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Sammanfattning 
Sedan början av 2000-talet har ett stort antal transformatorer havererat av en initialt, okänd 

anledning. Problemet visade sig vara att en antioxidationstillsats i oljan, dibensyl disulfid 

(DBDS), reagerat med kopparen i lindningarna och vilket gett upphov till avlagringar på 

isolationspapperet i form av kopparsulfid. Kopparsulfiden i sin tur försvagade papperets 

isolationsförmåga och allvarliga driftstörningar eller driftstopp på grund av kortslutningar kan 

ske. Ett stort antal studier har genomförts för att ge klarhet i vad som händer, varför det händer 

och vad man kan göra åt problemet. Bakgrunden till detta examensarbete är att en 230MVA 

transformator har, trots att ägaren vidtagit rekommenderade försiktighetsåtgärder, havererat. 

Denna studie visar att ett flertal faktorer, såsom värme, svavelhalt och dåliga skarvar i 

lindningarna, påskyndar korrosionen av koppar och bildandet av kopparsulfid. Riskerna för 

haveri kan minskas genom att tillsätta Irgamet 39 i ett tidigt skede eller genom att 

byta/avsvavla oljan om transformatorn är äldre. Den redan bildade kopparsulfiden går 

däremot inte att avlägsna, så ett viktigt första steg är att stärka det elektriska skyddet genom 

att se över avledarna på transformatorn 

Abstract 
Since the early 2000 a great number of transformers have broken down, without any apparent 

reason at first. The problem was identified to be an anti-oxidization-additive in the oil, dibenzyl 

disufide (DBDS), that had reacted with the copper in the windings. This gave rise to copper 

sulfide deposits on the isolating paper, which in turn reduced the isolating properties of the 

paper. A large number of studies have been completed to clarify what’s happening, why it’s 

happening and what can be done about it. The background for this thesis is that a 230MVA 

transformer broke down, despite the fact that the owner had taken the recommended 

precautions. This study will show that a number of factors, such as heat, Sulphur content and 

bad joints in the windings can accelerated the corrosion of copper and the formation of copper 

sulfide. The risks of a break-down can be reduced by adding Irgamet 39 at an early stage or by 

an oil change/desulphurization if the transformer is older. The already formed copper sulfide, 

on the other hand, cannot be removed and so an important first step is to fortify the electrical 

protection of the transformer by looking over the surge-arresters. 
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Förord 
Det här examensarbetet  för en högskoleingenjörsexamen i elkraftteknik vid Umeå universitet 

(15hp), är utförd på uppdrag av Vattenfall i samarbete med Rejlers. Arbetet utfördes under de 

två sista läsperioderna vårterminen 2016. 

Till att börja med vill jag tacka mina två handledare, Patrik Stenlund på Vattenfall och Nicklas 

Nilsson på Rejlers för deras visade tålamod och förmåga att snabbt kunna besvara en del 

mycket knepiga frågor och för att de alltid ställde upp som bollplank. Jag vill även tacka Björne 

Lindberg för den vägledning som behövdes för att arbetet skulle bli så bra som möjligt.  

Vidare så vill jag tacka Lena Melzer, (ABB) Mats O. Dahlund (ABB), James Taylor (ABB)  och 

Magnus Erbing (ABB), Lars Arvidsson (VP Diagnose), Egil Ravnemy (VP Diagnose) och Mikael 

Wassner (Vattenfall) för den information och insikt i problematiken kring det här ämnet. Det 

hade varit omöjligt att färdigställa det här arbetet utan de. 

Sist men inte minst vill jag tacka Eva Weidemann för allt stöd och inte minst korrekturläsning 

av detta arbete. 

Umeå, maj, 2016 

Stephan Weidemann 
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1. Bakgrund 
Inom elkraft beräknas en transformators livslängd vara ungefär 40 år och är en stor ekonomisk 

investering. Med det som bakgrund vill en transformatorägare gör allt som står i dennes makt 

för att transformatorn ska uppnå denna livslängd. Sedan början på 2000-talet har ett flertal 

transformatorer havererat i förtid, på grund av att det har bildats kopparsulfid (Cu2S) på 

isolationspapperet (Kraft-papper). Denna avlagring minskar papperets isolationsförmåga med 

efterföljande varv eller skiv-kortslutning som följd. De transformatorer som havererat har 

olika storlek, kapacitet och tillverkare men samtliga var tillverkade under 90-talet. Detta har 

resulterat i en del undersökningar om den bakomliggande orsaken och dibensyl disulfid 

(DBDS), som tillsattes till vissa transformatoroljor under 90-talet som bland annat 

antioxidant, anses vara den största orsaken till att kopparsulfid bildas på kraftpapperet [1, 2]. 

Problemet med kopparsulfid är nära kopplad till hur en transformator är uppbyggd. Förenklat 

är en transformator en järnkärna med kopparlindningar. För att isolera lindningsvarven från 

varandra kan de vara lackade, lindade med papper eller en kombination av båda. Figur 1 visar 

en pappersisolerad ledare.  

 

Figur 1 Pappersisolerad ledare av dubbelledartyp. [3] 

Skivlindning (Figur 2) är den vanligaste typen av lindning i krafttransformatorer. Denna typ 

av lindning ger inga skarpa hörn, tillåter oljan att flöda mellan lindningarna och klarar de 

mekaniska påfrestningarna som en krafttransformator utsätts för vid, exempelvis en 

kortslutning i nätet. 

 

Figur 2 Skivlindning. [4] 
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Om DBDS är återfinns i oljan kan den reagera med kopparen som finns i transformatorn och 

bilda kopparsulfiddepositioner på kraftpapperet. Denna process visas i figur 3. Det finns även 

en möjlighet att DBDS bryts ner till bensyl merkaptan, som är ännu mera korrosiv [2]. Det 

finns visa skillnader i vilka biprodukter som bildas i syrefattiga respektive syrerika miljöer, 

men båda får problem med kopparsulfid bildning [5]. Syrefattiga miljöer återfinns i 

transformatorer med slutna system, det vill säga att expansionskärlet är försedd med en 

gummiblåsa eller membran, så att oljan inte kommer i kontakt med luft. Syrerika miljöer 

återfinns i öppna system, där det inte finns någon barriär och oljan kan komma i kontakt med 

luft. Det bör även nämnas att förekomst av DBDS i oljan inte utgör något problem i en 

transformator med helt lackade, då lacken skyddar lindningarna från angrepp. Dessa 

transformatorer löper ingen risk för den här typen av haveri. 

 

Figur 3 Bilden visar hur kopparsufid bildas på isoleringspapper. [6] 

Förklaring till bilden: 

R-S-S-R: Disulfid, exempelvis DBDS 

Cu: Koppar 

T: Temperatur 

AC/DC: Elektriskt fält 

ROOH: Väteperoxider 

R’OH: alkoholer, fenoler (DBPC, DBPh) 

CuxS: Kopparsulfid 

Allteftersom det bildas kopparsulfid på papperet, så minskar även papperets 

isolationsförmåga, tills den slutligen inte isolerar alls. Figur 4 och 5 visar papper med just 

sådana depositioner och man ser även att kopparlindningen är missfärgad. Denna 

missfärgning visar på att oljan som använts är korrosiv. Med korrosiv menas i det här 

sambandet att svavlet i oljan lösgör koppar från lindningarna. 
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Figur 4 Detta lindningspapper härstammar från en transformator som havererat på grund av en kortslutning 
som sannolikt orsakats av beläggningar av kopparsulfid. Längst till vänster är kopparledaren. [7] 

 

 

Figur 5 Bild på ledare och papper från en transformator som sannolikt kortslöts på grund av 
kopparsulfidbeläggningar. Vänster sida är den inre ledaren och den högra visar den yttre ledaren. Själva 
kopparledaren är nederst i bild. [6] 

I figur 5 syns tydligt hur kopparsulfid har bildads på isolatorpapperet närmast kopparledaren, 

men även de andra lagren visar olika grader av depositioner av  kopparsulfid. Det finns studier 

som visar hur detta påverkar papperets isolationsförmåga och resultaten visas i tabell 1.[8]  

Det ska även påpekas att det inte går att mäta papperets kvarvarande isolationsförmåga utan 

att montera isär transformatorn. Detta på grund av att det krävs väldigt höga spänningar för 

att överskrida papperets isolationsförmåga och det skulle resultera i en förstörd 

transformatorlindning. 
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Tabell 1 Effekten av Cu2S föroreningar på Kraft-papper. [8] 

 Tan δ* Resistivitet [Ωm] 
Isolerande papper 
utan synliga Cu2S 
depositioner 

0,003 5*1012 

Isolerande papper 
med låga halter av 
Cu2S 

0,005 5*1012 

Isolerande papper 
med höga halter av 
Cu2S 

>1 5*104 

*Tan δ är ett mått på hur mycket av den elektriska energin som omvandlas till värme i isoleringen 
 

Tabellen visar tydligt hur isolationsförmågan minskar samtidigt som den  dielektriska 

förlustfaktorn (Tan δ) ökar. Denna minskning kommer till slut att innebära att papperet inte 

längre isolerar lindningsvarven ifrån varandra och därmed orsaka en kortslutning- 

Figur 6 visar hur kopparsulfid föroreningar har trängt igenom Kraftpapperet på en High 

Voltage Direct Current (HVDC) transformator och man kan även se spår av elektriska 

urladdningar mellan ledarna. [7] 

 

Figur 6 kopparsulfid avlagringar i lindningen av en HVDC-transformator [7] 

Det här är förstadiet till ett haveri. Denna lindning kommer ifrån en HVDC-transformator där 

en av transformatorns andra faser fick en varvkortslutning på grund av nedsatt isolation. 

Kopparsulfiden bildar inte nödvändigtvis ett homogent lager eller uppvisar den kraftigaste 

depositionen i det innersta lagret, vilket kan ses figur 6. Konsekvensen av minskad 

isolationsförmåga i kraftpapperet blir läckströmmar eller i värsta fall en kortslutning mellan 

varv i samma lindning eller en kortslutning mot en angränsande lindning. En sådan 

kortslutning resulterar i ett haveri som helt eller delvis förstör transformatorn (figur 7). 
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Figur 7 Kortslutning i transformatorlindningar. Till vänster ser man en lindning ovanifrån och den högra sidan 
visar en transformator från sidan. [9] 

1.1 Aggregatransformator (GSU) 
Denna typ av transformatorer är ansluten mellan generatorer och nät. Driftförhållanden för en 

GSU-transformator (eng. Generator Step-Up) är att de kan går i tomgång för att sedan gå med 

full belastning under ett par timmar, för att därefter stå i tomgång igen. Under en del perioder, 

som till exempel vårfloden, kan de gå med full belastning under långa tidsspann. Skillnaden 

mellan en GSU och en nättransformator, som transformerar mellan olika spänningsnivåer i 

nätet, är att en nättransformator mycket sällan går på full last. 

2. Mål 
Målet med examensarbetet är att ta fram en handlingsplan, som ägare av transformatorer med 

DBDS-haltig olja kan använda för att minska riskerna för ett transformatorhaveri. 

3. Metod 
Arbetet genomfördes genom att studera ett antal artiklar som behandlar korrosivt svavel i 

transformatorolja och hur man kan hantera detta. Som sökmotor användes främst IEEE 

Xplore. Förutom det så hades det möten med experter från ABB (Lena Melzer, Mats O. 

Dahlund, James Taylor och Magnus Erbing), VP Diagnose (Lars Arvidsson och Egil Ravnemyr) 

och Vattenfall Services Nordic AB Petroleum Chemistry (Mikael Wassner). Dessutom togs det 

ett oljeprov från en 250MW Aggregatransformator (GSU), som skickades för analys till VP 

Diagnose. Detta oljeprov ligger till grunden för en handlingsplan för transformator T12. 

4. Avgränsning 
Arbetet riktar sig mot GSU-transformatorer tillverkade under 90-talet med DBDS som 

oljetillsats. Arbetet kommer inte att fördjupa sig i de kemiska reaktionerna som berör 

bildandet av kopparsulfid.  
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4.1 Sökord 
DBDS, Paper Insulated Copper Conductor, Disc Winding, Copper Sulfide, Mercaptan, 

Dibenzyl Disulfide, Korrosivt Svavel, Irgamet 39, Surge Arresters, Desulphurization. 

5. Risker med DBDS och kopparsulfid 
Sedan problematiken uppdagades har man identifierat ett antal olika riskfaktorer som 

presenteras i de följande styckena. Många av dessa tester har gjorts i laboratoriemiljö och 

själva testmetoderna kommer inte att presenteras här.  

5.1 Korrosivt svavel i oljan 
Grundförutsättningen för kopparsulfid ska bildas är att det antingen förekommer 

merkaptaner, elementärt svavel eller DBDS i transformatoroljan. Det finns åtskillig forskning 

som visar att DBDS och merkaptaner är väsentliga i bildandet av kopparsulfid.[1] Man har 

tidigare antagit att koncentrationen av DBDS måste vara hög för att kopparsulfid skall bildas, 

men det har visat sig att även låga koncentrationer (<10ppm) kan ge upphov till bildandet av 

kopparsulfid.[10] 

5.2 Värme 
Värme påskyndar alla kemiska reaktioner vilket man kan åskådliggöra via Arrhenius ekvation 

(Ekvation 1). 

𝑘 = 𝐴𝑒−
𝐸𝐴
𝑅𝑇 (Ekvation 1) 

Denna formel ger att reaktionshastigheten k ökar när man antingen ökar temperaturen T eller 

sänker aktiveringsenergin EA. Sannolikheten att molekylerna kolliderar i ett korrekt läge visas 

av frekvensfaktorn A och R är den allmänna gaskonstanten (8,314570 J*K-1*mol-1) 

Sambandet mellan kemisk reaktionshastighet och temperatur blir särskilt tydligt då man 

under ett laboratorietest kunnat se att bildningen av kopparsulfid på kraftpapper , 

frisättningen av koppar från lindningen och avlagringstakten sker snabbare under högre 

temperaturer  (figur 8 och 9). [11] 

 

Figur 8 Temperaturberoendet av kopparsulfid. Inkubationstiden är den initiala delen där man hittar lite eller 
inget koppar i oljan. Denna tid är ca 80 timmar vid 130°C och 140°C och 300 timmar vid 120°C. 

Ur figur 8 syns tydligt en inkubationstid under vilken lite eller inget kopparsulfid bildas på 

papperet. I detta försök kom man fram till att man kan dela upp processen i två perioder, 

inkubationstid och depositionstid. Inkubationstiden är den tiden där koppar löses från 

kopparstavarna och innan den hamnar på papperet, vilket är depositionstiden.  
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Figur 9 depositionstakt av cu2S i intervallet 120-140 grader. [11] 

Figur 9 visar hur avlagringstakten av kopparsulfid relaterar till temperaturen. Det kan utläsas 

att avlagringstakten fördubblas för varje 10°C ökning av temperaturen i området mellan 80-

200°C. 

Ett problem som ofta uppstår då man undersöker transformatorer som har havererat på grund 

av kopparsulfid-avlagringar, är att området kring kortslutningspunkten inte finns kvar utan 

har i regel förångats av ljusbågen. Däremot hittar man ofta kopparsulfidavlagringar omkring 

felstället. I demonterade transformatorer, där lindningarna har lindads upp, så finner man 

kopparsulfidavlagringar i hotspot-områden, både förväntade, dvs de som är baserad på 

transformatorns uppbyggnad och områden där värmen ökad av andra anledningar, som till 

exempel dåliga skarvar i lindningen eller problem med oljekylningen. 

5.3 Överspänningar, transienter och övertoner 
Det finns två huvudsakliga risker med överspänningar, både långvariga och kortvariga, och 

övertoner. Dels kan de ge upphov till värmeutveckling i lindningarna, vilket påskyndar 

bildandningen av kopparsulfid. Det andra problemet är att eftersom kopparsulfiden minskar 

det dielektriska motståndet, dvs isolatorpapperets förmåga att isolera lindningarna ifrån 

varandra, ökar överspänningar risken för det som man oftast förknippar med ett kopparsulfid-

relaterat haveri, nämligen varv-varv eller disk-disk kortslutning.. Överspänningar som 

kommer i form av åsknedslag, till/från koppling av stora industriella anläggningar eller 

kopplingstransienter som uppstår vid till/från koppling av långa luftledningar eller kablar är 

de primära orsakerna för överspänningar i GSU-transformatorer. I en 400 kV-station har man 

uppmät spänningshöjningar av upp emot 20kV vid tillkoppling av en industriell anläggning 

[12](sid 262-264).  En GSU-transformator utsätts inte för särskild mycket övertoner, så man 

kan i detta fall bortse från dem.  

5.4 Dåliga skarvar 
En transformators kopparlindning är så lång att det är praktiskt omöjligt att ha en enda 

kontinuerlig kopparlindning utan den består av flera långa kopparstavar, som i sin tur skarvas 

genom lödning. Om denna skarvning inte utförs felfritt, utan är porös eller osymmetrisk, så 

ökar motståndet i skarven. Detta kan leda till högre temperatur på grund av den ökade 

resistansen och som tidigare visats ökar det risken för bildandet av kopparsulfid.  

Förutom ökad risk för kopparsulfidbildning bidrar skarvar till ändringar i  det 

elektromagnetiska fältet och till ett elektronflöde, som underlättar för koppar att lämna 

kopparledaren och tas upp av det omkringliggande papperet.[13] 
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Ytterligare ett problem som dessa skarvar presenterar är att de är kemiskt mera aktiva. Vilket 

innebär i praktiken att en grov och ojämn yta är mera benägen att reagerar med omgivningen 

än en polerad. Figur 10 visar ett exempel på en skarv som togs från en havererad GSU i Norge 

2011. Vid närmare inspektion upptäcktes flera liknande skarvar och slutsatsen att dåligt 

utförda lödningar är en stor riskfaktor när det gäller DBDS-relaterade haverier kunde dras.[14] 

 

 

 

Figur 10 In-och utsidan av en skarv från en havererad GSU. [15] 

Tabell 2 visar hur ett slumpvist utvald prov kunde se ut. Man har här undersökt varje lager av 

papper och  fastställt halten av koppar och svavel i mg/kg eller ppm. Det som visas tydligt i 

tabellen är de höga halterna av både koppar och svavel i papperet. De innersta och yttersta 

lagren visar de högsta halterna. 

Tabell 2 Koppar och svavelkoncentration i kraftpapper 

Lager Cu 
[ppm] 

S 
[ppm] 

1 (närmast Cu) 15095 3269 
2 4017 1055 
3 127 689 
4 544 648 
5 321 608 
6 341 595 
7 706 629 
8 (närmast oljan) 2995 747 

6. Metoder för att bromsa utvecklingen och förebygga haveri. 
Då kopparsulfid länge har identifierats som ett problem har man även försökt att hitta metoder 

för att både förebygga och begränsa skador på grund av kopparsulfid och uppkomst av 

kopparsulfid. 

6.1 Att ta ett Oljeprov 
Första steget för att förstå vad som händer i en transformator är att ta ett oljeprov. Eftersom 

transformatoroljan är väldigt ren när den fylls i transformatorn innan driftstart innebär det att 

alla främmande ämnen som hittas i analysen måste komma inifrån transformatorn. Dessutom 

finns dokumentation om vilken olja som användes i transformatorn och därigenom vet man 

vilka värden man vänta sig. Har man exempelvis en olja med en känd halt av DBDS så kan 
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detta användas som en indikation på att det har hänt något i transformatorn, om inte 

koncentrationen av DBDS är densamma som när oljan var ny. Ett oljeprov med tillhörande 

Dissolved Gas Analysis (DGA) går till såhär: 

1. Man anskaffar en flaska för att kunna fylla den med olja från transformatorn och en 

spruta/glaskula som kan ta ett oljeprov utan att provet kommer i kontakt med luft. 

Detta för att provet enbart ska innehålla gaser som kommer från transformatorn. Ett 

sådant prov kit visas i figur 11.  

 

 

Figur 11 Provtagnings kit för olja och gas analys. Glaskulan ligger överst med provtagningsslangarna 
ihopkopplad och själva provflaskan syns nederst. 

2. För att kvalitetssäkra provtagningen bör den utföras av en utbildad 

provtagningstekniker. Själva provet görs genom att först tömma en del olja och skölja 

bort eventuella föroreningar ur provtagningsnippeln och provflaskan. 

 

 

Figur 12 Nippel och sköljning 
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I figur 12 syns provtagningsnippeln till vänster och sköljandet av provtagningsflaskan 

till höger. Det finns två andra provtagningsställen på bilden till vänster. Dessa ger 

möjlighet att ta prover i mitten av transformatorn eller högst upp. Här togs provet från 

botten av transformatorn, då man då säkerställer att man får med tyngre föroreningar 

som annars kan missas. 

 

3. Nästa steg är att tappa upp olja i provtagningsflaskan, se figur 13. 

 

Figur 13 Provflaska för transformatorolja 

4. Det sista provet som tas är gasprovet. Syftet med detta prov är att undersöka vilka gaser 

som har löst sig i oljan, därav namnet DGA.. Figur 14 visar hur man tar ett sådant prov 

med en speciell glasspruta eller med hjälp av en glaskula. 

 

 

Figur 14 Provtagning med glasspruta (vänster) och glaskula (höger) 
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Det är väldigt viktigt att detta prov inte kommer i kontakt med luft utan är så rent som 

möjligt. Sprutan i figur 14 (vänster) är kopplat till en T-koppling. Denna T-koppling har 

ett litet vred med vilken man styr hur oljan skall rinna. En slang kopplas till 

transformatorns provtagningsnippel och den andra slangen leder till slaskhinken. Till 

att börja med rinner oljan från transformatorn till hinken. När ingen luft finns i någon 

av slangarna vrider man om vredet på T-kopplingen. Då leds oljan upp i sprutan.  

Den högra bilden visar en glaskula med två anslutna gummislangar. Den ena kopplas 

till transformatorn och den andra får vara öppen. Man väntar då helt enkelt tills  

glaskulan är fylld och olja rinner ur den öppna slangen och sedan klämmer man av 

bägge slangar med varsin klämma.  

När alla dessa prover har tagits, skickas de till ett laboratorium som gör en analys av oljan. 

IEEE Standard C57.104-2008 styr vilka tester som skall göras och hur de skall genomföras. 

Man kan däremot vända sig till ett icke-ackrediterat labb, som kan utföra andra tester och välja 

att tolka resultaten utifrån det. Fördelen med detta är att man kan ta till metoder som inte är 

låsta till en standard och nackdelen är att metoden inte är standardiserad, vilket medför att 

olika labb inte nödvändigtvis utför samma test på samma sätt. 

6.1.1 Korrosivitet 
Man fastställer oljans korrosivitet med hjälp av CCD-testet. Detta test har utvecklats av 

företaget Doble och har, efter utvärdering och modifiering antagits av Cigré (Conseil 

International des Grands Réseaux Électriques (International Council for Large Electric 

Systems; grundad 1921)),  som standardtest IEC 62535. Testet utförs genom att man tar en 

kopparbit lindat i kraftpapper och sänker den i en flaska med oljan man vill prova. Flaskan 

förseglas och man värmer den till 150°C i 78 timmar. Som kontroll utför man samma test i en 

flaska icke-korrosiv olja.[16] Sedan görs en jämförelse av mängden kopparsulfidavlagringar 

som finns på kraftpapperet och färgen på kopparstaven mellan de två proven. 

Ett annat test som används för att fastställa korrosiviteten är ASTM 1275 . Detta test görs på 

liknande sätt som CCD-testet, med skillnaden att inget papper används och reaktionstiden är 

kortare. Man jämför sedan kopparstaven med en fastslagen färgskala för att fastställa graden 

av korrosivitet. Denna färgskala visas i figur 15. 

 

 

Figur 15 ASTM färgskala 
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6.1.2 Dissolved Gas Analysis 
När det kommer till att tolka DGA krävs det tidigare DGA resultat för transformatorn i fråga. 

Detta för att kunna jämföra mätvärden och se om det skett någon förändring. Om man har 

tidigare resultat kommer trender att framstå tydligt och eventuella förändringar i resultaten 

kan identifieras. Om man enbart har en ett prov, dvs en ögonblicksbild, kan det hända att man 

misstolkar resultaten. Att tolka DGA resultat är en komplex uppgift och kräver lång erfarenhet. 

De gaser som man undersöker är: 

 Vätgas (H2) 

 Metan (CH4) 

 Etan (C2H6) 

 Etyn (C2H4) 

 Acetylen (C2H2) 

 Kolmonoxid (CO) 

 Koldioxid (CO2) 

 Syre (O2) 

 Kväve (N2) 

Vissa av gaserna förknippas med specifika fel. Som exempelvis att förekomsten av acetylen 

tyder på ljusbågar i oljan, vätgas indikerar partiella urladdningar, kolmonoxid och koldioxid 

tyder på överhettning i kraftpapper och etyn tyder på överhettad olja. [17],[16] 

Lämpliga tolkningsmetoder enligt IEEE Standard C57.104-2008 är: 

 Nyckel gas metoden 

 Dornenburg ratio metoden 

 Rogers ratio metoden 

 Nomograf metoden 

 IEC ratio metoden 

 Duvals triangel 

 Cigré metoden 

Av dessa sju metoder kommer bara Duvals triangel att tittas på närmare, främst för att den är 

enkel att använda och det är den metoden som företaget där examensarbetet genomfördes 

använder främst. Man undersöker i den här triangeln förhållandet mellan tre olika gaser, 

metan, etyn och acetylen. När koncentrationen (x, y och z) för dessa är känd, dras från 

respektive triangelsida en linje i en given vinkel. Stödlinjer för dessa linjer finns i triangeln. 

Fältet i vilket dessa tre linjer skär varandra anger feltypen, se tabell 4. I figur 16 ser man hur 

triangel ser ut. För att kunna använda denna triangel till sina egna mätvärden omvandlar man 

enligt följande[18]: 

x= C2H2 

y= C2H4 

z= CH4 

%𝐶2𝐻2 =
100𝑥

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
 

%𝐶2𝐻4 =
100𝑦

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
 

%𝐶𝐻4 =
100𝑧

𝑥 + 𝑦 + 𝑧
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Figur 16 Duvals triangel 

Tabell 3 Zoner i Duvalls triangel och deras betydelse 

Zon Feltyp 
PD Partiell urladdning (Korona) 
D1 Lågenergiurladdning (Ljusbåge) 
D2 Högenergiurladdning (Ljusbåge) 
T1 Hotspots,t<300°C 
T2 Hotspots, 300°C<t<700°C 
T3 Hotspots, t>700°C 
DT Blandning av Hotspots och Elektriska fel 

 

För att ytterligare belysa hur  oljeanalyser och DGA kan hjälpa att bedöma transformatorns 

status visas i figur 17 hur sambandet mellan koncentrationen av DBDS, etan och etyn ändrades 

i en distributionstransformator (130 kV, 130 MW).[19] 

 

Figur 17 Sambandet mellan koncentrationen av DBDS, etan och Etyn i transformator innan haveri 

 

6.2 Avlägsna Kopparsulfid 
Det har gjorts laboratorieförsök att avlägsna redan bildad kopparsulfid med hjälp av att 

tillsätta en oxidationsagent [20] eller genom att använda sig av icke-polära lösningsmedel och 

ett kelateringsmedel. Kelateringsmedlets uppgift är att frigöra koppar från kopparsulfiden 

[21]. Den förstnämnda metoden innebär att även transformatorns lindningar påverkas av 

oxidationsmedlet och i sin tur tar skada. Den andra varianten kräver att man måste tömma 
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transformatorn på olja och fylla den med blandningen. Denna process tar uppemot sju dagar 

och kräver att temperaturen ligger på omkring 90°C och är inte praktisk genomförbar. 

6.3 Kylning 
Som tidigare påpekad så är en av de bidragande orsakerna till bildandet av kopparsulfid värme. 

I ett tidigt skede rekommenderades därför en sänkning av belastningsgraden och därmed även 

arbetstemperaturen i transformatorer. Effektivare kylning är därför ett steg för att öka 

livslängden av de berörda transformatorerna. Man bör dock vara medveten om att det enbart 

bromsar processen, inte stannar den helt och hållet. 

6.4 Avledare 
En avledares uppgift är att ta hand om farliga överspänningar och transienter. Genom att 

finnas som en förbindelse mellan fas och jord, kan en avledare, när den utsätts för tillräckligt 

hög spänning leda denna ström till jord utan att transformatorn påverkas eller tar skada. Detta 

innebär att om en transformator har en nedsatt isolationsförmåga på grund av 

kopparsulfidavlagringar, så minskar en avledare risken för att en överspänning resulterar i ett 

haveri. Avledaren påverkar däremot inte kopparsulfiden i sig. 

Det finns olika typer av avledare. Den gamla typen av avledare, som även kallas för 

ventilavledare, består av två metalledare, se figur 18. Den ena ledaren är ansluten till den 

spänningsförande linan och den andra är förbunden med jord. Avståndet mellan dessa två 

ledare är fixerad så att man får ett gnistgap med en lämplig så kallad tändspänning. Det vill 

säga spänningen som behövs för att en ljusbåge skall bildas mellan ledarna.  

 

Figur 18 Ventilavledare av den äldre typen (http://electrical-engineering-portal.com/complete-overview-of-
lightning-arresters-part-1) 

Den modernare typen av avledare är Metal-oxid (MO) avledare som består av en serie på 

varandra staplade metal-oxid block. I detta arbete kommer ABBs variant att presenteras. Det 

http://electrical-engineering-portal.com/complete-overview-of-lightning-arresters-part-1
http://electrical-engineering-portal.com/complete-overview-of-lightning-arresters-part-1
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finns olika typer av skal till dessa, öppna, silikongummi eller porslin. Hur dessa ser ut visas i 

figur 9.[22] 

 

 

Figur 19 Genomskärning av de tre typer av MO avledare. Porslin (vänster), öppen (mitten) och silikongummi 
(höger). 

För att kunna bestämma avledarens funktion eller skyddsnivå måste man först bestämma eller 

fastställa vissa parametrar.[23], [22] 

1. Transformatorns isolerförmåga gentemot överspänningar. Dessa definieras som Basic 

Lightning Impulse Insulation Level (BIL) och Basic Switching Impulse Insulation Level 

(BSL). Man måste här ta hänsyn till att isolerförmågan i en transformator avtar genom 

åren. I figur 20 visas hur transformatorns BIL minskar över åren. Denna minskning 

påskyndas av varmgång och kopparsulfid ansamlingar. 

 

Figur 20 Minskad BIL som effekt av åldrande (ABB) 

2. Den maximala systemspänningen(Us) måste också fastställas. Om den inte är känd kan 

man anta att den är mellan 5-10% högre än märkspänningen. 
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3. Avledarens märkspänning, Uro, fastställs genom att följa rekommendationerna i tabell 

4. 

 

 

Tabell 4  Märkspänning för MO-avledare 

Jordning Feltid Systemspänning 
Um [kV] 

Minsta 
märkspänning för 
avledare Ur0 [kV] 

Direkt ≤1s ≤123 ≥0,8*Um 

Direkt ≤1s ≥123 ≥0,72*Um 
Isolerad ≤10s ≤170 ≥0,91*Um 

Isolerad ≤2h ≤170 ≥1,11*Um 
Isolerad >2h ≤170 ≥1,25*Um 

 

4. TOV, temporär överspänning i en fas, som varar i allt från ett par perioder till flera 

timmar. Detta värde fastställs genom Ekvation 2. Konstanten ke är beroende av vilken 

typ av jordning man har och kan antas vara 1,44 för direktjordade system och 1,73 för 

isolerade system. För specifika system kan man ta fram det exakta värdet genom att 

följa IEC 60071-2 standarden. 

5. Avledarens driftspänning beräknas med Ekvation 3. Har man mycket övertoner i nätet 

(≥10%), så ökas detta med en faktor på 1,05. 

6. Man måste även ta hänsyn till avståndet mellan avledaren, transformator och jord. 

Spänningen vid transformatorn beräknas ur Ekvation 4, där  

U är spänningen vid transformator 

Upl är avledarens BIL i kV 

S är lutningen på spänningsökningen i kV/µs (approximativt värde på S=1200 kV/µs 

eller 2000 kV/µs) 

L är det elektriska avståndet mellan transformator och jord via avledaren 

v är ljusets hastighet dvs 300 m/µs. För kablar kan man använda 150 m/µs. 

𝑇𝑂𝑉 = 𝑘𝑒 ∗
𝑈𝑠

√3
  (Ekvation 2) 

𝑈𝐶 ≥
𝑈𝑠

√3
.  (Ekvation 3) 

𝑈 = 𝑈𝑝𝑙 +
2∗𝑆∗𝐿

𝑣
 (Ekvation 4) 
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En sammanställning om hur dessa olika värden relaterar till varandra finns i figur 21. 

 

Figur 21 Avledarens funktion 

Sambandet mellan den vänstra sidan eller transformatorns sida och den högra, som 

representerar avledaren är denna: 

Transformatorn har en inneboende förmåga att hantera överspänningar i form av blixtar 

eller andra transienter, Denna representeras av den övre pilen (BIL/BSL). Om denna gräns 

överskrids så håller transformatorns inre isolering inte längre, vilket kan leda till en 

kortslutning och haveri. Den nedre pilen (TOV) representerar systemets temporära 

överspänningar som förväntas finnas i ett specifikt system. På den högra sidan återfinns den 

nedre pilen som representerar avledarens förmåga att hantera temporära överspänningar 

utan att börja leda. Detta värde måste vara högre än systemets TOV, då avledaren annars 

leder bort för tidigt vilket resulterar i ojämn drift och eventuella brown-outs. Den övre pilen 

på högra sidan ( LIPL/SIPL) är avledarens gräns innan den leder bort all ström. Det är just i 

de övre nivåerna som man kan göra justeringar. Detta gör man genom att byta till en 

avledare som har en högre skyddsklass än den som är installerad. I och med att 

transformatorn blir äldre sjunker den inneboende BIL/BSL. Finns det dessutom kopparsulfid 

i lindningarna, så sjunker detta värde ännu mer. Därför bör LIPL/SIPL sänkas så att man får 

en större marginal mellan det installerade skyddet och systemets förmåga att skydda sig 

själv. Nackdelen med att byta till en avledare med en högre skyddsklass är ekonomisk, då de 

är dyrare i inköp och kan behöva bytas oftare om deras maximala spänning överskrids. 

Däremot har de ju då fyllt sin funktion då de skyddad transformatorn från en potentiellt 

farlig överspänning. 

6.5 Slutna Transformatorer 
I CIGRÉs rapport från 2015 [6] slog man fast att man inte bör skilja på slutna eller öppna 

transformatorer ur risksynpunkt, då man kom fram till att bildandet av kopparsulfid sker 

under ett bredare spann av syrehalter än vad man tidigare har trott. 

6.6 Irgamet 39 
Ett vanligt sätt att skydda kopparlindningarna mot svavelkorrosion är att tillsätta en så kallad 

metall deaktivator. En deaktivators uppgift är att bilda en skyddande hinna utanpå 

kopparlindningen och på så sätt förhindra att den kommer i kontakt med korrosivt svavel. 

Detta arbete kommer att titta närmare på Irgamet 39, ett tolutriazol derivat, då det är den för 

närvarande mest rekommenderade [24] men det finns andra kommersiella alternativ. Irgamet 

39 har används världen över sedan 2005 och har i många fall visat sig vara väldigt effektiv. [19] 

I figur 22 ser man hur koncentrationen av DBDS stabiliseras efter tillsättande av Irgamet 39, 
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vilket tyder på att DBDS inte längre reagerar med kopparen i lindningarna. 

 

Figur 22 Normaliserade värden för korrosivitet, Irgamet 39 och DBDS koncentration som funktion av tid 

Värdena i figur 22 kommer från en 500 kV shunt reaktor. Denna reaktor passiverades efter 15 

månader men havererade ändå efter 26 månader i drift på grund av en kortslutning som 

sannolikt orsakades av kopparsulfid. Med det som bakgrund måste man ta upp vissa problem 

och begränsningar som kan uppstå i samband med användandet av Irgamet 39 

I en artikel [25] presenteras resultat som berör den termiska stabiliteten hos Irgamet 39. I figur 

23 ser man att Irgamet 39 bryts ner vi höga temperaturer. Försöket gjordes i 145°C i 39 timmar 

och i 85°C i 70 dagar. 

 

Figur 23 Koncentration av Irgamet 39 i 85 respektive 145°C 

Nedbrytningen av Irgamet 39 vid höga temperaturer presenterar inget problem om 

transformatorn håller låga drifttemperaturer, dvs <80°C. Men som tidigare nämnts så kan det 

finnas hotspots i transformatorer och där kan det uppstå problem med den skyddande effekten 

av Irgamet 39. 

Ett annat problem som uppkommer i samband med användandet av Irgamet 39 är att 

passiverade transformatorer kan få problem med spontan gasutveckling. I tabell 4 ser man hur 

koncentrationen av vätgas ökade markant efter att Irgamet 39 hade tillsatts till en 380 kV 

krafttransformator. Vätgas i sig är inte skadlig för transformatorn, men det försvårar 

tolkningen av DGA. 
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Tid 
[månader] 

Händelse Korrosivitet 
(ASTM 
D1275-B) 

DBDS 
[mg/kg] 

Irgamet 39 
[mg/kg] 

H2 

[µ/l] 

0 Idriftsättning 11(4b) Okänd <1 11 
12  12(4c) okänd <1 13 
15  11(4b) 127 <1 12 
18  11(4b) 121 <1 14 
19 Passivering 5(2c) 120 131 165 
20  5(2c) 121 100 175 
23  6(2d) 115 77 184 
26  7(2e) 113 51 203 
32 I drift 7(2e) 109 43 182 

Tabell 5 Gasutveckling i en 380 kV krafttransformator efter passivering[19] 

Vätgas är inte den enda gasen som kan öka efter tillsättning av Irgamet 39. I andra fall 

upptäcktes det att även kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och olika kolväten ökade i 

koncentration. Även i dessa fall blir DGA svårare då uppkomsten av dessa gaser inte 

nödvändigtvis härrör ifrån reaktioner i transformatorn. 

I en studie från 2015, visade det sig också att Irgamet 39 är som effektivast när den tillsätts i 

en helt ny transformatorolja. Tillsätts Irgamet 39 i ett tidigt skede av transformatorns brukstid 

har den också en viss effekt, men om det redan har bildas mycket kopparsulfid så minskar 

Irgamet 39 effektivitet [26]. 

6.7 Avsvavling 
Ett annat sätt att angripa problemet med DBDS är att avlägsna svavlet från oljan. Denna 

process kallas för avsvavling och är i princip densamma som för regenerering av oljan. I figur 

24 visas en schematisk bild av hur regenerering går till enligt ABBs metod. [27] 

 

Figur 24 Regenerering Källa ABB 

1. Oljan pumpas från transformatorn. 

2. Oljan värms till lämplig temperatur. 

3. Oljan filtreras genom blekjord. 

4. Oljan passerar genom ett filter med avgasare. 

5. Oljan leds tillbaka till transformatorn genom expansionskärlet. 

Denna process måste upprepas ett antal gånger för att resultatet skall bli tillräckligt bra. 

Kostnaden för en regenerering presenteras i tabell 6. Man beräknar att avsvavling tar ca 50% 

längre tid och därmed ökar kostnaden med motsvarande summa. 
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Tabell 6 Priser från december 1012 

Oljemängd Spänningsnivå Oljebyte Regenerering Avsvavling 

10m3 130 kV 354.000 kr 250.250 kr 375.375 kr 
20m3 130 kV 685.000 kr 368.500 kr 552.750 kr 
30m3 130 kV 1.005.300 kr 525.000 kr 787.500 kr 
40m3 230 kV 1.325.000 kr 643.000 kr 964.500 kr 
50m3 400 kV 1.656.000 kr 788.000 kr 1.182.000 kr 

 

I denna tabell ingår inte kostnaden för driftstopp. Regenerering och avsvavling kan 

genomföras med en spänningssatt transformator, medan för oljebytet måste transformatorn 

vara tagen ur drift. Avsvavling och oljebyte är de metoder som anses vara de mest effektiva, då 

inga haverier har inträffat i transformatorer som har behandlats med dessa metoder fram tills 

2012.[19] 

6.8 Byta eller renovera Transformator 
En transformator är en substantiell ekonomisk investering, en 230 MVA transformator till 

exempel kostar omkring 20 miljoner kronor, och den beräknade drifttiden är ungefär 40 år. 

Efter denna tid är transformatorns delar utslitna och förlusterna i transformatorn kommer att 

öka Investeringar som gör i en transformator måste ställas i relation till transformatorns ålder. 

Om den beräknade drifttiden börjar lida mot sitt slut, kan det därför vara aktuell att 

tidigarelägga bytet till en helt ny transformator. Att renovera transformatorn är ett annat 

alternativ, då det tar kortare tid att renovera en transformator än att tillverka en helt ny. Det 

är däremot inte nödvändigtvis mera ekonomiskt att renovera en transformator, då 

kostnaderna kan bli väldigt höga. Främst på grund av transportkostnaden, då en GSU 

transformator kan vara väldigt stor, uppemot 90 ton, och kräver speciella fordon för att flyttas 

till en fabrik som kan linda om transformatorn. Därför är det vanligare att man köper en helt 

ny transformator. 

7. Transformator T12 och T23 
En kraftstation hade två identiska GSU transformatorer, T12 och T23, som finns beskrivna i 

tabell 7. T12 havererade hösten 2015 på grund av en intern kortslutning som härleddes till 

kopparsulfid-avlagringar i lindningarna. Av dessa två transformatorer hade T12 lägst 

belastning med, vanligtvis, bara en matande generator. T23 hade högre belastning då den 

matades av två generatorer. Här presenteras en handlingsplan för den kvarvarande 

transformatorn T23, med stöd av det hittills presenterade materialet. 

Tabell 7 Transformatordata T23 

Tillverkningsår 1994 
Typ GSU 
Konstruktionstyp  Kärntyp 
Antal faser 3 
Frekvens 50 Hz 
Nominell effekt 230 MVA 
Högspänning 408 kV, 230 MVA 
HV BIL 1300 kV 
Lågspänning 1 16 kV, 115 MVA 
Lågspänning 2 16 kV, 115 MVA 

 

Under examensarbetet togs ett oljeprov från en systertransformator till den havererade T12  

som kunde skickas till analys på VP Diagnose. Provtagningen, som visats i figur 11-14 och två 
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olika provmetoder användes till DGA. Dessa två prover visas i figur 14 och bestod av en 

glasspruta som refereras i analysen som prov 107741 och en glaskula som kallades 107740. 

Resultaten från analysen finns som Bilaga 1 och 2.  

7.1 Analysen 
Det första steget, när analysen var klar, var att se om det hade skett någon förändring i DBDS-

koncentrationen. I Nynäsoljor från den aktuella tiden, var DBDS-halten 200ppm. I analysen 

ser man att den har minskat till 58 ppm (sid.3). Det finns heller inget fritt koppar i oljan, vilket 

kan betyda två saker. Antingen att det inte frigörs någto koppar i dagsläget eller att bildandet 

av kopparsulfid går så fort att det inte lämnas något fritt koppar i oljan. Den minskade DBDS-

halten tyder på att det redan har bildads kopparsulfid i lindningarna under ett tidigare skede. 

Dessutom så tyder den höga koloxidhalten på åldring av kraftpapperet vilket stämmer med 

driftförhållanden för denna GSU. Irgamet 39 har inte tillsatts i denna transformator, vilket 

stämmer väl överens med de erhållna resultatet. Efter detta så undersöktes DGA -resultaten. 

Här visade det sig att de två provtagningsmetoderna visade lite olika resultat. Anledningen till 

detta är okänd och för att undvika eventuella misstolkningar så analyserades båda resultaten. 

7.2 Duvals triangelmetoden 
För att kunna tolka resultaten på ett tillförlitligt sätt valdes Duvals triangel som 

tolkningsmetod. 
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Prov 107740 (Glaskula) 

Axel Ämne Koncentration [ppm] 
X C2H2 <0,1 
Y C2H4 2,9 
Z CH4 20 

 

𝑋 =
0 ∗ 100

1,8 + 20
= 0% 

𝑌 =
2,9 ∗ 100

2,9 + 20
= 12,66% 

𝑍 =
20 ∗ 100

2,9 + 20
= 87,33% 

Dessa värden plottades sedan i Duvals triangel och resultatet visas i figur 25. 

 

Figur 25 DGA-analys för prov 107740 

För att kontrollera att de två proven inte divergerar ifrån varandra så upprepades proceduren 

med prov 107741. 

Prov 107741 (Glasspruta) 

Axel Ämne Koncentration [ppm] 
X C2H2 0,2 
Y C2H4 1,8 
Z CH4 23,1 

 

𝑋 =
0,2 ∗ 100

0,2 + 1,8 + 23,1
= 0,8% 

𝑌 =
1,8 ∗ 100

0,2 + 1,8 + 23,1
= 7,17% 

𝑍 =
23,1 ∗ 100

0,2 + 1,8 + 23,1
= 92,03% 
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Resultatet för detta prov visas i figur 26.  

 

Figur 26 DGA för prov 107741 

Linjerna skär varandra i området T1, vilket enligt tabell 3 tyder på en hotspot som är kallare 

än 300°C. Detta gäller för båda proven och kan således antas vara ett korrekt resultat. 

 

8. Slutsats 
När man har att göra med en transformator som man misstänker innehåller olja med DBDS, 

så är det absolut första steget att man tar ett oljeprov. Detta prov analyseras då för att dels 

fastställa om oljan är korrosiv, men även för att se hur mycket DBDS som finns kvar. Den 

tillhörande DGA används sedan för att fastställa om man  har problem med hotspots, 

koronautveckling eller ljusbågar. Om det visar sig att man har DBDS i oljan, men 

koncentrationen inte har ändrats sedan transformatorn har tagits i drift, så är det initiala steget 

att tillsätta till exempel Irgamet 39. Detta kommer att motverka bildandet av kopparsulfid och 

kommer även att tillhandahålla en indikator om något förändras i transformatorn. Det vill säga 

att om passivatorn minskar i koncentration, mer än den initiala minskningen när den lägger 

sig på kopparlindningen, så händer det något mer inuti transformatorn. Minskningen kan tyda 

på hotspots, där Irgamet 39 helt enkelt bryts ner. Tillsättandet av Irgamet 39 kommer inte att 

lösa problemet i sig, men kan ge en andrum att planera för andra åtgärder, såsom avsvavling, 

oljebyte eller transformatorbyte.  

Om det visar sig att DBDS koncentration har minskat avsevärt så bör man i första skedet se 

över avledarnas skyddsklass. Att minska risken för att utsätta transformatorn för transienter 

är det säkraste sättet att skydda transformatorn. Detta beror på att isolationsförmågan har 

minskat och transformatorn då inte längre kan skydda sig själv ifrån överspänningar i samma 

utsträckning som när den var ny. Att minska avståndet mellan systemets TOV och 

skyddsnivån, se figur 21, minskar risken för ett haveri. För att genomföra detta steg bör man 

även se över hur långt ifrån transformatorn dessa avledare befinner sig och, om möjligt, 

minska det elektriska avståndet transformator-avledare-jord, genom att se till att avledaren är 

monterad så när transformatorn som möjligt. 
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Nästa steg är att avgöra vad som är lämpligast av avsvavling eller oljebyte. Faktorerna som 

spelar in där är kostnad, redundans och ställtid. Har man en enhet som man förväntar sig ha 

kvar under en längre tid, kan det vara av intresse att byta olja helt och hållet. Om ett sådant 

byta kan ske i samband med planerat underhåll eller om man har en annan transformator, som 

kan tas i drift under tiden, anser jag att det är den bästa metoden, förutsatt att det inte finns 

indikationer på att det redan har bildats mycket kopparsulfid. Om det däremot är så att det 

inte finns någon reservtransformator, eller att anläggningen inte kommer att ha ett längre 

driftstopp, så är avsvavling ett vettigt alternativ. 

För en förhållandevis ny transformator kan det vara aktuellt med en renovering. Denna 

bedömning måste ske utifrån den enskilde transformatorn, då varje fall är unik i sig. Men om 

man misstänker att lindningarna är i dåligt skick, så är det att rekommendera så att man inte 

har ett oförutsett driftstopp på anläggningen. 

Den slutgiltiga lösningen, men också den dyraste, är att byta ut hela transformatorn. Denna 

bedömning måste ske från fall till fall och bedömas utifrån förutsättningarna för den specifika 

utrustningen. Om man till exempel har en transformator, som man förväntas byta inom de 

närmaste åren, så är det inte alltid ekonomiskt att sätta in en åtgärd som kostar  

1-2 Mkr. Då kan det löna sig att tidigarelägga bytet av transformatorn och under tiden nöja sig 

med att sätta in avledare och övervaka utrustningen. 

I figur 25 visas en schematisk bild av hur jag har tänkt mig att man kan adressera problemet 

med DBDS och kopparsulfid. 

8.1 Transformator T23 
Analysen av provresultaten gav följande svar: 

1. DBDS-halten i oljan har minskad avsevärd 

2. Inget Irgamet 39 finns i oljan 

3. Det finns inget fritt koppar i oljan 

4. Höga halter av CO2/CO tyder på nedbrytning av kraftpapperet 

5. Det finns hotspots 

Med denna information skulle jag rekommendera att i första hand byta avledarna på 

transformatorn. Detta med stöd av att det med högsta sannolikhet finns stora ansamlingar av 

kopparsulfid och att kraftpapperet troligtvis har tappad en stor del av sin isolationsförmåga. 

Detta byte kan ske utan att ta stationen ur drift, om det planeras under en tid då 

vattenmängden är så låg att enbart två av de tre aggregaten är i drift,  eftersom den renoverade 

transformatorn redan är på plats. Med tanke på att denna transformator har hälften av sin 

förväntade drifttid så ser jag det lämpligt att planera för ett oljebyte. Detta i samband med att 

installera nya avledare bör minska riskerna för ett kopparsulfidrelaterat haveri till acceptabla 

nivåer. Däremot kan dessa åtgärder på inte garantera att ett sådant haveri inte inträffar, då det 

inte går att mäta eller på annat sätt undersöka i vilket skick lindningarnas isolationsförmåga 

är. 

Att tillsätta Irgamet 39 i detta skede anser jag inte vara av intresse, då allt tyder på att 

kopparlindningarna redan är kraftigt påverkade och Irgamet 39 således inte längre kan fylla 

sin funktion på ett tillfredställande sätt. Möjligen skulle man kunna tillsätta ämnet ur ett 

forskningsperspektiv och övervaka hur koncentrationen av Irgamet 39 och det kvarvarande 

DBDS ändras över tid. Detta ligger dock utanför detta arbete. 
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Figur 27 Förslag till handlingsplan för hantering av kopparsulfid 
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