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ไฟฟ ้าเป ็นป ัจจ ัยหน ึ ่ งท ี ่ส ำาค ัญของธ ุรก ิจและอ ุตสาหกรรม 
การที่ระบบไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจะทำาให้การผลิต
หยุดชะงัก ขาดคุณภาพ และมีต้นทุนสูง การบำารุงรักษาให้ระบบไฟฟ้า
สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องจึงมีความสำาคัญยิ่ง ซึ่งผู้ทำาหน้าที่
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ จึงจะทำาการบำารุงรักษาได้ดีและมี
ประสิทธิภาพ

ปัจจุบันความรู้เร่ืองหม้อแปลงไฟฟ้าและการบำารุงรักษาอย่างถูกวิธีน้ัน
หาได้ยาก ดังนั ้น การที่ บริษัทเจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด 
ได้จัดทำาคู่มือเล่มน้ีขึ้นมาจึงถือว่าเป็นคู่มือที่มีคุณค่าอย่างมหาศาล 
และมีประโยชน์อย่างย่ิงสำาหรับผู้ท่ีมีหน้าท่ีดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำาไปใช้ประโยชน์ได้มาก เป็นการรวบรวม
เทคนิคและวิธีการอย่างง่าย ๆ ท่ีผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ความชำานาญ
มากนัก จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและยินดี และหวังว่าบริษัทฯ จะยังคง
เดินหน้าทำาประโยชน์ให้สังคมต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

     นายลือชัย  ทองนิล
       กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ 5)
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บทนำ� 

  - หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร   

  - หม้อแปลงไฟฟ้าสำาคัญอย่างไรในระบบไฟ

ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้�

ก�รทดสอบ (Testing) 

ก�รบำ�รุงรักษ�หม้อแปลงไฟฟ้�อย่�งเป็นระบบ

ISP 01. การตรวจสอบตัวถังและครีบระบายความร้อน ( Tank and Fin )
ISP 02. การตรวจสอบบุชชิงแรงสูง ( HV Bushing )
ISP 03. การตรวจสอบบุชชิงแรงต่ำา ( LV Bushing )
ISP 04. การตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง ( HV Bushing Gasket )
ISP 05. การตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงต่ำา ( LV Bushing Gasket )
ISP 06. การตรวจสอบปะเก็นฝาถัง ( Cover Gasket )
ISP 07. การตรวจสอบปะเก็นแทปปรับแรงดัน ( Tap Changer Gasket )
ISP 08. การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง ( HV Terminal )
ISP 09. การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงต่ำา ( LV Terminal )
ISP 10. การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน ( Pressure- Relief Device )
ISP 11. การตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำามัน ( Oil Level Indicator )
ISP 12. การตรวจสอบกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น ( Dehydrating Breather    
  with Silica Gel ) เฉพาะรุ่นที่มี
ISP 13. การตรวจสอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer )
ISP 14. การตรวจสอบบุชโฮล์ทรีเลย์ ( Buchholz Relay )
ISP 15. การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหม้อแปลง

TST 01. การวัดค่าความต้านทาน ( Measurement Of Insulation Resistance )
TST 02. การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำามัน (Oil Dielectric Strength Test )
TST 03. การวัดปริมาณน้ำาในน้ำามัน ( Water Content Measurement )
TST 04. การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในน้ำามัน ( Dissolved Gas Analysis )

Preventive Maintenance List

Preventive Maintenance Annual Plan
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Introduction
บทนำ�
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หม้อแปลงคืออะไร?

ความสำาคัญของหม้อแปลงไฟฟ้าต่อผู้ ใช้ไฟฟ้า

หม้อแปลงเป็นเครื่องกลที่สามารถเปลี่ยนแปลง
ค่าของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เพิ่มขึ้น
หรือลดลงได้ โดยที่ความถี่ไม่เปลี่ยนแปลง
อาศัยหลักการเหนี่ยวนำาทางแม่เหล็กไฟฟ้า
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หม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัย

หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงของระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่างๆ 
เพ่ือมวลมนุษย์ชาติได้สร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้อง
กับชีวิตมนุษย์ทางด้านต่างๆมากมายไม่ว่าทางด้านอุตสาหกรรม 
ด้านการศึกษา ด้านโทรคมนาคมและระบบสนเทศ ด้านการแพทย์ 
ด้านเกษตรกรรม ด้านธุรกิจและชีวิตประจำาวันต่างๆ เราจึงถือได้ว่า
หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นส่วนหน่ึงท่ีสำาคัญอย่างย่ิงในการนำาพา
พลังงานเพื่อขับเคลื่อนชีวิตของมนุษยชาติอย่างแท้จริง
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ประเภทของหม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าแยกตามชนิดของฉนวน มี 2 ชนิด
 1) Oil - Immersed Type Transformer   หม้อแปลงแบบน้ำามัน
 2) Dry Type Transformer   หม้อแปลงแบบแห้ง
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 1.1 Hermetically Sealed without Gas Cushion
 หม้อแปลงชนิดนี้จะมีตัวถังแบบปิดสนิทไม่มีอากาศหรือก๊าซใดๆ อยู่ภายในตัวถังหม้อแปลง

 

 1.2 Hermetically Sealed with N
2

 หม้อแปลงชนิดนี้มีถังแบบปิดสนิทและมีเติมด้วยอากาศแห้งหรือก๊าซเฉื่อยที่ไม่ทำาปฏิกิริยาทางเคมี 
 กับน้ำามัน ได้แก่ ก๊าซไนโตรเจน (N

2
)

 

 2. Open Type With Conservator Tank
 หม้อแปลงชนิดนี้จะมีถังน้ำามันสำารอง ( conservator tank ) ติดตั้งกับตัวถังและมีช่องเปิดสู่ภายนอก
ให้อากาศสามารถถ่ายเทเข้า-ออกได้ โดยผ่านทางกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น ( dehydrating 
breather with silica gel ) ที่ติดตั้งไว้กับถังน้ำามันสำารอง เพื่อป้องกันความชื้นเข้าสู่ภายใน  แต่ก็มีโอกาส
ที่ความชื้นจะเข้าไปสู่ภายในได้ หากสารดูดความชื้นเสื่อมสภาพ จึงจำาเป็นต้องดูแลสารดูดความชื้นให้อยู่ใน
สภาพปกติพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Oil – Immersed Type Transformer
 
 1. Hermetically Sealed
 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำามันที่มีตัวถังแบบปิดสนิท เพื่อป้องกันความชื้น
จากอากาศภายนอกเข้าไปสัมผัสกับน้ำามัน เพราะจะเป็นผลให้ความเป็นฉนวนของน้ำามันจะลดลง และเมื่อมี
การสัมผัสกับก๊าซออกซิเจนในอากาศจะทำาให้เกิดการอ๊อกซิเดชั่น น้ำามันจะแปรสภาพเป็นกรดทำาลายฉนวน
กระดาษของหม้อแปลง ส่งผลให้อายุการใช้งานหม้อแปลงสั้นลง
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1) Transformer for VSPP and SPP Application
 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำามันแบบ 
Step up ที่นำาไปใช้กับ SPP ( Small Power Producer ) และ VSPP 
( Very Small Power Producer )

3. Special Transformers

2) AVR Transformer with On Load Tap Changer
 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำามันโดยขด
ลวดจะเป็นแบบออโต้ ที่ใช้งานเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าด้านแรงสูงให้
สม่ำาเสมอโดยอัตโนมัติิ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแทปขณะมี
โหลด ( On Load Tap Changer หรือ OLTC ) ( หม้อแปลงเจริญชัย 
ใช้ของ Maschinefabrik Reinhausen (MR) ประเทศ Germany )   
ซึ่งจะสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำาเสมอโดยอัตโนมัติิในขณะจ่าย
กระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องดับไฟ

3) Transformer with On Load Tap Changer
 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำามันโดยขด
ลวดจะเป็นแบบแยกขดลวด ที่นำาไปใช้งานเพื่อปรับระดับแรงดันด้าน
แรงต่ำาให้สม่ำาเสมอโดยอัตโนมัติ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ปรับเปลี่ยน
แทปขณะมีโหลด ( On Load Tap Changer หรือ OLTC )  (หม้อแปลง
เจริญชัย ใช้ของ Maschinefabrik Reinhausen (MR) ประเทศ Ger-
many) ซึ่งจะสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าให้สม่ำาเสมอโดยอัตโนมัติิใน
ขณะจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องดับไฟ

4) Transformer for Unit Substation
 เป็นหม้อแปลงที่ออกแบบเพื่อติดตั้งใช้งานใน Enclosure ของ 
Unit Substation ซึ่งการระบายความร้อนของหม้อแปลงทำาได้ยาก 
จึงจำาเป็นที่ต้องออกแบบให้ดีกว่าหม้อแปลงตามมาตรฐานทั่วไป และ
หม้อแปลงที่ใช้มักเติมด้วยน้ำามันหม้อแปลงชนิดติดไฟยาก ( less flam-
mable oil )
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5) Transformer for Coal Mine Application (Vibration Proof)
 เป็นหม้อแปลงที่ออกแบบให้รับแรงสั่นสะเทือนจากการขนส่ง
และการใช้งานได้ดีเป็นพิเศษเหมาะสำาหรับใช้งานในเหมืองถ่านหินซึ่งมี
การสั่นสะเทือนจากการทำาเหมืองถ่านหิน 

6) Transformer for Solar Farm Application 
 เป็นหม้อแปลงชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำามันที่นำาไปใช้กับผู้
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ( solar energy ) เนื่องจากการใช้
งานจะต้องใช้งานร่วมกับ Solar Invertor ดังนั้นหม้อแปลงจำาเป็นต้องมี 
Copper Shield ด้วยเพื่อป้องกัน Harmonic

7) Earthing Transformer
 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำามันที่นำาไปใช้
ในระบบไฟฟ้า 3 Phase ที่ระบบไฟฟ้าเป็นชนิดไม่ต่อลงดินแต่ต้องการใช้
ระบบไฟฟ้าเป็นชนิดต่อลงดินจึงจำาเป็นต้องสร้างจุด Neutral ให้ระบบ
เพื่อเป็นจุดต่อลงดินโดยผ่านหม้อแปลงนี้ หม้อแปลงชนิดนี้จะมีขดลวดที่
ต่อเป็นแบบ Zig-Zag เพื่อให้สามารถได้ค่า Zero Phase Impedance ที่
เหมาะสมในการต่อลงดิน

8) Scott-T Transformer
 เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำามันที่ไปใช้ในการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เป็นระบบ 2 Phase จากแหล่งจ่ายไฟฟ้าระบบ 3 
Phase ขดลวดจะถูกต่อแบบ Scott-T Connection

9) GRIDCON® iTAP® Transformer
 เป็นหม้อแปลงที่ติดตั้งอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแทปขณะมีโหลด 
( GRIDCON® iTAP® ) ของ Maschinefabrik Reinhausen (MR) 
ประเทศ Germany เพื่อใช้ปรับระดับแรงดันด้านแรงต่ำาให้คงที่
อัตโนมัติสำาหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 1600 kVA. เหมาะกับ Dis-
tribution Grid ที่ต้องการความเสถียรของแรงดัน 
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Dry Type Transformer

 1. Cast Resin Transformer
 

 
 เป็นหม้อแปลงแบบแห้งที่ขดลวดด้านแรงสูงผลิตด้วยตัวนำาเป็นลวดทองแดง หรืออะลูมิเนียม
ห่อหุ้มด้วยฉนวน Class F ซึ่งฉนวนมีค่าทนอุณหภูมิได้ถึง 155 OC ที่ทำาด้วย Resin with Glass Fiber 
Reinforced ซึ่งมีสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุทั้งสองที่ใกล้เคียงกัน  เพื่อลดโอกาสขดลวด
แตกร้าวจากการใช้งานช่วงอุณหภูมิสูง กระบวนการหล่อเรซ่ินจะทำาภายใต้สภาวะสุญญากาศ ( vacuum ) 
ทำาให้ขดลวดปราศจากฟองอากาศ ( void free ) มีจุดประสงค์เพื่อใช้แทนหม้อแปลงชนิดน้ำามันใน
อาคารหรือพื้นที่ ที่คำานึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ เป็นพิเศษเช่น ในอาคารสูง โรงพยาบาล 
เป็นต้น หม้อแปลงชนิดนี้จะไม่ติดไฟเมื่อเกิดลัดวงจรหรือระเบิดอันเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้อาคาร
 
 2. Conventional Low Voltage Dry Type

 เป็นหม้อแปลงชนิดแห้งที่ใช้ฉนวน Class H ซึ่งฉนวนมีค่าทนอุณหภูมิได้ถึง 180 OC สำาหรับ
แปลงระบบไฟฟ้าแรงต่ำาที่แรงดันไม่เกิน 1,000 V.
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การทดสอบประจำา ( Routine Test ) ประกอบด้วย
1. การวัดความต้านทานของขดลวด ( measurement of winding resistance )
2. การวัดอัตราส่วนของแรงดันและการตรวจสอบการกระจัดเฟส  
   ( measurement of  voltage ratio and check of phase displacement )
3. การวัดอิมพีแดนซ์ลัดวงจร ( measurement of short-circuit impedance )
4. การวัดความสูญเสียมีโหลด ( measurement of  load loss )
5. การวัดความสูญเสียไม่มีโหลด และกระแสไม่มีโหลด 
   ( measurement of  no - load loss and current )
6. การทดสอบความทนต่อแรงดันตามความถี่กำาลังไฟฟ้า ( power frequency AC withstand test )
7. การทดสอบความคงทนต่อแรงดันเหนี่ยวนำาเกิน ( induced voltage test )
8. การวัดค่าความต้านทานฉนวน ( measurement of insulation resistance )
9. การทดสอบรอยรั่วซึมของน้ำามัน ( oil leak test )
10. การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำามัน ( oil dielectric strength test )

     นอกเหนือจากการทดสอบประจำาแล้วทางบริษัทฯ ยังสามารถทำาการทดสอบเฉพาะแบบ ( type test ) และ
การทดสอบพิเศษ ( special test ) ตามมาตรฐานสากลด้วยเครื่องมือและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในห้องปฏิบัติการ
ของบริษัทในกรณีที่ลูกค้าต้องการ

การทดสอบ ( Testing )
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การทดสอบเฉพาะแบบ ( Type Test ) 
1. การทดสอบแรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่า ( lightning impulse test )
2. การทดสอบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ( temperature rise test )
3. การวัดระดับเสียง ( determination of sound level )
การทดสอบพิเศษ ( Special Test ) 
1. การทดสอบความคงทนต่อการลัดวงจร ( short-circuit withstand test )
2. การวัดการคายประจุบางส่วน ( partial discharge measurement )
การทดสอบน้ำามันหม้อแปลง ( เพิ่มเติม )
1. การวิเคราะห์ปริมาณแก๊สในน้ำามัน ( dissolved gas analysis )
2. การวัดปริมาณน้ำาในน้ำามัน ( water content measurement )
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ก�รบำ�รุงรักษ�หม้อแปลงไฟฟ้�อย่�งเป็นระบบ

Transformer Maintenance

การบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า สำาคัญอย่างไร?

การบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

 การบำารุงรักษาเชิงแก้ไข

 การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน

 หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ท่ีเปรียบเสมือนหัวใจหลักในระบบจ่ายไฟฟ้า ถ้าหม้อแปลงชำารุดจนไม่สามารถ
ใช้งานได้ อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดถึงแม้จะมีประสิทธิภาพดีอย่างไรก็ตามจะไม่สามารถใช้งานต่อได้ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้การบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างถูกต้องจึงเป็นเร่ืองสำาคัญและจำาเป็นอย่างมาก

การบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าที่นิยมใช้กันทั่วไปอาจแบ่งออกได้เป็น 2 วิธีคือ
1. การบำารุงรักษาเชิงแก้ไข ( collective maintenance ) 
2. การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน ( preventive maintenance )

 หมายถึง การบำารุงรักษาหลังจากที่หม้อแปลงชำารุดแล้ว เป็นการบำารุงรักษาแบบดั้งเดิมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการผลิตได้ เนื่องจากหม้อแปลงอาจชำารุดมากจนไม่สามารถใช้งานต่อได้ และการ
ชำารุดอาจลุกลามจนเป็นความเสียหายที่มีค่าใช้จ่ายสูงได้

 หมายถึง การบำารุงรักษาที่ทำาตามแผนและระยะเวลาที่ได้กำาหนดไว้ เพื่อป้องกันการชำารุด
ของหม้อแปลงไฟฟ้า และยังสามารถยืดอายุการใช้งานหม้อแปลงให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย โดยมีการ
วางแผนการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอโดยอาจเป็นรายเดือน เป็นรายไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น 
โดยการบำารุงรักษาจะทำาทั้งขณะที่จ่ายไฟและเมื่อดับไฟแล้ว ซึ่งหากพบเจอความผิดปกติใด ๆ ก็จะ
สามารถวางแผนในการซ่อมบำารุงได้ เพราะการบำารุงรักษาเชิงป้องกันเป็นการบำารุงรักษาที่เน้นการ
ตรวจพบและซ่อมแซมก่อนที่หม้อแปลงไฟฟ้าจะเกิดการ Breakdown หรือหากต้องมีการดับไฟฟ้า ก็
เป็นการดับไฟฟ้าอย่างมีแผนล่วงหน้า ทำาให้สามารถรับมือถึงผลที่จะกระทบที่ตามมาได้
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ประโยชน์หรือผลสำาเร็จของการบำารุงรักษาเชิงป้องกัน

ความปลอดภัยในการเข้าตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้า

1. ทำาให้หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมใช้งานตลอดเวลา
2. ทำาให้ลดความเสี่ยงในการขัดข้องของระบบไฟฟ้า และสามารถวางแผนการดับไฟได้
3. ทำาให้เพิ่มอายุการใช้งานของหม้อแปลงไฟฟ้า
4. ทำาให้สามารถใช้งานหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายไฟ ไม่ควรเข้าตรวจสอบในขณะที่สภาพอากาศมี
ความชื้นสูงหรือหลังฝนตก เพราะความชื้นในอากาศทำาให้ความเป็นฉนวนลดลง อาจเกิด
อันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานได้ และในขณะที่ทำาการตรวจสอบ ห้ามเข้าใกล้ส่วนที่มีไฟฟ้าเกินกว่า
ระยะที่จะเป็นอันตรายได้ 

2. การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะที่ดับไฟ ในการดับจะต้องดับไฟด้านแรงต่ำาก่อนและดับ
ด้านแรงสูงตาม และเมื่อดับไฟแล้วให้ทำาการตรวจสอบว่ามีไฟหรือไม่ เมื่อมั่นใจแล้วว่าไม่มีไฟ
ให้ทำาการ Discharge ประจุที่อาจจะตกค้างในตัวหม้อแปลงให้หมดก่อนทุกครั้ง รวมทั้งทำาการ
ต่อกราวน์อยู่ตลอดเวลาในขณะที่ปฎิบัติงาน

3. ควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เช่น ถุงมือฉนวนที่เหมาะสมกับ
แรงดันไฟฟ้า หมวกเซฟตี้ รองเท้าฉนวน จะช่วยลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

4. ผู้ทำาการตรวจสอบ ต้องมีความรู้เรื่องอันตรายจากไฟฟ้าและวิธีการป้องกันอันตรายด้วย
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หม้อแปลงไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่สำาคัญดังนี้

1. Tank and Fin                     3. Transformer Gasket

4. HV and LV Terminal

Tank : ห่อหุ้มชิ้นส่วนที่สำาคัญภายในของหม้อแปลง    
 เช่น แกนเหล็ก, ขดลวด และน้ำามัน

Fin:  เป็นส่วนประกอบของ Tank ทำาหน้าที่ระบาย  
 ความร้อน ขณะที่หม้อแปลงกำาลังใช้งาน

เป็นวัสดุที่ใช้ป้องกันการรั่วซึมของน้ำามัน

 เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างขดลวด
ของหม้อแปลงกับสายไฟฟ้า 

2. HV and LV Bushing

เป็นฉนวนกั้นระหว่างขั้วตัวนำาด้านแรงสูง
และแรงต่ำา กับ Tank
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 ทำาหน้าที่ระบายความดันภายใน 
Tank ที่มากเกินกำาหนด ใช้
ป้องกัน Tank และ Fin ไม่ให้
เกิดความเสียหาย จะมีทั้งแบบ 
Without Contact และ With 
Contact 

5. Tap Changer

11. Dial Type Thermometer

15. Buchholz Relay

7. Arcing Horn

8. Transformer Core

9. HV Winding

10. LV Winding 

16. Transformer Oil

6. Pressure-Relief Device

 สำาหรับปรับเพิ่มหรือลดระดับแรงดันของหม้อแปลง 
เพื่อรักษาระดับแรงดันด้านผู้ใช้ไฟให้คงที่ จะมีทั้ง
แบบ Off-Load Tap Changer 

 และแบบ On-Load Tap
 Changer (OLTC)

 แสดงอุณหภูมิของน้ำามันหม้อแปลง จะมีทั้งแบบ 
Without Contact และ With Contact 

 ทำาหน้าที่ดักจับการสะสมของก๊าซ 
และอัตราการไหลของน้ำามันที่ผิด
ปกติ ติดตั้งกับหม้อแปลงชนิดที่มีถัง
น้ำามันสำารอง จะมีทั้งแบบ Without 
Contact และ With Contact 

 ทำาหน้าที่ป้องกันหม้อแปลงเสียหายจากแรงดันเกิน 
    ( surge ) โดยเฉพาะที่เกิดจากฟ้าผ่า

 แกนเหล็กของหม้อแปลง ใช้เป็นทางผ่านของสนาม
แม่เหล็ก ระหว่างขดลวดแรงสูงและแรงต่ำา 

 เป็นขดลวดด้านแรงสูง 

 เป็นขดลวดด้านแรงต่ำา

 เป็นฉนวนระหว่างตัวนำากับ Ground 
 และยังเป็นตัวระบายความร้อน
 โดยนำาความร้อนจากขดลวดออกมาที่ Fin

14. Conservator Tank

12. Oil Level Indicator

13. Dehydrating Breather

with Silica Gel

 รองรับการขยายตัว และหดตัวของน้ำามันจาก 
Main Tank ขณะที่หม้อแปลงกำาลังใช้งาน 

 แสดงระดับน้ำามันภายใน 
Tank จะมีทั้งแบบ With-
out Contact และ With 
Contact

 ทำาหน้าที่ป้องกันความชื้น
เข้าสู่ภายใน Tank ติดตั้งกับ
หม้อแปลงชนิดที่มีถังน้ำามัน
สำารอง
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การบำารุงรักษาเชิงป้องกัน 

1.     ด้วยวิธี Visual Check  หรือ Inspection Check 
       เป็นการตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกที่ทำาได้ด้วยตัวเอง  ตาม ISP 01.- ISP 15.  

แบ่งออกเป็น 2 วิธี

2.    ด้วยวิธีวัดหรือทดสอบ ( Measurement Or Testing )
       เป็นการวัดและทดสอบอย่างละเอียดเพิ่มเติมจาก Visual Check / Inspection Check
       มีหัวข้อตาม TST 01. - TST 04. 

ISP 01. การตรวจสอบตัวถังและครีบระบายความร้อน ( Tank and Fin )
ISP 02. การตรวจสอบบุชชิงแรงสูง ( HV Bushing )
ISP 03. การตรวจสอบบุชชิงแรงต่ำา ( LV Bushing )
ISP 04. การตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงสูง ( HV Bushing Gasket )
ISP 05. การตรวจสอบปะเก็นลูกถ้วยแรงต่ำา ( LV Bushing Gasket )
ISP 06. การตรวจสอบปะเก็นฝาถัง ( Cover Gasket )
ISP 07. การตรวจสอบปะเก็นแทปปรับแรงดัน ( Tap Changer Gasket )
ISP 08. การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงสูง ( HV Terminal )
ISP 09. การตรวจสอบขั้วต่อสายแรงต่ำา ( LV Terminal )
ISP 10. การตรวจสอบอุปกรณ์ระบายความดัน ( Pressure- Relief Device )
ISP 11. การตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำามัน ( Oil Level Indicator )
ISP 12. การตรวจสอบกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น ( Dehydrating Breather    
   with Silica Gel ) เฉพาะรุ่นที่มี
ISP 13. การตรวจสอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer )
ISP 14. การตรวจสอบบุชโฮล์ทรีเลย์ ( Buchholz Relay )
ISP 15. การตรวจสอบสถานที่ติดตั้งหม้อแปลง

TST 01. การวัดค่าความต้านทาน ( Measurement Of Insulation Resistance )
TST 02. การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ำามัน ( Oil Dielectric Strength Test )
TST 03. การวัดปริมาณน้ำาในน้ำามัน ( Water Content Measurement )
TST 04. การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซในน้ำามัน ( Dissolved Gas Analysis )

CSP = Charoenchai Service plus Center 

เป็นศูนย์บริการหม้อแปลงไฟฟ้าเจริญชัยที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศ

PM

VISUAL CHECK
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ำามันและคราบน้ำามันตามแนวเชื่อม
• ตรวจสอบการเกิดสนิมหรือการกัดกร่อนของตัวถัง
• ตรวจสอบคราบสกปรกและฝุ่น

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• หากตรวจพบรอยคราบน้ำามันรั่วซึม ต้องทำาการแก้ไข โดยแจ้ง CSP เพื่อทำาการแก้ไข
• ต้องทำาความสะอาด หากพบคราบสกปรกและฝุ่นที่ตัวถังและครีบระบายความร้อน เพราะ       
 จะทำาให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนลดลง
• ต้องทำาการแก้ไขเมื่อเกิดสนิมโดยการทำาสีเพื่อป้องการการผุกร่อนของตัวถังจนน้ำามันรั่ว

ISP01.ก�รตรวจสอบตัวถังและครีบระบ�ยคว�มร้อน ( Tank and Fin )

รอยคราบน้ำ มันรั่วซึม 

ตัวถังและครีบระบายความร้อนที่สมบูรณ์

เกิดสนิมและการกัดกร่อน
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบสภาพผิวของบุชชิง  จะต้องมีความมันวาว ไม่มีฝุ่นเกาะที่ผิวของบุชชิง
• ตรวจสอบสภาพการบิ่น แตก หรือเกิดรอยวาบไฟ ( flashover ) ที่ผิวของบุชชิง 

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาความสะอาด หากพบคราบสกปรกที่บุชชิง
• ต้องทำาการเปลี่ยนบุชชิงใหม่ หากพบว่าเกิดการบิ่น แตก หรือมีรอยวาบไฟ โดยแจ้ง CSP  
 เพื่อทำาการแก้ไข
• ควรทำาความสะอาดบุชชิงอย่างน้อยปีละครั้ง ด้วยผ้าสะอาด  

ISP02. ก�รตรวจสอบบุชชิงแรงสูง ( HV Bushing )

การบิ่น แตกของบุชชิงแรงสูง เกิดรอยวาบไฟ ( flashover )

บุชชิงแรงสูงที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบสภาพผิวของบุชชิง จะต้องมีความมันวาว ไม่มีฝุ่นเกาะที่ผิวของบุชชิง
• ตรวจสอบสภาพการบิ่น แตก หรือเกิดรอยวาบไฟ (flashover) ที่ผิวของบุชชิง 

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาความสะอาด หากพบคราบสกปรกที่บุชชิง
• ต้องทำาการเปลี่ยนบุชชิงใหม่ หากพบว่าเกิดการบิ่น แตก หรือมีรอยวาบไฟ โดยแจ้ง CSP  
 เพื่อทำาการแก้ไข
• ควรทำาความสะอาดบุชชิงอย่างน้อยปีละครั้ง ด้วยผ้าสะอาด  

ISP03. ก�รตรวจสอบบุชชิงแรงตำ� ( LV Bushing )

การบิ่น แตกของบุชชิงแรงต่ำ  เกิดรอยวาบไฟ ( flashover )

บุชชิงแรงต่ำ ที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบว่ามีรอยคราบน้ำามันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็นต่างๆ หรือไม่
• ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของปะเก็น

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นรั่วซึม 
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยแตกหรือหลุดร่อน
• ไม่ควรดึงสายให้ตึงเกินไปเพราะอาจจะดึงให้บุชชิงหรือปะเก็นชำารุดได้

ISP04. ก�รตรวจสอบปะเก็นบุชชิงแรงสูง ( HV Bushing Gasket )

รอยคราบน้ำ มันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็น ปะเก็นที่เสื่อมสภาพ

ปะเก็นบุชชิงแรงสูงที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบว่ามีรอยคราบน้ำามันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็นต่างๆ หรือไม่
• ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของปะเก็น

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นรั่วซึม 
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยแตกหรือหลุดร่อน
• ไม่ควรดึงสายให้ตึงเกินไปเพราะอาจจะดึงให้บุชชิงหรือปะเก็นชำารุดได้

ISP05. ก�รตรวจสอบปะเก็นบุชชิงแรงตำ� ( LV Bushing Gasket )

รอยคราบน้ำ มันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็น ปะเก็นที่เสื่อมสภาพ

ปะเก็นบุชชิงแรงสูงที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบว่ามีรอยคราบน้ำามันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็นต่างๆ หรือไม่
• ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของปะเก็น

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นรั่วซึม 
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยแตกหรือหลุดร่อน

ISP06. ก�รตรวจสอบปะเก็นฝ�ถัง ( Cover Gasket )

น้ำ มันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็น ปะเก็นที่เสื่อมสภาพ

ปะเก็นฝาถังที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบว่ามีรอยคราบน้ำามันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็นต่างๆ หรือไม่
• ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของปะเก็น

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นรั่วซึม 
• ต้องทำาการเปลี่ยนปะเก็นใหม่ หากพบว่าปะเก็นเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยแตกหรือหลุดร่อน

ISP07. ก�รตรวจสอบปะเก็นแทปปรับแรงดัน ( Tap Changer Gasket )

รอยคราบน้ำ มันรั่วซึมตามบริเวณปะเก็น ปะเก็นที่เสื่อมสภาพ

ปะเก็นแทปที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อสายโดยการสังเกตุจากรอยไหม้ที่จุดต่อสายหรือที่ฉนวน 
    หรือโดยการใช้เครื่องวัดความร้อนชนิดไม่ต้องสัมผัส
• ตรวจสอบคราบสกปรกของหน้าสัมผัสขั้วต่อสาย
• ตรวจสอบสนิมที่โบลต์และนัต

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องเปลี่ยนขั้วต่อสายใหม่ หากพบรอยไหม้ จนไม่สามารถใช้งานต่อได้
• ต้องทำาความสะอาดหน้าสัมผัสขั้วต่อสายหากพบความสกปรก
• ต้องทำาการเปลี่ยนโบลต์และนัตใหม่ หากพบว่าเป็นสนิม
• ควรทำาการอัดแน่นด้วยทอร์กตามค่าที่ผู้ผลิตกำาหนด

ISP08. ก�รตรวจสอบขั้วต่อส�ยแรงสูง ( HV Terminal )

สนิมที่โบลต์และนัตที่ขั้วต่อสาย ความสกปรกต่อหน้าสัมผัสขั้วต่อสาย

ขั้วต่อสายแรงสูงที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อสายโดยการสังเกตุจากรอยไหม้ที่จุดต่อสายหรือที่ฉนวน        
 หรือโดยการใช้เครื่องวัดความร้อนชนิดไม่ต้องสัมผัส
• ตรวจสอบความสกปรกของหน้าสัมผัสขั้วต่อสาย
• ตรวจสอบสนิมที่โบลต์และนัต

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องเปลี่ยนขั้วต่อสายใหม่ หากพบรอยไหม้ จนไม่สามารถใช้งานต่อได้
• ต้องทำาความสะอาดหน้าสัมผัสขั้วต่อสายหากพบความสกปรก
• ต้องทำาการเปลี่ยนโบลต์และนัตใหม่ หากพบว่าเป็นสนิม
• ควรทำาการอัดแน่นด้วยทอร์กตามค่าที่ผู้ผลิตกำาหนด

ISP09. ก�รตรวจสอบขั้วส�ยแรงตำ� ( LV Terminal )

ขั้วต่อสายแรงต่ำ ที่สมบูรณ์ภาพถ่ายความร้อนที่บุชชิงแรงต่ำ ขั้วต่อสายแรงต่ำ เกิดสนิม
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ำามัน
• ตรวจสอบ Contact ว่ายังทำางานปกติหรือไม่โดยใช้  Multimeter ( สำาหรับรุ่นท่ีมี contact )

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการแก้ไข หากพบว่ามีน้ำามันรั่วซึม
• ต้องทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์ระบายความดัน หากพบว่า Contact ทำางานผิดปกติ
• ห้ามเปิดอุปกรณ์ระบายความดันเพื่อเติมน้ำามันโดยไม่ดับไฟ

ISP10. ก�รตรวจสอบอุปกรณ์ระบ�ยคว�มดัน ( Pressure - Relief Device )

รอยรั่วซึมของน้ำ มัน รอยรั่วซึมของน้ำ มัน

อุปกรณ์ระบายความดันที่สมบูรณ์
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ำามัน
• ตรวจสอบรอยร้าวหรือแตกของหน้าปัด
• ตรวจสอบ Contact ว่ายังทำางานปกติหรือไม่โดยใช้  Multimeter ( สำาหรับรุ่นที่มี contact )

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการแก้ไข หากพบว่ามีน้ำามันรั่วซึม
• ต้องทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์วัดระดับน้ำามันหากพบว่าหน้าปัดร้าวหรือแตก 
• ต้องทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์วัดระดับน้ำามันหากพบว่า Contact ทำางานผิดปกติ
• ควรแจ้ง CSP หากพบว่าระดับน้ำามันต่ำากว่าแถบสีแดงของอุปกรณ์วัดระดับน้ำามัน

ISP 11. ก�รตรวจสอบอุปกรณ์วัดระดับนำ�้มัน ( Oil Level Indicator )

อุปกรณ์วัดระดับน้ำ มันที่หน้าปัด
อยู่ในระดับต่ำ กว่าปกติ 

รอยรั่วซึมที่ Conservator Tank 
ของหม้อแปลง Open Type

อุปกรณ์วัดระดับน้ำ มันที่อยู่ในระดับปกติ
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบรอยร้าวหรือแตกของหน้าปัด
• ตรวจสอบการเสื่อมสภาพของซีลยาง
• ตรวจสอบสีของสารดูดความชื้น ( โดยปกติจะมีสีน้ำาเงิน )
• ตรวจสอบสภาพและระดับน้ำามันของถ้วยดักฝุ่น

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการเปลี่ยนกระเปาะแก้วบรรจุสารดูดความชื้น หากพบรอยร้าวหรือแตก
• ต้องทำาการเปลี่ยนซีลยาง หากพบการเสื่อมสภาพ เช่น มีรอยแตก 
• ต้องทำาการเปลี่ยนสารดูดความชื้น หากมีการเปลี่ยนสีไปจากเดิม เช่น เป็นสีชมพูหรือสีขาว
• ต้องการทำาการเปลี่ยนน้ำามันหากพบว่ามีสิ่งเจือปนและเติมน้ำามันให้ได้ระดับ 
 ซ่ึงไม่ควรต่ำากว่า ขีดล่างและไม่เกินขีดบนของถ้วยดักฝุ่น

หมายเหตุ : สารดูดความชื้นบางชนิดอาจมีสีต่างไปจากนี้ได้

ISP 12. ก�รตรวจสอบกระเป�ะแก้วบรรจุส�รดูดคว�มชื้น 

    ( Dehydrating Breather with Silica Gel ) ( เฉพ�ะรุ่นที่มี )

น้ำ มันมีสิ่งเจือปน

สีของสารดูดความชื้นปกติและน้ำ มัน
ไม่มีสิ่งเจือปน

สีของสารดูดความชื้นเปลี่ยนจากเดิม 
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ำามัน
• ตรวจสอบรอยร้าวหรือแตกของหน้าปัด
• ตรวจสอบ Contact ว่ายังทำางานปกติหรือไม่โดยใช้  Multimeter (สำาหรับรุ่นที่มี contact)

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการแก้ไข หากพบว่ามีน้ำามันรั่วซึม
• ต้องทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์วัดอุณหภูมิหากพบว่าหน้าปัดร้าวหรือแตก 
• ต้องทำาการเปลี่ยนอุปกรณ์วัดอุณหภูมิหากพบว่า Contact ทำางานผิดปกติ
• ไม่ควรปรับตั้งอุณหภูมิด้วยตัวเองเพราะอาจทำาให้หม้อแปลงได้รับความเสียหายได้   
 หากต้องการตั้งค่าใหม่ ควรปรึกษา CSP 

ISP13. ก�รตรวจสอบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ( Thermometer )

หน้าปัดมีรอยร้าว รอยรั่วซึมของน้ำ มัน

อุปกรณ์วัดอุณหภูมิที่สมบูรณ์ 
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   การตรวจสอบ 
• ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ำามัน
• ตรวจสอบรอยร้าวหรือแตกของหน้าปัด
• ตรวจสอบ Contact ว่ายังทำางานปกติหรือไม่โดยใช้  Multimeter (สำาหรับรุ่นที่มี contact)

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ต้องทำาการแก้ไข หากพบว่ามีน้ำามันรั่วซึม
• ต้องทำาการเปลี่ยนบุชโฮล์ทรีเลย์หากพบว่าหน้าปัดร้าวหรือแตก 
• ต้องทำาการเปลี่ยนบุชโฮล์ทรีเลย์หากพบว่า Contact ทำางานผิดปกติ
• เมื่ออุปกรณ์บุชโฮล์ทรีเลย์ สั่ง Alarm หรือ Trip ต้องแจ้ง CSP โดยด่วน

ISP14.ก�รตรวจสอบบุชโฮล์ทรีเลย์ ( Buchholz Relay )

รอยรั่วซึมของน้ำ มัน รอยรั่วซึมของน้ำ มัน

บุชโฮล์ทรีเลย์ที่สมบูรณ์ 
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   การตรวจสอบ 
    นั่งร้านหม้อแปลง

• ตรวจสอบสภาพเสาและคานว่ามีรอยร้าวหรือไม่
• ตรวจสอบเสาว่าเอนหรือไม่
• ตรวจสอบไม้เลื้อยและกิ่งไม้ นั่งร้านหม้อแปลงต้องไม่มีไม้เลื้อยและกิ่งไม้อยู่ใกล้หรือปกคลุม 
 ส่วนที่มีไฟฟ้า
ลานหม้อแปลง
• ตรวจสอบสภาพพื้น เช่น มีวัชพืชหรือพื้นมีน้ำาขังหรือไม่
• ตรวจสอบรั้วและประตูว่าเกิดการผุกร่อนหรือชำารุดหรือไม่
• ตรวจสอบการต่อลงดินและสภาพสายดินของรั้วและส่วนที่เป็นโลหะ
ห้องหม้อแปลง
• ตรวจสอบสภาพห้อง  ต้องไม่มีวัสดุที่ไม่เกี่ยวข้อง และเชื้อเพลิงอยู่ภายในห้อง 
• ตรวจสอบบ่อพัก และท่อระบาย ว่าอยู่ในสภาพดีหรือไม่ ต้องไม่มีสิ่งปนเปื้อนอื่นเช่นน้ำา
• ตรวจสอบการระบายอากาศ ว่าช่องระบายอากาศต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
• ตรวจสอบระบบแสงสว่าง หลอดไฟทุกดวงต้องติดสว่าง
• ตรวจสอบการต่อลงดินและสภาพสายดินของรั้วและส่วนที่เป็นโลหะ
• ตรวจสอบระบบดับเพลิง ปริมาณสารต้องอยู่ในระดับปกติ

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
• ควรทำาความสะอาดพื้น บริเวณที่ติดตั้งหม้อแปลงอยู่เสมอ เช่น การตัดกิ่งไม้ เพื่อไม่ให้กิ่งไม้ 
 ไปพาดบริเวณขั้วต่อสายแรงสูง หรือแรงต่ำา  เพราะอาจเกิดลัดวงจรได้
• ควรทำาการติดตั้ง Cable Box กับหม้อแปลงทุกเครื่อง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดับที่เกิดจากนก
 หรือสัตว์เลื้อยคลานไปสัมผัสกับขั้วต่อสายที่บุชชิง

ISP15.ก�รตรวจสอบสถ�นที่ติดตั้งหม้อแปลง

วัชพืชปกคลุมบริเวณหม้อแปลง

ห้องหม้อแปลง

นั่งร้านหม้อแปลง

ลานหม้อแปลง
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   การทดสอบ 
• วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to LV             ที่เวลา 1 นาที
• วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง HV to Ground  ที่เวลา 1 นาที
• วัดค่าความต้านทานฉนวนระหว่าง LV  to Ground  ที่เวลา 1 นาที

   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
 1. ค่าความต้านทานฉนวน ต้องเป็นดังนี้

 2. กรณีท่ีค่าอยู่ต่ำากว่าท่ีกำาหนดในตาราง ต้องส่งหม้อแปลงเข้ามาทำาการ Overhaul ท่ีโรงงาน 

     การทดสอบ 
 นำาตัวอย่างน้ำามันมาทดสอบด้วยเครื่องทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำามัน
     ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
 1. ค่าความเป็นฉนวนของน้ำามัน ต้องเป็นดังนี้

 2. ต้องกรองน้ำามันเมื่อพบว่ามีค่าอยู่ในระดับ Recondition โดย CSP
 3. ต้องเปลี่ยนน้ำามัน เมื่อมีค่าอยู่ในระดับ Poor โดย CSP

เป็นการทดสอบหาการเสื่อมสภาพของน้ำามันหม้อแปลงที่นิยมทำากันทั่วไป

TST 01. ก�รวัดค่�คว�มต้�นท�น ( Measurement of Insulation Resistance )

TST 02. ก�รทดสอบคว�มเป็นฉนวนของนำ�้มัน ( Oil Dielectric Strength Test )
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    การทดสอบ 
 นำาตัวอย่างน้ำามันมาทดสอบด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ำาในน้ำามัน
    ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
 1. ค่าปริมาณน้ำามัน ต้องเป็นดังนี้

 2. ต้องเปลี่ยนน้ำามัน เมื่อพบว่ามีค่าอยู่ในระดับ Poor  
 3. Special Requirement ของลูกค้า โดยเจริญชัย Laboratory

เป็นการทดสอบเพิ่มเติมจาก TST 02. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ

TST 03. ก�รวัดปริม�ณนำ�้ ในนำ�้มัน ( Water Content Measurement ) 

   การทดสอบ 
        นำาตัวอย่างน้ำามันมาทดสอบด้วยเครื่องวัดปริมาณก๊าซในน้ำามัน
   ข้อเสนอแนะและข้อควรระวัง
 1.  วิเคราะห์และหาสาเหตุหากเกิดก๊าซที่ผิดปกติ โดยเจริญชัย Laboratory 
 2.  Special Requirement ของลูกค้า  โดยเจริญชัย Laboratory

TST 04. ก�รวิเคร�ะห์ปริม�ณก๊�ซในนำ�้มัน ( Dissolved Gas Analysis )

เป็นการทดสอบเพิ่มเติมจาก TST 02. เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
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ำจนวสนุหงาห า งิรยีนเิจน็อเ ราอราออเ ดัก



1. บริก�รและจำ�หน่�ยหม้อแปลงไฟฟ้�เจริญชัย

2. Preventive Maintenance หม้อแปลงไฟฟ้�

3. ตรวจเช็คและซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้�

4. ให้คำ�ปรึกษ� และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้�

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 092-2725599  Email : csp@charoenchai.com

HOTLINE 081-9388544


