กำรทดสอบหม้ อแปลงในระหว่ ำงใช้ งำน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสำหรั บงำนบำรุ งรั กษำหม้ อแปลง
ลำดับที่

กำรทดสอบ

รำยละเอียดกำรทดสอบ

วัตถุประสงค์ กำรทดสอบ

กำรวิเครำะห์ ผลกำรทดสอบ

กำรแก้ ไข

1

WATER CONTENT

เป็ นการวัดปริมาณน ้าที่ผสมอยูใ่ น
เพื่อวัดปริมาณน ้าที่ผสมอยูใ่ น
น ้ามันหม้ อแปลง โดยวิธีการชัง่ น ้าหนัก น ้ามันหม้ อแปลง
ซึง่ ค่าที่ได้ ออกมาจะเป็ น ppm (1ส่วน
ใน1ล้ านส่วน)

น ้ามันหม้ อแปลงที่มนี ้าผสมอยูด่ ้ วย จะทาให้ น ้ามัน เราสามารถแยกน ้าที่ผสมอยูใ่ นน ้ามัน
นัน้ มีคา่ Dielectric Breakdown ต่าลงด้ วย และจะ หม้ อแปลงได้ ด้วยวิธีการกรองน ้ามันที่
เกิดปฏิกริยา Oxidation อยูต่ ลอดเวลา ทาให้ น ้ามัน อุณหภูมสิ งู (Hot Oil)
หม้ อแปลงเสือ่ มสภาพ

2

DISSOLVED GAS
ANALYSIS (DGA)

การทดสอบ DGA คือการนาน ้ามัน
เพื่อวัดปริมาณแก๊ สที่แตกตัว
หม้ อแปลงเพียงเล็กน้ อย ไปทาการ
และผสมอยูใ่ นน ้ามันหม้ อแปลง
แยกแก๊ ส ที่ละลายออกมา และทาการ
วิเคราะห์วา่ เป้นแก๊ สที่เกิดขึ ้นจาก
สาเหตุใด และมีผลทาให้ หม้ อแปลง
เสียหายหรือไม่

3

ACID NUMBER

เป็ นการวัดค่าความเป็ นกรด-ด่าง ของ เพื่อทดสอบความเป็ นกรด-ด่าง
น ้ามันหม้ อแปลง การวัดกระทาได้ โดย ของน ้ามันหม้ อแปลง
การใช้ สารโปรแตสเซี่ยมไฮดรอกไซด์
หยดลงไปในน ้ามันหม้ อแปลงที่นามา
ทดสอบ จนกระทัง่ น ้ามันมีสภาพเป็ น
กลาง โดยปริมาณโปรแตสเซี่ยมไฮด
รอกไซด์จะเป็ นตัวแสดงความเป็ นกรด

ขณะที่หม้ อแปลงใช้ งานอยู่ จะมีแก๊ สแตกตัวเกิดขึ ้น
ในน ้ามันหม้ อแปลง โดยแก๊ สที่เกิดขึ ้นนี ้ จะเป็ นแก๊ ส
ประเภทไฮโดรคาร์ บอน ซึง่ มีสาเหตุการเกิดต่างกัน
เช่น เกิดจากการลัดวงจรภายในขดลวด,เกิดจาก
ความร้ อนที่ใช้ งานหม้ อแปลงตามปกติ,เกิดจากการ
ใช้ งานเกินกาลังเป็ นเวลานาน,เกิดจากน ้ามัน
เสือ่ มสภาพเป็ นต้ น
น ้ามันหม้ อแปลงที่มสี ภาพความเป็ นกรดสูง จะทา
ให้ น ้ามันเสือ่ มสภาพเร็ ว เนื่องจากกรดจะกัดกร่อน
ขดลวดและตัวถังของหม้ อแปลงทาให้ เกิดโลหะสนิท
แขวนลอย

4

INTERFACIAL
TENSION

เป็ นการวัดแรงตึงผิวตรงรอยต่อของ
ของเหลว 2 ชนิด คือน ้ามันและน ้า มี
หน่วยเป็ น mN/m

เพื่อตรวจสอบสิง่ เจือปนในน ้ามัน การตรวจสอบ INTERFACIAL TENSION จะทาให้
หม้ อแปลง
เราทราบว่าน ้ามันหม้ อแปลง มีสารเจือปนที่เกิดจาก
ปฏิกริยา Oxidation และสารเจือปนจาพวก น ้า ฝุ่ น
เศษผงตัวนาที่ทาให้ น ้ามันขุน่ มัว และการนาไฟฟ้า
เพิ่มขึ ้น

ในกรณีที่ผลการวิเคราะห์แก๊ สมีคา่ ไม่
เกินมาตรฐาน สามารถใช้ งานหม้ อ
แปลงต่อไปได้ แต่ถ้ามีปริมาณแก๊ ส
เกินค่ามาตรฐานให้ ทาการแก้ ไขที่
สาเหตุที่ทาให้ เกิดแก๊ สก่อน แล้ วทาการ
เปลีย่ นน ้ามันหม้ อแปลงก่อนใช้ งาน
หม้ อแปลงต่อไป
แก้ ไขความเป็ นกรดให้ ต่าลงได้ ด้วยการ
เปลีย่ นน ้ามันใหม่

เมือค่า IFT ลดลงเหลือ 24 mN/m ให้
ทาการกรองน ้ามันและเมื่อค่า IFT
ลดลงเหลือ 16 mN/m ให้ ทาการ
เปลีย่ นน ้ามันหม้ อแปลง

กำรทดสอบหม้ อแปลงในระหว่ ำงใช้ งำน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลสำหรั บงำนบำรุ งรั กษำหม้ อแปลง
ลำดับที่

กำรทดสอบ

รำยละเอียดกำรทดสอบ

วัตถุประสงค์ กำรทดสอบ

กำรวิเครำะห์ ผลกำรทดสอบ

กำรแก้ ไข

5

COLOR NUMBER

การทดสอบสีของน ้ามันหม้ อแปลงจะ เพื่อทดสอบสี และลักษณะทาง
กระทาโดยนาตัวอย่างน ้ามันมา
กายภาพของหม้ อแปลง
เปรียบเทียบกับแสงมาตรฐาน
(transmitted light) ซึง่ จะได้ ผลเป็ น
ตัวเลขค่าหนึ่งและนาตัวเลขนี ้ไป
เปรียบเทียบกับชุดมาตรฐานของเฉดสี
ก็จะได้ ผลการทดสอบสีของน ้ามันที่
นามาทดสอบ

การทดสอบสี และลักษณะทางกายภาพจะทาให้
การแก้ ไขกระทาได้ โดยการกรองน ้ามัน
ทราบถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นว่าน ้ามันหม้ อแปลงมีสภาพ หรือเปลีย่ นน ้ามันใหม่
เป็ นอย่างไร เช่น น ้ามันที่มสี ีเข้ มจะบ่งบอกว่าน ้ามัน
นันมี
้ สารเสือ่ มสภาพที่เกิดขึ ้นจากปฏิกริ ยา
Oxidation ปะปนอยู่ ซึง่ สารเหล่านี ้เป็ นขันตอน
้
เริ่มต้ นของการเกิด Sludge ในน ้ามันหม้ อแปลง
,กลิน่ เหม็นไหม้ ของน ้ามันจะบ่งบอกว่าเกิดการอาร์ ค
ในตัวหม้ อแปลง และส่งผลให้ น ้ามันเสือ่ มคุณภาพ

6

POWER FACTOR

เป็ นการทดสอบ เพื่อหาอัตราส่วนของ เพื่อวัดความสูญเสียทางฉนวน
กาลังไฟฟ้าที่สญ
ู เสียในน ้ามันหม้ อ
ของน ้ามันหม้ อแปลงภายใต้
แปลงกับกาลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้ า
สนามไฟฟ้ากระแสสลับ

ค่า POWER FACTOR จะแสดงถึงการปนเปื อ้ น
การแก้ ไขค่า POWER FACTOR ได้
และการเสือ่ มของน ้ามันหม้ อแปลง ในกรณีน ้ามัน ด้ วยวิธีการเปลีย่ นน ้ามันใหม่
หม้ อแปลงใหม่ ค่า POWER FACTOR ที่ 90 ‘C จะ
มากกว่าค่าที่ 20 ‘C ไม่เกิน 7-10 เท่า

7

DIELECTRIC
BREAKDOWN
VOLTAGE

เป็ นการวัดค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อใช้ ทดสอบน ้ามันหม้ อแปลง
ที่น ้ามันหม้ อแปลงสามารถทนได้ ทา ว่ามีการปนเปื อ้ นของน ้าและ
การทดสอบโดยการป้อนแรงดันไป
โลหะแขวนลอยหรือไม่
ยังอิเล็คโตรดซึง่ แช่อยูใ่ นน ้ามัน
จนกระทัง่ เกิดการเบรคดาวน์ของน ้ามัน

น ้ามันหม้ อแปลงที่มคี า่ เบรคดาวน์สงู บ่งบอกถึงค่า
ความเป็ นฉนวนทางไฟฟ้าที่ดี

น ้ามันหม้ อแปลงที่มคี า่ เบรคดาวน์ต่า
สามารถแก้ ไขค่าเบรคดาวน์ให้ สงู ขึ ้น
ได้ ด้วยวิธีการกรองน ้ามัน

