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1. Wprowadzenie 

Na początku lat 90-tych wprowadzono na światowe rynki oleje elektroizolacyjne, 

które miały cechować się zwiększoną odpornością na utlenianie, a podczas eksploatacji 

okazały się korozyjne. Większość z nich zawiera disiarczek dibenzylu (DBDS), którego 

obecność w pewnych niekorzystnych warunkach może prowadzić do tworzenia się na 

przewodach i izolacji papierowej transformatora przewodzących osadów siarczku miedzi 

(Cu2S). Powodują one obniżenie wytrzymałości elektrycznej układu izolacyjnego, co 

w wielu przypadkach doprowadziło do wystąpienia awarii, których bezpośrednią 

przyczyną okazało się zwarcie międzyzwojowe. Wprawdzie w 2006 roku zaprzestano 

produkcji tych olejów, nadal jednak na całym świecie eksploatowane są transformatory 

napełnione korozyjnymi olejami, w stosunku do których należy podjąć odpowiednie środki 

zaradcze po dokonaniu oceny ryzyka uszkodzenia. 

Sprowadzane do Polski w latach 1995-2005 roku oleje firmy Nynas były korozyjne, 

a najczęściej stosowane w krajowej energetyce gatunki Nytro 10BN i Nytro 10GBN 

należały do najbardziej niebezpiecznych. Napełniono nimi około 300 transformatorów 

o mocy ≥16MVA. Badania korozyjności olejów nową metodą, zaleconą przez CIGRE 

wprowadził Energopomiar już kilka lat temu. W chwili obecnej jest ona obowiązująca 

i oficjalnie wprowadzona do normy PN-EN 62535 [1].  
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Wyniki badań prowadzonych na szeroką skalę w krajowej energetyce potwierdziły, 

że liczba transformatorów napełnionych korozyjnymi olejami jest znacznie większa niż 

wynikałoby to ze statystyk producentów, ze względu na stosowanie wymian izolacji 

ciekłej w starszych jednostkach, jak również uzupełnianie poziomu korozyjnymi 

gatunkami. Ze względu na wagę zagadnienia, z inicjatywy Energopomiaru wprowadzono 

w programie badań specjalnych IET wyd. 2006 (errata) konieczność sprawdzania 

korozyjności olejów stosowanych do napełniania transformatorów i na dolewki według 

wspomnianej metody. Podobne wymagania znalazły się też w nowej edycji norm IEC 

60296[2] i IEC 60422 [3], dotyczących olejów świeżych i eksploatowanych 

w urządzeniach elektrycznych.  

 Dla użytkownika, z chwilą gdy olej okaże się korozyjny, najważniejsza jest 

odpowiedź, czy stanowi on zagrożenie dla konkretnego transformatora i jakie należy 

podjąć środki zaradcze. Wobec wielu wątpliwości i nie wyjaśnionych problemów, 

równolegle do prac prowadzonych przez wiodące zagraniczne ośrodki, podjęto własne 

badania, mające na celu sprawdzenie skuteczności proponowanych metod 

zapobiegawczych: pasywacji, regeneracji i wymiany. Równocześnie starano się znaleźć 

odpowiedź na pytanie, czy w krajowych transformatorach, które z reguły nie są 

przeciążane, może dojść do powstawania niebezpiecznych osadów siarczku miedzi.  

2. Ocena ryzyka i typowanie transformatorów napełnionych korozyjnym olejem do 
działań zapobiegawczych 

Do celów prowadzenia poprawnej oceny ryzyka powstania niebezpiecznych 

osadów siarczku miedzi w transformatorach napełnionych korozyjnym olejem, 

zaadoptowano opracowany na forum CIGRE specjalny schemat [4,5], który ułatwia to 

ważne zadanie. Należy pamiętać, że potwierdzenie korozyjności oleju niekoniecznie 

oznacza istnienie ryzyka uszkodzenia transformatora. Wg [4] niebezpieczne osady mogą 

powstać tylko wtedy, gdy spełnione będą dodatkowe warunki, wśród których do 

najważniejszych należą: 

− konstrukcja transformatora, analizowana pod kątem ograniczonego dostępu 

powietrza, 

− występowanie w transformatorze miejsc o wysokim natężeniu pola elektrycznego, 

− warunki pracy (przeciążenia, wysokie i częste zmiany obciążeń, przepięcia w sieci  

i zwarcia na linii), a także wysoka temperatura otoczenia, 

− ogólny stan techniczny, w tym szczególnie obecność przegrzań i hot-spotów, 

a także innych usterek osłabiających układ izolacyjny transformatora,  
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− czas pracy z olejem korozyjnym. 

Jak wskazują najnowsze badania, zwłaszcza brazylijskie, amerykańskie i włoskie, siarczek 

miedzi tworzy się najczęściej w tych transformatorach, w których jednocześnie rozwija się 

niskotemperaturowe przegrzanie, spowodowane występowaniem nieprawidłowości 

w obrębie układu chłodzenia [6]. Szczególnie podatne na uszkodzenie są transformatory 

blokowe i sieciowe najwyższych napięć o nowoczesnej, materiałooszczędnej konstrukcji. 

Jednostki starsze mają zwykle zapas izolacji papierowej, który w przypadku pojawienia się 

osadów częściowo zabezpiecza przed wystąpieniem zwarcia.  

Obecnie w kraju dostępne są trzy metody, które pozwalają na skuteczne zapobieganie 

skutkom korozyjności olejów pod warunkiem, że jeszcze nie doszło do powstania osadów, 

lub zminimalizowanie zagrożenia, gdy się już utworzyły [4]. Należą do nich:  

 Pasywacja oleju – polega na dodaniu substancji aktywnej chemicznie  

(np. roztworu Irgametu 39), która reagując z miedzią zabezpiecza jej powierzchnię, 

pomimo że korozyjne związki siarki nadal pozostają w oleju; metoda wymaga 

kontroli stężenia pasywatora (które powinno wynosić około 100 ppm) i jego 

okresowego uzupełniania podczas dalszej eksploatacji transformatora. 

 Wymiana oleju na niekorozyjny – nieinwazyjna, choć dość kosztowna metoda, 

która jednocześnie wpływa korzystnie na stan techniczny transformatora i jego 

żywotność. Jest w pełni skuteczna tylko pod warunkiem poprzedzenia wymiany 

oleju starannie wykonanym zabiegiem płukania i mycia uzwojeń izolowanych 

warstwami papieru, który został zaimpregnowany już korozyjnym olejem.  

 Regeneracja oleju – zabieg realizowany za pomocą obróbki on-line  

z wykorzystaniem reaktywnych sorbentów i użyciem przenośnej aparatury. 

W procesie regeneracji usuwane są zarówno korozyjne związki siarki, jak 

i produkty starzenia, a usunięcie naturalnych inhibitorów  utleniania powoduje 

konieczność zastosowania sztucznego dodatku antyutleniającego, uzupełnianego  

w razie konieczności podczas eksploatacji.  

Analizując zgodnie ze wspomnianym schematem zagrożenie dotyczące eksploatowanych 

transformatorów, w przypadku wysokiego ryzyka osadzania się siarczku miedzi, konieczne 

jest wykonanie zabiegu regeneracji albo wymiany oleju. Pasywację można stosować przy 

mniejszym narażeniu, gdy proces tworzenia się siarczków nie został jeszcze 

zapoczątkowany, lub tylko jako działanie doraźne, zanim zrealizuje się właściwe sposoby 

usunięcia zagrożenia (wymiana, regeneracja). Nie należy pasywować olejów częściowo 

już zestarzonych, ze względu na szybkie zużywanie się pasywatora i brak pewności co do 
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skuteczności jego działania. Wziąwszy pod uwagę sytuację w krajowej energetyce,  

w opinii Energopomiaru racjonalny sposób postępowania ogranicza się obecnie do wyboru 

między wymianą oleju a jego regeneracją.  

Właściwe przeprowadzenie zabiegu wymiany oleju wymaga dużego 

doświadczenia, gdyż w praktyce prawie zawsze część oleju pierwotnego, zawierającego 

korozyjne związki siarki pozostaje w izolacji papierowej transformatora. Jak wykazały 

prace badawcze przeprowadzone w laboratorium Energopomiaru, domieszka zaledwie 

około 10% oleju korozyjnego wystarcza, by uzyskać wynik wskazujący na stan 

przedkorozyjny, a przy 20% cała izolacja ciekła transformatora staje się korozyjna. 

W tabeli 1 przedstawiono wygląd fragmentów miedzianego przewodu kontaktowanego 

w warunkach próby [1] z olejem Nytro Taurus zaliczanym do grupy niekorozyjnych, 

w zależności od zastosowanej domieszki oleju Nytro 10BN oraz ocenę wyników tych 

badań. 

Tabela 1. Wynik badania korozyjności w zależności od procentowego udziału oleju korozyjnego  

Udział oleju 
korozyjnego 

brak 3% 5% 7% 10% 12% 20% 30% 50% 100% 

Wygląd 
przewodu  

          

Ocena oleju  Niekorozyjny Stan 
przedkorozyjny Potencjalnie korozyjny 

Znacznie dokładniejsze usunięcie oleju zaimpregnowanego w izolacji stałej, niż 

podczas płukania uzwojeń prowadzonego przy okazji wymiany, zapewnia regeneracja. 

Proces ten trwa około dwóch tygodni i obejmuje wielokrotne przejście oleju przez 

kolumny regeneracyjne wypełnione aktywnym sorbentem i filtry, dając możliwość 

jednoczesnego usunięcia produktów starzenia, również z izolacji papierowej. Właściwie 

przeprowadzony zabieg gwarantuje uzyskanie takich parametrów oleju, jak wymagane dla 

izolacji ciekłej transformatorów nowych, oddawanych do eksploatacji, a przy tym jest 

znacznie tańszy od zakupu oleju nowego. Nie bez znaczenia są tu również względy 

ekologiczne, gdyż zużyty olej transformatorowy staje się niebezpiecznym odpadem.  
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Efekty działań zapobiegawczych powinny zostać każdorazowo sprawdzone 

w oparciu o testy korozyjności oraz inne badania oleju, których zakres zależeć będzie od 

wybranej metody. 

3. Przykłady uszkodzeń krajowych transformatorów spowodowanych obecnością 
przewodzących osadów  
Większość użytkowników transformatorów z korozyjną izolacją, eksploatowanych  

w krajowej energetyce uważa, że ze względu na panujący w Polsce klimat, jak również 

brak przeciążeń, ryzyko uszkodzenia tych jednostek jest minimalne. Niestety opinii tej 

przeczą przypadki awarii związanych z obecnością osadów siarczku miedzi, osłabiających 

układ izolacyjny i w konsekwencji prowadzących do wewnętrznych zwarć.  

W Polsce pierwszy przypadek wykrycia korozji siarkowej miał miejsce w 2007 

roku, gdy przy okazji oględzin wewnętrznych transformatora 25 MVA; 110/15,75 kV 

napełnionego olejem Nytro 10GBN, stwierdzono obecność siarczku srebra na elementach 

podobciążeniowego przełącznika zaczepów. Prócz tego, w kilku innych jednostkach 

napełnionych olejami korozyjnymi, które uległy uszkodzeniu, znaleziono niewielkie ilości 

siarczku miedzi na papierze pochodzącym z wyprowadzeń uzwojeń, a ostatnio wykryto 

dwa nie budzące wątpliwości przypadki uszkodzeń spowodowanych siarczkiem miedzi. 

Pierwszy dotyczył transformatora przemysłowego grupy II, który po 

wyprodukowaniu napełniony był niekorozyjną izolacją ciekłą. Podczas eksploatacji została 

ona wymieniona. Transformator ten pracował przy zmiennym obciążeniu, poniżej 

parametrów znamionowych, a wykonywane systematycznie analizy chromatograficzne 

(DGA) wskazywały na występowanie wewnętrznych przegrzań. Po uszkodzeniu 

wywołanym przebiciem izolacji, w trakcie rewizji wewnętrznej stwierdzono błyszczące, 

grafitowe osady na uzwojeniach i papierze izolacyjnym (rys. 1-3). 

 
Rys. 1. Osady siarczku miedzi na cewce 

fazy C 

 

 

 

 

 
 
 
Rys. 2. Fragment przewodu i wewnętrznej warstwy 

papieru 
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Rys. 3. Osady siarczku miedzi na odpływach uzwojeń, faza B uzwojenie DN 

Badania identyfikacyjne składu pierwiastkowego potwierdziły jednoznacznie, że 

jest to siarczek miedzi. Nadto wykonane badania oleju pochodzącego z tego transformatora 

wykazały, że izolacja ciekła jest rzeczywiście korozyjna, powodująca odkładanie się 

siarczków na miedzi i papierze izolacyjnym. Na rys. 4 przedstawiono obraz próbki papieru 

zdjętej z uzwojeń tego transformatora w 200- krotnym powiększeniu, uzyskany za pomocą 

mikroskopu elektronowego oraz wyniki analizy rentgenowskiej (SEM-EDX) osadu na 

zaznaczonym fragmencie jej powierzchni.  

 

Element Atomic Elmt Spect. 
Type % % 

S ED 8.43 15.43 
Cu ED 91.57 84.57 
Total   100.00 100.00 

 

Rys. 4. Wyniki badań SEM-EDX fragmentu izolacji papierowej transformatora grupy II 
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Podobny przypadek stwierdzono również w jednej z elektrowni w transformatorze 

blokowym 270 MVA. Po wystąpieniu zwarcia zwojowego i przewiezieniu jednostki do 

zakładu remontowego, przeprowadzone oględziny wykazały obecność widocznych gołym 

okiem zmian na przewodach. Wykonane badania SEM-EDX również w tym przypadku 

potwierdziły występowanie siarczku miedzi.  

4. Krajowe doświadczenia w stosowaniu metod zapobiegawczych   

Pomimo potwierdzenia, że w wielu krajowych transformatorach znajdują się oleje 

korozyjne, metody zapobiegawcze zastosowano dotychczas tylko w stosunku do około 30 

jednostek.  

Początkowo decydowano się głównie na tradycyjne przeprowadzanie wymian 

oleju, których skuteczność potwierdzały wyniki badań wykonywanych przez laboratorium 

Energopomiaru. Jednak w dwóch przypadkach po upływie zaledwie kilku miesięcy od tego 

zabiegu, badania kontrolne wykazały na próbkach przewodu miedzianego i blaszce miedzi, 

kontaktowanej z olejem w warunkach próby [1] i [7] obecność słabo widocznych 

srebrzystych nalotów, świadczących o częściowym (kilkuprocentowym) zanieczyszczeniu 

nowego oleju resztkami poprzedniej izolacji ciekłej zaadsorbowanej w papierze. 

 

 

                             

 

 

Rys. 5. Wygląd materiałów po badaniach korozyjności wykonanych przed i po wymianie oleju 
oraz po pół roku dalszej pracy transformatora 25/12,5/12,5 MVA. 

Najbardziej rozpowszechniona na świecie metoda pasywacji oleju w Polsce nie 

zdobyła uznania. Przeprowadzono ją tylko w przypadku trzech transformatorów 

blokowych wyprodukowanych w latach 70-tych, w których podczas eksploatacji do 

pierwotnego, niekorozyjnego oleju zastosowano kilkakrotne dolewki korozyjnym 

gatunkiem Nytro 10BN. Po upływie 3,5 roku od wprowadzenia pasywatora, mimo 

dwukrotnego uzupełnienia jego stężenia, poziom stale się obniżał. Aktualnie w jednym 

z tych transformatorów jest go dziesięciokrotnie mniej, niż potrzeba. Zdaniem 

Energopomiaru, pasywowanie olejów częściowo już zestarzonych jest nieskuteczne, gdyż 

powoduje szybkie zużycie tych dodatków.  

 

 

 
przed wymianą 

oleju 

 

 

 
bezpośrednio 
po wymianie 

oleju 

  

 

pół roku po 
wymianie oleju 
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Ze względu na napływające z ośrodków zagranicznych informacje o możliwości usunięcia 

korozyjnych związków siarki z oleju podczas procesu regeneracji, w Polsce zaczęto 

stosować również i tę metodę.  

Dotychczas zabieg ten zastosowano w 12 transformatorach, z czego w kilku 

przypadkach odbywał się on pod nadzorem Energopomiaru. Ze względu na wzrastające 

zainteresowanie tą metodą, opracowano program niezbędnych do wykonania pomiarów 

transformatora i badań oleju, prowadzonych przed i po regeneracji. Zakres ich podano  

w tabeli 2. 

Tabela 2. Zakres badań i pomiarów wykonywanych przed i po regeneracji oleju  

Pomiary transformatora Badania oleju 

• Rezystancja izolacji 

• Pomiar tgδ i pojemności uzwojeń 

• Ocena zawilgocenia i obecności 
polarnych zanieczyszczeń w izolacji 
metodą spektroskopii w dziedzinie 
częstotliwości (FDS). 

 

 

 

 

 

 Badanie korozyjności wg norm PN –EN 
62535:2009, ASTM D 1275 B oraz po regeneracji 
dodatkowo  
wg DIN 51353:1985  

 Zawartość disiarczku dibenzylu DBDS 

 Podstawowe parametry dielektryczne i 
fizykochemiczne (współczynnik strat 
dielektrycznych tgδ, rezystywność, napięcie 
przebicia, liczba kwasowa, zawartość wody 
rozpuszczonej) 

 Wskaźniki zestarzenia oleju (napięcie 
powierzchniowe i wskaźnik polarności ε-n2),  

 DGA, zawartość pochodnych furanu (jako podstawa 
do dalszych badań tzw. finger print) 

 Zawartość inhibitora utleniania metodą IR 
(dodawanego celowo po zakończeniu regeneracji) 

Badanie korozyjności wg [1] oraz [7] najlepiej przeprowadzać kilkakrotnie podczas 

trwania procesu, w celu śledzenia zmian wyglądu nalotów na przewodzie miedzianym oraz 

papierze izolacyjnym, powstałych po kontakcie z regenerowanym olejem, aż do czasu ich 

ustąpienia. W olejach zawierających DBDS, stopniowe zmniejszanie się ilości tego 

związku będzie najlepszym sprawdzianem poprawności prowadzonego zabiegu oraz 

wskaźnikiem czasu zakończenia regeneracji, przy czym wg [3] przyjmuje się, że poziom 

ten powinien być niższy niż 10ppm.  

Badanie wg DIN 51353 [8] służy do dodatkowego sprawdzenia, czy proces 

regeneracji nie spowodował wzrostu korozyjności oleju w stosunku do srebra. Przypadki 

takie miały miejsce w Szwecji, gdy wskutek zastosowania zbyt szerokich kolumn 

regeneracyjnych i niedostatecznego schłodzenia złoża doszło do niepożądanych reakcji 
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chemicznych w oleju regenerowanym, czego skutkiem było  utworzenie się  siarczku 

srebra w kilku transformatorach na stykach przełączników zaczepów. Inhibitor utleniania, 

jako konieczny dodatek, stosuje się dopiero po zakończeniu procesu i uzyskaniu pewności, 

że olej jest niekorozyjny. Poziom inhibitora, który powinien wynosić około 0,3% oznacza 

się metodą spektrometrii w podczerwieni, w paśmie 3650cm-1. 

Dla sprawdzenia, czy zabieg regeneracji skutecznie usunął z izolacji produkty 

starzenia oraz wodę, można wykonać dodatkowe badanie transformatora metodą 

spektroskopii dielektrycznej (FDS).  

5. Przykłady praktyczne  

Poniżej przedstawiono niektóre wyniki pomiarów transformatorów i badań oleju 

przeprowadzonych podczas regeneracji korozyjnych olejów Nytro10BN oraz 

Nytro10GBN znajdujących się dwóch krajowych jednostkach o 17 letniej eksploatacji. 

1. Olej Nytro 10BN; transformator blokowy, 63 MVA 115/15,75 kV nie wykazujący 

uszkodzeń wewnętrznych wykrywanych metodą DGA.  

Wygląd próbek miedzi i papieru po kontakcie z olejem przed regeneracją, po jej 

zakończeniu, a także po dodaniu sztucznego inhibitora utleniania przedstawiono na rys 6.  

    

a) przed regeneracją b) po regeneracji, przed dodaniem inhibitora  
c) po zakończeniu 

regeneracji i dodaniu 
inhibitora 

Rys. 6. Wyniki badań korozyjności oleju wg PN-EN 62535:2009 (papier i przewód miedziany), 
ASTM D 1275B (blaszka miedzi) oraz DIN 51353 (płytka srebra) 

Zgodnie z obowiązującymi kryteriami, po przeprowadzonej regeneracji olej 

oceniono jako niekorozyjny, zarówno w stosunku do miedzi, jak i do srebra. 

W tabeli 3 podano parametry dielektryczne i fizykochemiczne, zawartość wody 

oraz wskaźniki zestarzenia tego oleju przed rozpoczęciem i po zakończeniu procesu. 

Uległy one widocznej poprawie, uzyskując takie wartości, jak wymagane dla nowych 

olejów w transformatorach oddawanych do eksploatacji. Ilość dodanego inhibitora 

utleniania oznaczono na poziomie 0,31%. 

 

 

a) 
 
 

b) 
 
 

c) b) 
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Tabela 3. Parametry oleju przed i po regeneracji 

Rodzaj badania  Przed  
regeneracją 

Po 
 regeneracji 

Parametry oleju   

Barwa  2 1 

Zawartość wody met. K. Fischera [ppm] 
10 

przy temp. oleju 
24°C 

2 

przy temp. oleju 
15°C 

Liczba kwasowa [mgKOH/gol] 0,05 <0,02 

Napięcie przebicia [kV] 78  85 

Rezystywność ρ [Ωm] w temp.500C 3,6 x 1010 5,0 x 1011 

Współczynnik strat dielektrycznych tgδ  
w temp.500C 0,0063 0,0002 

Wskaźniki zestarzenia   

Napięcie powierzchniowe [mN/m] 24 45 

Wskaźnik polarności  0,0333 0,0106 

Klasa zanieczyszczenia 15*)/13/11 15*)/13/8 

Przeprowadzony pomiar stopnia zawilgocenia układu izolacyjnego transformatora 

metodą FDS wykazał poprawę wyników. W efekcie regeneracji oleju obniżyło się 

zawilgocenie izolacji papierowo-olejowej pomiędzy uzwojeniami GN i DN z 2,0% do 

1,4%. Ponadto zaobserwowano poprawę charakterystyk tgδ(f) i CHL(f) w niskich 

częstotliwościach (rys.7), świadczącą o usunięciu polarnych produktów zestarzenia  

z układu izolacyjnego transformatora, jak również o tym, że na papierze nie utworzyły się 

jeszcze przewodzące osady.  
Charakterystyka tgδ=tgδ(f) Charakterystyka CHL=CHL(f) 

 
 

 

Rys. 7. Porównanie charakterystyk częstotliwościowych tgδ i CHL między uzwojeniami GN i DN 
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2. Olej Nytro 10GBN; transformator przemysłowy 80 MVA, 115/31,5 kV 

wykazujący niskotemperaturowe przegrzanie wewnętrzne wykrywane podczas 

okresowych  badań metodą DGA. 
Tabela 4. Wyniki badań korozyjności oleju i zawartości DBDS podczas procesu regeneracji 

Podczas procesu regeneracji prowadzono systematyczne badania korozyjności 

oleju, (kilkakrotnie w trakcie 2 tygodni trwania tego zabiegu). Prócz tego sprawdzano 

regularnie poziom disiarczku dibenzylu (DBDS), który obniżył się z wartości 70 do 8 ppm. 

Uzyskany wynik, jak również ocena wizualna próbek wskazują, że olej ten został 

zregenerowany prawidłowo.  

 

 

 

 

 

 

przed regeneracją 
70 ppm DBDS 

 

3 dni 
64 ppm DBDS 

 

5 dni 

 

7 dni 
40 ppm DBDS 

 

9 dni 
 

 

11 dni 
21 ppm DBDS 

 

13 dni 
8 ppm DBDS 

 

14 dni 

 

 

14 dni 
po regeneracji  

i dodaniu inhibitora 
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5. Wnioski  

 Wykrycie ewidentnych przypadków uszkodzeń transformatorów w krajowej 

energetyce, spowodowanych osłabieniem układu izolacyjnego przez przewodzące  

osady siarczku miedzi potwierdza, że oleje korozyjne stanowią poważne zagrożenie 

dla niezawodności tych urządzeń, w tym szczególnie jednostek z rozwijającym się 

wewnętrznym przegrzaniem. 

 Zabiegi mające na celu usunięcie korozyjnych związków siarki z oleju należy 

prowadzić głównie dla nowszej populacji transformatorów, zainstalowanych  

w elektrowniach i sieciach przesyłowych.  

 Transformatory starsze są mniej zagrożone, ze względu na wysoki margines 

bezpieczeństwa dotyczący budowy ich układu izolacyjnego. Celowe jest jednak 

stosowanie zabiegu regeneracji w ich przypadku, ze względu na możliwość 

przywrócenia zadowalających właściwości izolacji olejowej w jednostkach  

o długoletniej eksploatacji. 
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