ม าท าความรู จ้ กั กับ on-line regeneration“ การก าจัด น ้า ในฉนวนกระดาษ
เพื่อยืดอายุหม อ้ แปลง (ไม่ ตอ้ งยกเข า้ โรงงาน) การฟื้ นฟูสภาพนา้ มันที่มคี ่ า กรด
ค่ า Power Factor สู งและ/หรือมีค่า IFT ตา่ (ปรับปรุงด้วยวิธธี รรมดาไม่ได้) ”
เพิ่มศักดิ์ ควรสถิตย์
การฟื้ นฟู (Regeneration) นา้ มัน หม ้อแปลงและการทาความสะอาดฉนวนกระดาษแบบ on-line
สภาพของฉนวนกระดาษเป็ นปัจจัยที่สาคัญทีส่ ุ ด และเป็ นสิ่งที่กาหนดอายุ การใช้งานของหม ้อแปลง
ฉนวนกระดาษมีแนวโน้มทีจ่ ะเกิดความเครียดและสึก หรอเมือ่ เวลาผ่านไป โดยปกติอายุฉนวนกระดาษจะยาวนาน
แต่มกี ระบวนการเร่งอายุงานให ้สัน้ ลงอย่างมีนยั สาคัญ โดยความร้อน ออกซิเจน นา้ และผลิตภัณฑ์จากการเกิด
ออกซิเดชัน (oxidation products) ของนา้ มันหม ้อแปลง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สะสมอยู่ในกระดาษเมือ่ เวลาผ่านไป
ฉนวนกระดาษจะดักจับและสะสมผลิตภัณฑ์ทเี่ สื่ อมตามอายุงานของนา้ มันหมอ้ แปลง ทาหน้าทีเ่ ป็ น
ตัวกรองสาหรับนา้ มัน การเปลี่ยนนา้ มันในหม ้อแปลงไม่ได ้เป็ นวิธีแก้ปญั หาทีส่ มบูรณ์ ทันทีทหี่ ม ้อแปลงเต็มไปด ้วย
นา้ มันใหม่ สิ่ ง ปนเปื้ อนที่สะสมจากฉนวนเซลลู โลสจะถูกล้างและละลายลงในนา้ มัน อีก สารปนเปื้ อนเหล่านี้
เร่งปฏิกิริยาออกซิเดชันของนา้ มัน ก่อตัวเป็ นคราบใหม่ในฉนวนกระดาษ และจะทาเป็ นวัฐจักร ซ ้าแล้วซ ้าอีก ดังนัน้
การยืดอายุของหม ้อแปลงโดยการเปลี่ยนนา้ มันจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาทีต่ รงจุดทีส่ ุ ด
การ Regeneration โดยการนานา้ มันออกจากหม ้อแปลง ทาการฟื้ นฟู และส่งกลับเข้าไปในถังหม ้อแปลง
อีกครัง้ ผลลัพธ์สุดท ้ายนัน้ คล้ายคลึงกับการเปลีย่ นถ่ายนา้ มัน แต่มตี น้ ทุนทีล่ ดลง ปัญหาสามารถแก้ไขได ้ในระดับ
หนึ่ ง ระหว่า งการ Overhaul หมอ้ แปลง การล้า งกระดาษดว้ ยนา้ มันสะอาดสามารถก าจัดสิ่งปนเปื้ อนได ้มาก
อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันทีส่ ะสมอยู่ในกระดาษนัน้ ยังคงยากทีจ่ ะเอาออก การใช้สารแบบพิเศษบางอย่าง
ล้างช่วยได ้แต่สิ่งเหล่านี้มคี ่าใช้จ่ายสู งและทาให ้กระบวนการยาวนานขึ้น

อุปกรณ์การฟื้ นฟูนา้ มันแบบ on-line
มีวิธีการหนึ่งทีจ่ ดั การกับปัญหาข้างต้นด ้วยวิธีทคี่ มุ ้ ค่า หนึ่งในความแตกต่างของระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สู งเหล่านี้ คือ ทาการฟื้ นฟูนา้ มันในขณะหม ้อแปลงใช้งาน ความสามารถนี้เป็ นทางออกทีด่ สี าหรับปัญหาการรักษา
ฉนวนกระดาษ การทางานเริ่มต้นด ้วยการเชื่อมต่อเครื่อง Regeneration กับหม ้อแปลงไฟฟ้ า นา้ มันจากหม ้อแปลง
ผ่านเข้าสู ่กระบวนการ Regenerate และ Degassing หลังจากนัน้ นา้ มันจะกลับเข้าไปในหม ้อแปลง ทาซ ้าหลายๆ
รอบ นา้ มันทีผ่ ่านการฟื้ นฟูจะทาหน้าทีล่ า้ งผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันจากฉนวนกระดาษ กระบวนการทาความสะอาดนี้
จะทางานด ้วยอัตราการไหลเวียนทีส่ ู ง ความร้อน และการสัน่ ของหม ้อแปลงไฟฟ้ าขณะใช้งาน เมือ่ สารปนเปื้ อนถูก
ปล่อยออกมาจากกระดาษเข้าไปในนา้ มันและถูกดูดซับโดย absorbent นา้ มันถูก Regenerated และ Degassed
ทาให ้สามารถฟื้ นฟูและนา้ มันหม ้อแปลงสะอาดขึ้น ในเวลาเดียวกัน ก็ทาความสะอาดฉนวนกระดาษหม ้อแปลงด ้วย
ระบบนี้มขี อ้ ดีดงั ต่อไปนี้
- ยืดอายุการใช้งานของหม ้อแปลง (กาจัดนา้ ในฉนวนเซลลูโลส)
- ทาความสะอาดฉนวนเซลลูโลส หยุดการสลายตัวทีไ่ ม่กลับคืนทีเ่ กิดจากผลิตภัณฑ์ออกซิเดชันและ
สารปนเปื้ อนอืน่ ๆ
- หม ้อแปลงไฟฟ้ าสามารถทางานได ้ตามปกติอย่างต่อเนื่อง
- แผ่นดูดซับ fuller earth สามารถ reactivated และนากลับมาใช้ใหม่ได ้โดยไม่ตอ้ งกังวลเรื่อง
สิ่งแวดล้อม
- การสู ญเสียนา้ มันในกระบวนการ Regeneration จะน้อยมาก
- การฟื้ นฟูนา้ มันและการรักษาฉนวนกระดาษจะทาในเวลาเดียวกัน

TSS (Transformer Safety System)
อุปกรณ์สาหรับตรวจสอบระดับนา้ มันในหม ้อแปลงไฟฟ้ าในระหว่างการบารุงรักษานา้ มัน (degassing,
oil purification ฯลฯ) แบบ on-line อุปกรณ์น้ เี ชื่อมต่อกับวาล์บนและล่างของหม ้อแปลง และมีวาล์วอัตโนมัติ
ในกรณี ทมี่ สี ถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การรัว่ ไหลของนา้ มัน วาล์วจะถูกตัดการเชื่อมต่อออกจากหม ้อแปลงไฟฟ้ า
นอกจากนี้ระบบเชื่อมต่อทีป่ ลอดภัย ยังมีเซ็นเซอร์ระดับนา้ มันในถังหม ้อแปลง สามารถตัง้ ค่าสาหรับ
พารามิเตอร์บนและล่าง เมือ่ นา้ มันมีค่าเกินหรือตา่ กว่าค่า ที่ป้อน เซ็นเซอร์จะออกคาสัง่ ปิ ดการทางานของเครื่ อง
Regeneration
TSS ติ ดตั้ง วาล์วระบายอากาศ (air-relief valve) ก าจัดอากาศ ซึ่ง บางครั้งก็ เข้าไปในท่อที่เชื่อมต่อ
เพือ่ ป้ องกันสัญญาณเตือนผิดพลาดของระบบการถ่ายทอดก๊าซ (buchholz relay)
ปัญหาสิ่งแวดล้อมกาลังกลายเป็ นความกังวลทีเ่ ร่งด่วนมากขึ้นสาหรับงานด ้านอุตสาหกรรม โดยทัวไป
่
นัก ลงทุ นมีแนวโน้มที่จ ะเข้า ร่ ว มในโครงการการผลิ ต “สี เ ขี ย ว” และกลับมาเป็ นมิตรกับสิ่ ง แว ดล้อ ม
เครื่ อง Regeneration (GLOBECORE CMM-R) สร้า งขึ้ นโดยคานึ งถึ ง สิ่ งแวดล้อม เพราะตัวดู ดซับที่ใช้ใน
กระบวนการฟื้ นฟูนา้ มัน สามารถ reactive ได ้หลายครัง้ ก่อนทีจ่ ะหมดอายุในทีส่ ุ ดและจะถูกทิ้งเป็ นขยะสะอาด
แน่ นอนว่ า การ Reactivation จะช่ วยประหยัดเงิ นที่จ ะใช้ในการซื้อตัวดู ด ซับใหม่ทุกครั้งที่อิ่มตัว นอกจากนี้
ยังไม่จาเป็ นต้องซื้อนา้ มันทดแทนใหม่อกี ด ้วย อายุการใช้งานของหม ้อแปลงเพิม่ ขึ้นมากถึง 20 ถึง 30 ปี ซึง่ ช่วย
ปรับปรุ ง ความสมดุ ลดา้ นสิ่งแวดล้อมของเทคโนโลยี ดาเนิ นงานโดยไม่มีการปล่ อยมลพิษที่เป็ นอัน ตรายต่อ
สิ่งแวดล้อมและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ลดต้นทุนการดาเนินงาน

เครื่ อง Regeneration (GLOBECORE CMM-R)

ตัว อย่างในการฟื้ นฟู (Regeneration) นา้ มันหม ้อแปลงแบบ off-line
ณ บริ ษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด จ.ชลบุรี เมือ่ ปลายเดือนกันยายน 2562

ตัว อย่างในการฟื้ นฟู (Regeneration) นา้ มันหม ้อแปลงแบบ off-line

Coming Soon ปลายปี 2562 กระบวนการฟื้ นฟู (Regeneration)
น ้า มันหม ้อแปลงแบบ on-line จะพร้อมให้บริการ

