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Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę 
badawczą dotyczącą elektryzacji strumieniowej. Rozwijana była 
ona początkowo w Katedrze Elektroenergetyki, później w 
Katedrze InŜynierii Materiałowej i Elektrycznej. Inspirowały ją 
przede wszystkim zagroŜenia izolacji transformatorów 
energetycznych z wymuszonym przepływem oleju, gdzie zjawiska 
elektryzacji prowadziły do przebicia izolacji i awarii 
transformatorów. 

 
Słowa kluczowe: olej izolacyjny, elektryzacja strumieniowa, 
transformatory energetyczne. 

 
 

1. WSTĘP 
 

Zjawisko elektryzacji oleju transformatorowego przy 
jego wymuszonym przepływie przez kanały w izolacji 
papierowej, zostało zasygnalizowane w roku 1978 przez 
ośrodki badawcze w Japonii [10]. Wyniki badań 
wykazywały, Ŝe generacja ładunków elektrostatycznych 
moŜe prowadzić do powstania wyładowań niezupełnych, a 
takŜe do przebicia izolacji. Obserwacje takie zostały 
potwierdzone w praktyce eksploatacyjnej. W pracy Croftsa 
[7] moŜna prześledzić analizę awarii transformatorów 
pracujących w energetyce amerykańskiej, z podkreśleniem 
przypadków przebić izolacji wywołane elektrycznością 
statyczną. 

Straty ekonomiczne wywołane awariami 
transformatorów, jak równieŜ związanymi z tym stratami 
produkcyjnymi, spowodowały intensywny rozwój prac w 
tym zakresie w wielu ośrodkach badawczych i 
przemysłowych. Oprócz ośrodków japońskich, szeroko 
zakrojone badania prowadzono w Stanach Zjednoczonych, 
gdzie uruchomiono program badawczy, kierowany przez 
Electric Power Research Institute (EPRI) z udziałem 
Massachusets Institute of Technology (MIT), a takŜe w 
wielu innych krajach. Wymienić tu moŜna Francję, 
Szwajcarię, Austrię, Anglię, Indie, Australię. W roku 1989 
CIGRE podjęło koordynacje tych badań w ramach Grupy 
Roboczej 12/15. Prace badawcze w tej tematyce zostały 
podjęte równieŜ w Polsce, i to z niewielkim opóźnieniem. 
Jako pierwszy podjął je ośrodek z Politechniki Opolskiej. 
Wstępne wyniki prezentowano juŜ na międzynarodowej 
konferencji ICDL w roku 1981. 

W artykule ujęto syntetycznie zagadnienia, nad 
którymi pracowano w zespole, przedstawiono tematykę 
obecnie rozwijaną, a takŜe prognozy dalszych badań. 

 
 

2. METODY POMIAROWE 
 

Metodyka badań elektryzacji strumieniowej 
transformatorowych olejów izolacyjnych oparta była 
początkowo na badaniach odpowiednio przystosowanych 
jednostek transformatorowych. Względy ekonomiczne 
spowodowały wprowadzenie do laboratoriów układów 
modelowych. Były to jednostki stosunkowo duŜe, bo 
zawierające nawet do kilku tysięcy litrów oleju 
izolacyjnego. Uzyskane wyniki badań były podstawa do 
dalszej redukcji układów pomiarowych. Okazało się 
bowiem, Ŝe równoległe badania prowadzone na obiektach 
rzeczywistych i modelowych wykazały, Ŝe zmiana 
właściwości elektrostatycznych oleju w układzie 
rzeczywistym oddziaływuje podobnie jak w układzie 
modelowym. Było to istotne ze względu na moŜliwość 
prowadzenia badań właściwości elektrostatycznych olejów 
izolacyjnych w małych układach laboratoryjnych. Prace 
prowadzone w Politechnice Opolskiej koncentrowały się na 
badaniach laboratoryjnych. Stosowano tam początkowo 
przelewowy układ pomiarowy Klinkenberga [9]. Jego 
niedogodność związana z koniecznością okresowego 
przelewania oleju izolacyjnego ze zbiornika pomiarowego 
do zbiornika magazynującego, a takŜe zawilgacanie i 
pochłanianie gazów przez olej, stymulowały prace nad 
poszukiwaniem innych rozwiązań. Zwrócono uwagę na 
wirujący układ Couettea, w którym elektryzacja wywołana 
jest ruchem obrotowym walca zanurzonego w naczyniu 
napełnionym olejem izolacyjnym. Rozwiązanie takie 
zapewniało ciągłość pomiarową, jednak niedogodnością 
były problemy z wywaŜaniem dynamicznym układu. 
Oryginalnym, własnym układem była konstrukcja z tarczą 
wirującą [7]. W układzie takim zniknął problem wywaŜenia 
dynamicznego, jednocześnie zaś utrzymana została zaleta 
ciągłości pomiaru. Opracowanie układu z wirującą tarczą 
do badań tendencji do elektryzacji ECT (Electrostatic 
Charge Tendency) cieczy izolacyjnych, spotkało się z 
pozytywnym przyjęciem w badawczych ośrodkach 
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zagranicznych, a takŜe na forum CIGRE. Świadczą o tym 
liczne cytowania publikacji z tego zakresu. Prace nad 
układem pomiarowym z wirującą tarczą były 
kontynuowane w zakresie poprawiania jego parametrów 
metrologicznych (dokładność, odtwarzalność wyników) 
[11, 6, 17]. Zmianą jakościową było wprowadzenie do 
układu elektrometru wirującego [20]. Rozszerzyło ono 
moŜliwości pomiarowe układu (rys. 1). 

 

 
 

Rys. 1. Układ do pomiaru sygnałów losowych generowanych 
elektrycznością statyczną w cieczach izolacyjnych 

 US- układ sterowania (współpracuje z komputerem), A/C- 
przetwornik analogowo-cyfrowy (16-bitowy transmisja 
szeregowa), E- elektrometr z wyjściem napięciowym [20] 

 
Zmiany ładunku elektrostatycznego są mierzone w 

elektrometrze zamontowanym na osi wirującej tarczy. W 
przetworniku A/C następuje przetworzenie zmian sygnału 
analogowego na cyfrowy, który poprzez styki ślizgowe 
transmitowany jest do układu mikroprocesorowego, 
dokonującego wstępnej obróbki sygnału. Następnie dane 
pomiarowe są przekazywane do komputera PC, który 
dokonuje zaawansowanego przetwarzania sygnału. Układ 
umoŜliwia pomiar i analizę sygnałów generowanych 
elektrycznością statyczną, które do tej pory nie były 
wykorzystywane do badania tych zjawisk. 

 
 

3. BADANIA WPŁYWU WARUNKÓW 
HYDRODYNAMICZNYCH 

 
Warunki hydrodynamiczne wpływają decydująco na 

proces generacji ładunków elektrostatycznych, przy 
przepływie oleju izolacyjnego. Obserwowane zaleŜności 
mogą być aproksymowane krzywymi regresyjnymi typu 
I=a⋅Vn. Istotny wpływ odgrywa charakter przepływu – 
laminarny czy turbulentny. Przy przepływie turbulentnym 
współczynnik n rośnie gwałtownie od wartości 1 do 
wartości 1,9. Z przepływem o takim charakterze moŜemy 
się spotkać w pompie olejowej, a takŜe przy zmianie 
profilów kanałów olejowych. Na rysunku 2 przedstawiono 
zaleŜność liczby Reynoldsa, określającej charakter 
przepływu oleju izolacyjnego od temperatury i prędkości 
wypływu. Ich wzrost jest odpowiedzialny za zwiększającą 
się wartość liczby Reynoldsa, która osiąga zakres 
przepływy turbulentnego. Wpływa ona decydująco na 
generację prądu elektryzacji (rys. 3). 

 
 

Rys. 2. ZaleŜność liczby Reynoldsa (Re) od temperatury (T) i 
prędkości wypływu (v) oleju izolacyjnego (układ 
przepływowy) 

 

 
 

Rys. 3. ZaleŜność prądu elektryzacji (I) od temperatury (T) i 
prędkości wypływu (v) oleju izolacyjnego (układ 
przepływowy) 

 
Na generację ładunków elektrostatycznych mogą 

pośrednio wpływać parametry układu pomiarowego. 
Ilustruje to rysunek 4, gdzie przedstawiono wpływ 
promienia kanału przepływowego oraz prędkości wypływu. 

 

 
 

Rys. 4. ZaleŜność prądu elektryzacji (I) od prędkości wypływu (v) 
i promienia (R) kanału olejowego (układ przepływowy) 

 
Czynnikiem wielokrotnie analizowanym w literaturze 

przedmiotu, wpływającym na elektryzacje strumieniową, 
jest materiał fazy stałej. Jego znaczenie ilustruje rysunek 5. 
Analiza doniesień literaturowych wskazuje na to, Ŝe 
czynnikiem odgrywającym duŜą rolę jest przy tym 
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chropowatość powierzchni materiału. RównieŜ zmiany we 
właściwościach cieczy wpływają na wielkość 
generowanego prądu (rys. 6). 

 

 
 

Rys. 5. Ilustracja wpływu materiału fazy stałej na elektryzację 
oleju transformatorowego 

 1- preszpan, 2- mosiądz, 3- szkło, 4- poliwęglan (układ 
przepływowy) 

 

 
 

Rys. 6. Wpływ konduktywności (σ) i lepkości kinematycznej (ν) 
na generowany prąd elektryzacji (I) (układ przepływowy) 

 
W układach izolacyjnych transformatorów 

czynnikiem, którego roli nie moŜna pominąć jest pole 
elektryczne. Prowadzone badania wskazują na jego duŜy 
wpływ na proces generacji ładunków elektrostatycznych. 
Na rysunku 7 przedstawiono względny wzrost prądu 
elektryzacji i natęŜenia pola elektrycznego. 

 

 
 

Rys. 7. Względny wzrost prądu elektryzacji (I/I0) pod wpływem 
temperatury (T) i natęŜenia pola elektrycznego (E) (układ 
przepływowy) 

 

Prowadzone badania wykazały, Ŝe duŜą rolę w 
zachodzących zjawiskach odgrywa równieŜ częstotliwość 
przyłoŜonego pola elektrycznego (rys. 8). 

 

 
 

Rys. 8. Wpływ pola elektrycznego (E) i częstotliwości (f) na 
generowany względny wzrost prądu elektryzacji (I/I0)  
(układ przepływowy) 

 
Wpływ warunków hydrodynamicznych na generacje 

ładunków elektrostatycznych w układzie wirującej tarczy 
jest podobny do obserwowanego w układzie 
przepływowym. Na rysunku 9 przedstawiono zaleŜność 
liczby Reynoldsa od temperatury i prędkości obrotowej 
tarczy. 

 

 
 

Rys. 9. Wpływ temperatury (T) i prędkości obrotowej (n) na 
wartość liczby Reynoldsa (Re) (układ tarczowy) 

 

 
 

Rys. 10. Wpływ temperatury (T) i prędkości obrotowej (n) na prąd 
elektryzacji (I) (układ tarczowy) 



- 66 - 

 

W badanych zakresach temperatury i prędkości 
obrotowej charakterystyka I = f(T,n) jest dla układu 
tarczowego płaszczyzną (rys. 10). Jej przebieg odbiega od 
zaleŜności Re = f(T,n) tak jak obserwować moŜna było w 
układzie przepływowym. Bardziej zbliŜony przebieg maja 
charakterystyki przedstawiające wpływ promienia tarczy i 
kanału (rys. 11). 

 

 
 

Rys. 11. Wpływ prędkości obrotowej (n) i promienia tarczy (R) na 
generację prądu elektryzacji (I) (układ tarczowy) 

 
 

4. WPŁYW WŁASNO ŚCI OLEJU 
IZOLACYJNEGO NA TENDENCJ Ę DO JEGO 
ELEKTRYZACJI 

 
Mineralne oleje izolacyjne są cieczami o złoŜonej 

budowie chemicznej. W ich skład wchodzą trzy grupy 
węglowodorów: naftenowe, aromatyczne i parafinowe. 
Przyjmuje się, Ŝe w oleju znajduje się około 40 tysięcy 
rodzajów tych węglowodorów. Wymagania eksploatacyjne 
wymuszają odpowiedni skład olejów uŜywanych w 
układach izolacyjnych transformatorów. Z danych 
literaturowych wynika, Ŝe najniŜszą tendencję do 
elektryzacji (ECT) mają oleje zawierające duŜo 
węglowodorów naftenowych. Zmieniając skład chemiczny 
oleju moŜna zmieniać w szerokim zakresie jego tendencję 
do elektryzacji. W prowadzonych badaniach ECT próbek 
olejów pobranych z transformatorów stwierdzono, Ŝe mogą 
one róŜnić się nie tylko wielkością, ale i znakiem [7]. W ich 
mieszaninach tendencja do elektryzacji moŜe zanikać. 

 

 
 

Rys. 12. Wpływ zmian konduktywności (σ) i lepkości (ν) oleju na 
generowany prąd elektryzacji (I) (układ tarczowy) 

Procesy starzeniowe mogą powodować bardzo duŜe 
zmiany ECT nie tylko ilościowe, ale i jakościowe. Zjawiska 
te nie są jeszcze dokładnie zbadane. Mogą one jednak 
przewyŜszać wpływ zmian eksploatacyjnych np. 
przewodności (rys. 12). 

Wpływ domieszek i zanieczyszczeń na ECT olejów 
izolacyjnych jest stosunkowo dobrze poznany. Zawartość 
wody decydującej o wytrzymałości elektrycznej olejów 
izolacyjnych, wpływa równieŜ znacząco na ich tendencję 
do elektryzacji. Przy bardzo małych zawartościach wody 
(poniŜej 4 ppm) oleje nie wykazują tendencji do 
elektryzacji. Rośnie ona gwałtownie po przekroczeniu 6 
ppm zawartości wody. 

Domieszką, która wprowadzana jest do olejów 
izolacyjnych, jako inhibitor procesów starzeniowych jest 1, 
2, 3 – benzotriazol (BTA). Stosowany jest on w małych 
ilościach i nie wywołuje zmian w ich tendencji do 
elektryzacji. Tendencja ta utrzymuje się równieŜ na 
niŜszym poziomie w czasie starzenia cieplnego. 

ZłoŜoność cieczy izolacyjnych, jakimi są mineralne 
oleje transformatorowe, a takŜe złoŜoność procesów 
starzeniowych, które w nich zachodzą utrudnia wyjaśnienie 
procesów elektryzacji. Warunki te legły u podstaw podjęcia 
w Katedrze InŜynierii Materiałowej i Elektrycznej badań 
nad elektryzacją czystych cieczy dielektrycznych [8, 12, 13, 
14, 15, 16]. Uzyskane wyniki wskazują na to, Ŝe ich 
mieszaniny mogą zmieniać gwałtownie tendencje do 
elektryzacji juŜ przy niskich stęŜeniach pewnych 
domieszek (rys. 13). Planowane jest prowadzenie prac w 
tym zakresie. 

 

 
Rys. 13. ZaleŜność prądu elektryzacji (I) od procentowego 

stęŜenia heksanu w toluenie (układ tarczowy) [14, 15] 
 
 

5. BADANIA SYGNAŁÓW LOSOWYCH 
GENEROWANYCH ELEKTRYZACJ Ą 
STRUMIENIOW Ą 

 
Dotychczas badania elektryzacji strumieniowej 

opierały się na pomiarach wartości średniej generowanych 
prądów elektryzacji. Podejście takie wiązało się z 
konstrukcją elektrometrów przeznaczonych do pomiarów 
bardzo małych prądów. Z rozwaŜań nad generacją szumów 
w róŜnych zjawiskach fizycznych wynikała moŜliwość ich 
generacji w elektryzacji strumieniowej. Mogły one juŜ jako 
sygnały nieść informacje o zachodzących zjawiskach. 
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MoŜliwość ich pomiarów wymagała zbudowania 
niskoszumowego układu pomiarowego z odpowiednim 
pasmem pomiarowym [20, 25, 28]. Wyniki badań 
wykazały, Ŝe parametry fizyczne wpływają silnie na 
generowany prąd elektryzacji, zarówno jego wartość 
średnią, jak i funkcje charakteryzujące jego składową 
losową, takie jak gęstość prawdopodobieństwa, gęstość 
widmową mocy, funkcję autokorelacji [5, 19, 21, 24, 26]. 
Parametry takie przedstawiono na rysunku 14. 

 

 
 

Rys. 14. Przebieg czasowy prądu elektryzacji oraz jego parametry 
[4] 

 
Do analizy przebiegów uŜyto ciągłe transformaty 

z zastosowaniem falki Morleta i Daubechiesa [22] (rys. 15) 
 

 
 

Rys. 15. Ciągła transformata zastosowania falki Daubechiesa 
(db4) [22] 

 
Wykazano, Ŝe widmo prądu elektryzacji zmienia się 

wraz z prędkością obrotową tarczy (rys. 16), a zmiany 
starzeniowe dobrze ilustrują róŜnice w jego spektrogramie 
(rys. 17) [20, 23, 29]. 

 

 
 

Rys. 16. Widmo prądu elektryzacji w funkcji prędkości obrotowej 

Prowadzona analiza sygnałów elektryzacji 
strumieniowej, zarówno w dziedzinie czasu jak i 
częstotliwości, moŜe pozwolić na dokładniejsze poznanie 
zachodzących zjawisk, jak i czynników, które je wywołują 
[27, 30, 31, 33]. 

Prace nad elektryzacji strumieniową zostały 
podsumowane w ksiąŜce pt. ZagroŜenia izolacji 
transformatorów energetycznych, a takŜe w monografii 
Modelowanie elektryzacji strumieniowej [7, 32]. 

 

 
 

Rys. 17. Spektrogram prądu elektryzacji dla olejów starzonych 
 
 

6. PODSUMOWANIE 
 

W artykule przedstawiono wyniki prac prowadzonych 
w Katedrze InŜynierii Materiałowej i Elektrycznej. 
Zamieszczone w spisie literatury pozycje dotyczą 
ostatniego, kilkuletniego okresu badań. Wcześniejsze 
publikacje z prowadzonych prac moŜna znaleźć w 
literaturze wspomnianej wyŜej pozycji ksiąŜkowej. Wydaje 
się, Ŝe wkład badań Katedry, wyjaśnianie zjawiska 
elektryzacji strumieniowej oraz zagroŜenia układów 
izolacyjnych transformatorów elektryzacją statyczną jest 
znaczące. Szersze pole badań odkrywa się w nowych 
dziedzinach [1, 2, 3], m. in. w nanotechnologii. 
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HAZARD RESULTING FROM STREAMING ELECTRIFICATION  

IN POWER TRANSFORMERS 
 

Key words: streaming electrification, insulation oil, power transformers 
 

In paper research problems of streaming electrification is presented. This matter has been developed at the Electrical Engineering 
Institute in Chair of Material and Electrical Engineering. The research projects were inspired by menace in power transformer insulation 
with forced oil cooling system. The streaming electrification lead to insulations breakdown and other failures in these systems.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 70 - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


