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บรษิทั ซซี ีหมอ้แปลงไฟฟ้า จํากดั

       ในหมอ้แปลงไฟฟ้าชนดิระบายความรอ้นดว้ยนํ�ามนั 
(OIL IMMERSED TRANSFORMER) จะมนีํ�ามนัหมอ้แปลง ซึ-งมคีณุสมบตัิ
เป็นฉนวนทางไฟฟ้า และเป็นตวักลางในการระบายความรอ้นออกจาก
ขดลวดสูอ่ากาศภายนอก
       การใชง้านหมอ้แปลงไฟฟ้าใหม้อีายกุารใชง้านที-ยนืยาวจําเป็น
จะตอ้งมกีารบํารงุรักษานํ�ามนัหมอ้แปลงไฟฟ้าอยา่งถกูวธิแีละสมํ-าเสมอ 
ซึ-งการบํารงุรักษานํ�ามนัหมอ้แปลงสามารถกระทําไดโ้ดยการเก็บ
ตวัอยา่งนํ�ามนัหมอ้แปลงขณะที-ใชง้านอยูม่าทําการทดสอบคณุสมบตัิ
ทางไฟฟ้าและเคมเีพื-อวเิคราะหส์ภาพของนํ�ามนัหมอ้แปลง และจากผล
การวเิคราะหน์ี�จะทําใหท้ราบวา่ควรบํารงุรักษานํ�ามนัหมอ้แปลงอยา่งไร

 การทดสอบนํ�ามนัหมอ้แปลง จะมวีธิกีารทดสอบตามตาราง ดงันี�
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การทดสอบ วตัถปุระสงค์
การทดสอบ

มาตรฐานการ
ทดสอบ 

(Test Method)

การวเิคราะหผ์ลการทดสอบ การแกไ้ข/การ
บาํรงุรกัษา

ความถี1ในการ
ทดสอบฯ

Dielectric
Breakdown
Voltage

เพื-อทดสอบนํ�ามัน
หมอ้แปลงวา่มคีา่
ความเป็นฉนวน
ทางดา้นไฟฟ้าอยา่งไร

IEC 156 
Breakdown 
Voltage
> 30 kV

นํ�ามันหมอ้แปลงที-มคีา่เบรกดาวน์
สงูบง่บอกถงึคา่ความเป็นฉนวน
ทางไฟฟ้าที-ด ีโดยปกตนิํ�ามันควร
มคีา่เบรคดาวนไ์มต่ํ-ากวา่ 30 kV

นํ�ามันที-มคีา่เบรคดาวนต์ํ-า
สามารถแกไ้ขคา่เบรค
ดาวนใ์หส้งูขึ�นดว้ยวธิกีาร
กรองนํ�ามันหรอืเปลี-ยน
นํ�ามันใหม่

ปีละ 1 ครั�ง

Power 
Factor
(Dissipation 
Factor)

เพื-อวดัความสญูเสยี
ทางดา้นไฟฟ้าของ
นํ�ามันภายใต ้
สนามไฟฟ้า
กระแสสลับ

ASTM D924
Power Factor
< 0.1% At 25 C°

คา่ power factor จะแสดงถงึการ
ปนเปื�อน และการเสื-อมของนํ�ามัน
หมอ้แปลง ในกรณีนํ�ามันหมอ้
แปลงใหม ่คา่ power factor ที- 
90 C° จะมากกวา่ คา่ที- 20 C°
ไมเ่กนิ 7-10 เทา่

การแกไ้ขปรับปรงุคา่ 
power factor ของนํ�ามัน
หมอ้แปลงใหด้ขี ึ�น ทําได ้
ดว้ยวธิกีารเปลี-ยนนํ�ามัน
หมอ้แปลงใหม่

เมื-อหมอ้แปลงมี
อายกุารใชง้าน
แลว้ 5 ปี จะ
ทดสอบฯ นํ�ามัน
ทกุ 3 ปี

DGA 
(Dissolved 
Gas 
Analysis)

เพื-อวดัปรมิาณแกส๊ที-
เกดิขึ�นและผสมอยูใ่น
นํ�ามันหมอ้แปลง

ASTM D3612 ขณะที-หมอ้แปลงไฟฟ้าใชง้านอยู่
จะมแีกส๊แตกตัวเกดิขึ�นในนํ�ามัน
หมอ้แปลงโดยแกส๊ที-เกดิขึ�นนี�จะ
เป็นแกส๊ประเภทไฮโดรคารบ์อน 
ซึ-งแกส๊นี�จะมสีาเหตกุารเกดิ
ตา่งกัน เชน่ Partial Discharge, 
Overheat, Arcing เป็นตน้

แกไ้ขตามสาเหตขุองการ
เกดิปัญหา จากการดผูล
ของปรมิาณแกส๊ที-เกดิขึ�น
จากการตรวจสอบ

เมื-อหมอ้แปลงมี
อายกุารใชแ้ลว้ 5 
ปี จะทดสอบฯ 
นํ�ามันทกุ 3 ปี 
และใชท้ดสอบกับ
หมอ้แปลงไฟฟ้า 
ขนาด 1000 kVA 
ขึ�นไป
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การทดสอบ วตัถปุระสงค์
การทดสอบ

มาตรฐานการ
ทดสอบ 

(Test Method)

การวเิคราะหผ์ลการทดสอบ การแกไ้ข/การ
บาํรงุรกัษา

ความถี1ในการ
ทดสอบฯ

Moisture 
Content 
(Water 
Content)

เพื-อวดัปรมิาณนํ�าที-
ผสมอยูใ่นนํ�ามันหมอ้
แปลง

ASTM D1533 
Moisture Content 
< 35 PPM

นํ�ามันหมอ้แปลงที-มนีํ�าผสมอยู่
ดว้ยจะทําใหน้ํ�ามันหมอ้แปลง
นั�นมคีา่ Dielectric Breakdown 
ตํ-า หรอืทําใหค้า่ Insulation 
Resistance ตํ-าลง

แกไ้ขดว้ยการกรองหรอื
เปลี-ยนนํ�ามันใหม่

เมื-อหมอ้แปลงมี
อายกุารใชง้านแลว้ 
5 ปี จะทดสอบฯ 
นํ�ามันทกุ 3 ปี

Acid Number 
(Neutralizati
on Number)

เพื-อทดสอบความ
เป็นกรดของนํ�ามัน
หมอ้แปลง

ASTM D974
Acid
≤ 0.2 mg.KOH/g

นํ�ามันหมอ้แปลงที-มสีภาพความ
เป็นกรดสงู จะทําใหน้ํ�ามันหมอ้
แปลงเสื-อมสภาพเร็ว เนื-องจาก
กรดจะกัดกรอ่นขดลวด และ
ตัวถังของหมอ้แปลง ทําใหเ้กดิ
โลหะสนมิแขวนลอย ซึ-งจะ
สง่ผลทําใหห้มอ้แปลงระเบดิได ้

การแกไ้ขสภาพความเป็น
กรดของนํ�ามันหมอ้แปลง
ใหต้ํ-าลงไดด้ว้ยการ
เปลี-ยนนํ�ามันหมอ้แปลง
ใหม่

เมื-อหมอ้แปลงมี
อายกุารใชง้านแลว้ 
5 ปี จะทดสอบฯ 
นํ�ามันทกุ 3 ปี

Interfacial
Tension

เพื-อตรวจสอบคา่
ความตงึผวิของนํ�ามัน
หมอ้แปลง

ASTM D971
Interfacial 
Tension
≥ 24 mN/m

การทดสอบ Interfacial 
Tension จะทําใหเ้ราทราบวา่
นํ�ามันหมอ้แปลงมสีารเจอืปนที-
เกดิจากปฏกิริยิา Oxidation 
และสารเจอืปนจําพวก นํ�า ฝุ่ น 
เศษผง ตัวนําที-ทําใหน้ํ�ามันหมอ้
แปลงขุน่มัว และมกีารนําไฟฟ้า
เพิ-มขึ�น (Polar Contaminants)

แกไ้ขดว้ยการเปลี-ยน
นํ�ามันใหม่

เมื-อหมอ้แปลงมี
อายกุารใชแ้ลว้ 5 
ปี จะทดสอบฯ 
นํ�ามันทกุ 3 ปี
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ขอบคุณที�ไว้วางใจในบริการของเรา

•My service with Service mind

บริษัท ซีซีหม้อแปลงไฟฟ้า จาํกัด
CC TRANSFORMER CO.,LTD


