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Pomiar i analiza zawilgocenia 
nanomody�kowanych olejów izolacyjnych 
metodą bezpośredniego miareczkowania 

kulometrycznego Karla Fischera
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W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących wpływu domieszkowania fulerenów na zawartość wody w olejach 

elektroizolacyjnych. Analizie poddano zmiany stanu zawilgocenia w nanomody�kowanych, zestarzałych próbkach olejowych. 

Przeprowadzone badania dowodzą, że wraz ze wzrostem stężenia domieszkowanych fulerenów C
60 

obniża się tendencja do 

zawilgocenia badanych próbek olejowych. Do badań zawartości wody wykorzystano bezpośrednią metodę miareczkowania 

kulometrycznego Karla Fischera.
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becnie oleje elektroizolacyjne pochodzenia mineralne-
go są najbardziej rozpowszechnionym izolatorem 

w transformatorach elektroenergetycznych na całym świecie. 
Sprawność materiałów izolacyjnych jest kluczowym elemen-
tem w bezawaryjnej eksploatacji tego typu urządzeń. Głów-
nym następstwem długoletniej pracy transformatora jest za-
wilgocenie izolacji [1]. W wyniku procesów utleniania, hy-
drolizy oraz pirolizy dochodzi do powstawania wody w izo-
lacji, której obecność jest groźna ze względu na zmniejszenie 
wytrzymałości elektrycznej izolacji, a w konsekwencji pro-
wadzi do zwiększenia awaryjności transformatorów.

Dotychczasowa wiedza na temat metod eksploatacji 
transformatorów jednoznacznie wskazuje na zawilgocenie 
izolacji jako problem numer jeden [3]. Dlatego ocena 
zawilgocenia izolacji olejowej znajduje się obecnie wśród 
priorytetowych badań dotyczących izolacji transformatora.

Przedmiotem badań, przedstawionym w pracy, jest 
wykorzystanie fulerenów w celu poprawy właściwości 
�zykochemicznych mineralnych olejów elektroizolacyjnych. 
Przeprowadzone badania dowodzą, że domieszkowanie 
fulerenami C60 obniża tendencję do zawilgocenia 
olejów izolacyjnych.

Metody wyznaczania zawilgocenia izolacji

Do najstarszych, a zarazem najbardziej znanych metod oceny 
zawilgocenia izolacji transformatora należą bezpośrednie oraz 
pośrednie metody �zykochemiczne [2]. Metody bezpośrednie 
są dokładniejsze jednak ich stosowanie jest bardzo 
kłopotliwe, gdyż wymagaja pobrania próbek bezpośrednio 
z transformatora, co jest możliwe jedynie w szczególnych 
okolicznościach, np. podczas remontu jednostki.

W naszym przypadku posłużyliśmy się bezpośrednią 
metodą miareczkowania kulometrycznego Karla Fischera. 
Jest to jedna z najdokładniejszych metod wyznaczania 
zawartości wody w próbkach olejowych. Metoda polega 
na analizie elektrochemicznej, w której masę oznaczonej 

substancji określa się na podstawie zmierzonego ładunku 
elektrycznego potrzebnego do zmiany stopnia utleniania 
oznaczanej substancji [4]. Dzięki zastosowaniu takiej metody 
wyniki badań obarczone są minimalnym błędem związanym 
z wyborem metody pomiarowej.

Układ pomiarowy

Pomiary dotyczące oceny zawilgocenia badanych pró-
bek olejów izolacyjnych wykonane zostały bezpośrednią 
metodą miareczkowania kulometrycznego Karla Fische-
ra (rys. 1). Przebieg procesu pomiaru jest zgodny z zale-
ceniami producenta urządzenia oraz odpowiada normom  
PN EN ISO 9029:2005 oraz PN-85/C-04066:1985 okre-
ślającym sposób wyznaczania zawartości wody w produk-
tach naftowych.

Rys. 1.  Aparatura pomiarowa do wyznaczania zwilgocenia próbek ole-

jowych metodą miareczkowania bezpośredniego Karla Fishera 

�rmy AquaMAX KF

Fig. 1. The measuring equipments using the Karl Fischer method
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Do badań przygotowano próbki o różnym stężeniu 
zawartości fulerenów i czasie starzenia (rys. 2). Przygotowanie 
próbek polegało na odważeniu za pomocą wagi analitycznej 
określonej ilości fulerenów C60 i dodaniu ich do butelek 
z olejem. Domieszkowanie opierało się na naturalnej 
rozpuszczalności fulerenów w oleju. Wszystkie z badanych 
próbek przechowywane były w temperaturze pokojowej ok. 
23 °C. Dodatkowo każda z próbek mieszana była raz dziennie 
w celu wyrównania stężenia domieszkowanych fulerenów.

Olej z rozpuszczonym fulerenem C60 nabiera rubinowego 
koloru i ciemnieje. Czym większa koncentracja domieszki, 
tym ciemniejszy kolor oleju. Rozpuszczenie największej 
dodanej ilości fulerenów – 1024 mg/l – trwało łącznie 
16 dni.

Rys. 2.  Badane próbki olejowe

Fig. 2.  The analysed samples

Wyniki pomiarów

Pomiary zawilgocenia próbek olejowych przeprowadzono 
dla dwóch czasów starzenia (16 h i 32 h). Badane próbki 
zawierały domieszkowane fulereny w przedziale od 0 mg/l 
do 1024 mg/l.

Każdy z pomiarów powtarzany był trzykrotnie, a średnia 
z pomiarów przedstawiona w wynikach. Wszystkie pomiary 
zostały wykonane w zbliżonych warunkach, w temperaturze 
i wilgotności pokojowej. Wyniki pomiarów zawilgocenia 
próbek olejowych zestawiono na rys. 3.

Przedstawione wyniki badań pokazują, że próbki 
olejowe zawierające domieszkowane fulereny w wartości 
przekraczającej 256  mg/l wykazują znacznie mniejszą 
zawartość wody (10−11 ppm) aniżeli próbki bez zawartości 
fulerenów (17−25 ppm). Podobną zależność obserwujemy 
dla różnych czasów starzenia. Dla stężeń fulerenów 
przekraczających graniczną wartość 256 mg/l zawartość wody 
utrzymuje się na podobnym poziomie.

W celu potwierdzenia powtarzalności metody pomiarowej 
wykorzystanej w badaniu został wykonany ośmiokrotny 
pomiar jednej z próbek. Powtarzalność pomiarów przedstawia 
tab. 1. Otrzymane wyniki potwierdzają dużą dokładność 
metod bezpośrednich (miareczkowanie kulometryczne KF) 
wykorzystanych w badaniach.

Tab. 1. Powtarzalność pomiarów (metoda Karla Fischera)

Tab. 1. The repeatability of measurements (Karl Fisher method)

Lp. mg/l ppm

1. 128 16,49

2. 128 15,45

3. 128 16,48

4. 128 15,11

5. 128 15,90

6. 128 15,97

7. 128 14,90

8. 128 15,20

Średnia 15,69

Odch. std. 0,61

Odch. śr. 0,52

Podsumowanie

Przeprowadzone badania w Instytucie Elektroenergetyki Po-
litechniki Opolskiej wykazały, że domieszkowanie olejów 
izolacyjnych fulerenami C60 w znacznym stopniu ograni-
cza zawilgocenie domieszkowanych próbek olejowych. Pod-
czas badań stwierdzono, że próbki z domieszkowanymi fu-
lerenami C60  mają znacznie mniejszy poziom zawilgocenia 
niż próbki bez domieszek fulerenów. Pozytywne wyniki uzy-
skane w badaniach mogą zachęcać do dalszych badań zwią-
zanych z zastosowaniem fulerenów w olejach elektroizola-
cyjnych. Zmniejszenie zawilgocenia w badanych próbkach 
może mieć bezpośredni wpływ na poprawę właściwości die-
lektrycznych olejów izolacyjnych.
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Rys. 3.  Zawartość wody w oleju domieszkowanym fulerenami C
60

Fig. 3.  Conditionality of moisture from the C
60

 fullerene content
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Measurement and analysis of moisture  

of nanomodie"eld insulating oil  

with Karl Fischer method

This paper presents the results of the initial researches 

concerning the in!uence of fullerene doping on water 

content properties of insulating oil. The analysis showed 

the changes of moisture in nanomodi�ed, aged oil samples. 

The conducted researches show that the water content has 

a tendency to decrease while C
60

 fullerene content increase. 

The measurement of the water content was made on the 

basis of Karl Fisher method.
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