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S
poœród wielu metod oczyszczania olejów
elektroizolacyjnych, smarowych i hydrau-
licznych, szczególne znaczenie ma metoda

elektrostatyczna. W porównaniu z innymi meto-
dami, pozwala nie tylko na usuwanie wystêpuj¹-
cych zanieczyszczeñ sta³ych i wilgoci, ale rów-
nie¿ na eliminowanie zanieczyszczeñ rozpusz-
czalnych w olejach o budowie polarnej. Zastoso-
wanie oczyszczania elektrostatycznego pozwala
na wyd³u¿enie czasu pracy olejów, a jednocze-
œnie eliminuje stany awaryjne maszyn i urz¹dzeñ
oraz potrzebê wymiany olejów. Stosowanie urz¹-

dzeñ elektrostatycznego oczyszczania olejów jest
procesem wysoce ekonomicznym i ekologicz-
nym.

Metody oczyszczania olejów
Wspó³czesna filozofia budowy i eksploatacji ma-
szyn i urz¹dzeñ sprowadza siê m.in. do doskonale-
nia konstrukcji i podwy¿szania wymogów jako-
œciowych dotycz¹cych ich elementów oraz rozwi-
jania zabiegów profilaktycznych. Je¿eli uwzglêd-
nimy, ¿e oleje stanowi¹ jeden z elementów budo-
wy maszyn i urz¹dzeñ, nieodzowne s¹ odpowied-
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Wpływ Rodzaj zanieczyszczenia Filtracja Wirowanie Odparowanie Sita Pole
na właściwości odgazowanie molekularne elektrostaty-

oleju czne

Tarciowe Mechaniczne
Izolacyjne – do 10 µm +++ ++1 - ++2 +++

– do 5 µm ++ +1 - +2 +++
– do 0,1 µm - - - - +++

Tarciowe Woda + + +++ +++ +++
Izolacyjne

Tarciowe Gazy - - +++ - -
Izolacyjne

Tarciowe Kwasy organiczne i mydła
Izolacyjne – rozpuszczalne w oleju - - - ++3 +++

Emulgowanie – nierozpuszczalne w oleju + ++ - +2 +++
tg δ;ρ Substancje żywiczne + + - +2 +++

1 jeżeli występuje różnica ciężarów właściwych pomiędzy olejem a zanieczyszczeniem
2 zależy od zastosowanego filtra po sitach molekularnych
3 zależy od zastosowanego sita molekularnego

Tabela 1. Porównanie zakresu i skuteczności różnych metod oczyszczania olejów mineralnych

Zanieczyszczenia w oleju Metoda oczyszczania olejów i cieczy elektroizolacyjnych, 
smarowych i hydraulicznych
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nie dzia³ania nie tylko przy zape³nianiu nimi urz¹-
dzeñ, ale równie¿ w czasie ich pracy. 

W wielu przypadkach dawne metody preparo-
wania i oczyszczania olejów s¹ dzisiaj niewystar-
czaj¹ce i staj¹ siê przyczyn¹ przerw produkcyj-
nych, pogorszenia jakoœci wyrobów, a niejedno-
krotnie awarii. 

U¿ytkownicy maszyn i urz¹dzeñ maj¹ obecnie
wiele sposobów na oczyszczanie i preparowanie
olejów mineralnych i niektórych syntetycznych
(tabela 1), a wœród nich:
l metody filtracji (filtry) – oparte na stosowaniu

porowatych materia³ów, na których osadzaj¹ siê
zanieczyszczenia, tworz¹c warstwê filtracyjn¹,

l metody dzia³ania si³ odœrodkowych (wirówki)
– wykorzystuj¹ce ró¿nice ciê¿arów pomiêdzy
zanieczyszczeniami a medium pod wp³ywem
dzia³ania si³ odœrodkowych,

l metoda odparowania i odgazowania (wyparki)
– stosuj¹ce rozpylenie zazwyczaj podgrzanego
oleju pod obni¿onym ciœnieniem, co gwarantuje
usuwanie rozpuszczonych gazów, wody, lot-
nych produktów starzenia i ew. rozpuszczalni-
ków, 

l metody sit molekularnych, (sita molekularne)
wykorzystuj¹ce w³aœciwoœci glinokrzemianów
do selektywnego zatrzymywania cz¹stek wody, 

l metody magnetyczne (filtry magnetyczne) – za-
trzymuj¹ wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia
o podatnoœci magnetycznej,

l metody elektrostatyczne (separatory elektrosta-
tyczne) – oparte na oddzia³ywaniu pola elektro-
statycznego na wszelkiego rodzaju zanieczysz-
czenia mechaniczne (cia³a obce) i rozpuszczone
substancje polarne, znajduj¹ce siê w cieczach
dielektrycznych (oleje mineralne, poliglikole
itp.) i osadzane na elektrodach.
Analizuj¹c dostêpne sposoby oczyszczania ole-

jów, nale¿y jednoznacznie stwierdziæ, ¿e nie ma
uniwersalnej metody rozwi¹zuj¹cej wszystkie pro-
blemy eksploatacji olejów elektroizolacyjnych,
smarowych i hydraulicznych. Jednak wœród przy-
toczonych sposobów najbardziej uniwersaln¹ me-
tod¹ jest elektrostatyczne oczyszczanie olejów
(ELC). 

Zasady elektrostatycznego 
oczyszczania olejów
W procesie oddzia³ywania pola elektrostatycznego
na ciecze o w³asnoœciach dielektryków obserwuje

siê czêœciowe poch³anianie energii pola elektrycz-
nego przez cz¹stki polarne i pseudopolarne (elek-
tryzowane zewnêtrznie). Cz¹steczki z ³adunkiem
elektrycznym osadzaj¹ siê na odpowiednich elek-
trodach, w wyniku czego dielektryk pozbawiony
jest zanieczyszczeñ (rys. 1). Nagromadzone zanie-
czyszczenia na elektrodach, osadzone na po-
wierzchni kolektorów (warstwa adsorpcyjna, car-
tridge) usuwane s¹ z kondensatora poprzez od³¹-
czenie od napiêcia i ich opró¿nienie lub/i wymianê
kolektorów.

Stopieñ oczyszczenia olejów zale¿y m.in. od na-
tê¿enia pola elektrycznego i prêdkoœci przep³ywu
oleju. Zazwyczaj napiêcie pr¹du sta³ego na elek-
trodach waha siê w granicach 8 do 18 kV, przy na-
tê¿eniu pr¹du rzêdu 0,1 do 20 mA. 

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e metoda elektrosta-
tyczna nie jest przydatna do oczyszczania roztwo-
rów wodnych, emulsji olejowo-wodnych itp. 

Efekty zastosowania ELC 
do olejów transformatorowych
Pogorszenie w³asnoœci olejów elektroizolacyjnych
mo¿e nastêpowaæ w wyniku ich zanieczyszczenia
w procesach transportu, magazynowania i pracy.
Zazwyczaj w transporcie i w czasie magazynowa-
nia dochodzi do ich przypadkowego zabrudzenia

Rys. 1. Schemat oczyszczania ciekłych elektryków w polu elektromagnetycznym
1 – zanieczyszczenia w cieczy; 2 – separator elektrostatyczny; 3 – elektrody;
4 – kolektor zanieczyszczeń; 5 – strumień cieczy oczyszczonej
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zanieczyszczeniami mechanicznymi (py³y, piasek,
produkty korozji) i do zawilgocenia, w wyj¹tko-
wych przypadkach dochodzi do zabrudzenia oleju
œwie¿ego olejem starym lub innym. Oleje zalane
do transformatorów oprócz zanieczyszczeñ me-
chanicznych (cia³a obce) zawieraj¹:
l wodê – pochodz¹c¹ z otoczenia oraz procesów

starzenia siê oleju i izolacji sta³ej,
l kwasy organiczne – pochodz¹ce z utleniania siê

wêglowodorów, 
l myd³a – produkty reakcji kwasów organicznych

z metalami,
l substancje ¿ywiczne – pochodz¹ce z reakcji

utleniania i kondensacji wêglowodorów aroma-
tycznych zawartych w oleju oraz z wymywania
¿ywic impregnacyjnych z izolacji sta³ej.
Zawartoœæ tych wszystkich zanieczyszczeñ

w olejach transformatorowych jest jednoznacznie
ograniczona obowi¹zuj¹cymi przepisami, podaj¹-
cymi dopuszczalne wartoœci i czasookresy ich
kontroli. Jakoœæ olejów – stan ich czystoœci, jest
okreœlany pomiarami m.in.: zawartoœci¹ wody, na-
piêciem przebicia, liczb¹ kwasow¹, rezystywno-
œci¹, wspó³czynnikiem strat dielektrycznych, na-
piêciem powierzchniowym, sta³¹ dielektryczn¹
i wspó³czynnikiem za³amania œwiat³a. 

Ze wzglêdu na charakter i skutecznoœæ oddzia³y-
wania sta³ego pola elektrycznego na zanieczysz-
czenia zawarte w dielektrykach, proces elektrosta-
tycznego oczyszczania zosta³ praktycznie zastoso-
wany za granic¹ do oczyszczania olejów znajduj¹-
cych siê w transformatorach. Separatory elektro-
statyczne (ELC – electrostatic clearing) do oczysz-

czania olejów produkowane s¹ m.in. w Japonii
przez firmê Kleentek Co. 

Przeprowadzone wspólnie z OPA-CARBO
i RUT-Bêdzin próby oczyszczania czterech olejów
transformatorowych na urz¹dzeniu ELC-R3SP fir-
my Kleentek potwierdzi³y przydatnoœæ opisywanej
technologii do ich oczyszczania. W stosunkowo
krótkim czasie nast¹pi³a znacz¹ca poprawa w³aœci-
woœci izolacyjnych oleju (tg δ, ρ i napiêcie przebi-
cia), chemicznych (liczba kwasowa) i fizycznych
(usuniêcie zanieczyszczeñ mechanicznych i zmia-
na barwy) – tabela 2. 

Wysok¹ skutecznoœæ metody elektrostatycznego
oczyszczania olejów transformatorowych potwier-
dzaj¹ równie¿ oznaczenia zanieczyszczeñ w posta-
ci cz¹stek sta³ych, których wartoœæ wed³ug skali
ISO kszta³tuje siê na poziomie 10/7/0.

Metoda elektrostatycznego oczyszczania przy-
datna jest do preparowania nowych i eksploatowa-
nych olejów transformatorowych. Szczególnie in-
teresuj¹ca jest mo¿liwoœæ zastosowania urz¹dzeñ
elektrostatycznych do oczyszczania olejów zawar-
tych w pracuj¹cych transformatorach. 

Zastosowanie urz¹dzeñ elektrostatycznych do
pracuj¹cych transformatorów pozwoli nie tylko na
oczyszczanie olejów z zanieczyszczeñ i wilgoci, ale
równie¿ na ich regeneracjê poprzez usuwanie pro-
duktów starzenia. Mo¿liwoœæ poprawy w³asnoœci
dielektrycznych oleju automatycznie wp³ywa na
stan izolacji transformatora, a zatem mo¿na mówiæ
o elektrostatycznej metodzie poprawy stanu izolacji
transformatorów. Metoda ta pozwala równie¿ na
eliminowanie wymiany olejów z transformatorów

1. OPA-Carbo 1 24 0,26 0,12 3,86 7,73 25 33 - - - -

2. OPA-Carbo 2 52 4,88 1,16 0,23 1,78 21 49 - - - -

3. RUT-B 1 4 - - 25,8 33,9 20 27 - - Granat Oranż

4. RUT-B 2 87 - - 0,771 0,886 52 42 0,083 0,053 - -

Nr Olej Czas Właściwości oleju transformatorowego: (1) przed oczyszczaniem;
transformatorowy cyrkula- (2) po oczyszczaniu w ELC-R3SP

cji oleju
(godz.) Straty di- Rezystyw- Napięcie Liczba Barwa

elektryczne ność x1010 przebicia, kwasowa
(%) (Ωm) (kV) (mg KOH/g)

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Tabela 2. Wpływ pola elektrostatycznego na własności olejów transformatorowych
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poprzez okresowe pod³¹czanie urz¹dzeñ elektrosta-
tycznych do obiegu olejowego transformatora.

Efekty wymiany olejów w transformatorach
mo¿na tak¿e znacznie poprawiæ przez zastosowa-
nie urz¹dzeñ elektrostatycznych, które pod³¹czone
do pracuj¹cych transformatorów usuwaj¹ wymy-
wane zanieczyszczenia starego oleju z izolacji
uzwojeñ i przerywaj¹ proces samozanieczyszcza-
nia siê izolacji transformatorów. 

Efekty zastosowania ELC do olejów 
smarowych i hydraulicznych
Oddzia³ywanie pola elektrostatycznego na inne
oleje jest analogiczne jak opisane na przyk³adzie
oleju transformatorowego. Ró¿nice dotycz¹ nato-
miast stawianych wymagañ jakoœciowych na po-
szczególne rodzaje olejów, ze wzglêdu na wype³-
niane funkcje. 

W przypadku olejów do turbin parowych i gazo-
wych z generatorami elektrycznymi oraz olejów
hydraulicznych wa¿nymi wymaganiami s¹ m.in.
zawartoœæ zanieczyszczeñ mechanicznych i wody
oraz odpornoœæ na starzenie. 

Zdobyte doœwiadczenia w elektrowni Detmaro-
vice wykaza³y, ¿e olej przed zabiegiem zawiera³
zanieczyszczenia w postaci cz¹stek na pozio-
mie 17/.., a po zainstalowaniu urz¹dzenia Kleentek
ich zawartoœæ spad³a do wartoœci 12/.. w skali ISO.
Do wyeliminowania wody z oleju zastosowano
równoczeœnie Tribodrayer, osuszaj¹cy powietrze
nad powierzchni¹ oleju w zbiorniku olejowym.
Analogiczne urz¹dzenia oczyszczaj¹ce zastosowa-
no w Hucie Stali Czêstochowa na wydziale wal-
cowni blach grubych do preparowania oleju w
zbiorniku (4 m3) uk³adu hydraulicznego nastawy
cylindrów HCF w klatce wykañczaj¹cej. W okre-
sie 21 dni od uruchomienia instalacji Kleentek
(ELC-R25SP + Tribodryer) klasa czystoœci uleg³a
zmianie z 10 na 8 oraz stwierdzono znaczne
zmniejszenie zawartoœci wody w oleju, osi¹gaj¹ce
poziom znacznie poni¿ej obowi¹zuj¹cej normy.
Takie rozwi¹zania nie tylko pozwalaj¹ usuwaæ za-
nieczyszczenia mechaniczne i wodê z olejów, ale
tak¿e opóŸniaæ procesy ich starzenia.

Wyeliminowanie wody z oleju i z oparów
w zbiorniku przerywa procesy korozji obiegu ole-
jowego i zanieczyszczania oleju produktami koro-
zji. Z kolei powstaj¹ce produkty utleniania wêglo-
wodorów s¹ tak¿e systematycznie usuwane z ole-
ju. Wszystkie te zabiegi i efekty ich dzia³ania za-

pewniaj¹ wysok¹ jakoœæ oleju oraz w³aœciwe wa-
runki pracy wêz³ów tarcia, uk³adów lewarowych
i regulacyjnych, przy znacz¹cym wyd³u¿eniu cza-
su pracy oleju w obiegu (2 do 3 razy).

Stosowanie urz¹dzeñ elektrostatycznych do ob-
róbki olejów w czasie ich pracy w maszynach
i urz¹dzeniach zapewnia utrzymanie ich wysokiej
jakoœci i przebieg procesów ich regeneracji oraz
optymalizacjê pracy wêz³ów tarcia. 

Du¿¹ skutecznoœæ opisywanej technologii noto-
wano ju¿ w latach 60., kiedy to do oczyszczania cie-
czy hydraulicznych w rakiecie Polaris zasto-
sowano separatory elektrostatyczne (12–20 kV,
0,0005 A). W porównaniu z tradycyjn¹ technolo-
gi¹, skrócono czas oczyszczania z 360 do 90 mi-
nut, przy wy¿szym stopniu czystoœci cieczy hy-
draulicznej. 
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Urz¹dzenia firmy Kleentek s¹ rozpowszechnio-
ne w USA (pracuje przesz³o 25 tysiêcy urz¹dzeñ)
i w krajach Europy Zachodniej, a ostatnio rów-
nie¿ w Czechach. W Polsce na razie urz¹dzenia
Kleentek zastosowano w kilku firmach. Do u¿yt-
kowników metody elektrostatycznego oczyszcza-
nia olejów nale¿¹ m.in.: 
l Rubbermaid 
l Saturn Corporation 
l Collins and Aikman 
l Ford Motor 
l US Navy 
l Cincinnati Milacron 
l AK Steel 
l Florida Power and Light 
l General Electric 
l Honda 

l Duke Energy 
l General Motors 
l International Paper 
l Mitsubishi 
l Walt Disney World 
l Shell Oil 

Przegl¹d urz¹dzeñ do elektrostatycznego
oczyszczania olejów produkcji japoñskiej ilustruje
fot. 2.

Wymagania normy 
a możliwości techniczne
Zastosowanie urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych oleje me-
tod¹ elektrostatyczn¹ daje mo¿liwoœæ zmiany po-
dejœcia do gospodarki olejowej oraz polityki UR.
Mo¿na oczywiœcie zadowoliæ siê respektowaniem
wymogów w zakresie czystoœci i sk³adu chemicz-

nego olejów okreœlonych w aktualnie
obowi¹zuj¹cych normach. Trzeba jed-
nak pamiêtaæ, ¿e zosta³y one stworzone
dla istniej¹cych dotychczas mo¿liwoœci
technicznych, dlatego wyznaczaj¹ para-
metry mo¿liwe do uzyskania przy zasto-
sowaniu dostêpnych technologii oczysz-
czania z uwzglêdnieniem realiów eko-
nomicznych (cykle eksploatacyjne).
Utrzymywanie stanu olejów na pozio-
mie wymaganym przez normê zwi¹zane
jest jednak z przestrzeganiem harmono-
gramu remontów, pomiêdzy którymi
i tak zdarzaj¹ siê awarie. To generuje
przewidywalne, ale co gorsza równie¿
nadzwyczajne koszty! Zastosowanie
elektrostatycznej metody oczyszczania
olejów powoduje uzyskanie ich jakoœci
na poziomie wielokrotnie wy¿szym ni¿
nakazuje norma ustanowiona wiele lat
temu. 

Za tak¹ „nadgorliwoœæ” u¿ytkownik
nagradzany jest nie tylko zmniejszeniem
o ok. 90% wydatków na zakup olejów,
ale przede wszystkim zmniejszeniem
czêstotliwoœci remontów i minimaliza-
cj¹ ryzyka awarii, a te przecie¿ czêsto
kosztuj¹ setki tysiêcy i wiêcej z³otych. 

Doœwiadczenia dotychczasowych
u¿ytkowników wskazuj¹, ¿e prognozo-
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Fot. 2. Przegląd przemysłowych urządzeń
elektrostatycznego oczyszczania olejów

ELC-R 25SP ELC-R10SP

ELC-R 100SP ELC-R 50SP ELC-R 6PSPELC-R3PSP(24V)

ELC-R100 SP 48000 33200 22400 12000 107x51x108 161 600 CCR50SP,2
ELC-R50SP 24000 16600 11200 6000 71x53x108 108 500 CCR50SP,1
ELC-R25SP 12000 8600 5800 3200 67x35x95 72 150 CCR25SP,1
ELC-R10SP 5000 3400 2200 1200 67x35x91 70 150 CCR10SP,1
ELC-R6PSP 1600 1120 760 420 36x39x53 23 140 CCR 3SP,2
ELC-R3PSP 800 560 380 210 31x36x53 20 140 CCR 3SP,1

Typ
urz¹dzenia

Wymiary
(cm)

Waga
(kg)

32 cSt 46 cSt 68 cSt 100 cSt

Moc
(W)

Kolektor,
typ, iloœæ

Œrednia iloœæ oleju oczyszczonego w litrach
przy danej lepkoœci i temp. 40OC
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wane przed zakupem oszczêdnoœci i czas zwrotu
inwestycji, w praktyce nastêpuj¹ szybciej, najczê-
œciej przed up³ywem roku, ale unikniêcie, dziêki
podwy¿szeniu czystoœci oleju, awarii daje zyski
wielokrotnie przekraczaj¹ce nak³ady na zakup
urz¹dzeñ ELC.

Wnioski
Wœród wielu sposobów oczyszczania olejów elek-
troizolacyjnych, smarowych i hydraulicznych, na
szczególn¹ uwagê zas³uguje metoda elektrosta-
tyczna.

Metoda elektrostatyczna oczyszczania polega na
wydzielaniu z olejów zanieczyszczeñ rozpuszczal-
nych (polarnych) i nierozpuszczalnych w oleju.

W praktyce oznacza to mo¿liwoœæ nie tylko bie-
¿¹cego oczyszczania olejów, ale równie¿ regene-
rowania ich w³aœciwoœci u¿ytkowych, co ograni-
cza potrzeby wymiany.

Urz¹dzenia elektrostatycznego oczyszczania przy-
stosowane s¹ do okresowego lub/i ci¹g³ego oczysz-
czania olejów w maszynach i urz¹dzeniach, gwaran-
tuj¹c im bezpieczn¹ i wyd³u¿on¹ eksploatacjê.

Koszty zastosowania technologii elektrostatycz-
nego oczyszczania olejów zwracaj¹ siê w bardzo
krótkim czasie, przewa¿nie do 1 roku, i daj¹ trwa-
³e, znaczne (50% i wiêcej) obni¿enie kosztów
UR.
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