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I eldistributionssystemet används alltfler anläggningsdelar och komponenter som utnyttjar SF6-gas som isolations- och brytmedia. Detta gäller såväl
hela ställverk som enskilda apparater med någon form av brytkammare.
Drift- och underhållskommittén inom Elverksföreningens Nätråd beslöt
därför 1994 tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur underhållsarbetet påverkas av komponenter med SFt-gas.
Leverantörerna hävdar ofta att behovet av underhåll kommer att minska
genom utnyttjande av SF6-tekniken. Anläggningarna har konstruerats för
att ge maximal tillgänglighet kombinerat med ett minimum av underhåll.
Komponenter i gasrummet behöver t ex ej underhållas så länge den tekniska livslängden inte överskrids. Eventuella underhållsinsatser sägs vara
begränsade till manöverdonen och kan dessutom minimeras genom att
utföras som tillståndsstyrt underhåll. Det är dessutom ofta mycket komplicerat att utföra underhållsarbeten inom SF6-kapslingen, ofta krävs utbyte av hela apparater eller system. Olika driftförhållanden, miljö och manöverfrekvens av apparater kräver olika tillsynsintervall. Genom att följa
tillverkarnas program de första åren och analysera resultatet av insatserna
kan i de flesta fall underhållsintervallerna förlängas.
Denna rapport redovisar arbetsgruppens synpunkter på SF6-apparaternas
underhåll och handhavande.

Uppdrag
Undersöka hur användandet av SF6-gas som isolationsmedia påverkat
underhållsarbetet och kostnader för både avhjälpande och förebyggande
underhåll. Undersökningen bör förutom tekniska och ekonomiska aspekter
även innehålla bedömning av SF-gasens miljöpåverkan. Gruppen skall
också följa upp DEFUs rapport och IEC-arbete i frågan.
Tillförlitligheten hos de olika komponenterna ska undersökas och om möjligt jämföras med konventionell teknik.

Arbetsuppgifter och frågeställningar
• Sammanställa i vilken typ av anläggningsdelar och komponenter som
SF6-gas används och undersöka användandet inom branschen.
• Undersöka vilka erfarenheter som olika företag har av dessa komponenter och behovet av olika typer av underhåll.
• Göra en bedömning av underhållskostnaderna för olika typer av komponenter och jämföra underhållsbehov och kostnader med luftisolerade
komponenter.
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Tryck: Karlens Tryck
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1. ALLMÄNT

1.

IEC Referenslitteratur 1634 "Användning och hantering av Svavelhexafluorid (SF6)
i ställverk och apparater".

M

• Upprätta underhålls- och driftinstruktion för olika apparater och anläggningar isolerade med SF^-gas.

Behovet av underhåll kommer att
minska genom utnyttjande av SF6tekniken.

S V E N S K A

E L V E R K S F Ö R E N I N G E N

A N L Ä G G N I N G A R

M E D

S F - G A S

A N L Ä G G N I N G A R

M E D

SF

- G A S

S V E N S K A

Arbetsgrupp

2. SAMMANFATTNING

Arbetsgruppen har bestått av:

Genomförd undersökning och bearbetning av enkät över SFé anläggningarna i landet visar följande;

Kjell-Ove Lindgren, Umeå Energi AB
Birger Eriksson, Svenska Elverksföreningen
Anders Holm, Vattenfall Utveckling AB
Gunder Pehrsson, Göteborg Energi Nät AB
Clas Nordberg, Stockholm Energi Elnät AB

Apparater och anläggningars utförande med SF-isolation har inneburit att
risken för kortslutningar med åtföljande ljusbågar i kopplingsutrymmena
praktiskt taget eliminerats eliminerats.
Drift- och underhållskostnaderna för SF6- anläggningar är ca 35 % lägre
än motsvarande kostnader för luftisolerade anläggningar. En mer generell
övergång till tillståndsstyrt underhåll skulle innebära en ännu större skillnad i kostnaderna.
Genom den ringa risken för kortslutning i gasrummet med genombränning eller öppnande av sprängbleck som följd föreligger mycket begränsad
risk för skador på människor och natur från utsläpp av heta gaser och dess
nedbrytningsprodukter.
Läckage har hitintills varit den mest frekventa felorsaken på SF-anläggningar, framförallt då i effektbrytare 12 - 24 kV och i nätstationsställverk.
De åtgärder som tillverkarna vidtagit -bl a dubblering av tätningar i
genomföringar till gasrummet - innebär troligtvis att problemet minimerats. En fortsatt regelbunden kontroll av gastrycket i apparaterna är dock
nödvändig.
Med anledning av inträffade läckageproblem är det önskvärt med en teknisk utveckling av genomf öringarna till gasrummet.
Enkätsvaren visar tydligt att flera läckage -framförallt
24 kV - har upptäckts före drifttagningen. Förbättrad
från fabrik är en nödvändighet.

i effektbrytare 12leveranskontroll

Leverantörer förutsätts ta hand om uttjänt utrustning för återvinnig av
bl a SF-gas.
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Apparater och anläggningars utförande med SF6-isolation har inneburit att risken för kortslutningar
med åtföljande ljusbågar i kopplingsutrymmena praktiskt taget
eliminerats.

...föreligger mycket begränsad
risk för skador på människor och
natur...
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3. REDOVISNING AV ENKÄT

Enkäten måste därför anses spegla
företagens erfarenheter av SF,
anläggningar.

Enkätsvaren omfattar följande anläggningstyper:
Ställverk 36-245 kV GIS-utförande
SF6-brytare i luftisolerade ställverk 36-245 kV
307 st (2 716 brytare)
Mellanspänningsställverk 12-24 kV SF6-utförande
1 783 st (~ 4 000 fack)
Nätstationsställverk 12-24 kV

Sammanfattning av enkätavsnittet "planerat underhåll"
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g 1 . Högspänning 36-245 kV.
Planerat underhåll
GIS-ställverk.
Service

För att på bästa sätt kunna lösa arbetsuppgifterna i uppdragsbeskrivningen
beslöt arbetsgruppen att genomföra en omfattande enkät bland Elverksföreningens medlemsföretag. Användarnas egna ställningstaganden till motionering, serviceintervaller samt erfarenheter av handhavande och inträffade fel m m borde kunna ge relevanta svar på åtminstone en del av frågorna i uppdragsbeskrivningarna.
Av 200 tillfrågade företag har 134 stycken ingående besvarat enkäten vilket
är en hög svarsprocent. Dessutom finns nästan alla nätföretag med mer än
10 000 kunder med bland de svarande. Enkäten måste därför anses spegla
företagens erfarenheter av SF6-anläggningar.
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Fig 2. Mellanspänningsutrustning 12-24 kV.
Planerat underhåll.
Service

En av frågorna i enkäten gällde planerat underhåll. Frågan ställdes med
avsikt att erhålla företagens åtgärder på skötselfunktionerna "Motionering", "Revision" samt "Översyn". Pga att gränserna mellan de tre aktiviteterna dels är svåra att fastställa, dels inte var definierade i frågeunderlaget,
så har många blandat ihop åtgärderna "Revision" och "Översyn". Gruppen har därför valt att redovisa de senare funktionerna som en funktion
benämnd "Service".
Figur 1-3 nedan redovisar företagens svar på skötselåtgärden "Service" för
GIS-ställverk 36-245 kV, SF6-brytarställverk 12-24 kV samt nätstationsställverk 12-24 kV i SF6-utförande.
Sammanställningen visar att för de två första anläggningstyperna finns en
viss ansats till service efter 4-6 år men att de klart övervägande antalet
företag inte utför någon eller mycket begränsad service. För nätstationsställverken visar utfallet att serviceinsatserna är näst intill obefintliga.
"Motionering" som framgår av figurerna 4-6 visar i princip på samma
förhållande. Av enkätsvaren framgår att de flesta nöjer sig med den motionering som erhålls av kopplingar i nätet.
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Planerat underhåll.
Service

öElkopplare
• Manöverdon

7.-8

9.-10
Intervall/år

11.-15

Vid behov Inget eller
ej angivet

E L V E R K S F Ö R E N I N G E N

E L V E R K S F Ö R E N I N G E N

A N L Ä G G N I N G A R

M E D

A N L Ä G G N I N G A R

S F - G A S

Fel i

Fig 4, Högspänning 36-241 kV.
Planerat underhåll GIS-ställverk.
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SF6ställverk

Felrapporteringen visar följande resultat.

BFrånskiljare
• Jordningskopplare
• Manöverdon
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I enkäten ställdes också frågor angående fel som inträffat i SF^-installatiöner allt sedan dess tillkomst för cirka 20 år sedan.
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Fig 5. Mellanspänningsutrustning 12-24 kV.
Planerat underhåll.
Motionering

Inre kortslutning har endast inträffat i ett fall enligt enkätsvaren. Detta
skedde i samband med driftsättningen av en 145 kVs anläggning. Ytterligare några företag har rapporterat "inre fel" dock felaktigt anser arbetsgruppen eftersom felen vid närmare undersökningar visat sig ha skett i kabelutrymmena utanför SF6-kapslingen.
Möjligheten att det kan inträffa en kortslutning i gasutrymmet har diskuterats sedan tekniken infördes. I ett luftisolerat ställverk finns möjlighet till
kortslutning av strömbanorna eftersom det rent fysiskt går att utföra en
sådan. SF6-apparaternas kapslingsgrad innebär att risken för kortslutning i
gasutrymmet minimerats kraftigt. Varje gasutrymme skall enligt norm
ändå förses med ett sprängbleck som brister vid en inre kortslutning med
åtföljande tryckökning. I enkätsvaren finns ingen rapport om öppnade
sprängbleck efter inträffade inre kortslutningar.
17 fel rapporterade från 111 fack fördelade på följande orsak:
Antal fel

Gasläckage

Felorsak

Gasrum(3); tryckackumulator (1); kabelanslutning (5)
Hjälpkontakt
Länkarm (1); otät backventil(3); pumpmotor (1); motkon-

Mekaniska fel

Luftisolerade ställverk 36-245 kV med effektbrytare för SF6
Inget eller ej
angivet

80 fel rapporterade från 318 st brytarfack.
Feltyp

Intervall/år

Antal fel

Gasläckage

Fig 6. Nätstationsställverk. Planerat underhäll.
Motionering

Kondens
Övrigt

4

Felorsak

Densitetsvakter (32); O-ringar (7); ej specificerat (9)
Antipump relä (1)
Vattenfyllda densitetsvakter (6)(Tillhör ej SF6-systemet)
Tryckfall vid kyla (4)

Luftisolerade ställverk 12-24 kV med effektbrytare för SFe

242 fel rapporterade från ~2 700 brytarfack
Feltyp

Gasläckage
Mekaniska fel

koppling
Intervall/år

Inget eller
ej angivet

Antal fel

fat i ett fall.

I enkätsvaren finns ingen rapport
om öppnade sprängbleck efter inträffade inre kortslutningar.

GIS ställverk 36-245 kV
a Brytare
• Manöverdon

Inre kortslutning har endast inträf-

Felorsak

O-ringar (88); densitetsvakt (4); ej specificerat (79)
Strömställare (1); hjälpkontakter (6)
Gränslägen (17); defekta poler (25); spärrfjädrar (17);
axelbrott (1); förflyttningsdon (2); friutlösning (1)
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Nätstationsställverk 12 - 24 kV

82 rapporterade fel från 1 783 ställverk.
Feltyp

Gasläckage

Mekaniska fel

Antal fel

Felorsak

Ej specificerat (24); O-ringar (8); tändstift (2); kabelanslutningar (20)
Hjälpkontakt (1); strömrelä (1); överslag anslut (1); kapacitiva spänningsgivare (1); säkringstub (1);
Densitetsvakt (4); manöverdon (5); genomföringsisolatorer (2); förregling (3); bultar till kabelanslutning (4); fjäd-

Dessutom har 50 st ställverk blivit utbytta under åren av leverantören i
stället för att man åtgärdat felen; 3 st mekaniska fel; 46 st läckage och 1 st
elfel.

Sammanfattning av enkätavsnittet "fel"
Kortslutning i gasutrymmet med åtföljande ljusbåge har rapporterats i
endast ett fall i undersökningen - ett 145 kV GIS ställverk - i alla de övriga
utförandena finns inga inre fel som förorsakat ljusbågar rapporterade.
Detta trots att enkäten redovisar ett stort antal läckage vilket inneburit att
anläggningarna periodvis drivits med ett reducerat övertryck.

Slutsatsen måste bli att SF6-anläggningarna - framförallt då de helkapslade GIS-ställverken och nätstationsställverken - är mycket kortslutningssäkra i det kapslade utrymmet. Enkätens stora omfattning verifierar detta. Tekniken har medverkat till att ställverken blivit mycket
personsäkra och att inre ljusbågsfel reducerats till ett minimum.

Fel i SF6-ställverk består huvudsakligen annars av läckage och mekaniska fel.

Fel i SF6-ställverk består huvudsakligen annars av läckage och mekaniska
fel. Läckagen inträffar huvudsakligen i genomföringar för axlar och kablar.
O-ringar och brytarpoler noteras som stora felkällor i sammanställningen
framförallt för 12-24 kVs området. Även de gasläckage som angetts under
beteckningen "ej specificerat" kan sannolikt hänföras till dessa komponenter. I en del av svaren anges "läckagen åtgärdade under garantitid" eller
liknande. Vilket tyder på att flera av dessa fel upptäckts och åtgärdats redan i leveranskontrollen. Sannolikt är antalet läckage och fel i tätningarna
fler än vad sammanställningen visar.
Erfarenheterna från andra teknikområden har visat att det är mycket svårt
att täta en genomföring i ett kärl innehållande gas eller vätska och svaren
visar att detta gäller även för SF6-apparater. Läckagen har åtgärdats - enligt
uppgift från de svarande - med nya och dubblerade O-ringar. Det finns
ingenting i svaren som pekar på att nya läckage uppstått efter åtgärden.
Frågan är om man löst problemet för gott med denna åtgärd eller om man
enbart har skjutit dessa tidsmässigt framåt. Periodiserad (täta) avläsning av
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gastrycket är därför en nödvändighet för att bevaka detta. Återkommer
läckagen innebär det en ökande och kostsam underhållsverksamhet för
nätägarna framförallt i en åldrande anläggning.
Tärningarna svarar för en mycket stor andel av de rapporterade felen Fabrikanten bör ta initiativ till utvecklingen av bättre konstruktioner för
genomföringar. Visionen bör vara att finna lösningar som ej kräver håltagning i gasrummen vilket torde vara bästa och kanske enda förutsättningen
för helt täta apparater.
Läckage på SF6 brytarna 12-24 kV har förekommit hos alla fabrikat.
Största antalet fel har ABBs typ HPA 12-24. För nätstationsställverken
gäller samma sak och här är det fabrikat Merlin-Gerin typ R M6 som står
för de flesta läckagen. Båda typerna är marknadsledande inom respektive
anläggningstyp. Företagen har till utredningen redovisat planerade eller
redan utförda konstruktionsändringar som reducerar (eliminerar) dessa fel.
Ovan omnämnda tillverkares redovisning av utförda åtgärder framgår av
bilaga 1-2.
Jämförelsen av felfrekvensen mellan ställverk utförda med SF6-isolation
och luftisolation är svår att göra eftersom det inte finns någon liknande
enkät för de senare.
Läckagen är givetvis specifika för SF6-ställverken. Inkapslingen av poler,
kontakter m m i SF6-anläggningarna borde dock innebära en betydligt
lägre felfrekvens än motsvarande apparater i luftisolerade ställverk eftersom dessa är utsatta för miljöangrepp på ett helt annat sätt.
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Kontroll av b.-yta re innebär:

4. REKOMMENDATIONER FOR UNDERHALL
Allmänt
Med underhåll menas åtgärder för att bibehålla en anläggning i funktionsduglighet och föreskriftsenligt skick.

• Kontroll av frånslagsmekanism
• Kontroll av värme i manöverdon
• Kontroll av räkneverk och räkneverksinställning
• Provmanöver T I L L - F R Å N
Kontroll av frånskiljare innebär:

Begreppet underhåll delas in i avhjälpande underhåll som sätts in när ett
fel eller skada redan har uppstått och förebyggande underhåll som sätts in
för att vidmakthålla en viss livslängd för en anläggningsdel.
Förebyggande underhåll delas in i tillståndskontroll, översyn och revi-

« Provmanöver SLUT-ÖPPNA
• Motorgångstider jämförs
• Kontroll av kontaktrörelsens ändlägen till exempel genom inspektionsfönster
Kontroll av jordningskopplare innebär:

Tillståndskontroll är en mycket viktig del och skall vara det underlag som
dimensionerar omfattning och intervaller av det förebyggande underhållet.

• Provmanöver SLUT-ÖPPNA
• Motorgångstider jämförs
Kontroll av snabbjordare innebär:

Översyn och revision utförs endast
i mån av behov och baseras på resultat från tillståndskontrollen.

Översyn och revision utförs endast i mån av behov och baseras på resultat
från tillståndskontrollen.
Skillnaden mellan översyn och revision är att översyn kräver viss demontering medan revision kräver fullständig demontering av anläggningsdelen.
Numera anser man att för vissa apparater behöver en revision aldrig göras
under hela apparatens livslängd, men en översyn kan göras efter ett antal
år. Alla åtgärder är dock helt beroende av vad tillståndskontrollen givit för
resultat.
Högspänningsapparater 36 - 245 kV

GIS-ställverk inomhus:
Av nedanstående tabell framgår ett exempel från en tillverkare på vilken
typ av underhåll som rekommenderas att utföras samt med vilka intervaller.
Brytare

Frånskiljare

Kontroll

Kontroll
Kontroll
Revision

Kontroll

Årligen

Efter x st kortslutningsbrytningar
Efter x st mekaniska kopplingar

Jordn.koppl

Snabbjordare

-

Kontroll

Kontroll

Kontroll
Kontroll
Kontroll
Kontroll

Revision av brytare utförs efter:
• 2 000 kopplingar eller vid överskridet gränsvärde för ackumulerat Ifc2t
Revision av frånskiljare utförs efter
• 1 000 kopplingar eller när kontroll visar på behov
Revision av jordningskopplare utförs efter
• 1 000 kopplingar eller när kontroll visar på behov

• 2 000 kopplingar eller när kontroll visar på behov
• Efter varje slutning där snabbjordslutning blivit utsatt för kortslutningsUtomhusapparater med SF6-gas:
Normalt skall tillverkarens anvisningar och rekommendationer beträffande underhållsinsatser följas.
Av nedanstående tabell framgår hur en användare sköter sitt underhåll på
SFfj-brytare för 145 kV.
Före driftsättning
2>,

Revision

Översyn

Efter fullt antal kortslutningsmanövrer

3 år 6 år

Revision

Revision

Revision

Gastryckskontroll
Revision

Revision

Kontroll av SF6-gas innebär:

•
•
•
•

• Motorgångstider jämförs

Revision av snabbjordare utförs efter:

Normalt skall tillverkarens anvisningar och rekommendationer beträffande underhållsinsatser följas.

S^-gas

• Provmanöver SLUT-ÖPPNA

av gastryck
av fukthalt
av täthetsvaktens funktionsgräns
av PD-nivå med exempelvis aukustisk metod

Revision

X

X

Gastrycksavläsning
Kontroll av manöverdon
rengöring ev smörjning.
Manöver TILL/FRÅN
Brytarkammarrevision
med hastighetskontoll,
stickprov
Brytarkammarrevision med
hastighetskontroll

x

Normalt skall tillverkarens anvisningar och rekommendationer beträffande underhållsinsatser följas.

SVENSKA
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Sammanfattning

Normalt skall tillverkarens anvisningar och rekommendationer beträffande underhållsinsatser följas.

Ovanstående rekommendationer är exempel på anvisningar från några
fabrikanter och användare. Anvisningar från andra fabrikanter och användare innebär andra rekommendationer. Redovisningen av vår enkät fig 1-6
på sid 9-10 visar hur branschen anser att underhållet skall bedrivas dvs
minimalt. Utfallet kan bero på fler saker t ex att

Underhållsschema
Åtgärd

Före driftsättning

Intervall

5 år
Gastryckskontroll

x

10 år

Kontroll av manöverdon. Manöver T/F
Manöverdon rengöring ev smörjning
Översyn av manöverdon/smörjning

Manövrer

Efter fullt antal
kortslutningsmanövrer

5 000 10 000

x

Brytkammarebyte
med hastighetskontroll

x

x

X

x
x

Gasisolerade ställverk 12 -24 kV för nätstationer
Normalt skall tillverkarens anvisningar och rekommendationer beträffande underhållsinsatser följas.
Ett exempel på hur en tillverkares underhållsinstruktioner är utformad för
ovanstående typ av ställverk framgår av följande.

Fett får inte tas bort från mekanismerna vid en rengöring utan att
nytt fett påförs.
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Apparater i GlS-utförande för 12 - 24 kV

Nedanstående tabell visar ett exempel från en tillverkare på vilken typ av
underhåll som rekommenderas och med vilka intervaller.

Komponenterna i SFe-tanken är inte
tillgängliga och är konstruerade för
att fungera under anläggningens

A N L Ä G G N I N G A R

Underhåll
Komponenterna i SF6-tanken är inte tillgängliga och är konstruerade för
att fungera under anläggningens livstid. Tanken är av stål som är behandlad med korrosionsbeständig grundmålning och täckfärg.
Manövermekanismerna är placerade under frontpanelen och är lätt tillgängliga för inspektion och eventuellt utbyte. Mekanismerna är utförda
med en korrosionsskyddande hinna och smorda från fabrik för ställverkets
livslängd. Under extrema förhållanden kan dock rengöring och uppsmörjning vara nödvändigt. Fett får inte tas bort från mekanismerna vid en rengöring utan att nytt fett påförs.
Periodisk kontroll
För att erhålla någon form av erfarenhet av denna relativt nya teknik föreslås dock att en test utförs vart femte år. Det är då lämpligt att göra ett
funktionsprov av brytare, relä och utlösningsmekanism

- användarna bedömer utifrån erhållna erfarenheter och har funnit branschens rekommendationer överdrivna. Tillståndsstyrt underhåll råder
- användarna är osäkra pga motstridiga uppgifter från fabrikanterna
- felaktiga indata i svaren pga att man svarat utifrån vad man tror att frågeställaren vill ha.
Oavsett orsaken till utfallet bör utvecklingen av de enskilda apparaterna
och ställverken med SF6-isolation styras in mot underhållsfritt eller tillståndsstyrt underhåll. Framförallt gäller detta för manöverdonen. Fabrikanterna borde dessutom påbörja klassificering av anläggningar och apparater med beteckningarna "low maintainance (lågt underhåll)" och "no
maintainance (underhållsfritt)" begrepp som idag används alltmer i internationella standardiseringssammanhang.

Gruppens rekommendationer är att man tillsvidare följer fabrikanternas rekommendationer men att man med vunna erfarenheter styr in
mot tillståndsstyrt underhåll. Dessutom - med erfarenhet från enkäten
- hör kontroll av gastrycket för hela spänningsområdet utföras minst en

gåMg^erår.
Tillverkarna uppmanas dessutom att verka för att ytterligare provning
och forskning genomföres med mål som leder till att garantier kan
lämnas för att apparater och speciellt manöverdon är underhållsfria.
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5. EKONOMI SF6/LUFTISOLATION
Allmänt
Kostnaden för anskaffning av en anläggning är normalt bara en del av de
totala kostnaderna under hela anläggningens livslängd. Övriga delar av
kostnaden utgörs av årliga kostnader för drift, underhåll, förluster och
avbrott. Vid utformning av anläggningen måste hänsyn tas till alla dessa
faktorer så att summan av delkostnaderna under livslängden minimeras.
Detta betraktelsesätt innebär att lägsta möjliga livslängdskostnad, LCC,
Life Cycle Cost, eftersträvas.

Förutsättningar
En livslängdskostnadsberäkning tillgår så att alla delkostnader under anläggningen livslängd bestäms, varefter nuvärdet av kostnaderna beräknas.
Därefter minimeras nuvärdet av kostnaderna för olika alternativ.
Nuvärdessumman av lika stora årliga kostnader beräknas genom diskontering med faktorn

Där r är räntan och n antalet år. Eftersom inflationen påverkar kalkylerna
måste den beaktas. Detta sker enklast genom att en realränta används i de
fall alla kostnaderna i kalkylen påverkas lika mycket av inflationen.
Anläggningarnas livslängd kan antas vara lika för båda typerna av ställverk.
Man bör naturligtvis eftersträva en lång livslängd för ställverksanläggningar t ex 30-35 år.

Drift- och underhållskostnader
Vid bedömning av framtida DoU-kostnader bör man inte som hittills
räkna med procentsatser av nuanläggningsvärdet. I stället bör DoU-kostnaderna analyseras utifrån verkligt behov.
Kostnader för drift varierar ofta mycket litet mellan olika anläggningstyper. Dessa kostnader torde därför kunna försummas vid jämförelse mellan
olika alternativ.
Underhållskostnaderna är en viktig delpost. Behovet av underhåll varierar
under anläggnings livslängd. För luftisolerade ställverk kan kostnaderna
för underhåll uppgå till en stor del av nyanläggningskostnaden. För SF6ställverk uppges ibland underhållskostnaderna vara så gott som obefintliga.
Livslängdskostnaden kan minimeras om underhållsproblematiken beaktas
redan vid upphandlingen. Detta sker bl a genom val av lämpliga konstruktioner. Tillverkarna måste kunna ange vilka underhållsåtgärder som behövs
för deras ställverk och hur ofta de bör utföras.
Underhållet styrs av föreskrifter, normer och anvisningar. Tillståndskontroll består av inspektion och besiktning. På grundval av tillståndskontrollen görs revision. Dessa begrepp definieras enligt följande:
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Inspektion avser en rutinmässig undersökning med användning av syn,
hörsel, lukt och känsel så långt detta är möjligt utan att anläggningen tas ur
drift. Till inspektion kan även hänföras vissa enkla rutinmässiga funktionsprov som mätningar, avläsning av gastryck och dylikt. Inspektion skall
protokollföras. Arbetet utförs av en person.
Besiktningen avser en grundlig undersökning innefattande bland annat
funktionsprovning, mätning och provtagning. Besiktning omfattar även
inspektion. Besiktning skall protokollföras. Arbetet utförs av två personer.
Revision avser en grundlig, ofta i tid planerad översyn med samtidig reparation och underhåll av apparat. Arbetet utförs av två personer.
Rekommenderade tidsintervall för åtgärderna avseende luftisolerade ställverk redovisas i EBRs publikation U5:91.
Motsvarande värden för SF6-ställverk saknas. Dessutom gäller att dessa
stationer ofta inte är utsatta för stora påfrestningar. Revisionen omfattar en
begränsad mängd åtgärder.
I samband med utarbetande av ny EBR-standard för nätstationer 1992
gjordes en detaljerad undersökning av skötselkostnaderna för stationer
utförda dels med SF6 ställverk och dels med luftisolerat sådant.
Förutsättningarna byggde på ovanstående aktiviteter samt EBRs kostnadskatalog. Resultatet framgår av nedanstående tabeller och visar på ca 35 %
lägre kostnad för nätstationer med SF6 utförandet.

Luftisolerade ställverk
Arbete
Inspektion
Besiktning
Revision

Intervall, år

:

Tid per gång, min

i

Kostnad per år, kr

s

Gasisolerade ställverk
Arbete
Inspektion
Besiktning
Revision

Intervall, år

Tid per gång, min

K

i

Kostnad per år, kr
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6. EXEMPEL PA DRIFTINSTRUKTION FOR
HÖGSPÄNNINGSSTÄLLVERK
6.1 GIS-ställverk 36-245 kV
Allmänt
Denna instruktion behandlar dels GIS-ställverkens handhavande under
normal drift och dels de åtgärder som skall vidtas vid störning eller onormala förhållanden som fordrar manuellt ingripande.
SF6-gasens egenskaper

Ren svavelhexafluorid (SF6-gas) är helt giftfri. Renhet från giftiga biprodukter fastställs genom normenliga kontroller.
Flytande SFe-gas är kall (- 63° C)
och ger köldskador vid hudkontakt.

Utläckande gas samlas därför i lågt
placerade utrymmen.

A N L Ä G G N I N G A R

S F - G A S

Flytande SF6-gas är kall (- 63° C) och ger köldskador vid hudkontakt.
I samband med ljusbågsutveckling sönderdelas gasen varvid giftiga produkter bildas. Bland de giftiga gaserna finns alltid starkt illaluktande gaser,
varför vid läckage varning erhålls långt under farliga koncentrationer.
SF6-gasen är cirka fem gånger tyngre än luft och utläckande gas samlas
därför i lågt placerade utrymmen. Den totala gasmängden i ett ställverk är
mycket liten i förhållande till lågt placerade rumsvolymer. Gasen är syreundanträngande, dvs kvävande koncentration uppstår eventuellt endast
inom en liten höjd över golvet. Observera dock kabelgravar och lägre
utrymmen.
SF&-gasen har två till tre gånger bättre isolationshållfasthet än luft och
konstruktionen klarar därför normala driftspänning även vid atmosfärstryck (0,098 MPa) på SF^-gasen.
SF6-gassystem
Schema, beteckningar

Schema över gassystemet med gasrumsbeteckningar, drifttryck, ventiler
m m skall framgå av instruktionspärmen för respektive station.
Åtgärder vid onormalt tryck
Larmnivå 1
Denna nivå indikerar att det är dags att fylla på gas i aktuell sektion. Driften fortgår som vanligt under tiden. Vid enfaskapslat ställverk kontrolleras
med densitetsmätare vilken fas som ger signal.
Larmnivå 2

Då denna larmnivå passeras skall den aktuella sektionen göras spänningslös så snabbt som möjligt.
För berörda brytarsektioner indikerar denna signal att densiteten nu passerat den nivå vid vilken b rytaren är typprovad. En automatisk blockering av
såväl tillslag som frånslag har skett.
Orsaken kan vara att man dröjt med påfyllning av gas trots signal från
larmnivå 1 eller att det rör sig om en stor läcka.
Läckage

Om det föreligger problem att i en sektion bibehålla normalt tryck föreligger
sannolikt läckage. Förhållandet indikeras av densitetsvakt eller tryckmätare.
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Läcksökning

Läckage lokaliseras med hjälp av gasdetektor. Handhavandet av gasdetektorn skall framgå av instruktion medföljande mätutrustningen.
Reservgasflaska

Två reservflaskor skall finnas tillgängliga. Efterfyllning görs endast från en
flaska i taget. Flaska som tillförs depån skall vara försedd med sådan märkning att det klart framgår att flaskan innehåller svavelhexafluoridgas vars
kemiska beteckning är SF6. Den outnyttjade reservflaskans tryck kontrolleras en gång per kvartal såvida den inte ersatts under denna period. Tryck
och datum för kontrollen noteras på en bricka som anbringas på flaskan.
OBS! Flasktrycket skall vara minst 0,6 Mpa när fyllning av gasutrymmet
påbörjas.
Manövrering

Lokal manövrering av apparater sker normalt enligt följande:
Brytare, frånskilj are och jordningskopplare manövreras från kontrollrumUtöver dessa normala manövermöjligheter finns möjlighet att manövrera
apparaterna även från kontrollskåp i GIS-rummet.
Brytare, frånskilj are och jordningskopplare kan dessutom som nödåtgärd
manövreras mekaniskt med respektive manöverdon.
Drifttillsyn

Rondning bör ske en gång per månad.
GIS-rummet
Rumstemperatur

Temperaturvakten skall vara inställd så att minimum + 10 °C erhålls i
rummet vid normala yttre temperaturförhållanden. Vid extrema utomhustemperaturer eller vid fel på värme- och ventilationsanläggningen tillåts
inom inomhustemperaturen att sjunka till - 25 °C eller stiga till + 40 °C.
Renhållning

Kravet på renlighet vid arbeten i kapslingar är stort. Som ett led i hög
reparationsberedskap skall renhållningen vara noggrann och renligheten,
främst på golvet, hållas på hög nivå.
Rapportering

Störningar och onormala förhållanden som kan inverka på GlS-ställverkets drift rapporteras i normal ordning till driftinstanser.
Beskrivning

Ingående beskrivningar av anläggningarna skall finnas i pärmar som sammanställts av respektive tillverkare. En uppsättning sådana pärmar förvaras
i varje station.
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6.2 12-24 kV Gasisolerade ställverk i nätstationer
sai?it gas"solerade effektbrytare

Manövrering

Allmänt

Brytare, lastfrånskiljare, lastfrånskiljare med säkring och jordningskopplare manövreras mekaniskt med respektive manöverdon.

Denna instruktion behandlar handhavande av gasisolerade SF,, brytare 12 24 kV i luftisolerade ställverk och gasisolerade nätstationsställverk under
normal drift och dessutom de åtgärder som skall vidtas vid störning eller
onormala förhållanden som fordrar manuellt ingripande.
En fullständig sammanställning av hur SF6-gas skall behandlas vid olika
tillstånd framgår av IECs Technical Report no 1634, "Use and handling of
Sulphur hexafluoride (SFJ in high voltage switchgear and controlgear".
Handlingen finns översatt till svenska.
SF6-gasens egenskaper

Lokal manövrering av apparater sker normalt enligt följande:

Störningar och onormala förhållanden som kan inverka på GlS-ställverkets drift rapporteras i normal ordning till driftinstansen.
Drifttillsyn avseende gasövervakning

Tillsyn bör ske minst en gång per månad.
Rapportering

Störningar och onormala förhållanden som kan inverka på GlS-ställverkets drift rapporteras i normal ordning till driftinstanser.
Beskrivning

Se avsnitt 6.1.

En utförlig skötsel- och driftinstruktion av anläggningen, söm sammanställts av respektive tillverkare skall finnas i varje station.

SF6-gassystem
Åtgärder vid onormalt tryck

Åtgärder vid inre fel (ljusbågsfel)

Nätstationsställverk

Komponenterna i SF6-tanken är inte tillgängliga och är konstruerade för
att fungera under anläggningens livstid. Gastrycket i tanken är normalt ca
0,15 - 0,30 bar övertryck vid 20 °C. Ställverket kan antingen vara försett
med gastrycksindikator eller manometer.
Gastrycksindikator

Gastrycksindikatorn öppnar vid lågt tryck en normalt sluten kontakt.
Kontaktens tillstånd kontrolleras via två uttag på fronten med hjälp av
Ohm-meter. Kortslutning innebär normalt gastryck. Avbrott innebär
antingen fel på gastrycksindikatorn eller läckage. Trycket skall då kontrolleras med manometer på påfyllningspluggen. Ställverksleverantören kontaktas.
Manometer

Manometer är utrustade med en skala med ett grönt och ett rött fält. Om
manometervisaren står på grönt fält är ställverket driftklart. Om manometervisaren står på rött fält skall följande åtgärder vidtas
• kontroll av manometer
• läcksökning
• kontakt med ställverksleverantör
• eventuell påfyllning av gas
Läcksökning

Läckage lokaliseras med hjälp av gasdetektor. Handhavande framgår av
instruktion som medföljer mätutrustningen.
Effektbrytare

Gastrycket i en brytarpol på en SFf-brytare är normalt 2,5 bars övertryck
vid 20 °C. En densitetsvakt med larmkontakt visar övervakningstrycket.
• GRÖNT fält indikerar rätt tryck.
• GULT fält indikerar tillräckligt tryck för brytning av märkström
• RÖTT fält krävs att polen fabriksrenoveras

Leverantören skall kontaktas för omhändertagande av ställverket.
I övrigt skall reglerna i avsnitt 7 tillämpas.
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7. ÅTGÄRDER I SAMBAND MED HAVERIER
I SF6-ANLÄGGNINGAR
När ett material tillförs sådana stora energimängder som är aktuella vid ett
haveri med ljusbåge som följd bildas alltid mer eller mindre skadliga produkter. Dessa produkters sammansättning beror på vilka ämnen som varit
närvarande vid aktuellt tillfälle. Detta gäller generellt för alla typer av
material och isolationsmedier.
Vid haverier i luftisolerade ställverk bildas t.ex. saltsyra, olika clorider,
clorväteföreningar m.m. I vissa fall bildas även fosgener (ingår i nervstridsGenerellt gäller vid arbete i samband med "ljusbågshaverier" bl a följande:
• Ändamålsenliga skyddskläder och andningsskydd skall användas om risk
för kontakt med skadliga produkter föreligger. Denna risk föreligger
alltid vid sanering efter ljusbågshaveri och i de flesta fall när arbete bedrivs i och omkring den icke sanerade haveriplatsen.
• Om sanering utförs med dammsugare skall denna vara försedd med
finfilter.
• Filter från dammsugare och andningsskydd, dammsugarpåsar osv behandlas som miljöfarligt avfall.
Specifikt för SF6 gäller följande:
Allmänt:
Svavelhexafluorid (SF6) är en inaktiv, färglös, luktfri, icke brännbar
och icke giftig gas. Gasen är, vid
rumstemperatur, ca 5 ggr tyngre

Svavelhexafluorid (SF6) är en inaktiv, färglös, luktfri, icke brännbar och
icke giftig gas. Gasen är, vid rumstemperatur, ca 5 ggr tyngre än luft.
Om SF6- molekylerna tillförs tillräckligt med energi (exempelvis vid ljusbågshaveri) bildas diverse spaltprodukter. Dessa spaltprodukter är instabila och återbildas därför snabbt till SF6.
Sekundärreaktioner kan dock ge stabila föreningar mellan svavel, luft,
fluor och de ingående fasta materialen. En del av dessa produkter är giftiga
och/eller korrosiva.
Bland dessa ämne kan Tionylfuorid (SOF2) nämnas eftersom denna produkt har påvisats i sådana mängder vid ljusbågshaveri att den bör betraktas
som farlig. SOF2 har en karakteristisk lukt av ruttna ägg. Lukten framträder redan vid en mycket låg koncentration vilket innebär att gasen är självindikerande. Luktgränsen är ungefär lika med gränsvärdet för 8 tim/dag
exponering.
Bland övriga reaktionsprodukter kan bl.a. svaveldioxid och fluorvätesyra
nämnas.
De ingående metallerna (aluminium och koppar) kan reagera med svaveldioxid och fluorvätesyra varvid sulfider och fluorider bildas i pulverform.
Detta pulver (gråvitt) kan innehålla små mängder fluorvätesyra och absorberar lätt fukt. Det verkar därför uttorkande och frätande/irriterande på
hud, ögon och slemhinnor.
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Vid arbete i och omkring icke sanerad haveriplats gäller bl a följande:
• Utrym lokalen och vädra grundligt. Lukten av ruttna ägg kan fungera
som vägledning för att bedöma om lokalen är tillräckligt utvädrad.
• Personlig skyddsutrustning enligt "generellt" ovan.
• Om arbete måste utföras i innan lokalen är tillräckligt vädrad eller om
risk för att ovan nämnda pulver kan virvla upp vid saneringsarbetet
föreligger skall andningsskydd (halvmask) med filter för sura gaser användas.
• Filter från dammsugare och andningsskydd samt dammsugarpåsar m.m.
skall behandlas som miljöfarligt avfall.
• Damm som kommit i kontakt med huden skall tvättas av med mycket
vatten så snart som möjligt. Även i övrigt skall god hygien iakttagas.
• Leverantören av ställverket kontaktas för att ta hand om det havererade
ställverket
Ren SF6 är, som tidigare nämnts, en tung icke giftig gas som dessutom är
mycket reaktionsobenägen. Gasen, i sig själv, utgör således ingen direkt
risk för människan. Men eftersom gasen är tung tränger den bort luften
vilket bör beaktas i samband med läckage (viss kvävningsrisk i lågt belägna, trånga, utrymmen t ex kabelkanal).
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8. MILJÖFRÅGOR
Ren SF6-gas, egenskaper
Ren SF6-gas är färglös, luktfri, ogiftig och obrännbar. Gasen är en av de
stabilaste gaser som är kända. Vid rumstemperatur reagerar den inte med
några andra ämnen.
När SF6-gasen uppvärms sönderfaller den i mindre molekyler och slutligen
i atomer. Detta sönderfall börjar vid 1 200 °C, totalt sönderfall i atomer
har skett vid 2 700 °C och jonisation startar vid temperaturer över
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tillåtna temperaturen på ledare i en GIS under normal drift är mycket
lägre, är detta ett problem endast vid fel såsom varmgång i kontakter.
Emellertid bör man iakttaga försiktighet i närheten av GIS-anläggningar.
Om gas har läckt ut kan nedbrytning ske på varma metallytor såsom exempelvis värmeelement med värmetrådar eller andra strålningsvärmare.
Även värmealstrande aktiviteter såsom rökning, lödning, svetsning och
maskinkapning kan ge nedbrytning av gasen.
Vid brand dominerar de gaser som bildas av själva branden. SF6-gasens
bidrag är i detta sammanhang försumbart, då dessutom omblandningen på
grund av värmekonvektion blir mycket effektiv. Slutsatsen är:

Ren SF6-gas är giftfri. Prover med djur och människor visar att gasen kan
inandas utan några skadliga effekter, så länge som syrekoncentrationen är
tillräckligt hög.

Brand i en SF6 anläggning medför inga speciella utrustnings- eller handhavandekrav för Räddningstjänsten.

Gasen är ungefär fem gånger så tung som luft. Detta betyder att vid dålig
blandning med luft samlas gasen i lågt liggande utrymmen, till exempel
kabelkanaler eller i botten på behållare. Om en stor mängd gas samlas på
ett sådant ställe finns risk för kvävning på grund av brist på syre. Gasen
blandar sig långsamt med luften med hjälp av diffusion och konvektion,
och när den väl är blandad delar den sig inte igen.

En annan källa till nedbrytning av SF6-gas är partiella urladdningar. Dessa
kan förekomma i alla delar av en anläggning och har mycket lågt energiinnehåll, men verkar kontinuerligt så länge anläggningen är spänningssatt.
Den totalt genererade mängden nedbrytningsprodukter på grund av PD i
ett GIS-rum är ändå normalt mycket liten.

Nedbrytning på grund av partiella urladdningar (PD)

Tillverkning av SFg-gas
Gasen tillverkas genom en direkt reaktion mellan smält svavel och fluorgas
vid en temperatur av 300 °C. I IEC 376 finns regler för tillåtna koncentrationer av föroreningar i ny gas, bland annat fukt och rester av luft (O,+N 2 ).
Närvaron av fukt påverkar inte direkt isolationsegenskaperna hos gasen
men påverkar systemet, i första hand genom att fukt spelar en betydande
roll vid bildandet av olika nedbrytningsprodukter. Vid kondensation på
väggar och stöttor ökar sannolikheten för överslag. Erfarenheten visar att
ingen fukt tränger in i en stängd oskadad SF6-kapsling utan den finns där
redan från början, i gasen och absorberad i stöttor och kapsling. Denna
fukt kan tas om hand av i de olika gasrummen placerat torkmedel.

Nedbrytning och nedbrytningsprodukter
Ren ny SF6-gas anses efter att ha fyllts in i en elektrisk apparat vara "använd gas". I första hand betyder detta att gasen, genom blandning med
restluft i apparaten, innehåller högre halter av O, (syre) och N 2 (kväve)
samt eventuellt en högre halt av fukt än specifikationen för ny gas. Därutöver kan gasen på grund av nedbrytningsprocesser innehålla olika halter
av föroreningar vars ursprung och konsekvenser för hanterandet diskuteras nedan.
Nedbrytningsmekanismer
Katalytisk nedbrytning på varma ytor

Nedbrytning av SF6-molekylen startar om den värms till en tillräckligt hög
temperatur. En långsam katalytisk nedbrytningsprocess börjar på varma
metallytor vid en temperatur av omkring 200 °C. Eftersom den maximalt

E L V E R K S F Ö R E N I N G E N

Nedbrytning på grund av brytförlopp

Eftersom SF6-gasen är ett utmärkt b rytmedium används den på detta sätt i
kopplande apparater. Vid koppling uppstår ljusbågar med temperaturer
över 1200 °C, dvs den temperatur vid vilken gasen sönderfaller. Detta
åtföljs av kemiska reaktioner med andra ämnen, såsom förgasat
kontaktmaterial och föroreningar i gasen. Olika apparaters brytförlopp
och kontaktmaterial leder till ett antal olika nedbrytningsprodukter. Apparaterna är konstruerade för att minimera inverkan av dessa produkter
genom att ha filter och absorbtionsmaterial, separata gasrum för apparaterna, och ett så lämpligt materialval som möjligt.
Eftersom det är svårt att ha full kontroll över alla data som påverkar mängden och sammansättningen av nedbrytningsprodukter är de moment som
beskrivs i kapitlet om öppning av kopplande apparater obligatoriska vid
allt reparations och underhållsarbete.
Nedbrytning på grund av inre ljusbågsfel

Ljusbågsfel är mycket sällsynta händelser men är ej kontrollerbara. Tiden
för ljusbågen kan vara mycket längre än den ljusbågstid som förekommer i
brytare och frånskilj are. Därigenom blir också mängden nedbrytningsprodukter större. De kan även komma ut i omgivande utrymme genom att
bränna genom inneslutningen eller genom att ett sprängbleck öppnar av
det inre tryck som uppstår. Nedbrytningsprodukterna som bildas vid inre
ljusbågsfel kan skilja sig något från de som bildas vid kopplingar pga att
andra material är inblandade (t ex aluminium eller järn från kapslingen).
Om utsläpp av den heta gasen sker till omgivningen sker även reaktioner
med syre, kväve och fukt.

Brand i en SF6 anläggning medför
inga speciella utrustnings- eller
handhavandekrav för Räddningstjänsten.
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Nedbrytningsförlopp och nedbrytningsprodukter

Koncentrationen och sammansättningen av nedbrytningsprodukterna
beror på ett flertal parametrar såsom energi i urladdningar och ljusbågar,
material i konstruktionerna, förorenande ämnen i gasen samt fukthalt.
Gasen sönderfaller och reagerar med bland annat kontakt- och isolermaterial i en primärreaktion varvid mer eller mindre stabila ämnen bildas. De
viktigaste av dessa är metallfluorider (CuF2, AlF3, WF6), koltetrafluorid
(CF4) och svaveltetrafluorid (SF4). Sekundärreaktioner sker mellan vissa av
dessa ämnen ( främst SF4 och WF6) och omgivande material, främst luft,
fukt, aluminium och kisel. Se nedanstående tabeller.
Ursprungsmaterial
Kem. Bet

Benämningar

Förekomst
Isolermaterial
Hölje, Ledare
Ledare, Koppar-Wolfram kontakter
Koppar-Wolfram kontakter
Grafit kontakter

CF2

Kolväten
Aluminium
Koppar
Wolfram
Grafit, (Kol)
PTFE/Teflon

Glas, Vissa smörjmedel, Torkmedel
Stålkapslingar, skruvförband

A N L A G G N I N G A R
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vätesyra. Även i små koncentrationer kan den verka irriterande på slemhinnor och fuktig hud.
• Gasrum med frånskiljare och jordare: Även här bildas i stort sett endast gasformiga föroreningar men i något högre koncentrationer. Förekomsten kan detekteras genom den obehagliga lukt som uppstår redan
vid mycket låga (ofarliga) koncentrationer.
• Gasrum med brytare: Här kan på grund av det stora energiinnehåll som
ljusbågen kan ha vid exempelvis kortslutningsbrytning bildas såväl fasta
som gasformiga nedbrytningsprodukter. Dessa kan vara såväl giftiga
som frätande.
• Samtliga gasrum vid ljusbågsfel: Vid ljusbågsfel bildas stora mängder
nedbrytningsprodukter, både fasta (vitt pulver) och gasformiga. Gaserna
är giftiga och pulvret är frätande främst genom att det absorberar fluorväte och bildar fluorvätesyra.
Samtliga idag kända slutprodukter som kunnat detekteras under driftförhållanden är väl kända och produceras och släpps kontinuerligt ut i mycket större mängder från annan industri.
Absorbtionsmaterial (Torkmedel)

Benämningar

Förekomstform

HF

Fluorväte

Gas

AIF3

Aluminiumfluorid

Fast form

Kopparfluorid

Fsat form

I SF6- utrustning använder man olika typer av absorbtionsmaterial. Inuti
gasrummen placeras fasta installationer med absorbtionsmaterial som
absorberar vattenånga och gasformiga nedbrytningsprodukter. I gasbehandlingsutrustningarna kan det finnas det ytterligare andra material som
kan ta hand om fasta och dammformiga nedbrytningsprodukter samt
reaktiva gaser. De torkmedel som finns i brytare är dimensionerade för att
hålla koncentrationen av giftiga och frätande/korrosiva produkter på en
låg nivå vid normal drift.

Gas

Torkmedel från SF6-utrustningar får under inga omständigheter regenereras genom uppvärmning då det därvid kan avges mycket giftiga gaser.

Fe

Järn

Primärreaktioner
Kem.

Bet

Wolfraamfluorid

SF,
CF4

Svaveltetrafluorid
Koltetrafluorid

SFg-gasens och nedbrytningsprodukternas inverkan på människor
Sekundarreaktioner

Risk för kvävning

Kem. Bet

Benämningar

Förekomstform

WO.F,

Wolframoxifluorider
Fluorväte
Svaveloxifluorider
Kiseltetrafluorid

Fast form

SO/,
SiF4

Egenskaper hos nedbrytningsprodukterna

Nedbrytningsprodukterna kan grupperas efter var de produceras.
• Gasrum utan kopplande apparater: I dessa utrymmen kan under normala driftbetingelser endast Varma ytor och PD förekomma. Nerbrytningsprocesserna producerar endast gasformiga föroreningar i små
mängder. Väsentliga slutprodukter är HF(fluorväte) och
S02(svaveldioxid) varav HF löses i fukt och bildar starkt frätande fluor-

SF6 är fem gånger tyngre än luft och kommer därför att initialt samlas i lågt
liggande utrymmen som källare och i botten på kärl och undantränger
luften där. Detta kan hända om en stor mängd gas läcker ut på en mycket
kort tid. Under normala driftförhållanden med små läckage kommer alltid
gasen att blanda sig med luft.
Eftersom SF6-gas är ogiftig är det halten syre som bestämmer farligheten
vid utsläpp av ren SF6.1 normal luft finns en syrehalt på 21 %. För att
syrebrist skall uppstå måste koncentrationen ligga under 16 %. Detta
betyder att till en given volym luft kan 25 % SF^-gas tillsättas innan man
upplever andningsbesvär. Man får då en koncentration på 20 % SF6, 16 %
syre och 64 % kväve. Planerat hygieniskt gränsvärde som förmodligen
kommer att fastställas är 1 000 ppm (0,1 %) vilket är det normala gränsvärdet för icke giftiga gaser i arbetsmiljö. Denna nivå kan med dagens teknik
detekteras.
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Skador på grund av utsläpp av heta gaser

Pågående forskning inom området

Sannolikheten för skador på grund av utsläpp av heta gaser är mycket liten
av flera orsaker.

Dagens forskning rörande SF6-gas och nedbrytningsprodukter sker inom
följande områden:

• Tiden för genombränning av kapslingen är mycket längre än de tider
som gäller för bortkoppling av ljusbågsfel.
• Sprängblecken som är avsedda att avlasta trycket vid ljusbågsfel förses
normalt med avlänkningsrör eller skärmar som styr gaserna bort från de
områden där personal normalt befinner sig.
Nedbrytningsprodukternas inverkan på människor
Om man handlar felaktigt vid rengöring efter ett haveri eller vid underhåll
av kopplande apparater kan man bli utsatt för fasta eller gasformiga nedbrytningsprodukter. Fasta ämnen (pulver) kan förorsaka irritation, sveda
eller en brännande känsla på skinnet samt andningsproblem. Dessa symptom
är övergående och man får inga bestående men. Några av de gasformiga produkterna kan, om de inandas i höga koncentrationer, förorsaka lungödem.
Dessa gaser luktar emellertid så illa att man blir varnad av lukten redan vid
koncentrationer som är mer än 100 gånger lägre än de skadliga.
Huvudingredienserna i pulvret är metallfluorider, vilka i sig är mindre
farliga, men på grund av absorbtion av gaser kan pulvret vara, och skall
alltid betraktas som, både giftigt och frätande.
Eftersom gaserna och pulvret reagerar med fukt är det speciellt viktigt att
skydda ögon och slemhinnor.

SF6-gasens och nedbrytningsprodukternas inverkan på miljön
SF6-gasen har när det gäller växthuseffekter ungefär samma egenskaper
som freoner. Detta ger en inverkan på växthuseffekten som är 10.000 till
20.000 ggr den av effekten från samma mängd koldioxid. Produktionen av
SF6 i världen är ungefär 1000 ggr mindre än produktionen av freoner. Med
de metoder som används idag för hantering och återanvändmng av SF6
inom energisektorn som isolationsgas så bidrar denna hantering till mindre
än 0,01% av det totala utsläppet av växthusgaser.
SF-gasen påverkar inte ozonlagret.

A N L Ä G G N I N G A R

SF6-gasen påverkar inte ozonlagret. Detta beror på två faktorer som var för
sig är tillräckliga. För det första är gasen mycket stabil och bryts inte ner
fotokemiskt på dessa höjder och för det andra innehåller gasen inte klor
eller andra ämnen som katalytiskt bryter ner ozon.
Det är ändå viktigt att onödiga utsläpp undviks, inte minst ur ekonomisk
synvinkel. Tillgång till lämplig gasbehandlings- och återvinningsutrustning
är väsentlig.

• Konstruktionens inverkan på bildningen av nedbrytningsprodukter.
• Nedbrytningsprodukternas negativa inverkan på konstruktionen.
• SF6-gasens påverkan på atmosfären.
• Påverkan på biologiska system och framtagning av gränsvärden för korttidsexponering.
Vissa forskare har på senare tid varnat för den mycket giftiga gasen S2F1Q.
Det har emellertid ännu så länge visat sig omöjligt att påvisa denna gas
utanför laboratorieförsök. Gasen är värmekänslig och bryts ned i kontakt
med fukt, varför någon anrikning under lång tid ej är att vänta. Dagens
erfarenhet med mätningar på i drift varande anläggningar visar att S2F10
även under de mest ogynnsamma förhållanden ej bildas i påvisbar mängd.
Den eventuella förekomsten är därför långt under den nivå där någon
skadlig inverkan från detta ämne kan befaras.
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Undersökning av SFg-anläggningar - synpunkter från ABB Switchgear
Vi tackar för erbjudandet att kommentera resultatet av Elverksföreningens undersökning innan den går i tryck.
Beträffande det noterade läckaget på våra brytare typ HPA vill vi framföra följande.
Vi har haft problem med läckage av HPA-poler tillverkade under slutet av 1987 och början av 1988. Problemet är
starkt begränsat i tiden. Vi har noga följt upp alla reklamationer med hänsyn till tillverkningsdatum och kan
konstatera att felfrekvensen är mycket nära noll hos poler tillverkade efter denna period. Detta kan nu sägas med
stor säkerhet, eftersom felen normalt konstaterades inom några få år efter leveransen. Våra åtgärder vid dessa fel
har varit inriktade på att lösa användarens problem, trots att normala garantitider ofta har löpt ut sedan lång tid.
I några fall var läckaget relaterat till själva påfyllningslockets material. De lock som byttes ersattes med lock av
nyare utförande med en extra O-ring för redundans. I anslutning till detta materialfel uppstod även ett gjutfel på
själva epoxipolen som resulterade i dålig täthet. I dessa fall har vi bytt hela b rytpolen.
Dessa fel ledde till en skärpt styrning av hela tillverkningsprocessen. De egentliga felen fångades in snabbt,
vilket framgår av vår egen felstatistik. Samtidigt vidtogs emellertid ytterligare åtgärder för att öka robustheten
hos produkten mot framtida avvikelser hos ingående detaljer. Vi ställer gärna upp för kompletterande samtal, där
vi även kan visa vår felstatistik, trots att denna givetvis är konfidentiell.
ABB har medvetet valt strategien att sälja SFg-brytare med övervakning av brytmediet. Vi anser att
övervakningsmöjligheten är en säkerhetsmässig fördel för denna brytartyp, jämfört med brytare, som ej kan
övervakas kontinuerligt. Efter vad vi förstått är vi ensamma på marknaden om denna strategi. Den valda
strategien innebär emellertid att vi kunnat ringa in problemet och åtgärda felen utan att något haveri uppstått.
Med hänsyn till att vi, såsom påpekas i den översända sammanfattningen, är marknadsledande vad gäller SF5brytare för mellanspänning, är det uppenbart att ett större antal läckage hos dessa måste häröra från vår produkt.
Vi finner det därför onödigt att explicit ange produktens namn och tillverkare, i synnerhet som läckaget, enligt
vad som ovan nämnts, ej hänför sig till produkten som sådan utan snarare till vissa exemplar, tillverkade under en
begränsad tid. Om Ni likväl anser att dessa uppgifter skall finnas, önskar vi att det tydligt framgår att felen härrör
sig till en starkt tidsbegränsad produktionsstöming, vilket är fastställt genom att dessa brytare normalt levereras
med kontinuerlig gasövervakning.
Med vänlig hälsning
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UNDERSÖKNING AV SF6-ANLÄGGNINGAR
Vi refererar till Ert brev, daterat 1996-02-16 och lämnar nedan våra kommentarer till Ert
utdrag från sammanfattningen av rubricerade undersökning.
Er slutsats, att SF6-anläggnlngarna i princip är kortslutningssäkra och att tekniken har medverkat till att ställverken blivit mycket personsäkra, kan för RM6 ställverkets del förklaras av
dess genomtänkta konstruktion. Således ar det konstruerat för att på bästa satt klara såväl
"yttre" som "inre" påfrestningar. Yttre påfrestningar kan leda till läckage.
Det vi syftar på är i första hand små läckage orsakade av för stora påfrestningar på tätningar
vid manöveraxlar och genomföringar, RM6 ställverket har bibehållen isolationshållfasthet
även vid O bar i övertryck, vilket förklarar uteblivna driftstörningar, trots konstaterat läckage.
Med inre påfrestningar menar vi kortslutning och ljusbåge I tanken förorsakat av mekaniska
fel i kontakter, samlingsskena etc. I Er undersökning har ett dylikt fel rapporterats, dock ej på
RM6. Trots att RM6 ställverket Sr så mekaniskt robust, finns en skyddsfunktion öven för
denna feltyp. På tanken finns en tryckavlastningslucka, som öppnar vid 2,8 bars övertryck
Denna förhindrar således tanken att okontrollerat explodera och sitter så att utströmmande
gas styrs bakåt.
Det faktum att Schnelder är ISO 9001-certiflerade och således arbetar med dokumenterat
kvalitetstänkande gör att vi i vårt forsknings- och utvecklingsarbete har som mål att ytterligare
höja kvaliteten på såväl produkter som tjänster.
Åtgärder mot läckage

ABB Switchgear AB
Division Mellanspänningsutrustrdngar
Konstruktionsavdelningen

För att se att RM6 ställverkets apparat arjordad, finns på ovansidan ett antal genomskinliga
"koppar". Dessa är tätade med O-ringar. Samma typ av tätning använder vi i vår SF6-gas
isolerade lastfrånskiljare SM6. Erfarenheterna från O-ringstätning är mycket goda. Vi kommer därför att inom ett par månader ha ställt om produktionen, så att hittills använd limmetod
för tätning vid manöveraxeln blir ersatt av O-ringstätnlng. I våra undersökningar har vi konstaterat, att absoluta merparten av de lackage vi undersökt, var vid manöveraxeln.
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Vi kommer också att förbättra tätnlngen vid genomföringarna. Dock ar det så, att här tar det
längre tid att helt komma ifrån limmetoden. Schneider har "nationell anpassningstillverkning"
av RM6 115 länder av bl a skyddskåpor för kabelanslutning. Eftersom Införandet av O-ringstatning vid genomföringarna innebär vissa dlmenslonsförandrlngar leder de till att vi måste
beakta konsekvenserna i olika länder, Fram till detta ar klart, kommer vi att från oktober i år
ha modifierat tätningarna vid genomföringarna, så att de tål dubbelt så stora mekaniska påfrestningar som idag. Det har nämligen visat sig att de flesta lackage vid genomföringarna
kan förklaras av för stor mekanisk påverkan, förmodligen i samband med anslutning av

Åtgärder mot Inre kortslutning
Trots att Er undersökning Inte visade några fel av rubricerade typ och trots att vi redan har en
Styddsfunktlon även för denna feltyp, kan vi nu erbjuda RM8 stallverket med snabbjordslutare. Den fungerar så, att vid en inre kortslutning och ljusbåge då trycket byggs upp mycket
fort, löser en Jordningsknlv ut och kortsluter stallverket. Matande nät löser således innan
tankens tryckavlastning hinner reagera. Tack vare denna funktion krävs inga rökgaskanaler
och tryckavlastningar i ställverksbyggnaden.
Vi hoppas med detta ha bidragit till att göra Er rapport så komplett som möjligt. Beträffande
mer allmänna frågor om SF6-gasens inverkan på människor och miljö etc finns ju IECrapporten 1634 att hanvisa till.
Med vanlig hälsning
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