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Wprowadzenie
O bezpiecznej i d∏ugotrwa∏ej pracy w´z∏ów tarcia albo 
uk∏adów regulacji maszyn oraz o stanie izolacji uzwojeƒ 
transformatorów decyduje w bardzo du˝ym stopniu 
stan zanieczyszczenia i zu˝ycia stosowanych olejów mi-
neralnych. SpoÊród wielu metod oczyszczania olejów 
elektroizolacyjnych, smarowych i hydraulicznych, szcze-
gólne znaczenie przypisuje si´ metodzie elektrostatycz-
nej. W porównaniu z innymi metodami pozwala ona 
nie tylko na usuwanie wyst´pujàcych zanieczyszczeƒ 

zape∏nianiu urzàdzeƒ, ale tak˝e i podczas ich eksploata-
cji. Cz´sto znane metody preparowania i oczyszczania 
olejów nie sà wystarczajàce, a nawet mogà wp∏ywaç na 
gorszà jakoÊç wyrobów, powodowaç awarie i kosztowne 
przerwy w produkcji. Obecnie u˝ytkownicy maszyn i urzà-
dzeƒ wykorzystujà wiele sposobów oczyszczania i prepa-
rowania olejów mineralnych (tab. I) sà to m.in.:
• Metoda filtracji (filtry) z wykorzystaniem materia∏ów

porowatych, na których osadzajà si´ zanieczyszcze-
nia, tworzàc warstw´ filtracyjnà.
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TABELA I. Porównanie zakresu i skutecznoÊci ró˝nych metod oczyszczania olejów mineralnych

Zanieczyszczenia w oleju Metoda oczyszczania olejów i cieczy  elektroizolacyjnych,smarowych i hydraulicznych

Wp∏yw na 
w∏aÊciwoÊci oleju

Rodzaj  
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Odgazowanie Sita molekularne Pole elektrostatyczne
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1 Je˝eli wyst´puje ró˝nica ci´˝arów w∏aÊciwych pomi´dzy olejem a zanieczyszczeniem. 2 Zale˝y od zastosowanego filtra po sitach molekular-
nych. 3 Zale˝y od zastosowanego sita molekularnego.
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sta∏ych i wody, ale równie˝ na eliminowanie zanie-
czyszczeƒ rozpuszczalnych w olejach, o budowie polar-
nej. Oczyszczanie elektrostatyczne wp∏ywa na wyd∏u-
˝enie czasu pracy olejów, zapobiega stanom awaryjnym 
maszyn oraz urzàdzeƒ, a tak˝e znacznie wyd∏u˝a okre-
sy pomi´dzy wymianà oleju. Stosowanie urzàdzeƒ elek-
trostatycznego oczyszczania olejów jest ekonomiczne 
i ekologiczne.

Metody oczyszczania olejów
Wspó∏czeÊnie w budowie maszyn istotne jest doskonale-
nie konstrukcji zgodnie z oczekiwaniami u˝ytkowników. 
JeÊli przyjàç, ˝e oleje stanowià jeden z elementów budo-
wy w maszynach i urzàdzeniach, to nieodzowne sà odpo-
wiednie dzia∏ania, tak˝e profilaktyczne, nie tylko przy

• Metoda dzia∏ania si∏ odÊrodkowych (wirówki), w któ-
rych wykorzystuje si´ ró˝nice ci´˝arów pomi´dzy za-
nieczyszczeniami a medium pod wp∏ywem dzia∏ania 
si∏ odÊrodkowych.

• Metoda odparowania i odgazowania (wyparki); tu 
stosuje si´ rozpylenie najcz´Êciej podgrzanego oleju 
pod obni˝onym ciÊnieniem, co gwarantuje usuwanie 
rozpuszczonych gazów, wody, lotnych produktów sta-
rzenia i ewentualnie rozpuszczalników. 

• Metody sit molekularnych (sita molekularne) wyko-
rzystujàce w∏aÊciwoÊci glinokrzemianów do selektyw-
nego zatrzymywania czàstek wody.  

• Metody magnetyczne (filtry magnetyczne) do zatrzy-
mywania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeƒ o po-
datnoÊci magnetycznej.

• Metody elektrostatyczne (separatory elektrostatycz-
ne) oparte na oddzia∏ywaniu pola elektrostatycznego 
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na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia mechaniczne 
(cia∏a obce) oraz rozpuszczone substancje polarne, 
znajdujàce si´ w cieczach dielektrycznych (oleje mi-
neralne, poliglikole itp.) i osadzane na elektrodach.

Z analizy metod oczyszczania olejów wynika, ˝e nie ist-
nieje uniwersalny sposób na rozwiàzanie wszystkich 
problemów eksploatacji olejów elektroizolacyjnych, 
smarowych i hydraulicznych. Niewàtpliwie jednak na 
wyró˝nienie zas∏uguje metoda elektrostatycznego 
oczyszczania olejów (ELC).

Zasady elektrostatycznego  
oczyszczania olejów
W procesie oddzia∏ywania pola elektrostatycznego na 
ciecze o w∏aÊciwoÊciach dielektryków obserwuje si´ 
cz´Êciowe poch∏anianie energii pola elektrycznego przez 
czàstki polarne i pseudopolarne (elektryzowane ze-
wn´trznie). Czàsteczki z ∏adunkiem elektrycznym 
osàdzajà si´ na odpowiednich elektrodach, co w konse-
kwencji oznacza oczyszczenie dielektryka z zanieczysz-
czeƒ. Nagromadzone zanieczyszczenia na elektrodach, 
osadzone na powierzchni kolektorów (warstwa adsorp-
cyjna, cartridge) sà usuwane z kondensatora przez od-
∏àczenie od napi´cia i opró˝nienie albo wymian´ kolek-
torów [1], [2], [3]. Stopieƒ oczyszczenia olejów zale˝y 
m.in. od nat´˝enia pola elektrycznego i pr´dkoÊci prze-
p∏ywu oleju. Najcz´Êciej napi´cie pràdu sta∏ego na elek-
trodach waha si´ w granicach 8 do 18 kV, przy nat´˝eniu 
pràdu od 0,1 do 20 mA. Metoda elektrostatyczna nie 
jest przydatna natomiast do oczyszczania roztworów 
wodnych, emulsji olejowo-wodnych, itp. Schemat 
oczyszczania ciek∏ych elektryków w polu elektroma-
gnetycznym pokazano na rysunku.

Rys. Schemat oczyszczania ciek∏ych elektryków w polu elektroma-
gnetycznym: 1 – zanieczyszczenia w cieczy, 2 – separator 

elektrostatyczny, 3 – elektrody, 4 – kolektor zanieczyszczeƒ,  
5 – strumieƒ cieczy oczyszczonej

Metoda elektrostatycznego oczyszczania 
olejów transformatorowych
Zanieczyszczenie podczas transportu, magazynowania 
i eksploatacji olejów elektroizolacyjnych wp∏ywa na ich 
gorsze cechy u˝ytkowe. Najcz´Êciej dochodzi wówczas 
do przypadkowego zanieczyszczenia czàstkami mecha-

nicznymi (py∏y, piasek, produkty korozji) i do 
wystàpienia skroplin. W wyjàtkowych sytuacjach do-
chodzi te˝ do zanieczyszczenia oleju Êwie˝ego olejem 
starym. Warto przypomnieç w tym miejscu, ˝e oleje za-
lane do transformatorów oprócz zanieczyszczeƒ me-
chanicznych (cia∏a obce) zawierajà:
• wod´ (z otoczenia oraz procesów starzenia oleju i izo-

lacji sta∏ej);
• kwasy (organiczne z utleniania w´glowodorów); 
• myd∏a (produkty reakcji kwasów organicznych z me-

talami);
• substancje ˝ywiczne (z reakcji utleniania i kondensacji 

w´glowodorów aromatycznych zawartych w oleju oraz 
z wymywania ˝ywic impregnacyjnych z izolacji sta∏ej).

Obowiàzujàce przepisy okreÊlajà jednoznacznie za-
wartoÊç zanieczyszczeƒ w olejach transformatorowych. 
OkreÊlenie jakoÊci olejów, czyli stanu ich czystoÊci wy-
maga pomiarów: zawartoÊci wody, napi´cia przebicia, 
liczby kwasowej, wspó∏czynnika strat dielektrycznych, 
napi´cia powierzchniowego, sta∏à dielektrycznà i wspó∏-
czynnik za∏amania Êwiat∏a [4], [5]. Ze wzgl´du na cha-
rakter i skutecznoÊç oddzia∏ywania sta∏ego pola elek-
trycznego na zanieczyszczenia zawarte w dielektrykach, 
elektrostatyczne oczyszczanie zastosowano do oczysz-
czania olejów w transformatorach [1], [6], [7]. Do 
oczyszczania tego typu olejów stosuje si´ separatory 
elektrostatyczne (ELC – electrostatic cleaning) produ-
kowane m.in. przez firm´ Kleentek Co. [8].

Wykonane wspólnie z OPA-CARBO i RUT-B´dzin 
próby oczyszczania czterech olejów transformatoro-
wych za pomocà urzàdzenia ELC-R3SP potwierdzi∏y 
przydatnoÊç opisywanej metody. W stosunkowo krót-
kim czasie nastàpi∏a znaczàca poprawa cech izolacyj-
nych oleju (tg δ, ρ i napi´cie przebicia), tak˝e chemicz-
nych (liczba kwasowa) i fizycznych (usuni´cie zanie-
czyszczeƒ mechanicznych i zmiana barwy) (tab. II). 
Dobrà skutecznoÊç metody elektrostatycznego oczysz-
czania olejów transformatorowych potwierdzajà rów-
nie˝ oznaczenia zanieczyszczeƒ w postaci czàstek 
sta∏ych, których wartoÊç wed∏ug skali ISO stabilizuje 
si´ na poziomie 10/7/0 [7].

Metoda elektrostatycznego oczyszczania przydatna 
jest do preparowania nowych i eksploatowanych olejów 
transformatorowych. Interesujàca jest zw∏aszcza mo˝-
liwoÊç wykorzystania urzàdzeƒ elektrostatycznych do 
oczyszczania olejów zawartych w pracujàcych transfor-
matorach. Pozwala to nie tylko na usuni´cie z olejów 
zanieczyszczeƒ i skroplin, ale tak˝e na ich regeneracj´  
i eliminowanie produktów starzenia. Mo˝liwoÊç popra-
wy cech dielektrycznych oleju automatycznie wp∏ywa 
na stan izolacji transformatora, zatem mo˝na mówiç o 
elektrostatycznej metodzie poprawy stanu izolacji 
transformatorów. Poniewa˝ wymiana oleju w transfor-
matorach nie oznacza jednoczeÊnie usuwania zu˝ytego 
oleju z izolacji uzwojeƒ, zatem w stosunkowo krótkim 
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czasie dochodzi do pogorszenia jego cech dielektrycz-
nych. Urzàdzenie elektrostatyczne pod∏àczone do pra-
cujàcych transformatorów usuwa stary olej z izolacji 
uzwojeƒ i przerywa proces samozanieczyszczania si´. 

Metoda elektrostatycznego oczyszczania 
olejów smarowych i hydraulicznych
Oddzia∏ywanie pola elektrostatycznego opisano na przy-
k∏adzie oleju transformatorowego. Inne sà natomiast 
wymagania jakoÊciowe jeÊli idzie o oleje smarowe i hy-
drauliczne ze wzgl´du na ró˝ne ich zastosowanie oraz 
ró˝norodne funkcje. Dla olejów do turbin parowych i ga-
zowych z generatorami elektrycznymi oraz olejów hy-
draulicznych istotne znaczenie majà zawartoÊç zanie-
czyszczeƒ mechanicznych, wody i odpornoÊç na starzenie.

Zdobyte doÊwiadczenia w elektrowni Detmarovice 
[9] wykaza∏y, ̋ e olej zawiera∏ zanieczyszczenia czàstkami 
4 μm i wi´kszymi na poziomie 17 wg kodu liczbowego 
(600-1300 czàstek w mililitrze), a po zainstalowaniu 
urzàdzenia Kleentek ich zawartoÊç spad∏a do poziomu 
12 kodu liczbowego wed∏ug PN-ISO 4406:2005 (20-40 

nego olejów okreÊlonych w obowiàzujàcych normach, 
ale te dotyczà parametrów mo˝liwych do uzyskania 
zgodnie z dost´pnymi technologiami oczyszczania,  
z uwzgl´dnieniem realiów ekonomicznych (cykle eks-
ploatacyjne). Utrzymywanie stanu olejów na poziomie 
okreÊlonym w normie jest zwiàzane jednak z przestrze-
ganiem harmonogramu remontów, pomi´dzy którymi  
i tak zdarzajà si´ awarie, co oznacza koszty przewidy-
wane, ale tak˝e nadzwyczajne. Zastosowanie elektro-
statycznej metody oczyszczania olejów oznacza uzyska-
nie jakoÊci znacznie lepszej od nakazywanej w normie. 
Zmniejszajà si´ wówczas bardzo znaczàco koszty zaku-
pu oleju, ale przede wszystkim cz´stotliwoÊci remon-
tów i ryzyko awarii.

WÊród wielu sposobów oczyszczania olejów elektro-
izolacyjnych, smarowych i hydraulicznych, na szczególnà 
uwag´ zas∏uguje opisana metoda elektrostatyczna, po-
legajàca na pozbywaniu si´ z olejów zanieczyszczeƒ roz-
puszczalnych (polarnych) i nierozpuszczalnych. W prak-
tyce daje to mo˝liwoÊç bie˝àcego oczyszczania olejów, 
tak˝e ich regenerowania, a zatem ograniczania cz´sto-

TABELA II. Wp∏yw pola elektrostatycznego na w∏aÊciwoÊci olejów transformatorowych

Nr
Olej 

transfer-
mattorowy

Czas 
cyrkulacji 

oleju, 
godz.

W∏aÊciwoÊci oleju transformatorowego: (1) przed oczyszczaniem; (2) po oczyszczaniu w ELC-R3SP

Straty dielektryczne, 
%

RezystywnoÊç x1010,  
Ωm

Napi´cie przebicia, 
kV

Liczba kwasowa  
mg KOH/g Barwa

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1. OPA-Carbo 1 24 0,26 0,12 3,86 7,73 25 33 – – – –

2. OPA-Carbo 2 52 4,88 1,16 0,23 1,78 21 49 – – – –

3. RUT-B 1 4 – – 25,8 33,9 20 27 – – Granat Oran˝

4. RUT-B 2 87 – – 0,771 0,886 52 42 0,083 0,053 – –

czàstek w mililitrze). Eliminowanie z oleju wody i opa-
rów w zbiorniku przerywa procesy korozji, zapobiega 
te˝ zanieczyszczaniu oleju produktami korozji. Produk-
ty utleniania w´glowodorów sà tak˝e systematycznie 
usuwane z oleju. Wyniki tych zabiegów gwarantujà 
dobrà jakoÊç oleju i dajà podstaw´ do dobrych warun-
ków pracy w´z∏ów tarcia, uk∏adów lewarowych i regula-
cyjnych, znaczàco te˝ wp∏ywajà na wyd∏u˝eniu czasu 
pracy oleju (dwu- a nawet trzykrotnie). Du˝à skutecznoÊç 
opisywanej technologii notowano ju˝ w latach szeÊç-
dziesiàtych minionego stulecia [10], np. gdy do oczysz-
czania cieczy hydraulicznych w rakiecie Polaris zastoso-
wano separatory elektrostatyczne (12–20 kV, 0,0005 A). 
W porównaniu do tradycyjnej technologii, uzyskano tu 
skrócenie czasu oczyszczania z 360 minut do 90 minut, 
osiàgajàc wy˝szy poziom czystoÊci cieczy hydraulicznej. 

Podsumowanie
Wykorzystanie urzàdzeƒ oczyszczajàcych oleje metodà 
elektrostatycznà oznacza istotnà zmian´ w gospodarce 
olejami. Mo˝na oczywiÊcie zadowoliç si´ respektowa-
niem wymogów dotyczàcych czystoÊci i sk∏adu chemicz-

tliwoÊci wymiany. Zastosowanie w maszynach i urzà-
dzeniach metody elektrostatycznego oczyszczania ole-
jów gwarantuje im bezpiecznà i wyd∏u˝onà eksploatacj´. 
Koszty zastosowania tej technologii zwracajà si´ w bar-
dzo krótkim czasie, ju˝ ok. roku.
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