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WPŁYW ZAWILGOCENIA CIECZY 
ELEKTROIZOLACYJNEJ NA SPRAWNOŚĆ 

UKŁADU CHŁODZENIA TRANSFORMATORA 
 
 

Zawilgocenie układu izolacyjnego jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą 
wystąpić w transformatorze energetycznym. Jego źródłem jest tzw. zawilgocenie pier-
wotne, nieszczelność kadzi oraz proces rozpadu włókien celulozy, stanowiącej izolację 
uzwojeń. Powoduje ono szereg negatywnych następstw, jak spadek rezystancji izolacji, 
wzrost jej stratności oraz wzrost intensywności procesu wydzielania się pęcherzyków 
pary wodnej. W artykule opisano jak zawilgocenie wpływa na sprawność układu chło-
dzenia transformatora, którego jednym z elementów jest ciecz elektroizolacyjna. Mierni-
kiem tej sprawności był współczynnik przejmowania ciepła  cieczy, który zależy od 
wielu innych właściwości cieplnych, jak przewodność cieplna, lepkość, ciepło właściwe, 
gęstość i współczynnik rozszerzalności cieplnej. Analizowanymi cieczami były olej 
mineralny, estry syntetyczne oraz estry naturalne. Przebadano próbki cieczy suchej  
i mocno zawilgoconej. Pomiary przeprowadzono dla temperatury 80C. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: zawilgocenie, ciecz, chłodzenie, transformator 
 

1. WPROWADZENIE 
 

 Ciecz elektroizolacyjna odgrywa istotną rolę w układzie chłodzenia trans-
formatora. Wadliwe działanie tego układu jest źródłem zbyt wysokiej temperatu-
ry. Ta z kolei może mieć wiele negatywnych skutków dla najbardziej czułego 
elementu transformatora, jakim jest jego układ izolacyjny. Najgroźniejszym 
skutkiem jest przyspieszenie procesu starzenia się układu izolacyjnego. Podsta-
wowymi parametrami układu izolacyjnego, będącymi miernikami jego zestarze-
nia, są napięcie przebicia, rezystancja, współczynnik strat dielektrycznych tg(δ) 
oraz przenikalność elektryczna. Parametrami odgrywającymi nieco mniejszą 
rolę są stopień polimeryzacji celulozy DP (z ang. Degree of Polymerization –  
w przypadku papieru celulozowego), stopień jego zawilgocenia WCP (z ang. 
Water Content in Paper) oraz liczba kwasowa cieczy elektroizolacyjnej LK. 
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Napięcie przebicia wyraźnie maleje na skutek wzrostu temperatury [1-6], co 
przedstawia poniższa zależność: 
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       (1) 
gdzie: WT – napięcie przebicia dla temperatury T [kV], W15C –napięcie przebicia 
dla temperatury 15C [kV]. Zależność ta opisuje napięcie przebicia izolacji pa-
pierowo-olejowej uwarstwionej szeregowo w przypadku temperatury z przedzia-
łu od 0C do 100C. Na tej podstawie można stwierdzić, że wzrost temperatury 
o np. 85C (od 15C do 100C) spowoduje redukcję napięcia przebicia o 25%. 
 Spadek napięcia przebicia spowodowany jest głównie bardzo dużym spad-
kiem rezystancji izolacji, co opisuje poniższa zależność: 
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gdzie RT2 – rezystancja izolacji dla temperatury T2 [], RT1 – rezystancja izolacji 
dla temperatury T1 []. Powyższy wzór wskazuje, że wzrost temperatury o 10C 
skutkować będzie redukcją rezystancji izolacji o 50%. Źródłem tego jest wzrost 
prądu upływu. Przykładowo, dla izolacji transformatora o napięciu roboczym 
220 kV i temperaturze 10C płynie prąd 50 A, z kolei dla temperatury 80C 
prąd wzrasta ponad trzydziestokrotnie do 1600 A [1]. Według [3] w przypadku 
podobnego przedziału temperatury, prąd upływu izolacji papierowej rośnie po-
nad dwudziestokrotnie. 
 Wzrost temperatury może skutkować wyraźnym wzrostem współczynnika 
strat dielektrycznych [1, 3, 6]. Według Clarka, wzrost temperatury w przedziale 
od 20C do 100C wywołuje wzrost tg() o połowę dla papieru suchego i aż  
o 150% dla papieru zawilgoconego. Według innych źródeł, wzrost temperatury 
jest przyczyną istotnego wzrostu współczynnika tg() nawet o dwa rzędy [4]. Na 
tej podstawie można powiedzieć, że wzrost temperatury przyczynia się do wzro-
stu współczynnika strat dielektrycznych. Współczynnik ten sprawia, że rośnie 
temperatura. Oznacza to, że zachodzi sprzężenie zwrotne pomiędzy współczyn-
nikiem tg(), a temperaturą [7]. 

Wzrost temperatury jest przyczyną wzrostu przenikalności elektrycznej  izo-
lacji transformatora. Przenikalność ta, jak miało to miejsce w przypadku współ-
czynnika tg(), skutkuje wzrostem strat dielektrycznych. Według [4] wzrost 
temperatury od 10C do 100C powoduje wzrost przenikalności elektrycznej  
o 100%. 
 Wyższa temperatura może być przyczyną pękania łańcuchów polimerowych 
celulozy, z których składa się izolacja papierowa. Długość łańcucha celulozy DP 
nowej izolacji wynosi 12001300, z kolei zestarzonej na skutek wyższej tempe-
ratury już 300400 [8, 9]. Pękanie łańcuchów celulozy może być przyczyną 
wielu negatywnych następstw. 
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Jednym z nich jest redukcja wytrzymałości mechanicznej papieru. Jest to 
zjawisko niepożądane, gdyż papier stanowi izolację uzwojeń. Dla papieru moc-
no zestarzonego może zajść zjawisko opadania jego warstw na dno transforma-
tora jako efekt drgań występujących w trakcie pracy transformatora lub na sku-
tek sił mechanicznych towarzyszących udarom. W takiej sytuacji uzwojenie 
traci część izolacji, jaką jest warstwa papieru. W ten sposób redukuje się wy-
trzymałość elektryczna izolacji między uzwojeniami, gdyż izolacja papierowa 
zostaje zastąpiona cieczą elektroizolacyjną. Ciecz z kolei charakteryzuje się 
znacznie mniejszą wytrzymałością elektryczną niż papier. 

Kolejnym negatywnym następstwem jest fakt, że w trakcie degradacji włó-
kien celulozy powstają wolne atomy wodoru, które łącząc się z tlenem stają się 
źródłem wody, przyczyniając się do wzrostu poziomu zawilgocenia izolacji 
transformatora. 

Zawilgocenie izolacji WCP, spowodowane w sposób pośredni wyższą tempe-
raturą i dostępem do tlenu, pociąga za sobą mnóstwo negatywnych skutków dla 
izolacji, takich jak redukcja napięcia przebicia [5], redukcja rezystancji [16], 
wzrost współczynnika tg() [8, 10], wzrost dynamiki wyładowań niezupełnych 
[11] oraz większe prawdopodobieństwo pojawienia się procesu powstawania 
pęcherzyków gazu w cieczy elektroizolacyjnej (ang. bubble effect) [12–15]. 
Buble effect jest źródłem wzrostu ciśnienia w transformatorze do niebezpieczne-
go poziomu, wskutek czego może dojść do wycieku cieczy elektroizolacyjnej 
poza transformator. Może się to przyczynić do częściowej redukcji izolacji we-
wnątrz transformatora oraz skażenia wód gruntowych. Według [16] wzrost za-
wilgocenia od 0,3% (nowa izolacja), do 4,5% (izolacja mocno zawilgocona) 
skutkuje 15-krotną redukcją czasu życia izolacji. Natomiast według [8] wzrost 
zawilgocenia od 0,1 do 1,0% przyczynia się do przyspieszenia 10-krotnie proce-
su starzenia się izolacji papierowej. Z kolei według [17] wzrost zwilgocenia od 
0,5% do 5,0% przyspiesza ten proces ponad stukrotnie. 
 Jak donoszą [8, 18], wzrost temperatury powoduje wzrost liczby kwasowej 
LK oleju mineralnego. Po 80 dniach utleniania oleju w temperaturze 80C liczba 
kwasowa równa była 0,1 mgKOHgciecz

-1, z kolei po utlenianiu w temperaturze 
140C liczba ta wzrosła 10 razy. Skutkiem zakwaszenia oleju jest przyspieszenie 
procesu wytrącania się osadów i szlamu. Następstwem tego jest redukcja droż-
ności radiatorów oraz wzrost lepkości cieczy. Skutki te są niebezpieczne dla 
efektywności układu chłodzenia transformatora. 
 Następnym negatywnym skutkiem, szczególnie dla oleju mineralnego, jest 
jego intensywne utlenianie się. Jak podano w [8], do temperatury 95C proces 
ten nie jest niebezpieczny, jednakże powyżej 110C proces ten zachodzi już 
bardzo intensywnie. Silnym katalizatorem procesu utleniania się jest miedź,  
z których zbudowane są uzwojenia oraz stal, będąca budulcem rdzenia, jak  
i wilgoć. 
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Kolejnym negatywnym skutkiem wysokiej temperatury jest zbliżanie się 
temperatury pracy do temperatury zapłonu cieczy. Jest to niebezpieczne dla ole-
ju mineralnego, którego wartość temperatury zapłonu jest stosunkowo niska,  
w porównaniu do estrów [8]. 

Wyższa temperatura jest przyczyną gorszych właściwości cieplnych cieczy 
elektroizolacyjnej, co może być źródłem redukcji skuteczności układu chłodze-
nia transformatora. Do właściwości tych zaliczyć należy gęstość i przewodność 
cieplną cieczy. 

Wzrost temperatury skutkuje redukcją gęstości oleju mineralnego [6], co 
przedstawia poniższy wzór: 

)TT()T( ii           (3) 
gdzie ρi – gęstość oleju dla temperatury Ti [kgm-3],  – współczynnik zmian 
gęstości oleju [kgm-3K-1]. 

Jak podaje [6], wzrost temperatury przyczynia się do redukcji współczynnika 
przewodności cieplnej oleju, co opisuje poniższy wzór: 
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gdzie: ρ15C – gęstość oleju mineralnego dla temperatury 15C [kgm-3]. 
Jak opisano w [3] negatywne zmiany właściwości materiałów izolacyjnych 

zachodzą wolno w zakresie temperatury do 60C, następnie zmiany te przyspie-
szają w przedziale od 60C do 110C. Szczególnie niebezpieczne są dla tempe-
ratury w zakresie 70110C. Z kolei w przedziale 110150C zmiany te są 
mniej dynamiczne, a dla 150C300C prawie niezauważalne, co przedstawiono 
w tabeli 1.1. 
 

Tabela 1.1. Dynamika zmian właściwości materiałów izolacyjnych 
w funkcji temperatury [3] 

 

Temperatura T [C] Charakter zmian właściwości 
materiałów izolacyjnych 

do 60 wolna 
60110 szybka 
70110 bardzo szybka 
110150 wolna 
150300 bardzo wolna 

 
Wyższa temperatura układu izolacyjnego posiada także zalety. Należą do 

nich między innymi wzrost rozpuszczalności wody w oleju, oddalenie momentu 
krzepnięcia oleju, a także poprawa pewnych właściwości termicznych jak re-
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dukcja lepkości cieczy elektroizolacyjnej, wzrost ciepła właściwego oraz wzrost 
przewodności cieplnej izolacji papierowej [4, 6, 8]. 

Spadek temperatury w oleju mineralnym powoduje niebezpieczne w skut-
kach wytrącanie się wody w formie zawiesiny, gdyż olej cechuje się niską roz-
puszczalnością wody, czego wynikiem jest wyższe napięcie przebicia. Dla za-
kresu temperatury 20C100C rozpuszczalność wody wzrasta o rząd. Niestety, 
w przypadku temperatury przekraczającej 80C napięcie przebicia spada, co jest 
następstwem efektu bąbelkowania [4, 8]. 

Wyższa temperatura skutkuje redukcją lepkości cieczy elektroizolacyjnej υ. 
Jak podaje [8] lepkość oleju zmniejsza się o 20% na każdy stopień Celsjusza.  
Z kolei według [4] w przedziale temperatury od -40 do +20C lepkość zmniej-
sza się o setki procentów. Natomiast jak podaje [6], zmniejszenie lepkości oleju 
mineralnego skorelowane jest z temperaturą według poniższego wzoru: 

TlogBA))8,01000log(log(        (5) 
Wyższa temperatura może być przyczyną większego ciepła właściwego cie-

czy elektroizolacyjnej cp, co powoduje efektywniejsze oddawania ciepła do oto-
czenia z transformatora. Zależność pomiędzy ciepłem właściwym oleju, a tem-
peraturą opisuje poniższy wzór [6]: 

)T39,31687()T(c 2
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       (6) 

 Wzrost temperatury powoduje wzrost przewodności cieplnej izolacji papie-
rowej uzwojeń. W zakresie 20C100C przewodność ta wzrasta o ponad poło-
wę [4]. 
 Podsumowując można powiedzieć, że temperatura ma duże znaczenie dla 
czasu życia izolacji transformatora. Negatywne skutki wyższej temperatury dla 
izolacji transformatora należy wiązać z wyraźnym pogorszeniem się wielu jej 
właściwości. Należy tu wymienić napięcie przebicia, rezystancję, współczynnik 
strat dielektrycznych i przenikalność elektryczną, a także w mniejszym już za-
kresie stopień polimeryzacji celulozy (dla papieru celulozowego), stopień zawil-
gocenia papieru oraz liczbę kwasową cieczy. Wzrost temperatury skutkuje także 
pogorszeniem właściwości cieplnych izolacji, gdyż powoduje spadek gęstości 
oraz przewodności cieplnej cieczy, co przyczynia się do zmniejszenia efektyw-
ności układu chłodzenia transformatora. Wyższa temperatura ma również swoje 
zalety. Należą do nich wzrost rozpuszczalności wody w cieczy, a także poprawa 
niektórych właściwości cieplnych izolacji, jak spadek lepkości cieczy, wzrost 
ciepła właściwego oraz wzrost przewodności cieplnej izolacji papierowej uzwo-
jeń. Niestety efektów negatywnych, spowodowanych wzrostem temperatury, jest 
o wiele więcej w porównaniu do efektów pozytywnych. 
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2. CEL I ZAKRES BADAŃ  
 
 Celem badań była analiza wpływu zawilgocenia cieczy elektroizolacyjnej na 
jej współczynnik przejmowania ciepła α. Współczynnik ten określa zdolność 
cieczy do transportu ciepła, jak przedstawia poniższy wzór: 


 qTciecz            (7) 

gdzie ΔTciecz – spadek temperatury w cieczy elektroizolacyjnej [°C], q – gęstość 
strumienia cieplnego [W∙m-2], α – współczynnik przejmowania ciepła cieczy 
[W∙m-2∙K-1]. Na podstawie wzoru (7) można stwierdzić, że im większa jest war-
tość współczynnika α, tym mniejszy jest spadek temperatury w cieczy ΔTciecz, co 
oznacza, że ciecz skutecznie oddaje ciepło do otoczenia. 
  Wartości współczynnika α zostały wyznaczone na podstawie znajomości 
właściwości cieplnych cieczy, takich jak współczynnik przewodności cieplnej λ, 
ciepła właściwego cp, lepkości υ, gęstości g oraz rozszerzalności cieplnej β, we-
dług poniższego wzoru: 

nn1nn
pn

nn1n3 cgTc       (8) 
gdzie g – przyspieszenie ziemskie [ms-2], c, n – stałe zależne od charakteru 
przepływu (tabela 2.1), δ – wymiar charakterystyczny [m], ΔT – spadek tempe-
ratury [°C]. 
 

Tabela 2.1. Współczynniki c i n w zależności od rodzaju przejmowania ciepła [19, 20] 
 

c n Rodzaj przejmowania ciepła 
0,500 0 przewodzenie 
1,180 0,125 przepływ laminarny 
0,540 0,250 przepływ przejściowy 
0,135 0,333 przepływ burzliwy 

 
Wartości wymienionych właściwości cieplnych zostały otrzymane na podstawie 
ich pomiarów. Pomiary przeprowadzono dla temperatury 80°C. Za takim wybo-
rem przemawiał fakt, iż jest to typowa wartość temperatury pracy cieczy elektro-
izolacyjnej w transformatorze. Pomiary przeprowadzono dla takich cieczy, jak 
olej mineralny, estry syntetyczne oraz estry naturalne. 

Badając wpływ zawilgocenia cieczy elektroizolacyjnej na jej właściwości 
cieplne użyto próbek cieczy suchej oraz mocno zawilgoconej. Wszystkie rodzaje 
wykorzystanych cieczy cechują się różną zdolnością rozpuszczalności wody. 
Było to podstawą, dla której ciecze odpowiednio suche i zawilgocone, miały 
różne wartości WCO (z ang. Water Content in Oil), mimo suszenia i zawilgaca-
nia ich w tych samych warunkach. Celem takiego działania nie było uzyskanie 
jednakowych wartości zawilgocenia, ale poddanie cieczy elektroizolacyjnej tym 
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samym warunkom w czasie ich przygotowywania do pomiaru właściwości 
cieplnych. Dla cieczy suchej, WCO oleju wyniosło 2 ppm, estrów syntetycznych 
45 ppm, natomiast estrów naturalnych 34 ppm. Z kolei ciecz zawilgocona cha-
rakteryzowała się wartością WCO oleju równą 46 ppm, estrów syntetycznych 
1875 ppm, natomiast estrów naturalnych 822 ppm. Na tej podstawie można po-
wiedzieć, że różnica pomiędzy cieczą suchą, a zawilgoconą dla oleju mineralne-
go równa była 44 ppm, estrów syntetycznych 1830 ppm, a estrów naturalnych 
788 ppm. 
 

3. WYNIKI POMIARÓW 
 

W tabeli 3.1 przedstawiono wyniki pomiarów właściwości cieplnych cieczy: 
współczynnika przewodności cieplnej właściwej λ, lepkości kinematycznej υ, 
ciepła właściwego cp, gęstości ρ, rozszerzalności cieplnej β, a także wyniki obli-
czeń współczynnika przejmowania ciepła , w zależności od stopnia zawilgoce-
nia cieczy. 
 Na podstawie wyników pomiaru można powiedzieć, że wzrost zawilgocenia 
badanych cieczy elektroizolacyjnych skutkował niespełna jednoprocentowym 
wzrostem współczynnika przewodności cieplnej właściwej . Źródłem tego 
wzrostu była prawdopodobnie kilkukrotnie większa przewodność cieplna wody 
w porównaniu z przewodnością cieczy. Przewodność cieplna wody dla tempera-
tury 80C wynosi 0,67 Wm-1K-1 [21]. 
 Wyższe zawilgocenie wpłynęło w małym stopniu na lepkość kinematyczną υ 
niektórych tylko badanych rodzajów cieczy elektroizolacyjnej. Warto zaznaczyć, 
że lepkość wody dla 80C jest o rząd wartości mniejsza od lepkości analizowa-
nych cieczy (0,37 mm2·s-1) [21]. Dla oleju mineralnego wpływ ten był zerowy. 
Źródłem tego była prawdopodobnie mała różnica WCO między olejem suchym, 
a zawilgoconym, która równa była tylko 44 ppm. Natomiast w przypadku estrów 
syntetycznych i estrów naturalnych lepkość kinematyczna zmalała o niespełna 
1%. Przyczyną tych spadków było prawdopodobnie większe zawilgocenie obu 
rodzajów estrów w odróżnieniu do zawilgocenia oleju mineralnego. 
 Ciepło właściwe cp badanych rodzajów cieczy elektroizolacyjnej wzrosło na 
skutek ich większego zawilgocenia. Należy podkreślić, że ciepło właściwe wody 
dla 80C jest aż dwukrotnie większe od ciepła analizowanych cieczy, równe 
4195 Jkg-1K-1 [21]. Ciepło właściwe oleju mineralnego wzrosło o 7,6%, estrów 
syntetycznych o 2,9%, a estrów naturalnych o 2,4%. Źródłem tego wzrostu była 
prawdopodobnie większa wartość ciepła właściwego wody. 
 Wyższe zawilgocenie nie spowodowało praktycznie zmian gęstości ρ anali-
zowanych cieczy. Przyczyną tego jest prawdopodobnie zbliżona wartość gęsto-
ści wody (971 g·l-1 dla 80C) i cieczy elektroizolacyjnych [21]. Jedynie dla es-
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trów naturalnych można było zaobserwować minimalny wpływ zawilgocenia na 
ich gęstość. 
 Rozszerzalność cieplna  analizowanych rodzajów cieczy elektroizolacyjnej 
także nie zmieniła istotnie swojej wartości na skutek wzrostu ich zawilgocenia. 
Przyczyną tego jest zapewne zbliżona wartość rozszerzalności wody (0,00063 
K-1 dla 80C) i cieczy analizowanych elektroizolacyjnych [21]. 
 

Tabela 3.1. Wyniki pomiarów i obliczeń właściwości cieplnych cieczy 
w zależności od jej zawilgocenia, dla temperatury 80C 

 
Ciecz sucha 

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 
α [W·m-2·K-1] 141,65 127,51 126,17 

Ciecz zawilgocona 
Właściwości Olej 

mineralny 
Estry 

syntetyczne 
Estry 

naturalne 
Współczynnik przewodności cieplnej 
właściwej λ [W·m-1·K-1] 0,127 0,152 0,176 

Lepkość kinematyczna υ [mm2·s-1] 3,43 8,06 11,44 
Ciepło właściwe cp [J·kg-1·K-1] 2352 2211 2313 
Gęstość ρ [g·l-1] 832 926 879 
Rozszerzalność cieplna β [K-1] 0,00079 0,00078 0,00079 
Współczynnik przejmowania ciepła 
α [W·m-2·K-1] 144,37 128,63 126,99 

  
 Na podstawie zmierzonych właściwości cieplnych obliczono współczynnik 
przejmowania ciepła badanych cieczy α korzystając ze wzoru (8). Wzrost zawil-
gocenia skutkował minimalnym wzrostem współczynnika α wszystkich anali-
zowanych rodzajów cieczy elektroizolacyjnej. W przypadku oleju mineralnego 
wzrost współczynnika α był równy 1,9%, natomiast dla estrów syntetycznych 
0,9%, a dla estrów naturalnych 0,7%. Źródłem wzrostu współczynnika przej-
mowania ciepła cieczy α był wzrost ciepła właściwego, szczególnie zauważalny 
w przypadku oleju mineralnego oraz w mniejszym już stopniu dla estrów synte-
tycznych i naturalnych. Z tego powodu dla oleju mineralnego zarejestrowano 
największy wzrost współczynnika przejmowania ciepła α. 
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4. PODSUMOWANIE 
 
 Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że wzrost zawil-
gocenia analizowanych cieczy elektroizolacyjnych miał niewielki wpływ na ich 
współczynnik przejmowania ciepła α. Zawilgocenie było przyczyną wzrostu 
współczynnika α, który nie przekroczył 2% swojej wartości. Największy wzrost 
współczynnika przejmowania ciepła zanotowano dla oleju mineralnego. Przy-
czyną tego była prawdopodobnie stosunkowo duża różnica zawilgocenia pomię-
dzy próbką oleju suchego, a zawilgoconego. Podsumowując można powiedzieć, 
że zawilgocenie nie ma negatywnych skutków w odniesieniu do właściwości 
cieplnych cieczy elektroizolacyjnych stosowanych w transformatorach. 
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THE INFLUENCE OF MOISTURE OF ELECTRO-INSULATING LIQUIDS ON 

EFFECTIVENESS OF TRANSFORMER COOLING SYSTEM 
 

Moisture of insulating system is one of the more dangerous hazards, which may 
occur in power transformer. There are three main sources of the moisture, such as prima-
ry moisture, leak of tank and dissociation of cellulose fibers of windings insulation. The 
moisture may result in many negative effects, such as decrease of insulation resistance, 
the increase of dielectric losses and the increase of intensity of bubble effect. 

The paper presents how moisture influences on effectiveness of transformer cooling 
system. The electro-insulating liquid is one of the parts of the system. Heat transfer fac-
tor α, which depends on many other thermal properties, such as thermal conductivity, 
viscosity, specific heat, thermal expansion coefficient and density, was a marker of the 
effectiveness. Mineral oil, synthetic esters and natural esters were analyzed liquids. 
Samples of dry and moisture liquids were investigated. The measurements were done for 
temperature 80C. 
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