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Transmisje promieniowania  
podczas rozpuszczania fulerenów  

w oleju transformatorowym
Piotr Kalus, Dariusz Zmarzły

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Mody�kacja oleju transformatorowego jest stosowana w celu wyeliminowania zjawiska elektryzacji oleju. W Instytucie 

Elektroenergetyki Politechniki Opolskiej prowadzone są badania wpływu fulerenów na właściwości elektroizolacyjnych olejów 

transformatorowych. Problemami są długi czas rozpuszczania fulerenów w oleju oraz pomiar on-line stopnia rozpuszczenia. Do 

pomiaru stopnia rozpuszczenia zaproponowano pomiar transmisji promieniowania o paśmie od 400 nm do 560 nm. W artykule 

skupiono się na różnicach w transmisji różnych długości fal podczas pomiaru rozpuszczania fulerenów w oleju transformatorowym.

Słowa kluczowe: olej transformatorowy, fulereny, rozpuszczanie, transmisja, mieszanie

artykule przedstawiono różnice w transmisji różnych 
długości fal podczas pomiaru stopnia rozpuszczenia fu-

lerenów w oleju transformatorowym. Wstępne wyniki badań 
właściwości mody�kowanych olejów transformatorowych są 
obiecujące, jednak trzeba rozwiązać jeszcze szereg problemów 
związanych z mody�kacją [5].

Jednym z tych problemów jest rozpuszczanie fulerenów 
w oleju. Fulereny należą do związków trudno rozpuszczal-
nych. Czas rozpuszczania naturalnego w oleju transformato-
rowym to ponad 4 tygodnie, przy założeniu, że przynajmniej 
raz dziennie roztwór jest mocno wstrząsany.

Opis urządzenia pomiarowego

Aby dokładnie poznać model matematyczny rozpuszczania, 
zbudowano 12-kanałową mieszarkę magnetyczną. W każdej 
celi znajduje się kolba z olejem oraz określoną ilością fulere-
nów. Do kolby wrzucony jest dipol-magnes w powłoce te!o-
nowej. U dołu kolby znajduje się silnik krokowy z drugim ma-
gnesem na osi. Ruch wirowy zostaje przeniesiony przez pole 
magnetyczne na dipol, powodując mieszanie.

Z jednej strony kolby umieszczona jest dioda LED o regu-
lowanej jasności świecenia. Z drugiej strony fotodioda odbie-
ra promieniowanie, zamieniając je na napięcie. Ponieważ fu-
lereny rozpuszczając się w oleju zmieniają jego barwę, moż-
na na podstawie ilości promieniowania określić stopień roz-
puszczenia fulerenów. Każdy kanał ma własny układ sterują-
cy oparty na mikrokontrolerze ATmega88 z zegarem 20 MHz, 
którym można sterować prędkość obrotową, jasność świece-

Rys. 1. Zdjęcie przedstawiające mieszarkę magnetyczną od frontu 

z odsłoniętymi kolbami. W trakcie pomiarów kolby są zasłonię-

te przed działaniem światła

Fig. 1. Image of the magnetic mixer with exposed !asks at the front. 

During the measurements the !ask are obscured from light

nia diody LED, mierzyć napięcie na fotodiodzie i wysyłać na 
bieżąco wyniki do komputera. Do pomiaru promieniowania 
została wykorzystana fotodioda BPYW21. Sygnał napięciowy 
z fotodiody, po wzmocnieniu we wzmacniaczu OPA336 poda-
wany jest na 16-bitowy przetwornik A/C MCP 3425. Zmia-
nę jasności świecenia diody LED umożliwia 12-bitowy prze-
twornik C/A MCP 4925.

Komunikację z komputerem zrealizowano przez interfejs 
szeregowy RS-485. Program sterujący działa na zasadzie py-
tanie-odpowiedź, a wyniki pomiarów z dwunastu kanałów za-
pisuje w pliku na dysku twardym.

Rys. 3.  Widok płytki sterującej. U góry widoczna taśma łącząca wszyst-

kie płytki. Poniżej podstawowe elementy

Fig. 3.  View of the control board. At the top there is a visible tape con-

necting the boards. basic elements are below

Rys. 2.  Zdjęcie przedstawiające mieszarkę magnetyczną od tyłu

Fig. 2.  Image of the magnetic mixer from the back
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Przygotowanie eksperymentu

Do dwunastu kolb odmierzono po 50 ml czystego oleju transfor-
matorowego. Następnie odważono dwanaście próbek fulerenów 
C60 (99,5 % LOT BT-6959, Catalog#600-9950) po 50 mg, co 
daje stężenie 1 g fulerenów na 1 litr oleju. W kanałach 1–6 zas-
tosowano diody LED UV 405 nm, a w pozostałych kanałach 
7–12 diody żółto-zielone o długości fali promieniowania 560 nm. 
Przed wsypaniem fulerenów do kolb rozpędzono silniki krokowe 
do odpowiednich prędkości (tab. 1). W kanałach 6 i 7 nie zas-
tosowano mieszania.

Ponieważ wsypanie fulerenów do każdej kolby zajmuje 
kilkanaście sekund, początki rozpuszczania są przesunięte w czasie. 
Cały pomiar trwał ok. 320 godzin, co daje trzynaście i pół dnia.

Wyniki pomiarów

W ramach badań wykonano kila serii pomiarów. Na rys. 4 
przedstawiono przykładowe wyniki pomiarów uzyskane pod-
czas badań w laboratorium. Z lewej strony widoczne są po-
miary transmisji przy długości fali promieniowania 405 nm,  
a z prawej − 560 nm. Dla lepszego zobrazowania przedstawiono  
zmianę transmisji w ciągu pierwszej godziny. Przy pomiarach 
UV są niewielkie różnice w transmisji dla prędkości miesza-
nia od 200 obr/min do 1000 obr/min. Gdy do pomiaru wy-
korzystuje się promieniowanie o długości fali 560 nm, różni-
ce w transmisji są wyraźniejsze.

Rys. 5. Transmisje dla tych samych prędkości obrotowych mieszadła i różnych długości fal promieniowania

Fig. 5.  Transmissions for the same mixing speeds and di"erent lengths of radiation

Dla lepszego zobrazowania 
przedstawiono zmianę transmi-
sji w ciągu pierwszej godziny.

Rozpatrując tylko pierw-
sze 3 godziny mieszania wy-
dawałoby się, że proces moż-
na uznać za zakończony. Wy-
kres dla długości fali promie-
niowania 405 nm po tym czasie 
jest linią prostą. Jednak analizu-
jąc dalsze pomiary można za-
uważyć, że transmisja dla pro-
mieniowania 560 nm dalej się 
zmniejsza i to szybciej niż dla 
promieniowania UV. Wyraźniej 
widać to dla niższej prędkości 
mieszania (200 obr/min).

Wynika to z faktu, że przy 
dużych stężeniach promienio-
wanie UV jest bardziej pochła-
niane niż promieniowanie wi-
dzialne 560 nm. Na rys.  7 
przedstawiono zmiany trans-
misji w przypadku rozpuszcza-
nia naturalnego (0 obr/min) 
dla obydwu długości fal pro-
mieniowania.

Gdyby analizować tylko po-
miary z diodą UV, wydawałoby 
się, że po 300 godzinach (ok. 
13 dni) fulereny są całkowicie 
rozpuszczone. Obrazuje to pła-
ska charakterystyka. Analizując 
charakterystykę dla promienio-
wania 560 nm widać jej krzy-
wiznę. Powiększenie ostatniego 
fragmentu wykresu pokazuje, 

Tab. 1. Przyporządkowane prędkości obrotowe mieszadła oraz 

długości fali promieniowania diod LED

Tab. 1.  Assigned stirrer speeds and the wavelength of LEDs

Numer kanału
Prędkość obrotowa 

(obr/min)

Długość 

promieniowania LED 

(nm)

1 1000 405

2 800 405

3 600 405

4 400 405

5 200 405

6 0 405

7 0 560

8 200 560

9 400 560

10 600 560

11 800 560

12 1000 560

Rys. 4. Transmisje dla długości fali promieniowania 405 nm i 560 nm. Krzywe najwolniej zmieniające wartość 

to pomiary transmisji bez wymuszonego mieszania

Fig. 4. Transmissions for 405 nm and 560 nm. The curves changing the slowest the value of the transmission 

measurements without forced mixing
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Rys. 6.  Transmisje w pierwszych 

30 godzinach mieszania 

dla prędkości 800 obr/min 

i 200 obr/min

Fig. 6.  Transmissions in the �rst 

30-hours of blending for 

speed of 800 rpm and 

200 rpm

że transmisja cały czas maleje w jednym i drugim przypadku. 
Po zakończeniu procesu mieszania na dnie było widać spore 
ilości nierozpuszczonych fulerenów. Pozostałe kolby, w któ-
rych było zastosowanie mieszanie z wymuszeniem, nie miały 
widocznych śladów nierozpuszczonych fulerenów.

Bibliografia

1. Kalus P.: An ultrasonic mixer for fullerene solution in 
transformer oils. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej 
- Elektryka (z. 62 nr 329/2009), Opole, 2009.

2. Kalus P.: Dissolution pro!le of fullerene-doped mineral oil. 
Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej – Elektryka  
(z. 63 nr 335/2010), Opole, 2010.

3. Kalus P., Wotzka D.: Wykorzystanie światła UV do 
badania stopnia rozpuszczenia cząsteczek fulerenów 
w oleju elektroizolacyjnym. PAR 4/2010, s. 52–54.

4. Hosier I.L., Vaughan A.S., Sutton S.J., Cooper J.: An 
Ageing Study of Blends of Dodecylbenzene and Mineral 
Oil, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical 
Insulation, Vol. 16, No. 6. p. 1664–1680, 2009.

5. Aksamit P.: Analiza wpływu fulerenów C60 na elektryzację 
mineralnego oleju transformatorowego. Praca doktorska 
Opole (2009).                                                              

Praca naukowa !nansowa ze środków na naukę w latach 
2009–2010 jako projekt badawczy.

mgr inż. Piotr Kalus 

Jest studentem trzeciego roku studiów III stop-

nia na Politechnice Opolskiej na kierunku Elek-

trotechnika. W swojej pracy doktorskiej zajmuje 

się problemem rozpuszczania fulerenów w ole-

ju transformatorowym oraz opracowaniem meto-

dy pomiaru stopnia rozpuszczenia fulerenów. Na 

co dzień jest nauczycielem przedmiotów: Układy 

Automatyki i Układy Mikroprocesorowe w Techni-

kum nr 4 w Raciborzu oraz zatrudniony jest w PWSZ w Raciborzu. Pra-

ce doktorską łączy z zainteresowaniem mikrokontrolerami AVR, ARM 

i MSP430.

 e-mail: piotr.kalus@@gmail.com

Transmissions of radiation during the dissolution  

of fullerenes in the transformer oil

Modi�cation of transformer oil is used to eliminate the 

electri�cation of oil. In the Institute of Electrical Power the 

Opole University of Technology, research is performed 

on the impact of fullerenes on the electrical properties 

of transformer oil. One of the problems is a long time of 

dissolution of fullerenes in the oil and the problem of on-line 

measurement of the degree of dissolution. To measure the 

degree of dissolution it was proposed to measure the radiation 

transmission band of 405 nm to 560 nm. The paper focuses on 

the di"erences in the transmission of di"erent wavelengths 

during the measurement of dissolution of fullerenes in the 

transformer oil.

Keywords: transformer oil, fullerene, dissolution, transmission, 

mixing

Rys. 7.  Porównanie transmisji rozpuszczania naturalnego – bez 

mieszania mieszadłem magnetycznym. Pomiary z diodą 560 nm 

wyraźnie pokazują, że proces rozpuszczania nie jest zakończony

Fig. 7.  Comparison of the transmission of the natural dissolution − 

without mixing with a magnetic stirrer. Measurements of diode 

560 nm clearly show that the dissolution process is not �nished yet
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