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BADANIE WPŁYWU PROCESU SEPARACJI 
OLEJU MINERALNEGO OD ESTRU SYNTETYCZNEGO 

METODAMI EWAPORACYJNYMI 
NA JEGO PODSTAWOWE PARAMETRY ELEKTRYCZNE 
ORAZ WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE WZGLĘDEM WODY 
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 Artykuł opisuje prace wykonane w ramach projektu 
współfinansowanego przez NCBR, pt. „Mobilny system suszenia 
izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem 
medium ciekłego”, realizowanego przez: 
   - Politechnikę Poznańską – Lider 
   - Centrum Zaawansowanych Technologii UAM 
   - firmę Ad Moto Rafał Zawisz – konsorcjant przemysłowy 
 
 
 



Cel badań 

 Celem badań było sprawdzenie, czy kilkukrotny 

proces separacji oleju mineralnego od estru syntetycznego 

z ich mieszaniny ma wpływ na najistotniejsze parametry 

uzdatnionego estru. 
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Plan prezentacji 

1. Wprowadzenie 

2. Procedura separacji oleju mineralnego od estru 

syntetycznego 

3. Badania podstawowych parametrów estru nowego  

i regenerowanego 

4. Wnioski i dalsze badania 

4 



WPROWADZENIE 
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 Z uwagi na bardzo dobre właściwości sorpcyjne estru 
syntetycznego względem wody oraz dużą zdolność do penetracji 
materiałów porowatych, jest on niezwykle efektywnym medium 
suszącym celulozę. 
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 Niestety, wielokrotne powtarzanie procedury suszenia 
z użyciem tej samej porcji estru roboczego prowadzi do 
zwiększania w nim zawartości oleju. Powoduje to obniżenie 
efektywności kolejnych cykli suszenia, dlatego niezbędne jest 
oddzielenie domieszki olejowej z estru roboczego. 



PROCEDURA SEPARACJI OLEJU 

MINERALNEGO 

OD ESTRU SYNTETYCZNEGO 
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 Opracowaniem procedury separacji oleju mineralnego 
od estru syntetycznego zajmuje się Centrum Zaawansowanych 
Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Procedura separacji oleju mineralnego 

od estru syntetycznego 
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 W artykule przedstawiono wyniki badania skutków 
procesu trzykrotnej separacji cieczy, metodą ewaporacyjną, dla 
mieszaniny modelowej: 80 % nowego estru syntetycznego 
MIDEL 7131 oraz 20 % świeżego oleju TRAFO EN, w skali 1,5 kg. 

Procedura separacji oleju mineralnego 

od estru syntetycznego 
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Wydajność procesu rozdziału mieszaniny modelowej 

Procedura separacji oleju mineralnego 

od estru syntetycznego 
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 Badając zawartość wody (metodą KF) w estrze nowym 
i po kolejnych destylacjach stwierdzono zawilgocenie 
uzdatnionej cieczy na poziomie 13 ppm, podczas gdy destylat 
(olej usunięty z mieszaniny) zawierał aż 200 ppm wody. 
Ponieważ zawartość wody w nowym estrze wynosiła 50 ppm, 
a w świeżym oleju mineralnym 20 ppm, to regeneracji estru 
towarzyszy usuwanie z niego nie tylko frakcji olejowej ale także 
wody. 

Procedura separacji oleju mineralnego 

od estru syntetycznego 



BADANIE PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW 

ESTRU NOWEGO I REGENEROWANEGO 
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Badania przeprowadzono na trzech próbkach cieczy: 
 

A: nowy, czysty ester syntetyczny MIDEL 7131 

B: ester po jednokrotnym zanieczyszczeniu olejem mineralnym 
     a następnie uzdatnieniu 

C: ester po trzykrotnym zanieczyszczaniu olejem mineralnym 
     i uzdatnianiu 

Badanie podstawowych parametrów estru nowego 

i regenerowanego 
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Oględziny 

 

Barwę cieczy ustalono zgodnie ze skalą ASTM. 
 

Wyniki oględzin próbek estru nowego oraz po jedno- i trzykrotnym uzdatnianiu 

 Próbka Barwa Mętność 
Obecność zanieczyszczeń 

stałych 

A < 0,5 klarowna brak 

B < 0,5 
lekko mętna 

(opalizujący)  
brak 

C < 0,5 klarowna brak 

Badanie podstawowych parametrów estru nowego 

i regenerowanego 
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Widok badanych próbek estru 
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Napięcie przebicia 

 
Napięcie przebicia próbek estru nowego oraz po jedno- i trzykrotnym uzdatnianiu 

 
Próbka 

Up1 Up2 Up3 Up4 Up5 Up6 Upśr S V 

[kV] [kV] [kV] [kV] [kV] [kV] [kV] [kV] [%] 

A 48 47 60 49 46 46 49,3 4,89 9,9 

B 52 55 53 56 57 55 54,7 1,70 3,1 

C 50 46 57 46 51 49 49,8 3,72 7,5 

Badanie podstawowych parametrów estru nowego 

i regenerowanego 
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Rezystywność skrośna 

 
Rezystywność próbek estru nowego oraz po jedno- i trzykrotnym uzdatnianiu 

 

 
Próbka 

RV rv 

[GΩ] [GΩm] 

A 6,9 46,8 

B 9,9 67,1 

C 3,8 25,8 

Badanie podstawowych parametrów estru nowego 

i regenerowanego 
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Współczynnik strat dielektrycznych 

 
Współczynnik strat dielektrycznych próbek estru nowego oraz po jedno- 

i trzykrotnym uzdatnianiu 

 

 
Próbka 

tg 

[-] 

A 0,0078 

B 0,0074 

C 0,0081 

Badanie podstawowych parametrów estru nowego 

i regenerowanego 
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Lepkość kinematyczna 

 
Lepkość kinematyczna próbek estru nowego oraz po jedno- i trzykrotnym 

uzdatnianiu 

 

 Próbka 

[⁰E] [mm2/s] 

A 7,91 59,0 

B 8,19 61,2 

C 7,76 57,9 

Badanie podstawowych parametrów estru nowego 

i regenerowanego 
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Chłonność wody 

 
Zawilgocenie próbek estru nowego oraz po jedno- i trzykrotnym uzdatnianiu 

 

 
Próbka 

Zawartość wody 

w temperaturze 55C 

i w. w. powietrza 21% 

[ppm] 

A 606 

B 634 

C 600 

Badanie podstawowych parametrów estru nowego 

i regenerowanego 



WNIOSKI 

I 

DALSZE BADANIA 
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Wnioski i dalsze badania 

 Przeprowadzone badania wykazały brak istotnego wpływu 
opracowanej procedury uzdatniania estru na jego: 

 wygląd 

 napięcie przebicia 

 lepkość  

 chłonność wody 

oraz  

  niewielkie pogorszenie rezystywności cieczy trzykrotnie 
uzdatnianej 

  minimalne zwiększenie współczynnika strat dielektrycznych. 
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Wnioski i dalsze badania 

 W przyszłości autorzy planują ocenić wpływ procesu 
separacji oleju mineralnego eksploatowanego od estru 
syntetycznego. Badania te będą odzwierciedlać sytuację 
zanieczyszczania estru roboczego przez olej pochodzący 
z transformatorów będących w eksploatacji przez wiele lat. 
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 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 
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