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KONSEKWENCJE ZESTARZENIA CIECZY 
ELEKTROIZOLACYJNEJ NA EFEKTYWNOŚĆ 

CHŁODZENIA TRANSFORMATORA 
 
 

Eksploatacji transformatora towarzyszy zazwyczaj podwyższona temperatura. Jej 
negatywnym skutkiem jest degradacja wielu jego elementów. Najbardziej czułym na 
podwyższoną temperaturę elementem jest jego układ izolacyjny. Według wielu teorii, 
wzrost temperatury o kilka stopni (od 5C do 12C) skutkuje spadkiem żywotności 
układu izolacyjnego nawet o połowę. Jednym z elementów tego układu jest ciecz elek-
troizolacyjna. Miernikiem jej zestarzenia jest kwasowość (liczba kwasowa LK). 

W artykule przedstawiono jak kwasowość cieczy elektroizolacyjnej wpłynęła na 
efektywność układu chłodzenia transformatora. Miernikiem tej efektywności były wła-
ściwości cieplne cieczy. Przebadano ciecz nową oraz mocno zestarzoną, a więc charak-
teryzującą się niską oraz wysoką liczbą kwasową. Analizowanymi cieczami były olej 
mineralny, estry syntetyczne oraz estry naturalne. Pomiary właściwości cieplnych prze-
prowadzono dla temperatury 80C. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: zestarzenie cieczy, układ chłodzenia transformatora 
 

1. WPROWADZENIE 
 

W niniejszym rozdziale opisano konsekwencje podwyższonej temperatury na 
żywotność transformatora. Analizując skutki podwyższonej temperatury zwró-
cono uwagę przede wszystkim na układ izolacyjny transformatora. Układ ten 
stanowi najbardziej czuły na oddziaływanie wysokiej temperatury element trans-
formatora. Układ izolacyjny transformatora składa się z dwóch zasadniczych 
elementów, jakimi są izolacja papierowa zaimpregnowana cieczą elektroizola-
cyjną (izolacja uzwojeń, izolacja rdzenia, izolacja główna) oraz ciecz elektroizo-
lacyjna wypełniająca pozostałą przestrzeń transformatora. Izolacja papierowa 
jest wykonana zazwyczaj z papieru celulozowego lub aramidowego. Papier celu-
lozowy jest pochodzenia naturalnego, natomiast aramidowy jest materiałem 
syntetycznym. Ten ostatni, choć jest jeszcze znacznie droższy od papieru celulo-
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zowego, charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wysoką temperaturę 
oraz na procesy starzeniowe. Z kolei najbardziej popularną cieczą elektroizola-
cyjną jest od dziesięcioleci olej mineralny. Jednakże coraz częściej stosowane są 
także estry syntetyczne. Ostatnio coraz bardziej popularne stają się również estry 
naturalne na skutek wysokiej biodegradowalności i łatwości ich pozyskiwania 
(nasiona roślin), a w szczególności znacznie wyższej temperatury zapłonu w 
porównaniu z olejem mineralnym. 

Według wielu naukowców czas życia transformatora jest utożsamiany  
z okresem życia jego izolacji [1, 2]. Istotną informacją jest fakt, że wysoki, lecz 
krótkotrwały wzrost temperatury w układzie izolacyjnym nie stanowi tak dużego 
zagrożenia jak mniejszy, lecz długotrwały [3]. 

Według prawa Montsingera, zwanego popularnie „prawem 8 stopni” trwa-
łość izolacji papierowej wykonanej z papieru celulozowego, zaimpregnowanego 
olejem mineralnym, w zależności od temperatury opisana jest następującą zależ-
nością [4, 5]: 

T0865,04 e10154,7t         (1) 
gdzie: t – bezwzględny czas życia izolacji transformatora [rok], T – temperatura 
pracy izolacji transformatora [C]. 

Prawo to zakłada, że dla temperatury T = 95C czas życia izolacji transfor-
matora wynosi 20 lat. Taki okres jest przyjęty przez konstruktorów i producen-
tów transformatorów. Prawo 8 stopni określa czas życia izolacji transformatora 
pracującej przy danej temperaturze T. Nazwa tego prawa oznacza, że wyższa lub 
niższa temperatura o 8C będzie skutkowała dwukrotnym skróceniem lub wy-
dłużeniem czasu t. Na podstawie wzoru (1) można zauważyć, że w przypadku 
temperatury 95C czas t wynosi 20 lat. Z kolei w przypadku temperatury o 8°C 
niższej (T = 87C) czas t jest dwukrotnie dłuższy równy 40 lat, natomiast w 
przypadku temperatury o 8°C wyższej (T = 103C) czas życia izolacji jest już 
dwa razy krótszy i wynosi tylko 10 lat. Pewną niedoskonałością prawa Montsin-
gera jest fakt, że prawo to nie bierze pod uwagę innych czynników istotnie przy-
spieszających proces starzenia się izolacji transformatora, jak chociażby zawil-
gocenie i obecność tlenu [1, 6]. 
 Analogicznym do prawa 8°C Montsingera jest równanie Arrheniusa-Dankina 
i Büssinga wykorzystywane w USA, z pomocą którego dokonywana jest ocena 
wpływu temperatury na zjawisko starzenia się izolacji, wykonanej z papieru 
celulozowego zaimpregnowanego olejem mineralnym [7, 8]. 

Dzieląc obustronnie zależność (1) przez czas życia izolacji przyjęty przez 
konstruktorów i producentów transformatorów t, równy 20 lat, wyznaczono 
wzór opisujący względny czas życia izolacji transformatora t’ [4]: 

)95T(0865,0e
20
t't         (2) 
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gdzie: t’ – względny czas życia izolacji transformatora, rozumiany jako krotność 
starzenia się transformatora. Względny czas t’ odczytywać należy jako krotność 
starzenia się izolacji transformatora. Odwrotność względnego czasu życia izola-
cji t’ oznacza z kolei wskaźnik starzenia się izolacji : 

't
1

            (3) 

gdzie:  – wskaźnik starzenia się izolacji. 
Dla temperatury 95C wskaźnik starzenia się izolacji równy jest jedności,  

z kolei dla temperatury o 8C mniejszej (T = 87C) wskaźnik ten równy jest już 
tylko 0,5 natomiast dla temperatury o 8C wyższej (T = 103C) wskaźnik  wy-
nosi 2. Wskaźnik  jest parametrem, który w sposób bardzo przystępny opisuje 
skutki i zagrożenia będącego wynikiem podwyższonej temperatury. Z tego po-
wodu pojawiło się wiele różnych propozycji wskaźnika  [9-11]: 
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Niezależnie od wybranej zależności (36), wartości wskaźnika starzenia się 
izolacji  nie różnią się znacząco dla temperatury z przedziału od 70C do 
110C [1]. 

Mnożąc obustronnie równanie (3) przez czas t oraz dzieląc przez 20 lat (czas 
życia izolacji przyjęty przez konstruktorów i producentów transformatora) oraz 
mnożąc przez 100%, można otrzymać parametr zdefiniowany jako starzenie się 
izolacji % wyrażone w procentach [4]: 

)95T(0865,0
% et5100

20
t         (7) 

Parametr ten, jak można zauważyć, zależy od dwóch zmiennych: czasu t i tem-
peratury T. Za pomocą % można oszacować procent zużycia się izolacji trans-
formatora pracującej w temperaturze T po t latach. Parametr % został przedsta-
wiony w tabeli 1.1. W przypadku temperatury T = 95C i po upływie 20 lat 
względne zestarzenie się izolacji % wynosi 100%. Z kolei dla temperatury  
o 8C wyższej (T = 103C) procentowe starzenie się izolacji % wynosi również 
100%, ale po upływie już tylko 10 lat. Natomiast w przypadku temperatury o 
8C niższej (T = 87C) parametr % wynosi 100%, lecz dopiero po upływie aż 
40 lat. 
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Clark z kolei na podstawie własnych pomiarów zawęził przedział stosowania 
prawa 8 stopni do temperatury przekraczającej 120C oraz zdefiniował, podob-
nie jak Kerr [12], prawo 5 stopni, właściwe Jego zdaniem dla przedziału tempe-
ratury 75C÷100C. Prawo to oznacza, że redukcja lub wzrost temperatury  
o 5C skutkować będzie dwukrotnym wydłużeniem lub redukcją czasu życia 
izolacji. Jeszcze inni naukowcy jak Berthelot podaje wartość temperatury równej 
6C, a Moses przedział od 8C do 12C [12]. Z kolei według [3] dwukrotna 
redukcja czy wzrost czasu życia izolacji może być skutkiem zmiany temperatury 
z zakresu 5,5C÷9,0C. Uwarunkowane jest to głównie od stanu i rodzaju izola-
cji. W przypadku izolacji celulozowej zaimpregnowanej olejem mineralnym 
stosuje się temperaturę z przedziału 6C÷8C [7]. Natomiast w przypadku izola-
cji znacząco już zużytej należy stosować mniejszą wartość temperatury z przy-
toczonego przedziału, a dla izolacji nowej większą. 
 

Tabela 1.1. Procentowe zużycie się izolacji transformatora % dla temperatury T 
po t latach pracy; opracowano na podstawie wzoru (7) 

 
Temperatura izolacji T [C] Wiek izolacji t 

[lata] 87 89 91 93 95 97 99 101 103 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 5 6 7 8 10 12 14 17 20 
4 10 12 14 17 20 24 28 34 40 
6 15 18 21 25 30 36 42 50 60 
8 20 24 28 34 40 48 56 67 80 
10 25 30 35 42 50 59 71 84 100 
12 30 36 42 50 60 71 85 101 120 
14 35 42 50 59 70 83 99 117 140 
16 40 48 57 67 80 95 113 134 159 
18 45 54 64 76 90 107 127 151 179 
20 50 60 71 84 100 119 141 168 199 
22 55 66 78 93 110 131 155 185 219 
24 60 72 85 101 120 143 169 201 239 
26 65 77 92 109 130 154 184 218 259 
28 70 83 99 118 140 166 198 235 279 
30 75 89 106 126 150 178 212 252 299 
32 80 95 113 135 160 190 226 268 319 
34 85 101 120 143 170 202 240 285 339 
36 90 107 127 151 180 214 254 302 359 
38 95 113 135 160 190 226 268 319 379 
40 100 119 142 168 200 238 282 336 399 

 



Konsekwencje zestarzenia cieczy elektroizolacyjnej na efektywność ... 
 
 

307 

 Szeroki przedział temperatury (5,5C÷12,0C), wykorzystywany w analizo-
wanym prawie, dowodzi, że oszacowanie stopnia zestarzenia izolacji, jako efekt 
podwyższonej temperatury, jest dość skomplikowane. Źródłem takiego stanu 
rzeczy są nie do końca jeszcze zbadane zjawiska zachodzące w trakcie eksplo-
atacji transformatora [3]. Z tego powodu międzynarodowe stowarzyszenie 
CIGRE (z fr. Conseil International des Grands Reseaux Electriques) zaleca sto-
sować temperaturę o wartości 6C [12]. 
 

2. CEL I ZAKRES BADAŃ 
 
 Celem badań było uzyskanie odpowiedzi na pytanie na ile zestarzenie cieczy 
elektroizolacyjnych wpływa na ich zdolności chłodzące, definiowane współ-
czynnikiem przejmowania ciepła α. Pomiary właściwości cieplnych cieczy elek-
troizolacyjnych zostały przeprowadzone w zależności od stopnia ich zestarze-
nia, miernikiem którego była liczba kwasowa LK. 
 Zakres badań obejmował pomiary następujących właściwości cieplnych 
cieczy: współczynnika przewodności cieplnej właściwej λ, lepkości kinema-
tycznej υ, ciepła właściwego cp, gęstości ρ oraz rozszerzalności cieplnej β. Na 
podstawie otrzymanych wyników pomiarów wyznaczono wartość współczyn-
nika przejmowania ciepła cieczy αpap-ciecz przy powierzchni izolacji papierowej 
uzwojeń. Im współczynnik ten jest większy tym ciecz charakteryzuje się lep-
szymi właściwościami chłodzącymi. Warto zaznaczyć, że wzrost wszystkich 
wyżej wymienionych właściwości cieplnych powoduje wzrost współczynnika 
α, w przeciwieństwie do lepkości kinematycznej. Analizowanymi cieczami 
były: olej mineralny, estry syntetyczne oraz estry naturalne. Pomiary przepro-
wadzono dla temperatury 80°C. 
 Znając współczynnik przejmowania ciepła α obliczono spadek temperatury 
w cieczy elektroizolacyjnej nowej i zestarzonej, korzystając z poniższego wzo-
ru: 

kadźciecz
kadźciecz

ciecz.pap

ciecz.pap
ciecz

qq
T







 


        (8) 

gdzie: ΔTciecz – spadek temperatury w cieczy między izolacją papierowej uzwo-
jeń a wewnętrzną powierzchnią kadzi [°C], qpap.-ciecz – powierzchniowa gęstość 
strumienia cieplnego na powierzchni izolacji papierowej [W∙m-2], αpap.-ciecz – 
współczynnik przejmowania ciepła cieczy przy powierzchni izolacji papierowej 
[W∙m-2∙K-1], qciecz-kadź – powierzchniowa gęstość strumienia cieplnego na po-
wierzchni kadzi transformatora [W∙m-2], αciecz-kadź – współczynnik przejmowania 
ciepła cieczy przy powierzchni kadzi transformatora [W∙m-2∙K-1]. 

Im spadek temperatury w cieczy ΔTciecz jest mniejszy, tym mniejsza jest tem-
peratura układu izolacyjnego transformatora, a co za tym idzie, ciecz elektroizo-
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lacyjna jest skuteczniejszym wymiennikiem ciepła. Jak można zauważyć we 
wzorze (8), spadek temperatury w cieczy składa się z dwóch spadków: w cieczy 
przy powierzchni izolacji papierowej oraz w cieczy przy powierzchni kadzi. 

Gęstość strumienia cieplnego na powierzchni uzwojeń współcześnie pracują-
cych transformatorów waha się w przedziale od kilkuset do 3500 W∙m-2. Zało-
żono zatem, że powierzchniowa gęstość strumienia cieplnego na powierzchni 
izolacji papierowej qpap.-ciecz równa będzie 2500 W∙m-2. Współczynnik przejmo-
wania ciepła cieczy przy powierzchni izolacji papierowej αpap.-ciecz zostanie wy-
znaczony na podstawie wyników pomiarów. Powierzchniowa gęstość strumienia 
cieplnego na powierzchni kadzi transformatora qciecz-kadź będzie równa  
125 W∙m-2, czyli 20 razy mniej niż na powierzchni izolacji papierowej, co od-
powiada w dużym przybliżeniu stosunkowi powierzchni kadzi (wraz z po-
wierzchnią radiatorów) do powierzchni izolacji. Współczynnik przejmowania 
ciepła cieczy przy powierzchni kadzi transformatora αciecz-kadź według danych 
literaturowych [3] stanowi 55% wartości współczynnika αpap.-ciecz. 

W badaniach użyto próbki cieczy nowej i zestarzonej. Ciecz nowa oznaczała 
dostarczoną bezpośrednio od producenta. Liczba kwasowa LK cieczy nowej dla 
oleju mineralnego była mniejsza od 0,010 mgKOHg-1

ciecz, dla estrów syntetycz-
nych mniejsza od 0,030 mgKOHg-1

ciecz, a dla estrów naturalnych równa 
0,020 mgKOHg-1

ciecz. Wszystkie rodzaje cieczy, w celu ich zestarzenia, były wy-
stawione na oddziaływanie wysokiej temperatury o tej samej wartości i przez ten 
sam okres. Liczba kwasowa zestarzonych cieczy równa była dla oleju 
0,135 mgKOHg-1

ciecz, dla estrów syntetycznych 0,175 mgKOHg-1
ciecz, a dla estrów 

naturalnych 0,173 mgKOHg-1
ciecz. 

 
3. WYNIKI POMIARÓW 

 
 Wyższa liczba kwasowa, będąca miernikiem zestarzenia cieczy elektroizola-
cyjnej, wiąże się z większą ilość osadów i szlamu. W takim przypadku należy 
się spodziewać, że wzrost LK, niezależnie od rodzaju cieczy, skutkować będzie 
prawdopodobnie większą lepkością cieczy oraz większym ciepłem właściwym. 
Jest rzeczą naturalną, że osady a zwłaszcza szlam zwiększają lepkość cieczy co 
oznacza, że stanowić mogą niebezpieczeństwo dla transformatora redukując 
drożność jego układu chłodzenia. Osady i szlam, jako materiał o większej zdol-
ności do gromadzenia wody w porównaniu z cieczą elektroizolacyjną, mogą się 
charakteryzować większą wartością ciepła właściwego. Ciepło właściwe cieczy 
elektroizolacyjnych wykorzystywanych w transformatorach równe jest około 
2000 J·kg-1·K-1, z kolei ciepło właściwe wody jest dwukrotnie większe. 

Tabela 3.1 zawiera wyniki pomiarów właściwości cieplnych: współczynnika 
przewodności cieplnej właściwej λ, lepkości kinematycznej υ, ciepła właściwego 
cp, gęstości ρ, rozszerzalności cieplnej β oraz wyniki obliczeń współczynnika 
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przejmowania ciepła pap.-ciecz, w zależności od stopnia zestarzenia cieczy, dla 
temperatury 80C. 
 
Tabela 3.1 Wyniki pomiarów i obliczeń właściwości cieplnych cieczy elektroizolacyjnej 

w zależności od jej stopnia zestarzenia, dla temperatury 80C 
 

Ciecz nowa 
Właściwości Olej  

mineralny 
Estry  

syntetyczne 
Estry  

naturalne 
Współczynnik przewodności 
cieplnej właściwej λ [W·m-1·K-1] 0,126 0,151 0,175 

Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1] 3,43 8,11 11,50 
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1] 2187 2149 2259 
Gęstość ρ [g·l-1] 832 926 880 
Rozszerzalność cieplna β [K-1] 0,00080 0,00079 0,00080 
Współczynnik przejmowania 
ciepła αpap-ciecz [W·m-2·K-1] 141,65 127,51 126,17 

Ciecz zestarzona 
Właściwości Olej  

mineralny 
Estry  

syntetyczne 
Estry  

naturalne 
Współczynnik przewodności 
cieplnej właściwej λ [W·m-1·K-1] 0,127 0,151 0,177 

Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1] 3,73 8,04 12,08 
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1] 2271 2316 2237 
Gęstość ρ [g·l-1] 831 926 880 
Rozszerzalność cieplna β [K-1] 0,00079 0,00079 0,00080 
Współczynnik przejmowania 
ciepła αpap-ciecz [W·m-2·K-1] 140,11 130,18 125,04 

 
Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że wyższa liczba 

kwasowa wywołała niewielkie zmiany współczynnika przewodności cieplnej , 
która w przypadku oleju mineralnego wzrosła o 0,8%, estrów syntetycznych nie 
zmieniła się, a dla estrów naturalnych wzrosła o 1,1%. Wzrost liczby kwasowej 
cieczy spowodował, że lepkość kinematyczna υ oleju mineralnego wzrosła aż o 
8,8%, estrów syntetycznych spadła o 1,0%, a estrów naturalnych wzrosła o 
5,0%. Z kolei ciepło właściwe cp badanych cieczy, na skutek wyższej liczby 
kwasowej, wzrosło o 3,8% dla oleju mineralnego, wzrosło aż o 7,9% dla estrów 
syntetycznych, i zmalało o 1,0% dla estrów naturalnych. Natomiast gęstość ρ i 
rozszerzalność cieplna β cieczy uległy redukcji o nieco ponad 1% dla oleju mi-
neralnego i nie zmieniły wartości dla estrów syntetycznych i estrów naturalnych. 
Na podstawie powyższych wniosków można powiedzieć, że wzrost liczby kwa-
sowej cieczy skutkował przede wszystkim wzrostem ich lepkości i ciepła wła-
ściwego, co było do przewidzenia. 
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Tabela 3.2 Wartości współczynnika przejmowania ciepła  cieczy oraz spadków tempe-
ratury w cieczy elektroizolacyjnej T w zależności od stopnia jej zawilgocenia; opraco-

wane na podstawie tabeli 3.1 i wzoru (8) 
 

Ciecz nowa 
Właściwości Olej  

mineralny 
Estry  

syntetyczne 
Estry  

naturalne 
Współczynnik przejmowania cie-
pła αpap-ciecz [W·m-2·K-1] 141,65 127,51 126,17 

Gęstość strumienia cieplnego 
qpap-ciecz [W∙m-2] 2500 2500 2500 

Spadek temperatury Tpap.-ciecz [C] 17,65 19,61 19,81 
Współczynnik przejmowania cie-
pła αciecz-kadź [W·m-2·K-1] 77,91 70,13 69,39 

Gęstość strumienia cieplnego 
qciecz-kadź [W∙m-2] 125 125 125 

Spadek temperatury Tciecz-kadź [C] 1,60 1,78 1,80 
Spadek temperatury Tciecz [C] 19,25 21,39 21,62 

Ciecz zestarzona 
Właściwości Olej  

mineralny 
Estry  

syntetyczne 
Estry  

naturalne 
Współczynnik przejmowania cie-
pła αpap-ciecz [W·m-2·K-1] 140,11 130,18 125,04 

Gęstość strumienia cieplnego 
qpap-ciecz [W∙m-2] 2500 2500 2500 

Spadek temperatury Tpap.-ciecz [C] 17,84 19,20 19,99 
Współczynnik przejmowania cie-
pła αciecz-kadź [W·m-2·K-1] 77,06 71,60 68,77 

Gęstość strumienia cieplnego 
qciecz-kadź [W∙m-2] 125 125 125 

Spadek temperatury Tciecz-kadź [C] 1,62 1,75 1,82 
Spadek temperatury Tciecz [C] 19,47 20,95 21,81 

  
 Współczynnik przejmowania ciepła  wszystkich analizowanych cieczy 
elektroizolacyjnych, na skutek wzrostu liczby kwasowej, zmieniał swoje warto-
ści w niejednoznaczny sposób. Dla oleju mineralnego, współczynnik  zmniej-
szył swoją wartość o 1,1%. Źródłem tej zmiany był wyraźny wzrost jego lepko-
ści, sięgający 8,8%, mimo wzrostu ciepła właściwego o 3,8%. Dla estrów synte-
tycznych współczynnik  wzrósł o 2,1%, co było następstwem wyraźnego wzro-
stu ciepła właściwego o 7,9%. Natomiast współczynnik  estrów naturalnych 
zmniejszył swoją wartość o 0,9%, co było skutkiem wzrostu lepkości o 5,0%. 
Na tej podstawie można stwierdzić, że wzrost liczby kwasowej, w niewielkim 
stopniu wpłynął na przejmowanie ciepła badanych cieczy. 
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Na podstawie wyników pomiarów i obliczeń, zamieszczonych w tabeli 3.1, 
wyznaczono spadek temperatury w cieczy Tciecz. Wyniki przedstawiono w tabe-
li 3.2. Jak widać, wzrost liczby kwasowej skutkował zmniejszeniem spadku 
temperatury Tciecz w oleju mineralnym o 0,22C, wzrostem tego spadku w es-
trach syntetycznych o 0,44C, oraz zmniejszeniem spadku temperatury o 
0,19C. Zmiany Tciecz w cieczy nie przekraczały połowy stopnia Celsjusza. Na 
tej podstawie można wnioskować, że czas życia transformatora t, jak i procen-
towa żywotność jego układu izolacyjnego % także nie ulegną istotnym zmia-
nom.  
 

4. WNIOSKI 
 
 Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i obliczeń można stwierdzić, 
że stopień zestarzenia badanych cieczy elektroizolacyjnej, definiowany jako 
stopień jej zakwaszenia LK, nie miał wyraźnego wpływu na ich współczynnik 
przejmowania ciepła α. Co prawda, parametr LK powodował pewne minimalne i 
niejednoznaczne zmiany współczynnika α, ale nie przekraczały one 2%. Tym 
samym można powiedzieć, że stopień zestarzenia cieczy nie miał istotnego 
wpływu na skuteczność układu chłodzenia transformatora. 
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CONSEQUENCES OF AGING OF ELECTRO-INSULATING LIQUIDS  
ON EFFECTIVENESS OF TRANSFORMER COOLING SYSTEM 

 
High temperature in power transformer is typical condition of its work. Degradation 

of many components of the transformer is negative effect of the temperature. Insulating 
system is the more sensitive component of the transformer. Due to many opinions, the 
increase of temperature about some degrees (from 5°C to 12°C) may result in the decre-
ase of life time of insulating system about 50%. Electro-insulating liquid is one of the 
components of the system. Acid number (AN) of the liquid is the marker of its aging 
level. 

The paper presents how acid number of electro-insulating liquids influenced on 
effectiveness of transformer cooling system. The marker of the effectiveness was ther-
mal properties of the liquid. New (small AN) and aged (big AN) liquids were analyzed. 
Mineral oil, synthetic esters and natural esters were investigated liquids. Measurements 
of the properties were done for temperature 80C. 
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