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EKSTRAKCJA I SEPARACJA WYBRANYCH GAZÓW ZE 
ŚRODOWISKA OLEJOWEGO Z ZASTOSOWANIEM MEMBRAN 
PTFE  

Streszczenie. Artykuł przedstawia wyniki wykonanych badań materiałów membra-
nowych kompozytowych, pokrytych polimerową warstwą politetrafluoroetylenu (PTFE). 
Zakres badań obejmował zastosowania i optymalizacje półprzepuszczalnych membran  
z PTFE w separacji wybranych gazów (H2 i CH4), wydzielających się ze środowiska 
olejowego pod wpływem eksploatacji lub uszkodzeń transformatorów elektroenerge-
tycznych. Doświadczenia dotyczyły badań składu chemicznego (rentgenowska analiza 
fluorescencyjna XRF, spektroskopia Ramana), struktury wewnętrznej (mikroskopia 
optyczna) oraz morfologii powierzchni (mikroskopia AFM i konfokalna). Ponadto, 
wyznaczono dla nich wartości: przepuszczalności, wydajności oraz selektywności. 
Rezultaty badań pokazały, że: (a) membrany tworzą warstwa nośna – szkieletowa 
(szklane włókna, które zawierają wapń Ca) oraz warstwa aktywna (PTFE), naniesiona 
odmiennymi technologiami, (b) politetrafluoroetylen ma wysoką zdolność do ekstrakcji 
wodoru i lekkich węglowodorów z oleju. Natomiast związana z nią selektywność może 
być do pewnego stopnia regulowana poprzez właściwe opracowanie warstwy 
szkieletowej i grubości membrany. 

Słowa kluczowe: membrana, politetrafluoroetylen (PTFE), separacja wodoru i węglowodorów,  
olej transformatorowy 

EXTRACTION AND SEPARATION OF SELECTED GAS FROM OIL 
ENVIRONMENT USING PTFE MEMBRANES 

Summary. The article presents research results on composite membrane materials 
covered with a polymer polytetrafluoroethylene layer (PTFE). Studies concerned use and 
optimization of semi-permeable PTFE membranes for the separation of selected gases (H2 and CH4) emitted from the oil environment during exploitation or power transformers 
damages. Part of the experimental studies has been related to chemical composition of the 
membranes (XRF X-ray fluorescence analysis, Raman spectroscopy), their internal 
structure (optical microscopy) and surface morphology (AFM and confocal microscopy). 
In addition, values of: permeability, efficiency and selectivity have been determined. 
Results of studies show that: (a) membranes are made of a support layer (glass fibers with 
calcium Ca) and the active layer (PTFE) applied by different technologies, (b) PTFE has 
a high ability to extract hydrogen and light hydrocarbons from the oil. Its selectivity can 
be controlled to some extent by a proper support layer development and membrane 
thickness selection. 

Keywords: membrane, polytetrafluoroethylene (PTFE), hydrogen and hydrocarbons separation, 
transformer oil 
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1. WPROWADZENIE 

Membrany półprzepuszczalne są stosowane w przemyśle i w laboratoriach w celu 
oczyszczenia lub rozdzielenia wybranych substancji w układzie gaz - gaz oraz ciecz - gaz. 
Zazwyczaj są to membrany polimerowe zwarte. Rzadziej wykorzystywane są też membrany 
porowate, wśród których, ze względu na średnicę porów, wyróżnia się: błony mikroporowate 
(o średnicy d < 2 nm), mezoporowate (2 nm < d < 50 nm) oraz makroporowate (d > 50 nm). 
Mechanizmy przenoszenia masy w obu typach membran i różnice między nimi zostały 
opisane w [1-2]. 

 Ekstrakcja i separacja gazów z oleju ma istotne znaczenie w przypadku diagnostyki 
stanu izolacji olejowo - papierowej transformatorów elektroenergetycznych ze względu na 
agresywne środowisko dla większości materiałów, z których wykonywane są czujniki 
pomiarowe [3-5]. Z tego powodu nie zanurza się ich bezpośrednio w oleju, tylko wykonuje 
ekstrakcję gazu metodami membranowymi. Ekstrakcja i separacja gazów z próbki olejowej 
jest również podyktowana tym, że pomiar gazów (np. H2 lub węglowodorów) jest 
zdecydowanie łatwiejszy w środowisku gazowym niż ciekłym [6]. 

W artykule opisano badania, jakim zostały poddane półprzepuszczalne membrany 
planarne kompozytowe, wykonane z dwóch faz: szkieletowej (szklanej) i aktywnej (warstwa 
PTFE).  

2. OPIS MEMBRAN I UŻYWANYCH TECHNIK POMIAROWYCH 
W ramach pracy przebadano pięć membran planarnych kompozytowych. Ich warstwę 

szkieletową tworzyły przeplatające się włókna, wykonane ze zgrupowanych szklanych 
mikrowłókien, o średnicach rzędu pojedynczych μm. Warstwę aktywną stanowiło teflonowe 
pokrycie. Wybrane materiały różniły się między sobą grubością, stanem powierzchni 
i strukturą wewnętrzną, uwarunkowaną w dużej mierze przez budowę ich szkieletu. Zdjęcia 
analizowanych membran bez powiększenia przedstawione są na rys. 1. 

Badania membran obejmowały zarówno ich badania strukturalne, jak i pomiary 
współczynników przepuszczalności i dyfuzyjności. 

Do badań struktury wykorzystano wiele fizycznych technik pomiarowych: 
 mikroskopię optyczną, 
 spektroskopię rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej XRF,  
 mikroskopię AFM,  
 mikroskopię konfokalną,  
 spektroskopię Ramana. 
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Rys. 1. Badane półprzepuszczalne membrany kompozytowe, pokryte warstwą PTFE (ponumerowane 

  ze względu na ich rosnącą grubość, numeracja w artykule została zachowana) [9] 
Fig. 1. Tested composite semi permeable membranes coated with a PTFE (numbered due to their 

  increasing thickness, numbering has been maintained in the article) [9] 
 Wykonanie tylu kompleksowych badań strukturalnych było możliwe dzięki użyciu 

platformy NTEGRA SPECTRA firmy NT – MDT, wyposażonej w kilka zintegrowanych 
fizycznych technologii pomiarowych dla powierzchni i składu materiałów [7]. 

Ponadto, w Katedrze Fizykochemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego 
Politechniki Śląskiej wykonano pomiary przenikalności gazów dozowanych z butli (wodoru 
H2 i metanu CH4) przez analizowane membrany ciśnieniowym miernikiem cieplnoprze-
wodnościowym. Wykonuje się je przez umieszczenie materiału membranowego w szczelnie 
zamkniętym naczyńku dyfuzyjnym i przepuszczenie przez niego gazu z butli. Po obu stronach 
naczyńka zachowywana jest duża różnica ciśnień, aby przyspieszyć proces przenikania.  
W przypadku wykonywanych pomiarów membran z PTFE utrzymywano różnicę ciśnień  
o wartości Δp = 0,902 MPa. Schemat omawianego ciśnieniowego miernika do badań 
przenikalności, wydajności oraz współczynników dyfuzji membran przedstawiony jest na 
rys. 2. 

 Rys. 2. Schemat aparatury do badania współczynników przepuszczalności [2] 
Fig. 2. Diagram of the equipment for permeability coefficients testing [2] 
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3. UZYSKANE WYNIKI POMIARÓW 

Pierwszym etapem pracy były badania strukturalne membran z PTFE, każda 
z wymienionych powyżej metod dała nowe rezultaty, które złożyły się na ich kompletną 
charakterystykę. 

 
Mikroskopia optyczna 

 
Na podstawie przeprowadzonych pomiarów zobrazowano wewnętrzną strukturę 

membran, zwymiarowano ich tzw. pory (przestrzenie między przeplotami włókien), włókna, 
pojedyncze mikrowłókna, defekty i ewentualne artefakty, których wartości zestawione zostały 
w tabeli 1.  

 
Tabela 1 

Zestawienie wymiarów poszczególnych elementów dla badanych membran z PTFE 
 

Membrana nr 1 2 3 4 5 Grubość 
membrany, mm 0,07 0,08 0,12 0,15 0,21 

Szerokość 
włókien, µm 195 – 420 230 – 320 306 - 350 280 – 390 280 – 600 

Grubość 
pojedynczego 
włókna, µm 

4 - 6 4 - 6 3,5 - 7 6 -9 6 -9 
Rozmiary porów 

(między 
przeplotami), µm 

180 x 230 228 x 180 89 x 120 50 x 100 130 x 260 
Artefakty, 

defekty 
(zwymiarowane, 

µm) 

Tak 
25- 40 µm 

Tak 
- dużo 

niejednorodności 
- rysy na 

powierzchni 
50 -70 µm 

Nie 
- rysy na 

powierzchni 
Tak 

71 µm 
- rysy na 

powierzchni 

Nie 
- rysy na 

powierzchni 

 Zdjęcia mikroskopowe wykonano przy różnych powiększeniach. Na rys. 3 i 4 zestawiono 
w celach porównawczych zdjęcia dwóch membran – 2 oraz 5, charakteryzujących się 
odmienną strukturą wewnętrzną i różnymi grubościami. 
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Rys. 3. Zdjęcia membrany nr 2 wykonane mikroskopem optycznym: a) bez powiększenia, wykonane 

aparatem 1:1, b) w powiększeniu 5x, c) w powiększeniu 20x, d) w powiększeniu 40x. (Zdjęcia 
o mniejszym kontraście tła– reflektancja (odbicie światła od próbki), natomiast zdjęcia o tle  
z większym kontrastem – transmitancja (przejście światła przez próbkę membrany)) 

Fig. 3. Membrane No. 2 pictures made with optical microscope: a) without zoom, taken with the 
camera 1:1, b) 5x zoom, c) 20x zoom, d) 40x zoom. (Pictures with a less contrasting 
background – reflectance (light reflected from the sample), while pictures with a more 
contrasting background - transmittance (light passing through the membrane sample)) 
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Rys. 4. Zdjęcia membrany nr 5 wykonane mikroskopem optycznym: a) bez powiększenia, wykonane 

aparatem 1:1, b) w powiększeniu 5x, c) w powiększeniu 20x oraz d) w powiększeniu 40x. 
(Zdjęcia o mniejszym kontraście tła– reflektancja (odbicie światła od próbki), natomiast 
zdjęcia o tle z większym kontrastem – transmitancja (przejście światła przez próbkę 
membrany)) 

Fig. 4. Membrane No. 5 pictures made with optical microscope: a) without zoom, taken with the 
camera 1:1,  b)  5x zoom, c) 20x zoom, and d) 40x zoom. (Pictures with a less contrasting 
background – reflectance (light reflected from the sample), while pictures with a more 
contrasting background - transmittance (light passing through the membrane sample)) 

 
Spektroskopia XRF 

Dzięki wzbudzaniu wnętrza membran promieniowaniem rentgenowskim określono na 
podstawie otrzymanych widm, że materiały, z których są one zbudowane, zawierają duże 
ilości wapnia Ca oraz około 1-2% żelaza Fe. Stąd został sformułowany wniosek, że warstwa 
nośna membrany – szkielet jest zbudowany z włókien szklanych o kilkumikrometrowych 
średnicach, wapniowo-sodowych, lub zawierających węglan wapnia CaCO3 . Przykładowe 
widma XRF otrzymane dla membran 2 i 5 są przedstawione na rys. 5.  
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Rys. 5. Przykładowe widma spektralne uzyskane metodą fluorescencji rentgenowskiej dla membrany 

2 i 5, gdzie widoczne są różnice w zawartości wapnia w obu membranach [9] 
Fig. 5. Exemplary X-ray fluorescence spectra for membranes No. 2 and 5, where differences in 

calcium content are noticeable [9] 
 Zestawienie ilościowych zawartości danych pierwiastków ilustruje tabela 2. Duża 

zawartość miedzi Cu jest wynikiem wzbudzania katody lampy rentgenowskiej. Odpowiednia 
kompensacja układu pozwoliłaby jedynie wyeliminować piki pochodzące od tego 
pierwiastka. Pomiary pokazały, że dla pojedynczej próbki membrany, zarejestrowano różne 
wysokości pików dla pierwiastka Ca w zależności od miejsca jej wzbudzania. Oznacza to, że 
zmieniając obszar pobudzania próbki (powierzchnia obszaru, na który padało promieniowanie 
rentgenowskie to 15 µm), trafiano na włókna, dla których zawartość wapnia była większa, 
a w przypadku gdy pik wapniowy był mniejszy – na przestrzenie między przeplotami pokryte 
jedynie powłoką teflonową. 

Tabela 2 
Zestawienie zawartości procentowej znaczących pierwiastków w badanych próbkach 

membran metodą XRF 
 
 
Zawartość, % 

1 2 3 4 5 

Wapń Ca-20 48,44 32,14 48,07 32,99 51,58 
Żelazo Fe-26 1,60 1,19 1,49 0,98 2,57 

 
Zawartość Ca w badanych membranach wahała się w zakresie 32 -51%. Dla membran 

grubszych była ona wyższa, wynika stąd, że pierwiastek ten znajdował się we włóknach 
membran. W tym przypadku metoda XRF daje niepełny obraz składu chemicznego 
półprzepuszczalnych błon. Wapń i żelazo to najcięższe pierwiastki, które udało się 
zidentyfikować. Przypuszczalnie pozostałych pierwiastków, tj. węgla, tlenu, sodu, wodoru 
itp., które mają zbyt małą liczbę atomową w układzie okresowym, metoda ta z przyczyn 
fizycznych nie była w stanie wykryć. Promieniowanie X nie jest absorbowane przez lekkie 
pierwiastki. Nie zaobserwowano krzemu Si w widmach spektralnych, którego obecność 

Membrana 
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jednoznacznie wskazywałaby, że badane membrany były wykonane z włókien szklanych 
(SiO2). Stosunkowo duża zawartość wapnia w membranach może także świadczyć 
o występowaniu węglanu wapnia CaCO3, który często jest składnikiem szkła i dodawany jest 
jako nieorganiczny wypełniacz, poprawiający właściwości materiału (gładkość, nieprzezro-
czystość, wytrzymałość itp.). Duże ilości wapnia we włóknach sugerują także, że zostały 
wykonane ze szkła sodowo-wapniowego, najbardziej powszechnego rodzaju szkła w wielu 
przedmiotach codziennego użytku. Uzupełnieniem przeprowadzonych badań związanych  
z określeniem składu pierwiastkowego było zbadanie ich powierzchni spektroskopią 
ramanowską. 

 
Spektroskopia Ramana 

Do pomiarów składu chemicznego powierzchni membran wykorzystano dwie długości 
fali światła laserowego: 532  nm (b. zielonej) oraz 633  nm (b. czerwonej). Próbki 
oświetlano w różnych miejscach – na przestrzeniach międzyprzeplotowych (porach) i na 
obszarach włókien. Wybrane, w celach porównawczych, widma Ramana dla membrany 2 
oraz 5 przedstawiono na rys. 6 i 7. 

 

 
 

Rys. 6. Widmo Ramana dla membrany 2 z obszaru poza włóknami (PTFE) [9]: a) wzbudzenie laserem 
o długości fali z zakresu zielonego λ = 532 nm,  b) wzbudzanie laserem o długości fali  
z zakresu czerwonego λ = 633 nm 

Fig. 6. Raman spectrum of the membrane 2 from the area outside fibers (PTFE) [9]: a) laser excitation 
wavelength range within green light λ = 532 nm, b) laser excitation wavelength range within 
red light λ = 633 nm 
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Rys. 7. Widmo Ramana dla membrany 5 z obszaru poza włóknami (PTFE) [9]: a) wzbudzenie laserem 

o długości fali z zakresu zielonego λ = 532 nm,  b) wzbudzanie laserem o długości fali  
z zakresu czerwonego λ = 633 nm 

Fig. 7.  Raman spectrum of the membrane 2 from the area outside fibers (PTFE) [9]: a) laser excitation 
wavelength range within green light λ = 532 nm, b) laser excitation wavelength range within 
red light λ = 633 nm 

 
Wszystkie otrzymane widma z obszarów pomiędzy przeplotami idealnie pokrywają się ze 

sobą pod względem rozmieszczenia pików. Piki te odpowiadają widmu politetrafluoroetylenu 
(PTFE). Otrzymane widma zostały porównane z widmami PTFE uzyskanymi w wybranych 
pracach naukowych, m. in. w [8]. Długość fali pobudzającego promieniowania nie ma 
wpływu na rozmieszczenie pików, są one charakterystyczne dla wybranego związku 
chemicznego. Różnią się wysokością uzyskanych pików, co wynika z różnic energii oscylacji 
wiązań międzycząsteczkowych dla innych długości fal pobudzającego promieniowania. 

Politetrafluoroetylen (PTFE), posiadający polimerowy łańcuch chemiczny o wzorze 
chemicznym    nCF2 , ma kilka charakterystycznych pików w swoim widmie 
ramanowskim. Dla liczb falowych: 1380 i 1300 cm-1 są to oscylacje pomiędzy wiązaniami 
węglowymi C – C. Natomiast dla 731 i 1216 cm-1 są to oscylacje pomiędzy atomami węgla 
i fluoru CF2. Pierwsze dwa piki, które zawsze pojawiają się w widmach politetrafluoroetylenu 
(w okolicach 294 oraz 389 cm-1), w literaturze nie są opisywane jako piki drgań pomiędzy 
wiązaniami chemicznymi w PTFE [8].  

Pomiary widm ramanowskich wykonano także pobudzając powierzchnię na obszarach 
włókien. Uzyskane wyniki również odpowiadały widmom PTFE, jednak ich jakość była dużo 
gorsza, ze względu na silne zjawisko fluorescencji politetrafluoroetylenu oraz większe 
rozproszenia promieniowania od nierównej powierzchni. 

 
Mikroskopia sił atomowych AFM oraz konfokalna 

Wykorzystano te dwie techniki pomiarowe, aby sprawdzić topografię i właściwości 
optyczne powierzchni badanych półprzepuszczalnych membran PTFE. Otrzymane 



76  A. Jakubowska  
trójwymiarowe topografie powierzchni o wymiarach 50 µm x 50 µm dwóch porównawczych 
membran 2 i 5 zestawiono na rys. 8.  

 
Rys. 8. Skany topografii powierzchni na obszarze porów między włóknami, wykonane mikroskopem 

AFM dla fragmentów powierzchni membran: a) membrany 5 (d = 0,21 mm), b) membrany 2 
(d = 0,08 mm) (obszar teflonu) [9] 

Fig. 8. Surface topography scans, made with AFM microscope, in the pores between fibers area for 
surface fragments: a) of the membrane 5 (d = 0,21 mm), b) of the membrane 2 (d = 0,08 mm) 
(Teflon area) [9] 

 
Rysunek 9 przedstawia pomiary zmian fazy drgań igły, które mogą świadczyć 

o niejednorodnościach materiału powierzchni. 

  
Rys. 9. Skany fazy powierzchni na obszarze przestrzeni międzyprzeplotowych wykonane mikro-

skopem AFM dla fragmentów powierzchni membran: a) membrany 5 (d = 0,21 mm),  
b) membrany 2 (d = 0,08 mm) (obszar teflonu) 

Fig. 9. Surface phase scans, made with AFM microscope, in the pores between fibers area for surface 
fragments: a) of the membrane 5 (d = 0,21 mm), b) of the membrane 2 (d = 0,08 mm) (Teflon 
area) [9]  

Skany topografii powierzchni badanych membran pokazały, że na powierzchni obu 
materiałów występują liczne defekty, zarysowania i nierówności. W trakcie pracy trudniej 
było znaleźć dla membrany 2 obszar, na którym igła wykonałaby pomiary bez zakłóceń, 
ponieważ na jej powierzchni znajdowały się obszary o różnicy wysokości rzędu kilku µm. 
Natomiast w przypadku membrany 5 stanowiły one nie więcej niż 500 nm. Obrazy wykonane 
mikroskopem optycznym sugerowały już taką strukturę powierzchni, natomiast dzięki 
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mikroskopowi AFM uzyskano jej obraz na poziomie subatomowym. Obie membrany różnią 
się również rozkładem PTFE na powierzchni, który dla membrany 5 ma postać „nakrapianą”, 
natomiast wierzchnia warstwa membrany 2 jest delikatnie pofałdowana. Wynika to z różnych 
technologii nanoszenia PTFE na włókna szklane. Skany dotyczące fazy dały jedynie 
informację o tym, że badana powierzchnia była jednorodna, wykonana z tego samego 
materiału (PTFE). 

Kolejnym krokiem badań AFM było sprawdzenie, czy powierzchnia membran różni się 
w zależności od skanowanego miejsca. Pomiary wykonano w trzech obszarach: na 
przestrzeniach wypełnionych jedynie teflonem (które zostały już omówione) oraz na 
włóknach usytuowanych pionowo i poziomo. Reprezentatywne wyniki dla membrany 2 są 
pokazane na rys. 10. 

 
 

Rys. 10. Skany topografii powierzchni na obszarze włókien wykonane mikroskopem AFM dla 
 fragmentów powierzchni membrany 2:  a) włókna poziome (topografia powierzchni),  
 b) włókna pionowe (topografia powierzchni), c) włókna pionowe (mikroskop konfokalny) – 
 widok 2D oraz 3D [9] 

Fig. 10. Surface topography scans of the fibers area made with AFM microscope for surface fragments 
of the membrane No. 2: a) horizontal fibers (surface topography), b) vertical fibers (surface 
topography), c) vertical fibers (confocal microscope) – 2D and 3D views [9] 

 
Na podstawie analizy skanów przedstawionych na rys. 10 można stwierdzić, że zarówno 

włókna położone pionowo, jak i prostopadłe do nich pokryte są warstwą PTFE, która tworzy 
strukturę o periodycznym rozkładzie powierzchni. Mikrofałdy na powierzchni warstwy 
teflonu, bez względu na kierunek włókien są jednakowo rozpoznawane przez ostrze AFM. 
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Fałdy dla włókien poziomych są bardziej wyraźne, co może sugerować, że warstwy teflonu 
i włókna występują na tym samym obszarze i wyostrzają widoczne nierówności. Dla obszaru 
włókna położonego pionowo wykonano także badanie mikroskopem konfokalnym. Mapa 
rozproszeń reayleighowskich w znacznym stopniu pokrywa się z topografią powierzchni. 
Obraz konfokalny jest przesunięty w górę względem obrazu AFM. Wynika to z faktu, że 
wiązka lasera mikroskopu konfokalnego padała na próbkę ponad wysięgnikiem z igłą. 
Rozproszenia światła nie są duże, oznacza to, że badana powierzchnia charakteryzuje się 
obszarami o jednakowych współczynnikach załamania światła.  

Otrzymane wyniki pomiarów umożliwiły przeprowadzenie kompleksowych 
i uzupełniających analiz dotyczących składu chemicznego i struktury powierzchni oraz 
wnętrza badanych membran PTFE. Te cechy warunkują prawidłową separację i dyfuzję 
gazów przez membrany. Zasadniczym celem przeprowadzonych badań było wyznaczenie 
przepuszczalności i wydajności badanych błon, które zmierzono opisanym w poprzednim 
rozdziale miernikiem cieplnoprzewodnościowym. 

 
Pomiary współczynnika przepuszczalności i wydajności membran PTFE 

Wartości współczynników przepuszczalności i wydajności, które wyznaczono za pomocą 
miernika cieplnoprzewodnościowego dla wszystkich membran PTFE, zestawiono w tabelach 
3 i 4. 

 Tabela 3 
Zestawienie zmierzonych wartości współczynników przepuszczalności P dla badanych 

membran. Współczynniki przepuszczalności wyznaczono dla dwóch wzorcowych gazów 
cząsteczkowych, które są istotne w ocenie stanu izolacji olejowej 

 
            
 
Wsp. 
 permeacji 
P,  Pasm

mmol10 2
16 

   
1 2 3 4 5 

dla H2 5,12131  3,56107  2,105  0,68  3,16055  
dla CH4 3,5912  7,25961  4,15  6,14  0,2484  

Stosunek 
4

2

CH
H

P
P  2,1 2,2 6,8 4,7 2,4 

 
 
 
 
 
 
 

Membrana 
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Tabela 4 
Zestawienie otrzymanych wartości wydajności Jv membran dla dwóch gazów: wodoru H2  oraz metanu CH4  

       
 
 
Wydajność 
membrany  
Jv, 310 sm

mol
2   

1 2 3 4 5 

dla H2  632,15  261,63  079,0  041,0  601,2  
dla CH4  618,7  294,29  012,0  009,0  067,1  
 

Na podstawie powyższych zestawień można stwierdzić, że najgorsze parametry pod 
względem zdolności permeacji gazów wykazywała membrana 4, druga pod względem 
grubości, jej przestrzenie między przeplotami włókien należały do najmniejszych. Ponadto 
była pokryta dość grubą, gładką warstwą PTFE.  Natomiast najlepszymi parametrami 
charakteryzowały się membrany 1 i 2, ponieważ są one najcieńsze i mają duże rozmiary 
przestrzeni międzyprzeplotowych, dodatkowo ich pojedyncze szklane mikrowłókna mają 
najmniejsze średnice. Przestrzenie pomiędzy przeplotami włókien mają podobne wymiary, 
ok. 200x200 µm. Membrana 2 charakteryzuje się przy tym największymi współczynnikami 
permeacji i wydajności, o wartościach kilkusetkrotnie przewyższających pozostałe. Stąd im 
membrana ma wyższe współczynniki przepuszczalności oraz wydajności dla wodoru 
i metanu, tym mniej selektywna jest w przypadku obu gazów. 

Membrana nr 5 jest najgrubszą membraną i jednocześnie jej mikrowłókna oraz włókna 
szklane mają największe średnice, które stanowią „przeszkodę” w dyfuzji rozpuszczonych 
gazów. Okazuje się, że jej współczynniki przepuszczalności dla obu gazów są wyższe niż 
w przypadku cieńszych membran 3 i 4. Przypuszczalnie wyjaśnieniem tego faktu jest budowa 
jej powierzchni i wnętrza. Posiada ona obszary PTFE o większych rozmiarach pomiędzy 
przeplotami niż w przypadku membran 3 i 4. Natomiast topografia wskazuje, że posiada ona 
dość dużą powierzchnię efektywną dla permeacji wodoru, która jest tu rozumiana jako 
powierzchnia rzeczywista odniesiona do wymiarów geometrycznych membrany. 

4. PODSUMOWANIE 
Na podstawie przeprowadzonych badań membran określono, że są to materiały 

kompozytowe, złożone z dwóch warstw: aktywnej (PTFE) i szkieletowej, którą tworzy 
siateczka szklanych włókien. Na szklaną warstwę szkieletową naniesiona jest cienka warstwa 
teflonu. Przepuszczalność i wydajność membran zależy od takich parametrów, jak:  

Membrana 
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 grubość warstwy aktywnej, która wpływa na selektywność i natężenie strumienia 

permeatu;  
 średnica szklanych mikrowłókien, które blokują przepływ cząstek permeatu,  
 wielkości porów wypełnionych warstwą aktywną (PTFE), mającą wpływ na 

selektywność i szybkość transportu masy przez membranę.  
Optymalizację membrany można przeprowadzić kierując się dwoma wymienionymi 

kryteriami: selektywnością oraz wydajnością. Badania współczynników przepuszczalności 
i wydajności membran przeprowadzono dla dwóch gazów: H2 oraz CH4. Rezultaty tych badań 
są zestawione w tabelach 3 i 4. Wyniki pokazały, że cienkie membrany, o dużych porach 
miały największe współczynniki przepuszczalności, ale równocześnie ich selektywność była 
niska. Odwrotnie było z grubszymi membranami o małych porach. 

Dla separacji i ekstrakcji kluczowych gazów wydzielających się z izolacji olejowej (np. 
transformatorów elektroenergetycznych) selektywność dla H2 i CH4 nie jest priorytetem, 
ponieważ duża ilość metanu w próbce olejowej również stanowi informację o niebezpie-
cznych dla izolacji transformatora niskoenergetycznych wyładowaniach niezupełnych, 
przydatnych we wczesnej diagnostyce transformatorów. 

W zależności od preferowanej selektywności membrany można projektować je przez 
zmianę takich parametrów, jak: grubość warstwy szkieletowej, jej struktury oraz składu 
chemicznego lub też przez zmianę technologii pokrycia warstwy aktywnej PTFE.  

Politetrafluoroetylen wykazuje dobre właściwości pod względem przepuszczalności 
wybranych gazów (H2 oraz CH4) ze środowiska olejowego. Ich współczynniki permacji mają 
104-krotnie wyższe od najwyższych współczynników innych polimerów (np. PFA). 
Uzupełnieniem powyższych badań powinny być pomiary przepuszczalności i wydajności 
membran przez gazowe węglowodory wyższych rzędów, tj. etanu C2H6, etylenu C2H4, 
acetylenu C2H2 i innych, pojawiających się przy wysokoenergetycznych wyładowaniach 
zupełnych (iskrowych). Dla systemu wczesnej diagnostyki stanu izolacji transformatorów 
elektroenergetycznych należałoby opracować membrany, które miałyby wysoką selektywność 
i jak najniższą wartość współczynnika przepuszczalności dla węglowodorów wyższych 
rzędów, które mogłyby zakłócać rezultaty detekcji wodoru i metanu. 
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