposal behavior» - University of
economics in Prague - Faculty of Business Administration.

….

14. Jinhui Li · Baoguo Tian J «Status quo of e-waste management in
mainland China» - Mater Cycles Waste Management

15. Αθανάσιος Βαλαβανίδης, Θωμαΐς Βλαχογιάννη «Πράσινη χημεία και
πράσινη τεχνολογία» Εκδόσεις: Σύγχρονα Θέματα

16. Γκαράλιου Κωνσταντίνα «Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού με έμφαση στους Η/Υ» Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών –
Τμήμα :Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

17. Ιωάννης Θεοδώρου «Επεξεργασία Απόβλητων Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Συσκευών μετά το τέλος ζωής. Αποτύπωση της
Ελληνικής Αγοράς» Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο - Σχολή Χημικών
Μηχανικών

18. «Συμπεριφορά Ελλήνων καταναλωτών σε σχέση με τη διαχείριση
απόβλητων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο, τμήμα  Οικονομίας και Οικολογίας, Πρόγραμμα
μεταπτυχιακών σπουδών

19. Δούρος Δημήτρης - Σάμιος Γεώργιος «Ανακύκλωση ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισμού» - Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
Πειραιά, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρονικής

20. Γεώργιος Γκαϊντατζής1, Κομνηνός Αγγελάκογλου, Δέσποινα Ακτσόγλου
Ηλεκτρονικά Απόβλητα – «Περιβαλλοντικά Προβλήματα και
Υφιστάμενη Διαχείριση» - Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

21. Ηλίας Π. Ζαφειρόπουλος, Ευάγγελος Ν. Διαλυνάς -«Εκτίμηση δεικτών
αξιοπιστίας και ανάλυση ενδεχομένων βλάβης, επιπτώσεων και
κρισιμότητας των συσκευών ηλεκτρονικών ισχύος» Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών



174
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1. www.sydesys.gr - (Συσσωρευτές ,Μπαταριές -Ανακύκλωση)
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