การเลือกใช้วิธกี ารป้ องกันและบรรเทาปัญหา Corrosive sulfur
ปัญหา Corrosive Sulfur ได้เข้ามามีบทบาทต่อหม ้อแปลงไฟฟ้ าและได้รบั ความสนใจในระดับ นานาชาติ
เนื่ องจากมีห ม อ้ แปลงไฟฟ้ าเกิ ด ความเสี ย หาย ขณะที่ อยู่ ใ นสภาวะการใช้ง านปกติ โดยไม่ ม ีส ัญ ญาณเตื อนผ่า น
การตรวจวัด Dissolved Gas Analysis (DGA) ซึ่งปัญ หา Corrosive Sulfur นัน้ ไม่ได้มสี าเหตุ ม าจากสารประกอบ
ซัล เฟอร์ทุ กชนิ ดในน า้ มัน หม อ้ แปลง มีเพี ย งบางชนิด เท่ านั้น ที่ไ วต่ อการเกิ ด ปฏิกิ ริย า ผลกระทบเบื้องต้น ของปัญ หา
Corrosive Sulfur คื อ เกิด copper sulfides (Cu2S) บนพื้ นผิวทองแดงที่ เป็ น ตัว นาไฟฟ้ า และไปเกาะอยู่บ นกระดาษ
ฉนวน ซึง่ สาเหตุน้ นี าไปสู ่ความเสียหายแก่หม ้อแปลงไฟฟ้ า

อุปกรณ์กลุ่มเสี่ยง
อุ ป ก รณ์ ที่ อยู่ ใ นก ลุ่ ม เสี่ ย ง นอ ก จาก Power transformers, Shunt Reactors, HVDC แล ้ ว
จากการศึก ษาของคณะท างาน (working group) ต่ า ง ๆ เช่ น DOBLE, CIGRE ,ABB แนะน าให้พิ จ ารณาอุป กรณ์
ดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์ที่ผลิตตัง้ แต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบนั
2. Sealed units (gas blanketed, sealed conservators, etc)
3. อุปกรณ์ซงึ่ ทางานที่อณุ หภูมสิ ู งๆตลอดเวลา เช่น generator step up units
4. นา้ มันไม่ผา่ นการทดสอบ ASTM D1275B และ CCD (Cover Corrosion and Deposition)
5. ระดับแรงดันสู งกว่า 35 kV เช่น สู งกว่าระดับ distribution voltage
6. Kraft paper ที่ไม่ได้ enameled หรือเคลือบ varnish ที่ขดลวดทองแดง
7. อุปกรณ์ที่เกิดปัญหาจากการออกแบบ เช่น เกิด localized overheating, high stresses

วิ ธี การป้ องกันและบรรเทาปัญหา
กรณี พบว่าน า้ มัน ไม่ผ ่านการทดสอบ Corrosive sulfur (ASTM D1275-Copper) คื ออยู่ในระดับ 4a 4b (corrosion) ซึ่ง อาจจะก่ อให้เ กิ ด ปัญ หา Copper sulfide จึ ง มีวิ ธี ใ นก ารป้ องกัน และบรรเทาปัญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น
ดังต่อไปนี้
การเติ ม สาร Passivator เป็ น วิธี ที่ท าได้ง่ าย สะดวก ประหยัดและในขณะนี้ย ังไม่พ บผลข้า งเคี ย ง
ซึง่ สารที่นิยมใช้ คือ Benzotrizol (BTA) และ Irgamet 39 ซึ่งเป็ นชื่ อทางการค้าจาก CIBA โดยสาร Passivator นี้ย ัง
มีอกี หลายแบบและหลายยี่หอ้ ขึ้นอยู่กบั ผู ้ผลิต
การกาจัดสารประกอบ Corrosive sulfur เช่น Dibenzyl disulfide (DBDS) ในน า้ มัน จากงานวิ จ ัย
พบว่า เป็ นต้นเหตุที่ทาให้เกิดปญหา Corrosive sulfur
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รู ป ที่ 1 แสดงโครงสร้างสารประกอบ Dibenzyl disulfide (DBDS)
การเปลี่ ย นน า้ มัน จะรวมทัง้ การเปลี่ยนนา้ มันบางส่ วนและการเปลี่ยนนา้ มันทัง้ หมด ในวิธีน้ จี ะมีค่าใช้จ่า ย
สู ง และในการเปลี่ ยนน า้ มัน บางส่วนไม่ได้ช่วยให้ Corrosive sulfur หายไปแต่เป็ นการเจือจางเท่านั้นและนา้ มันอาจจะ
ยังคงเกิ ด corrosive อยู่ เนื่ องจากถา้ เติมน า้ มันที่ corrosive เพี ยง 2-3% ลงในนา้ มันที่ ไม่ corrosive ก็ สามารท าให้
นา้ มันนัน้ เกิด corrosive ได้
การปรับปรุงสภาวะในการใช้งาน เป็ นการควบคุมอุณหภูมแิ ละโหลดในการใช้งาน เนื่องจากอุณ หภูม ิเ ป็ น
ปัจจัยหนึ่งที่เร่งอัตราการฟอร์มตัวของ Cu2S และเมือ่ หม ้อแปลงรับโหลดหนักจะส่ง ผลให้อณุ หภูมใิ นการใช้งานสู งขึ้น

ข้อแนะนาในการดาเนิ นการ
ทดสอบ Corrosive sulfur ตามมาตรฐาน ASTM D1275 (copper) สามารถพิจารณาได้ดงั นี้
1. ผลทดสอบพบค่าอยู่ในเกณฑ์ non corrosion (1a-3b) สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2. ผลทดสอบพบค่าอยู่ในเกณฑ์ corrosion (4a-4c) สมควรทดสอบ Dibenzyl Disulfide (DBDS)
เพิ่มเติม และพิจารณาผล ดังนี้
- ค่าอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด (น้อยกว่า 10 mg/kg) สามารถใช้งานได้
- ค่าสู งกว่าเกณฑ์ที่กาหนด สมควรเลือกวิธีบรรเทาปัญหาจากข้อมูลในข้างต้น

สรุ ป
จากวิ ธี ก ารป้ องกันและบรรเทาปัญ หาที่ ก ล่า วมาข้างต้น การเติ ม สาร Passivator (Irgamet 39) เป็ น
วิธีการที่ป้องกันการเกิ ดปัญ หา copper sulfide เบื้องต้น ทาได้ง่าย สะดวก ประหยัด และไม่ตอ้ งดับไฟ และไม่เ กิดผล
ข้างเคีย งกับอุป กรณ์ แต่ในระยะเวลานาน ๆ ยังไม่ทราบว่าจะเกิ ดผลข้างเคีย งหรือไม่ จึงควรเลือกเติมเฉพาะลูก ที่อยู่ใ น
กลุ่ ม เสี่ ย งและมีแ นวโน้ม เท่ านั้น การเติ มสาร Passivator ไม่ได้เป็ น การรับประกัน ว่ าจะไม่เกิ ด ความเสี ย หายขึ้ น
เนื่องจากมีบ ทความเกี่ย วกับ ความเสีย หายของ Shunt Reactor ที่ บราซิล ทั้งที่ ม ีการเติ มสาร Passivator โดยมีการ
อธิบายว่ านา้ มัน ในอุปกรณ์เหล่ านัน้ ได้รบั การเติมสาร Passivator ที่สายเกินไป เนื่องจากที่ก ระดาษมี Cu2S ไปสะสมอยู่
ก่อนแลว้ ดัง นัน้ การดู ดซับ สาร Passivator จากน า้ มัน ไปสู ่ ขดลวดจึงไม่มผี ล การแกไ้ ขปัญหาควรจะแก ท้ ี่ตน้ เหตุ โดย
การกาจัดสารประกอบซัลเฟอร์ในนา้ มัน (DBDS) ที่ก่อให้เกิดปัญหา copper sulfide

