
ม าท าความรูจ้กักับ on-line regeneration“ การก าจ ัดน ้าในฉนวนกระดาษ            

เพื่อยดือายุหมอ้แปลง (ไม่ตอ้งยกเขา้โรงงาน) การฟ้ืนฟูสภาพน า้มนัที่มค่ีากรด    

ค่า Power Factor สูงและ/หรอืมค่ีา IFT ต า่ (ปรบัปรุงดว้ยวธิธีรรมดาไมไ่ด)้ ” 

เพิ่มศักดิ์ ควรสถติย ์

 

การฟ้ืนฟู (Regeneration) น า้มนัหมอ้แปลงและการท  าความสะอาดฉนวนกระดาษแบบ on-line 

สภาพของฉนวนกระดาษเป็นปัจจัยที่ส  าคัญทีสุ่ด และเป็นสิ่งที่ก  าหนดอายุการใชง้านของหมอ้แปลง

ฉนวนกระดาษมแีนวโนม้ทีจ่ะเกิดความเครียดและสึกหรอเมือ่เวลาผ่านไป โดยปกติอายุฉนวนกระดาษจะยาวนาน 

แต่มกีระบวนการเร่งอายุงานใหส้ ัน้ลงอย่างมนียัส  าคญั โดยความรอ้น ออกซเิจน น า้  และผลิตภณัฑจ์ากการเกดิ

ออกซเิดชนั (oxidation products) ของน า้มนัหมอ้แปลง ผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีสะสมอยู่ในกระดาษเมือ่เวลาผา่นไป  

ฉนวนกระดาษจะดกัจบัและสะสมผลิตภณัฑ์ทีเ่สื่อมตามอายุงานของน า้มนัหมอ้แปลง ท  าหนา้ทีเ่ป็น    

ตวักรองส  าหรบัน า้มนั การเปลี่ยนน า้มนัในหมอ้แปลงไมไ่ดเ้ป็นวิธีแกป้ญัหาทีส่มบูรณ ์ทนัททีีห่มอ้แปลงเต็มไปดว้ย

น า้มนัใหม่ สิ่งปนเป้ือนที่สะสมจากฉนวนเซลลูโลสจะถูกล า้งและละลายลงในน า้มนัอีก สารปนเป้ือนเหล่าน้ี         

เร่งปฏกิิริยาออกซเิดชนัของน า้มนั ก่อตวัเป็นคราบใหมใ่นฉนวนกระดาษ และจะท  าเป็นวฐัจกัร ซ  า้แลว้ซ  า้อกี ดงันัน้

การยืดอายุของหมอ้แปลงโดยการเปลี่ยนน า้มนัจึงไมใ่ช่วิธีแกป้ญัหาทีต่รงจุดทีสุ่ด  

การ Regeneration โดยการน าน า้มนัออกจากหมอ้แปลง ท  าการฟ้ืนฟู และส่งกลบัเขา้ไปในถงัหมอ้แปลง

อกีครัง้ ผลลพัธสุ์ดทา้ยนัน้คลา้ยคลึงกบัการเปลีย่นถ่ายน า้มนั แต่มตีน้ทุนทีล่ดลง ปญัหาสามารถแกไ้ขไดใ้นระดบั

หน่ึงระหว่างการ Overhaul หมอ้แปลง การลา้งกระดาษดว้ยน า้มนัสะอาดสามารถก าจัดสิ่งปนเป้ือนไดม้าก    

อย่างไรก็ตาม ผลิตภณัฑอ์อกซเิดชนัทีส่ะสมอยู่ในกระดาษนัน้ยงัคงยากทีจ่ะเอาออก การใชส้ารแบบพเิศษบางอยา่ง

ลา้งช่วยได ้แต่สิ่งเหล่าน้ีมค่ีาใชจ่้ายสูงและท  าใหก้ระบวนการยาวนานขึ้น  

 



อุปกรณ์การฟ้ืนฟูน า้มนัแบบ on-line 

มวีิธีการหน่ึงทีจ่ดัการกบัปญัหาขา้งตน้ดว้ยวิธีทีคุ่ม้ค่า หน่ึงในความแตกต่างของระบบทีม่ปีระสิทธิภาพ

สูงเหล่าน้ี คือ ท  าการฟ้ืนฟูน า้มนัในขณะหมอ้แปลงใชง้าน ความสามารถน้ีเป็นทางออกทีด่สี  าหรบัปญัหาการรกัษา

ฉนวนกระดาษ การท  างานเร่ิมตน้ดว้ยการเชื่อมต่อเคร่ือง Regeneration กบัหมอ้แปลงไฟฟ้า น า้มนัจากหมอ้แปลง

ผ่านเขา้สู่กระบวนการ Regenerate และ Degassing  หลงัจากนัน้น า้มนัจะกลบัเขา้ไปในหมอ้แปลง ท  าซ  า้หลายๆ

รอบ น า้มนัทีผ่่านการฟ้ืนฟูจะท  าหนา้ทีล่า้งผลิตภณัฑอ์อกซเิดชนัจากฉนวนกระดาษ กระบวนการท  าความสะอาดน้ี

จะท  างานดว้ยอตัราการไหลเวียนทีสู่ง ความรอ้น และการส ัน่ของหมอ้แปลงไฟฟ้าขณะใชง้าน เมือ่สารปนเป้ือนถูก

ปล่อยออกมาจากกระดาษเขา้ไปในน า้มนัและถูกดูดซบัโดย absorbent น า้มนัถูก Regenerated และ Degassed 

ท  าใหส้ามารถฟ้ืนฟูและน า้มนัหมอ้แปลงสะอาดขึ้น ในเวลาเดยีวกนั ก็ท  าความสะอาดฉนวนกระดาษหมอ้แปลงดว้ย  

ระบบน้ีมขีอ้ดดีงัต่อไปน้ี 

- ยืดอายุการใชง้านของหมอ้แปลง (ก าจดัน า้ในฉนวนเซลลโูลส) 

- ท  าความสะอาดฉนวนเซลลูโลส หยุดการสลายตวัทีไ่มก่ลบัคืนทีเ่กิดจากผลิตภณัฑอ์อกซเิดชนัและ 

สารปนเป้ือนอืน่ ๆ  

- หมอ้แปลงไฟฟ้าสามารถท  างานไดต้ามปกติอย่างต่อเน่ือง 

- แผ่นดูดซบั fuller earth สามารถ reactivated และน ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้โดยไมต่อ้งกงัวลเร่ือง

สิ่งแวดลอ้ม 

- การสูญเสียน า้มนัในกระบวนการ Regeneration จะนอ้ยมาก 

- การฟ้ืนฟูน า้มนัและการรกัษาฉนวนกระดาษจะท  าในเวลาเดยีวกนั 

 

 

 

 

 



TSS (Transformer Safety System)  

อปุกรณ์ส  าหรบัตรวจสอบระดบัน า้มนัในหมอ้แปลงไฟฟ้าในระหว่างการบ  ารุงรกัษาน า้มนั (degassing, 

oil purification ฯลฯ) แบบ on-line อปุกรณ์น้ีเชื่อมต่อกบัวาลบ์นและล่างของหมอ้แปลง และมวีาลว์อตัโนมติั   

ในกรณีทีม่สีถานการณฉุ์กเฉิน เช่น การรัว่ไหลของน า้มนั วาลว์จะถกูตดัการเชื่อมต่อออกจากหมอ้แปลงไฟฟ้า 

นอกจากน้ีระบบเชื่อมต่อทีป่ลอดภยั ยงัมเีซน็เซอรร์ะดบัน า้มนัในถงัหมอ้แปลง สามารถตัง้ค่าส  าหรบั

พารามเิตอรบ์นและล่าง เมือ่น า้มนัมค่ีาเกินหรือต า่กว่าค่าที่ป้อน เซน็เซอรจ์ะออกค าส ัง่ปิดการท  างานของเค ร่ือง 

Regeneration 

TSS ติดตั้งวาลว์ระบายอากาศ (air-relief valve) ก  าจัดอากาศ ซึ่งบางครั้งก็เขา้ไปในท่อที่เชื่อมต่อ      

เพือ่ป้องกนัสญัญาณเตือนผิดพลาดของระบบการถ่ายทอดก๊าซ (buchholz relay) 

ปญัหาสิ่งแวดลอ้มก าลงักลายเป็นความกงัวลทีเ่ร่งดว่นมากขึ้นส  าหรบังานดา้นอตุสาหกรรม โดยท ัว่ไป  

นักลงทุนมีแนวโนม้ที่จะเขา้ร่วมในโครงการการผลิต “สีเขียว ” และกลับมาเป็นมิตรกับสิ่งแว ดล ้อม                

เคร่ือง Regeneration (GLOBECORE CMM-R) สรา้งขึ้ นโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม เพราะตัวดูดซบัที่ใชใ้น

กระบวนการฟ้ืนฟูน า้มนั สามารถ reactive ไดห้ลายครัง้ก่อนทีจ่ะหมดอายุในทีสุ่ดและจะถูกทิ้งเป็นขยะสะอาด 

แน่นอนว่าการ Reactivation จะช่วยประหยัดเงินที่จะใชใ้นการซื้อตัวดูดซบัใหม่ทุกครั้งที่อิ่มตัว นอกจากน้ี        

ยงัไมจ่  าเป็นตอ้งซื้อน า้มนัทดแทนใหม่อกีดว้ย อายุการใชง้านของหมอ้แปลงเพิม่ขึ้นมากถึง 20 ถึง 30 ปี ซึง่ช่วย

ปรับปรุงความสมดุลดา้นสิ่งแวดลอ้มของเทคโนโลยีด  าเนินงานโดยไม่มีการปล่อยมลพิษที่เป็นอนัตรายต่อ

สิ่งแวดลอ้มและใชพ้ลงังานอย่างมปีระสิทธภิาพเพือ่ลดตน้ทุนการด  าเนินงาน 

 

 

 

 

 



เคร่ือง Regeneration (GLOBECORE CMM-R) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างในการฟ้ืนฟู (Regeneration) น า้มนัหมอ้แปลงแบบ off-line  

ณ บริษทั เอสโซ่ (ประเทศไทย) จ ากดั จ.ชลบุรี เมือ่ปลายเดือนกนัยายน 2562 

 

 

 

 



ตัวอย่างในการฟ้ืนฟู (Regeneration) น า้มนัหมอ้แปลงแบบ off-line 

 

 

Coming Soon ปลายปี 2562 กระบวนการฟ้ืนฟ ู(Regeneration)  

น ้ามนัหมอ้แปลงแบบ on-line จะพรอ้มใหบ้ริการ  


