
การเลือกใชว้ิธกีารป้องกนัและบรรเทาปญัหา Corrosive sulfur 

 

ปญัหา Corrosive Sulfur ไดเ้ขา้มามบีทบาทต่อหมอ้แปลงไฟฟ้าและไดร้บัความสนใจในระดบันานาชาติ 

เน่ืองจากมีหมอ้แปลงไฟฟ้าเกิ ดความเสียหาย ขณะท่ีอยู่ในสภาวะการใชง้านปกติโดยไม่มีส ัญญาณ เตือนผ่าน           

การตรวจว ัด Dissolved Gas Analysis (DGA) ซึ่งปัญหา Corrosive Sulfur นัน้ไม่ไดม้สีาเหตุมาจากสารประกอบ

ซลัเฟอร์ทุกชนิดในน า้มนัหมอ้แปลง มีเพียงบางชนิดเท่านั้นท่ีไวต่อการเกิดปฏิกิ ริยา ผลกระทบเบื้องตน้ของปัญหา 

Corrosive Sulfur คือ เกิด copper sulfides (Cu2S) บนพื้ นผิวทองแดงท่ีเป็นตวัน าไฟฟ้าและไปเกาะอยู่บนกระดาษ

ฉนวน ซึง่สาเหตุน้ีน าไปสู่ความเสียหายแก่หมอ้แปลงไฟฟ้า  

 

อุปกรณ์กลุ่มเสี่ยง   

อุปก รณ์ ท่ี อยู่ ใ นก ลุ่ ม เสี่ ย ง  นอ ก จ าก  Power transformers, Shunt Reactors, HVDC แล ้ว         

จากการศึกษาของคณะท างาน (working group) ต่าง ๆ เช่น DOBLE, CIGRE ,ABB แนะน าใหพ้ิจารณาอุปกรณ์

ดงัต่อไปน้ี 

1. อปุกรณท่ี์ผลิตตัง้แต่ปี 1999 จนถึงปจัจุบนั 

2. Sealed units (gas blanketed, sealed conservators, etc) 

3. อปุกรณซ์ึง่ท  างานท่ีอณุหภมูสูิงๆตลอดเวลา เช่น generator step up units 

4. น า้มนัไมผ่า่นการทดสอบ ASTM D1275B และ CCD (Cover Corrosion and Deposition) 

5. ระดบัแรงดนัสูงกว่า 35 kV เช่น สูงกว่าระดบั distribution voltage 

6. Kraft paper ท่ีไมไ่ด ้enameled หรือเคลือบ varnish ท่ีขดลวดทองแดง  

7. อปุกรณท่ี์เกิดปญัหาจากการออกแบบ เช่น เกิด localized overheating, high stresses 

 

วิธีการป้องกนัและบรรเทาปญัหา 

กรณีพบว่าน า้มนัไมผ่่านการทดสอบ Corrosive sulfur (ASTM D1275-Copper) คืออยู่ในระดับ 4a - 

4b (corrosion) ซึ่งอาจจะก่ อใหเ้กิดปัญหา Copper sulfide จึงมีวิธีในก ารป้องก ันและบรรเทาปัญหาท่ีเกิดขึ้ น 

ดงัต่อไปน้ี 

การเติมสาร Passivator เ ป็นวิธี ท่ีท  าไดง้่าย สะดวก ประหย ัดและในขณะน้ีย ังไมพ่บผลขา้งเคียง        

ซึง่สารท่ีนิยมใช ้คือ Benzotrizol (BTA) และ Irgamet 39 ซึ่งเป็นชื่อทางการคา้จาก CIBA โดยสาร Passivator น้ีย ัง

มอีกีหลายแบบและหลายยี่หอ้ขึ้นอยู่กบัผูผ้ลิต  

 

การก  าจดัสารประกอบ Corrosive sulfur เช่น  Dibenzyl disulfide (DBDS) ในน า้มนั จากงานวิจ ัย

พบว่า เป็นตน้เหตุท่ีท าใหเ้กิดป ญหา Corrosive sulfur  
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รูปท่ี 1 แสดงโครงสรา้งสารประกอบ Dibenzyl disulfide (DBDS) 

 

การเปลี่ยนน า้มนั จะรวมทัง้การเปลี่ยนน า้มนับางส่วนและการเปลี่ยนน า้มนัทัง้หมด ในวิธีน้ีจะมค่ีาใชจ่้าย

สูง และในการเปลี่ยนน า้มนับางส่วนไมไ่ดช้่วยให ้Corrosive sulfur หายไปแต่เป็นการเจือจางเท่านั้นและน า้มนัอาจจะ

ยงัคงเกิด corrosive อยู่  เน่ืองจากถา้เ ติมน า้มนัท่ี corrosive เพียง 2-3% ลงในน า้มนัท่ีไม่ corrosive ก็สามารท าให ้

น า้มนันัน้เกิด corrosive ได ้

 

การปรบัปรุงสภาวะในการใชง้าน เป็นการควบคุมอณุหภมูแิละโหลดในการใชง้าน เน่ืองจากอุณหภูมิเ ป็น

ปจัจยัหน่ึงท่ีเร่งอตัราการฟอรม์ตวัของ Cu2S และเมือ่หมอ้แปลงรบัโหลดหนกัจะส่งผลใหอ้ณุหภมูใินการใชง้านสูงขึ้น 

 

ขอ้แนะน าในการด  าเนินการ 

ทดสอบ Corrosive sulfur ตามมาตรฐาน ASTM D1275 (copper) สามารถพิจารณาไดด้งัน้ี  

1. ผลทดสอบพบค่าอยู่ในเกณฑ ์ non corrosion (1a-3b) สามารถใชง้านไดต้ามปกติ 

2. ผลทดสอบพบค่าอยู่ในเกณฑ ์ corrosion (4a-4c) สมควรทดสอบ Dibenzyl Disulfide (DBDS) 

เพิ่มเติม และพิจารณาผล ดงัน้ี 

- ค่าอยู่ในเกณฑท่ี์ก  าหนด (นอ้ยกว่า 10 mg/kg) สามารถใชง้านได ้  

- ค่าสูงกว่าเกณฑท่ี์ก  าหนด สมควรเลือกวิธีบรรเทาปญัหาจากขอ้มลูในขา้งตน้ 

 

สรุป 

จากวิธีการป้องก ันและบรรเทาปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การเติมสาร Passivator (Irgamet 39) เ ป็น

วิธีการท่ีป้องกนัการเกิดปญัหา copper sulfide เบื้องตน้ ท าไดง้่าย สะดวก ประหยดัและไมต่อ้งดบัไฟ และไมเ่กิดผล

ขา้งเคียงกบัอปุกรณ ์แต่ในระยะเวลานาน ๆ ยงัไมท่ราบว่าจะเกิดผลขา้งเคียงหรือไม่ จึงควรเลือกเติมเฉพาะลูกท่ีอยู่ใน

กลุ่มเสี่ยงและมแีนวโนม้เท่านั้น การเติมสาร  Passivator  ไม่ไดเ้ป็นการรับประก ันว่าจะไม่เกิดความเสียหายขึ้ น 

เน่ืองจากมบีทความเกี่ยวก ับความเสียหายของ Shunt Reactor ท่ีบราซิล ทั้งท่ีมีการเติมสาร Passivator โดยมีการ

อธิบายว่าน า้มนัในอปุกรณเ์หล่านัน้ไดร้บัการเติมสาร Passivator ท่ีสายเกินไป เน่ืองจากท่ีกระดาษม ีCu2S ไปสะสมอยู่

ก่อนแลว้ ดงันัน้การดูดซบัสาร Passivator จากน า้มนัไปสู่ขดลวดจึงไม่มผีล การแกไ้ขปญัหาควรจะแกท่ี้ตน้เหตุ โดย

การก  าจดัสารประกอบซลัเฟอรใ์นน า้มนั (DBDS) ท่ีก่อใหเ้กิดปญัหา copper sulfide  


