
strona 714 listopad  2014www.energetyka.eu

I FIRMY PRODUCENCKIE

Rozkład elektroizolacyjnych płynów na bazie estrów przy 
występowaniu usterek termicznych powoduje powstawanie 
związków chemicznych, które mogą być wykorzystane do iden-
tyfikacji i określenia charakteru usterki. Powszechnie stosowane 
charakterystyki takich uszkodzeń uwzględniają względną tempe-
raturę, ilość energii i rodzaj materiału dotyczącego źródła usterki 
lub będącego w pobliżu tego źródła. 

Nasza wiedza dotycząca produktów rozkładu termicznego 
w dużej mierze opiera się na licznych badaniach procesów pirolizy 
prowadzonych w różnorodnych warunkach. Precyzyjność stosowa-
nego w tych badaniach sprzętu oraz wybrane warunki analiz wpły-
wają na otrzymane wyniki. Należy wziąć pod uwagę, że wiele z tych 
badań nie było opracowywanych w celu dokładnego modelowania 
lub symulacji danej usterki. Niemniej jednak uzyskane w nich wyniki 
mogą służyć jako dodatkowe źródło informacji i poszerzać naszą 
wiedzę na temat procesów termicznego rozkładu. 

Różnice w składzie chemicznym różnych płynów izolacyj-
nych mogą, lecz nie muszą prowadzić do występowania reakcji 
chemicznych i powstawania produktów w wyniku termicznych 
uszkodzeń. 

Badania nad procesami pirolizy są z pewnością pomocne 
w zrozumieniu znaczenia powstających związków chemicznych 
o zróżnicowanej budowie. 

Naturalne płyny estrowe wykazują znaczne różnice w skła-
dzie chemicznym w porównaniu ze składem olejów mineralnych. 
Rysunek 1 przedstawia podstawowe struktury węglowe wystę-
pujące w olejach mineralnych: szkielet parafinowy (alifatyczny), 
naftenowy i aromatyczny. Typowy alifatyczny szkielet węglowy 
składa się z ok. trzech węgli. Poza układami węgli aromatycz-
nych w olejach mineralnych podwójne wiązania węglowe często 

nie występują. Heteroatomy, takie jak tlen, azot czy siarka wystę-
pują również w bardzo małych ilościach. 

Rysunki 2 i 3 przedstawiają budowę chemiczną naturalnych 
płynów estrowych. Główną cechą naturalnych płynów estrowych 
jest obecność grup estrowych (rys. 2), łańcuchów alifatycznych 
zwierających do 17 atomów węgla oraz licznych podwójnych 
wiązań węgiel-węgiel (rys. 3). W szczególności to właśnie grupy 
estrowe zapewniają wysokie stężenie heteroatomów tlenu i reszt 
węglowodorowych wchodzących w skład tych kwasów tłuszczo-
wych i nieposiadających grup aromatycznych i naftenowych, któ-
re można znaleźć w strukturach olejów mineralnych. 

Przeglądając dostępne piśmiennictwo można odnotować licz-
ne badania wykonywane dla innych gałęzi przemysłu, a dotyczące 
procesów pirolizy płynów estrowych. Wiele z tych badań skupiło się 
na zgłębianiu wiedzy na temat reakcji rozkładu, badaniu powstają-
cych produktów i samych mechanizmów danych procesów. Wcze-
śniejsze badania wykazują, że w przypadku mechanizmów podob-
nych do tych charakterystycznych dla olejów mineralnych, podczas 
których powstają wodór, metan, etan i etylen, występuje również 
wiele innych, specyficznych struktur chemicznych obecnych w pły-
nach estrowych. Ważnym elementem tych badań jest podkreślenie 
znaczenia składu poszczególnych kwasów tłuszczowych oraz bu-
dowy triglicerydów poddawanych pirolizie. 

Przedstawiany artykuł omawia nowe badania dotyczące 
ścieżek i mechanizmów występujących w poszczególnych pły-
nach estrowych stosowanych jako płyny elektroizolacyjne. Pre-
zentowane badania są w trakcie realizacji. W artykule omawiane 
są kolejne dodatkowe naturalne płyny estrowe oraz syntetyczne 
płyny estrowe. Jak tylko będzie to możliwe zostaną przedstawio-
ne dalsze, nowe wyniki badań.
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Badania procesów pirolizy

Badania przeprowadzono na eksperymentalnym układzie 
przedstawionym na rysunku 4. Wybrano sprzęt i konfiguracje, 
które:
•	 umożliwią	obserwacje	i	pomiary	powstających	gazów	w	pły-

nach izolacyjnych w temperaturach od 250°C do 700°C,
•	 pozwolą	na	przeprowadzenie	badań	w	układzie	o	stałej	ob-

jętości w celu pomiarów ciśnienia gazu,
•	 pozwolą	na	przeprowadzenie	badań	w	komorach	rozpręża-

jących pod ciśnieniem atmosferycznym,
•	 umożliwią	zbieranie	i	analizę	próbek	ciekłych	i	gazowych.

Rys. 3. Budowa chemiczna naturalnych płynów estrowych,  
struktury najczęściej występujących kwasów tłuszczowych

Rys. 1. Budowa chemiczna struktur węglowych cząsteczek  
oleju mineralnego
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Rys. 2. Budowa chemiczna naturalnych płynów  
estrowych, grupy estrowe

Rys. 4. Układ sprzętu do badań procesu pirolizy.

Zestaw zawiera: 1 – komorę rozprężeniową pod ciśnieniem 
atmosferycznym; komora ta posiada zawór izolujący,  

2 – manometr, 3 – stałą przestrzeń gazową, którą można uszczelnić 
przy pomocy zaworu izolującego komory rozprężeniowej,  

4 – zbiornik na ciecz, 5 – pompę do cyrkulacji cieczy  
przez przewody od zbiornika do pieca i z powrotem, 6 – piec

Tabela 1
Wyniki pirolizy próbki oleju sojowego 

Temperatura, °C 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650° 700°

Czas, h   8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Wodór 183 242 453 448 14 578 92 064 449 630 951 663 1 898 615 5 336 773

Metan 9 18 36 163 5 427 32 265 426 389 2555 117 5 176 221 15591 740

Etan 321 404 495 896 12 584 46 790 51 8002 2666 376 5 163 518 11721 018

Etylen 2 3 9 59 12 620 66 570 549 371 6377 429 13599 997 37426 253

Acetylen 0 0 0 0 0 0 0 3 573 8 213 33 494

Tlenek węgla 138 250 388 1 267 159 834 846 321 4476 588 8535 474 9 782 953 15715 859

Ditlenek węgla 528 565 660 1 324 150 631 663 328 3110 067 5863 817 6 839 063 9 506 162

Liczba kwasowa 0,026 0,049 0,084 0,328 9,035 >10 >10 >10 >10 >10

Objętość (Litry) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 4,3 13,4 25,5 48,7 126,9

Wyniki badań oleju sojowego i słonecznikowego o wyso-
kiej zawartości kwasu oleinowego oraz oleju mineralnego zostały 
przedstawione w tabelach 1, 2 i 3. Dane te opisują całkowitą 
ilość produktów gazowych powstałych w każdym z doświad-
czeń. Wartość całkowita to łączna ilość gazów w fazie gazowej 
oraz tych rozpuszczonych w olejach.

Doświadczenia trwały 8 godzin, a wybrany przedział cza-
sowy pozwolił na wykrywanie i analizę gazów w temperaturze 
250°C i 700°C. Objętość płynu izolującego wynosiła 1,5 litra. 
Warto zauważyć, że w temperaturze 700°C, w przypadku płynów 
estrowych, obserwowano intensywne wydzielanie dodatkowych 
100 litrów gazów.

Układ aromatyczny

Układ alifatyczny

Układ alifatyczny

Układ naftenowy
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Powstawanie kwasów

Jedną z głównych reakcji pirolizy płynów estrowych jest re-
akcja rozkładu triglicerydów do dwóch wolnych cząsteczek kwa-
sów tłuszczowych, propenalu (akroleiny) oraz ketenu powsta-
jącego z trzeciej reszty kwasu tłuszczowego. Schemat reakcji 
przedstawia rysunek 5. 

Wyniki w tabelach 1 i 2 przedstawiają wzrost i/lub dra-
styczne zwiększenie ilości kwasów dla znacznej części zakre-
su badanych temperatur. Dla porównania, wyniki w tabeli 3 nie 
przedstawiają podobnego wpływu w przypadku badań oleju 
mineralnego. Dane dotyczące liczby kwasowej oraz analizy GC 
MS potwierdzają tę obserwację. W szczególności analiza GC MS 
ujawnia obecność licznych kwasów tłuszczowych, ketenów czy 
propenalu.

Powstawanie tlenków węgla i etylenu

Podstawowe badania dotyczące reakcji przedstawionych 
na rysunku 5 wskazują, że powstające w tym procesie produkty 
ulegają dalszym reakcjom, zgodnie ze schematami przedstawio-
nymi na rysunkach od 6 do 10.

Tabela 2
Wyniki pirolizy próbki oleju słonecznikowego o wysokiej zawartości kwasu oleinowego

Temperatura, °C 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650° 700°

Czas, h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Wodór 0 0 0 18 567 23 687 240 787 365 305 1 338 912 3614 829

Metan 3 9 8 20 1 287 18 503 314 820 1365 578 6 801 996 16016 581

Etan 0 3 3 8 360 19 455 325 411 1469 350 5 269 037 9183 573

Etylen 0 0 0 5 807 45 684 461 567 3456 086 16687 658 35155 966

Acetylen 0 0 0 0 0 0 0 1 580 20 197 52 615

Tlenek węgla 54 60 77 224 23 192 550 591 4251 527 4052 783 7 611 417 12554 248

Ditlenek węgla 1 003 1 346 1 281 1 822 13 839 489 273 3195 203 3181 084 4 581 705 7 989 692

Liczba kwasowa 0,043 0,061 0,066 0,150 0,262 8,762 >10 >10 >10 >10

Objętość (Litry) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,7 11 15,7 53,4 114,5

Tabela 3 
Wyniki pirolizy próbki oleju mineralnego 

Temperatura, °C 250° 300° 350° 400° 450° 500° 550° 600° 650° 700°

Czas, h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Wodór 0 61 65 66 308 635 3 415 112 760 1349 634 7248 321

Metan 15 32 77 82 281 1 135 14 060 525 596 5562 060 18288865

Etan 0 9 9 17 181 606 7 688 403 924 2989 009 7 135 061

Etylen 0 0 2 3 26 502 8 254 528 885 5156 563 15505831

Acetylen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 506 4 140

Tlenek węgla 23 89 156 173 220 256 166 478 5 458 12 096

Ditlenek węgla 392 451 540 553 699 653 866 4 524 51 091 121 840

Liczba kwasowa 0,010 0,010 0,010 0,010 0,011 0,010 0,010 0,047 0,048 0,048

Objętość (Litry) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,8 26,2 67,7

Rys. 5. Termiczny rozkład triglicerydów prowadzący do powstania 
wolnych kwasów tłuszczowych, ketenu i propenalu

W reakcji tej nie powstają produkty gazowe, jednak każdy 
z jej produktów ulega dalszym przemianom, w wyniku których 
wytwarzane są gazy.

RCOOH  CO2 + RH

Rys. 6. Rozkład termalny kwasów tłuszczowych  
z wydzieleniem ditlenku węgla

CHOCOCH2R’’   CH + R’COOH + R’’’COOH + R’’CH=CO

CH2OCOR’ CH2

CH2OCOR’’’ CHO

RCOOH  CO + RCHO

Rys. 7. Rozkład termalny kwasów tłuszczowych  
z wydzieleniem tlenku węgla

2RCOOH  CO2 + H2O + RCOR

2RCOCH2R  2R2 + 2CO + C2H4

Rys. 8. Rozkład termalny kwasów tłuszczowych z wydzieleniem 
ditlenku węgla, tlenku węgla i etylenu

2R’’CH=CO  2CO + RHC=CHR
Rys. 9. Rozkład termiczny ketenów z wydzieleniem tlenku węgla

CH2=CHCHO  CO + C2H4

Rys. 10. Rozkład termiczny propenalu z wydzieleniem  
tlenku węgla i etylenu 
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Analizując dane z tabeli 1 i 2 widać znaczny wzrost stężenia 
tlenków węgla, czemu towarzyszy wzrost zawartości kwasów. 
Porównując dane te z ilością tlenków węgla powstających z ole-
ju mineralnego widać, jak znamienne są obserwowane wzrosty 
w przypadku płynów estrowych. W przypadku rozkładu termicz-
nego triglicerydów wyniki analiz gazów rozpuszczonych w oleju 
(metoda DGA) i analiz GC MS potwierdzają aktywność tych wła-
śnie szlaków przemian. 

Analizując rysunki 6-10 można zauważyć, że w większości 
ścieżek reakcji jednym z produktów jest tlenek węgla. To stwarza 
możliwość wytwarzania większej ilości tlenku węgla od ditlenku 
węgla w całym procesie. Dane doświadczalne zebrane w tabe-
lach 1 i 2 wyraźnie wskazują na wyższe stężenia tlenku węgla 
w porównaniu z ditlenkiem węgla. 

Analizując rysunki 6-10 można również zauważyć wydzie-
lanie znacznych ilości etylenu przy równoczesnym powstawaniu 
tlenku węgla. Ponieważ ilości wytwarzanego etylenu w olejach 
mineralnych przy najwyższych temperaturach są bardzo zbliżone 
do ilości etylenu powstającego z naturalnych płynów estrowych, 
trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaki udział w powstawaniu 
etylenu mają te reakcje (rys. 8 i 10). Ilości powstającego gazu 
przy temperaturach 450°C, 500°C i 550°C mogą dostarczyć naj-
bardziej jednoznacznych odpowiedzi. 

Powstawanie wodoru i węglowodorów

Fragmenty węglowodorowe cząstczek kwasów tłuszczo-
wych są podobne w budowie do struktur obecnych w olejach 
mineralnych i tym samym ulegają podobnym reakcjom.

Reakcje te przedstawiono na rysunkach 11-15.

Po pierwsze, wodór jest wytwarzany we wszystkich czte-
rech reakcjach. Jednak ilość powstającego wodoru jest mniejsza 
w porównaniu z ilością innych gazów węglowodorowych. Suge-
ruje to, że reakcje, w których produktem jest wodór są znacznie 
mniej efektywne od reakcji, gdzie wytwarzane są węglowodory 
lub znaczne ilości wodoru z tych przemian są wykorzystywane 
w innych reakcjach.   

Po drugie, dwie z przedstawionych reakcji (rys. 12, 13) dają 
możliwość wytworzenia etylenu. Ilość powstającego w reakcjach 
8 i 10 etylenu nigdy nie przewyższy stężenia tlenku węgla. Po-
równanie stężenia etylenu do stężenia tlenku węgla wskazuje na 
to, że jedna lub obydwie reakcje przedstawione na rysunkach 
12 i 13 muszą wykazywać dużą aktywność w wysokich tempe-
raturach. 

Po trzecie, tylko w jednej z omawianych reakcji może po-
wstawać metan i etan. Co ciekawe, w niektórych zakresach wyż-
szych temperatur w badanych naturalnych płynach estrowych, 
ilości powstającego metanu i etanu są podobne. W przypadku 
olejów mineralnych taka zależność nie występuje. Być może 
wytłumaczeniem obserwowanych różnic jest występowanie 
krótkich łańcuchów węglowodorowych w olejach mineralnych 
i długich łańcuchów węglowodorowych w naturalnych płynach 
estrowych.

Szybkość reakcji powstawania  
produktów pirolizy

W licznych badaniach zaobserwowano wartości tempera-
tur, przy których gwałtownie wzrasta szybkość powstawania pro-
duktów pirolizy płynów estrowych. Prace, w których porównano 
wyniki analiz różnych triglicerydów powstających z pojedynczych 
kwasów tłuszczowych wskazują, iż specyfika składu kwasów 
tłuszczowych wpływa na wartość temperatury, przy której wy-
stępuje to zjawisko. 

W tabeli 4 przedstawiono skład kwasów tłuszczowych 
dwóch rodzajów płynów estrowych analizowanych w omawia-
nych badaniach. 

Tabele 1 i 2 wraz z rysunkiem 16 prezentują przybliżone 
wartości temperatur badanych płynów, przy których występuje 
to zjawisko. Dane te wskazują na istnienie różnicy temperatu-
rowej wynoszącej w przybliżeniu 50°C, pomiędzy olejem sojo-
wym a olejem słonecznikowym o wysokiej zawartości kwasu 
oleinowego. Co ciekawe, obserwowaną różnicę charakteryzuje 
powstawanie tlenku węgla i ma swoje odbicie w postaci wzrostu 
całkowitej liczby kwasowej. 

CnH2n+2  nC + (n+1)H2

Rys. 11. Reakcja rozkładu do pierwiastków składowych 
z wydzieleniem wodoru

CnH2n+2  CnH2n + H2

Rys. 12. Odwodornienie alkanów do alkenów prowadzące 
do powstania wodoru i etylenu

CnH2n+2  Cn−mH2n–2m+2 + CmH2m

Rys. 13. Rozkład alkanów może prowadzić do powstania  
metanu, etanu i etylenu

C(2n+6)H(2n+14)  CnH2n+1 + 4H2

Rys. 14. Reakcja cyklizacji alkanów prowadząca do powstania 
struktur aromatycznych z wydzieleniem wodoru

CnH2n  CnH2n-2 + H2

Rys. 15. Odwodornienie alkenów do alkinów z wydzieleniem 
wodoru, w reakcji tej może również powstać acetylen 

Istnieją trzy godne uwagi obserwacje związane z przedsta-
wionymi powyżej ścieżkami reakcji. 

Tabela 4
Zawartość kwasów tłuszczowych w wybranych naturalnych  

płynach estrowych, % 

Wyszczególnienie Palmitynowy
C16:0

Stearynowy
C18:0

Oleinowy
C18:1

Linolowy
C18:2

Linolenowy
C18:3

Suma
%

Pestki winogron 8 4 15 73 <1 100

Orzeszki ziemne 11 2 48 32 <1 93

Słonecznik HO 5 4 82 9 <1 100

Orzechy włoskie 11 5 28 51 5 100

Soja 11 4 24 54 7 100

Rzepak 4 2 62 22 10 100

Siemię lniane 3 7 21 16 53 100
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Podsumowanie

Skład chemiczny płynów elektroizolacyjnych wpływa na ich 
reaktywność chemiczną podczas usterek w sprzęcie wysokona-
pięciowym. Występujące różnice w strukturach naturalnych pły-
nów estrowych, w różnych płynach izolacyjnych, nasuwają jedno 
pytanie: jaka może być różnica w reaktywności chemicznej? 

W artykule wskazano na pewne istniejące różnice, jak i po-
dobieństwa. Reakcje powstawania kwasów, tlenków węgla i ety-
lenu należą do tych najbardziej znaczących. 

Ponadto, wcześniejsze badania opisywały już liczne reak-
cje pirolityczne zachodzące w naturalnych płynach estrowych. 
W przedstawianym artykule aktywność badanych reakcji została 
potwierdzona. Mimo iż prezentowane badanie nie zostało zapro-
jektowane dla przypadków specyficznych usterek termicznych 
w urządzeniach wysokiego napięcia (HV), to jednak warunki pro-
cesów pirolizy nie odbiegały od tych, które mogą występować 
przy tego rodzaju usterkach.  

Analiza próbek pochodzących z urządzeń pracujących, 
gdzie mogą występować różnego rodzaju usterki termiczne, bę-
dzie znamiennym etapem wieńczącym znaczenie tej pracy, jak 
również zebranie i porównanie wyników badań estrów z wynika-
mi uzyskanymi dla innych materiałów obecnych w takich urzą-
dzeniach. 

Na koniec rozważań, autorzy pracy wyrażają nadzieję, że 
informacje zawarte w niej znajdą zastosowanie w ocenach dia-
gnostycznych urządzeń wykorzystujących płyny estrowe.
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Rys. 16. Obserwowany skok do wysokich wartości wytwarzanych 
gazów w badanych płynach
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Gas Generation in High Oleic Sunflower Oil

Temperature (deg. C)
250      300      350     400      450      500     550      600     650      700

Am
ou

nt 
of 

Ga
s

900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000

0

Hydrogen
Methane
Ethane
Ethylene
Acetylene
CO
CO2

Gas Generation in Mineral Oil
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