
ล ำดบัที่ กำรทดสอบ รำยละเอียดกำรทดสอบ วัตถุประสงคก์ำรทดสอบ กำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบ กำรแก้ไข

1 WATER CONTENT  เป็นการวดัปรมิาณน า้ที่ผสมอยูใ่น

น า้มนัหมอ้แปลง โดยวิธีการชั่งน า้หนกั

 ซึง่คา่ที่ไดอ้อกมาจะเป็น ppm (1สว่น

ใน1ลา้นสว่น)

เพ่ือวดัปรมิาณน า้ที่ผสมอยูใ่น

น า้มนัหมอ้แปลง

น า้มนัหมอ้แปลงที่มีน า้ผสมอยูด่ว้ย จะท าใหน้ า้มนั

นัน้ มีคา่ Dielectric Breakdown ต า่ลงดว้ย และจะ

เกิดปฏกิรยิา Oxidation อยูต่ลอดเวลา ท าใหน้ า้มนั

หมอ้แปลงเสือ่มสภาพ

เราสามารถแยกน า้ที่ผสมอยูใ่นน า้มนั

หมอ้แปลงไดด้ว้ยวิธีการกรองน า้มนัที่

อณุหภมิูสงู (Hot Oil)

2 DISSOLVED GAS 

ANALYSIS (DGA)

การทดสอบ DGA คือการน าน า้มนั

หมอ้แปลงเพียงเล็กนอ้ย ไปท าการ

แยกแก๊ส ที่ละลายออกมา และท าการ

วิเคราะหว์า่เปน้แก๊สที่เกิดขึน้จาก

สาเหตใุด และมีผลท าใหห้มอ้แปลง

เสียหายหรอืไม่

เพ่ือวดัปรมิาณแก๊สที่แตกตวั 

และผสมอยูใ่นน า้มนัหมอ้แปลง

ขณะที่หมอ้แปลงใชง้านอยู ่จะมีแก๊สแตกตวัเกิดขึน้

ในน า้มนัหมอ้แปลง โดยแก๊สที่เกิดขึน้นี ้จะเป็นแก๊ส

ประเภทไฮโดรคารบ์อน ซึง่มีสาเหตกุารเกิดตา่งกัน 

เช่น เกิดจากการลดัวงจรภายในขดลวด,เกิดจาก

ความรอ้นที่ใชง้านหมอ้แปลงตามปกต,ิเกิดจากการ

ใชง้านเกินก าลงัเป็นเวลานาน,เกิดจากน า้มนั

เสือ่มสภาพเป็นตน้

ในกรณีที่ผลการวิเคราะหแ์ก๊สมีคา่ไม่

เกินมาตรฐาน สามารถใชง้านหมอ้

แปลงตอ่ไปได ้แตถ่า้มีปรมิาณแก๊ส

เกินคา่มาตรฐานใหท้  าการแกไ้ขที่

สาเหตทุี่ท  าใหเ้กิดแก๊สก่อน แลว้ท าการ

เปลีย่นน า้มนัหมอ้แปลงก่อนใชง้าน

หมอ้แปลงตอ่ไป

3 ACID NUMBER เป็นการวดัคา่ความเป็นกรด-ดา่ง ของ

น า้มนัหมอ้แปลง การวดักระท าไดโ้ดย

การใชส้ารโปรแตสเซ่ียมไฮดรอกไซด ์

หยดลงไปในน า้มนัหมอ้แปลงที่น  ามา

ทดสอบ จนกระทั่งน า้มนัมีสภาพเป็น

กลาง โดยปรมิาณโปรแตสเซ่ียมไฮด

รอกไซดจ์ะเป็นตวัแสดงความเป็นกรด

เพ่ือทดสอบความเป็นกรด-ดา่ง 

ของน า้มนัหมอ้แปลง

น า้มนัหมอ้แปลงที่มีสภาพความเป็นกรดสงู จะท า

ใหน้ า้มนัเสือ่มสภาพเรว็ เน่ืองจากกรดจะกัดกรอ่น

ขดลวดและตวัถังของหมอ้แปลงท าใหเ้กิดโลหะสนิท

แขวนลอย

เปลีย่นน า้มนัหมอ้แปลงใหม่

4 INTERFACIAL 

TENSION 

เป็นการวดัแรงตงึผิวตรงรอยตอ่ของ

ของเหลว 2 ชนิด คือน า้มนัและน า้ มี

หนว่ยเป็น mN/m

เพ่ือตรวจสอบสิง่เจือปนในน า้มนั

หมอ้แปลง

การตรวจสอบ INTERFACIAL TENSION จะท าให้

เราทราบวา่น า้มนัหมอ้แปลง มีสารเจือปนที่เกิดจาก

ปฏกิรยิา Oxidation และสารเจือปนจ าพวก น า้ ฝุ่ น 

เศษผงตวัน าที่ท  าใหน้ า้มนัขุน่มวั และการน าไฟฟา้

เพ่ิมขึน้

เมือคา่ IFT ต า่กวา่ 16 mN/m ใหท้  า

การเปลีย่นน า้มนัหมอ้แปลง

กำรทดสอบหม้อแปลงในระหว่ำงใช้งำน เพือ่ใช้เป็นข้อมูลส ำหรับงำนบ ำรุงรักษำหม้อแปลง



ล ำดบัที่ กำรทดสอบ รำยละเอียดกำรทดสอบ วัตถุประสงคก์ำรทดสอบ กำรวิเครำะหผ์ลกำรทดสอบ กำรแก้ไข

กำรทดสอบหม้อแปลงในระหว่ำงใช้งำน เพือ่ใช้เป็นข้อมูลส ำหรับงำนบ ำรุงรักษำหม้อแปลง

5 COLOR NUMBER การทดสอบสีของน า้มนัหมอ้แปลงจะ

กระท าโดยน าตวัอย่างน า้มนัมา

เปรยีบเทยีบกับแสงมาตรฐาน 

(transmitted light) ซึง่จะไดผ้ลเป็น

ตวัเลขคา่หนึ่งและน าตวัเลขนีไ้ป

เปรยีบเทยีบกับชดุมาตรฐานของเฉดสี

 ก็จะไดผ้ลการทดสอบสีของน า้มนัที่

น  ามาทดสอบ

เพ่ือทดสอบสี และลกัษณะทาง

กายภาพของหมอ้แปลง

การทดสอบสี และลกัษณะทางกายภาพจะท าให้

ทราบถึงขอ้มลูเบือ้งตน้วา่น า้มนัหมอ้แปลงมีสภาพ

เป็นอย่างไร เช่น น า้มนัที่มีสีเขม้จะบง่บอกวา่น า้มนั

นัน้มีสารเสือ่มสภาพที่เกิดขึน้จากปฏกิรยิา 

Oxidation ปะปนอยู ่ซึง่สารเหลา่นีเ้ป็นขัน้ตอน

เริม่ตน้ของการเกิด Sludge ในน า้มนัหมอ้แปลง

,กลิน่เหม็นไหมข้องน า้มนัจะบง่บอกวา่เกิดการอารค์

ในตวัหมอ้แปลง และสง่ผลใหน้ า้มนัเสือ่มคณุภาพ

วิเคราะหแ์นวทางแกไ้ขรว่มกับผลการ

ทดสอบอ่ืนๆ

6 POWER FACTOR เป็นการทดสอบ เพ่ือหาอตัราสว่นของ

ก าลงัไฟฟา้ที่สญูเสียในน า้มนัหมอ้

แปลงกับก าลงัไฟฟา้ที่ปอ้นเขา้

เพ่ือวดัความสญูเสียทางฉนวน

ของน า้มนัหมอ้แปลงภายใต้

สนามไฟฟา้กระแสสลบั

คา่ POWER FACTOR จะแสดงถึงการปนเป้ือน

และการเสือ่มของน า้มนัหมอ้แปลง ในกรณีน า้มนั

หมอ้แปลงใหม ่คา่ POWER FACTOR ที่ 90 ‘C จะ

มากกวา่คา่ที่ 20 ‘C ไมเ่กิน 7-10 เทา่

การแกไ้ขคา่ POWER FACTOR ได้

ดว้ยวิธีการเปลีย่นน า้มนัใหม่

7 DIELECTRIC 

BREAKDOWN 

VOLTAGE

เป็นการวดัคา่แรงดนัไฟฟา้กระแสสลบั

ที่น  า้มนัหมอ้แปลงสามารถทนได ้ท  า

การทดสอบโดยการปอ้นแรงดนัไป

ยงัอิเล็คโตรดซึง่แช่อยูใ่นน า้มนั

จนกระทั่งเกิดการเบรคดาวนข์องน า้มนั

เพ่ือใชท้ดสอบน า้มนัหมอ้แปลง

วา่มีการปนเป้ือนของน า้และ

โลหะแขวนลอยหรอืไม่

น า้มนัหมอ้แปลงที่มีคา่เบรคดาวนส์งู บง่บอกถึงคา่

ความเป็นฉนวนทางไฟฟา้ที่ดี

น า้มนัหมอ้แปลงที่มีคา่เบรคดาวนต์  า่ 

สามารถแกไ้ขคา่เบรคดาวนใ์หส้งูขึน้

ไดด้ว้ยวิธีการกรองน า้มนั หรอืการ

เปลีย่นน า้มนั


