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การศึกษาและวิเคราะห์ สภาพนา้ มันหม้ อแปลงในห้ อง OLTC
โดยวิธี Duval Triangle ร่ วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จุฑาทิพย์ แหมา 1* และ รัตนากร ผดุงถิ่น 2
บทคัดย่อ
ในงานวิจยั นี้ นาเสนอการวิเคราะห์ สภาพน้ ามันหม้อแปลงในห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่ วมกับ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยนาประวัติผลการทดสอบสภาพน้ ามันในห้อง OLTC ของหม้อแปลงระดับแรงดัน 115/22kV
50MVA เป็ นตัวอย่างในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการประเมินสภาพ ในการบันทึกข้อมูลที่
สะดวกและเป็ นระบบ ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการประเมินสภาพน้ ามันในห้อง OLTC ขั้นตอนในการประเมินสภาพน้ ามัน
หม้อแปลงในห้อง OLTC ในการวิเคราะห์ก๊าซในน้ ามัน โดยวิธี Duval Triangle สามารถที่จะชี้ขอ้ บกพร่ อง, สภาพความ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นใน OLTC ได้ ซึ่ งค่าก๊าซต่างๆ ที่นามาใช้เพื่อระบุความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับ OLTC ก๊าซทั้งสามตัวจะถูก
นามาพล๊อตจุดในสามเหลี่ยมที่ถูกแยกออกเป็ นโซนต่างๆ ของความผิดพลาด ซึ่ งสามารถช่วยในการวางแผนการบารุ งรักษา
ที่เหมาะสม อย่างมีประสิ ทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลในด้านความน่าเชื่อถือของระบบสูงขึ้นและช่วยยืดอายุการใช้งานนานขึ้น

คาสาคัญ : การประเมินสภาพ, หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง, อุปกรณ์ปรับแรงดันสาหรับหม้อแปลงไฟฟ้ าขณะจ่ายโหลด
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Study and Analysis Condition Assessment of Power Transformer
OLTC by Duval Triangle Method via IT Support
Juthathip Haema1* and Rattanakorn Phadungthin2
Abstract
This paper present to study and analysis condition assessment of power transformer OLTC by Duval Triangle
method via IT support. The historical test results of the dissolved gas analysis in the OLTC of power transformers rated
115/22 kV 50 MVA is analyzed as an example. To record the data conveniently and systematically as well as to encounter
less time-consuming for the condition evaluation, IT support is required in this work. The recorded data with the quantity
of combustible gases produced in the insulating oil of OLTC is analyzed by dissolved gas analysis, which is Duval
triangle then applied to specify any faults occurring in the OLTC. Three combustible gases are plotted as a coordinated
point into the triangle that is separated into several zones of specific faults. Finally, the known condition can be used to
plan appropriate maintenance effectively in the utility. This results in higher system reliability and longer useful lifetime
of the OLTC.

Keywords: Condition evaluation, power transformer, On Load Tap Changer

1

Department of Electrical Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of North Bangkok.
Department of Electronics Engineering Technology, College of Industrial Technology, King Mongkut’s University of North Bangkok.
*
E-mail: jhm.kmutnb@gmail.com Received 26 July 2012, Accepted 16 May 2013
2

108

บทความวิจยั

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิ งหาคม 2556
The Journal of Industrial Technology, Vol. 9, No. 2 May – August 2013

1. บทนา

จากการศึ ก ษาความเสี ย หายของหม้อ แปลงไฟฟ้ า
115/22 kV 50MVA ในประเทศไทย [2], [3], [4] จะพบว่า
OLTC เกิดความเสี ยหายสู งถึง 34%, อุปกรณ์ภายในตัวหม้อ
แปลง เช่น ขดลวด, แกนเหล็ก เกิดความเสี ยหาย 23%, บุช
ชิ่งเกิ ดความเสี ยหาย 20%, อุปกรณ์อื่นๆ เกิ ดความเสี ยหาย
14% และแท็งค์ 9% ตามลาดับ แสดงดังรู ปที่ 2 ซึ่ งสาเหตุ
ส่ วนใหญ่เกิ ดจากการรั่วซึ มของห้อง OLTC, การปนเปื้ อน
ในน้ ามัน เป็ นต้น ดัง นั้ นในการบ ารุ ง รั ก ษา OLTC จึ ง มี
ความส าคั ญ และเป็ นที่ น่ าสนใจทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ

หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลังเป็ นอุปกรณ์ ที่ มีความสาคัญใน
ระบบ ซึ่งทาหน้าที่ปรับระดับแรงดันให้สูงหรื อต่าตามความ
ต้อ งการของระบบไฟฟ้ า และยัง เป็ นอุ ปกรณ์ ที่ มีร าคาสู ง
หม้อแปลงไฟฟ้ าโดยทัว่ ๆ ไป มีอายุประมาณ 25-30 ปี ทั้งนี้
ทั้ งนั้ นขึ้ นอยู่ กั บ การใช้ ง าน, สถานที่ ติ ด ตั้ งและการ
บารุ งรักษา
อุปกรณ์ ปรั บแรงดันสาหรั บหม้อแปลงไฟฟ้ าขณะจ่ าย
โหลด(On Load Tap Changer; OLTC) เป็ นส่ วนประกอบ
หนึ่งที่มีความสาคัญในหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง ซึ่ ง OLTC ถูก
นามาติ ดตั้งในหม้อแปลงเพื่อ ปรั บระดับ แรงดันขณะจ่ า ย
โหลด จากผลการสารวจขององค์การ CIGRE (International
Conference on Lange High Voltage Electric System) [1]
ซึ่ ง เป็ นองค์ก ารระหว่า งประเทศทางด้า นระบบไฟฟ้ า มี
สานักกลางอยูท่ ี่กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ได้ทาการสารวจ
เกี่ ยวกับความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้ นในหม้อแปลงไฟฟ้ า พบว่า
ความเสี ยหายที่ เกิ ดขึ้นกับหม้อแปลงไฟฟ้ า ส่ วนใหญ่ความ
เสี ยหายที่ พบบ่อยครั้งและมากกว่าอุปกรณ์อื่นๆ คือ OLTC
ซึ่ ง เกิ ด ความเสี ย หายมากถึ ง 40%,อุ ป กรณ์ ภายในตัวหม้อ
แปลง เช่น ขดลวด, แกนเหล็ก เกิดความเสี ยหาย 35%, บุช
ชิ่งเกิดความเสี ยหาย 14%, แท็งค์เกิดความเสี ยหาย 6% และ
อุปกรณ์อื่นๆ 5% ตามลาดับ แสดงดังรู ปที่ 1
Tank, 6%
Bushing, 14%

Accessaries,
14%
Tank, 9%

OLTC, 34%

Bushing, 20%
Winding&Core,
23%

รู ปที่ 2 แสดงเปอร์เซ็นต์ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในหม้อแปลง
ไฟฟ้ า 115/22kV 50MVA ในประเทศไทย
การประเมินสภาพภายในห้อง OLTC มีการวิเคราะห์ท้ งั
ทางด้านการทดสอบทางไฟฟ้ าและการทดสอบทางด้าน
น้ ามัน ซึ่ งโดยปกติการทดสอบทางด้านไฟฟ้ าจะมีวาระการ
ทดสอบทุกๆ 6 ปี ส่ วนการทดสอบทางด้านน้ ามันจะมีวาระ
การทดสอบทุกๆ 6 เดื อน หรื อ 1 ปี ซึ่ งการทดสอบทั้ง 2 วิธี
จะบอกถึง ข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องในการจาแนกสภาพปกติ
หรื อผิดปกติภายในห้อง OLTC
ในงานวิจัยศึ กษาและวิเคราะห์ สภาพน้ ามันหม้อแปลง
ในห้ อ ง OLTC จากผลการทดสอบด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาหรั บ วิธี Duval Triangle เนื่ อ งจากการ
ทดสอบวิธีน้ ี สามารถทานายความผิดปกติหรื อความเสี ยหาย

Accessaries, 5%

OLTC, 40%

Winding&Core,
35%

รู ปที่ 1 แสดงผลสารวจขององค์การ CIGRE เปอร์ เซ็นต์
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงไฟฟ้ า
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ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นกับ OLTC
ทัน ท่ ว งที จึ ง น าโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ม าช่ ว ยในการ
วิเคราะห์ เพื่อป้ องกันการเกิดความผิดปกติน้ นั ได้ทนั ท่วงที
และเป็ นแนวทางในการวางแผนสาหรับการบารุ งรักษา อีก
ทั้ง ยัง สามารถช่ ว ยยื ด อายุก ารใช้ง านของ OLTC ให้ มี
ประสิ ทธิภาพในการทางานสูงสุด

2.1.1 Selector-type OLTC
Selector-type ประกอบด้วย Selector และ Diverter
switch อยูใ่ นส่ วนประกอบเดียวกัน แสดงดังรู ปที่ 3 ซึ่ งการ
ประยุกต์ใ ช้ง านถู ก จ ากัด ให้ ใ ช้กับ หม้อ แปลงก าลัง ขนาด
กลาง เพราะแบบ Selector-type มีส่วนประกอบเดียวกัน จึง
ทาให้เกิดการปนเปื้ อนในน้ ามันได้ง่าย ด้วยเหตุน้ ี Selectortype OLTC จึงมีราคาถูกกว่าแบบ Diverter-type OLTC

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
OLTC ถูกนามาติดตั้งในหม้อแปลงไฟฟ้ ากาลัง เพื่อปรับ
ระดับแรงดันขณะจ่ ายโหลด ซึ่ ง OLTC ใช้ในการปรั บ
จานวนรอบของขดลวดหม้อแปลง โดยปกติ เพื่อให้แรงดัน
คงที่อยูท่ างด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง และจ่ายไปยังโหลด
ตามต้องการ
Tap Changer ภายใต้มาตรฐาน IEC และมาตรฐาน IEEE
มีความต่างกันในภาษาที่ใช้ [5] แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งใน
งานวิจยั นี้ใช้ตามมาตรฐานของ IEC
รู ปที่ 3 แสดง Selector-type OLTC
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบ Tap Changer ระหว่าง IEC
และ IEEE
Standard

IEC

IEEE

Designation

OLTC

LTC

Selector
Tap Selection and
switches
Acing Control Methods Diverter
switches
Current Limiting
Mainly
Method
resistor type

2.1.2 Diverter-type OLTC
Diverter-type ประกอบด้วยส่ วนของ Selector และ
Diverter switch แยกออกจากกัน แสดงดัง รู ป ที่ 4 เพื่ อ
หลี ก เลี่ ย งการปนเปื้ อนของน้ ามั น และยัง ง่ า ยต่ อ การ
บารุ งรักษา จึงเป็ นที่นิยมใช้งาน

Arcing tap
switches
Arcing switch
Resistor and
reactor type

2.1 ลักษณะพืน้ ฐานของ OLTC
อุปกรณ์ ปรั บแรงดันสาหรั บหม้อแปลงไฟฟ้ าขณะจ่ าย
โหลด(OLTC) [6], [7] แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ แบบ
Selector-type OLTC และ Diverter-type OLTC

รู ปที่ 4 แสดง Diverter-type OLTC
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2.2 หลักการวิเคราะห์
สาหรับการทดสอบทางด้านน้ ามันภายในห้อง OLTC
แบ่งการทดสอบออกเป็ น 2 ประเภทดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์คุณภาพน้ ามัน (OLTC Oil Quality)
การวิเคราะห์การทดสอบวิธีน้ ี ประกอบด้วยการทดสอบ
แรงดันเบรกดาวน์ (Dielectric Strength), การทดสอบ
ปริ มาณน้ าในน้ ามัน (Water Content), การทดสอบค่าสี ของ
น้ ามัน (Color)
2.2.2 การวิเคราะห์ก๊าซที่ เจื อปนในน้ ามัน (Dissolved
Gas Analysis; DGA)
การวิเคราะห์การทดสอบวิธีน้ ี เป็ นที่ยอมรับและนิ ยมกัน
อย่างกว้างขวาง เพราะมีความแม่นยาและเชื่ อถือได้ ซึ่ งการ
วิเคราะห์การทดสอบประกอบด้วย การทดสอบวิธี Key gas
การทดสอบวิธี Ratio การทดสอบวิธี Duval Triangle [8, 9]
งานวิจยั นี้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพน้ ามันหม้อแปลงใน
ห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่ วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็ นวิธีหนึ่ งที่สามารถสื่ อถึงสภาพของหม้อ
แปลงไฟฟ้ าได้ อีกทั้งยังตรวจจับความผิดปกติเริ่ มแรกของ
หม้อ แปลงไฟฟ้ าได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ถู ก ต้อ ง และ
แม่นยาสูง [10]
วิธี Duval Triangle จะใช้ก๊าซเพียง 3 ตัวในการวิเคราะห์
ผลการทดสอบ คือ อะเซทิ ลีน (Acetylene: C2H2) บอกถึง
การอาร์ ค , เอทิ ลีน (Ethylene: C2H4) บอกถึงความร้อนที่
เกิดขึ้น มีเทน (Methane: CH4) บอกถึงการเกิดประกายไฟ
ซึ่ งก๊าซทั้ง 3 ตัวจะบ่งบอกถึงสภาพปกติหรื อผิดปกติน้ ามัน
ในห้อง OLTC ได้จากการคานวณดังสมการที่ (1) - (3) เพื่อ
นาไปพล็อตจุดบนสามเหลี่ยม ซึ่งแสดงดังรู ปที่ 5

%C 2 H 2 

100x
x yz

(1)

%C 2 H 4 

100y
x yz

(2)

%CH 4 

100z
x yz

(3)

หมายเหตุ x = อะเซทิลีน (C2H2), y = เอทิลีน (C2H4), z = มีเทน (CH4)

จากรู ปสามเหลี่ยม OLTC ประกอบด้วย 6 โซน ซึ่งในแต่
ละโซนจะบ่งบอกถึงสภาพน้ ามันภายในห้อง OLTC แสดง
ดังตารางที่ 2 ซึ่ งโค๊ดของแต่ละโซนจะบ่งบอกสภาพน้ ามัน
ว่ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร มีสภาพผิดปกติหรื อไม่ ทาให้ทราบ
สภาพเบื้องต้นของน้ ามันหม้อแปลงภายในห้อง OLTC

รู ปที่ 5 แสดงสามเหลี่ยม OLTC
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ตามหลักความจริ ง คือต้องคาดคะเนว่าแกนหรื อจุดที่กาหนด
นั้นเหมาะสมหรื อไม่ ซึ่ งถ้าส่ วนนี้ คานวณไม่ดีเป็ นสิ่ งที่ยาก
ในการจะกลับมาแก้ไข แต่สามารถเรี ยกใช้หน้าที่ พิเศษ ใน
ภาษา PHP ในการสร้างกราฟ เพียงกาหนดจุด X และ Y ทั้ง
3 จุดให้เหมาะสม ก็จะได้กราฟออกมาในอัตราส่วนที่เท่ากัน

ตารางที่ 2 แสดงโค๊ดบ่งบอกสภาพน้ ามันภายในห้อง OLTC
Codes

Explanation

N

Normal Operation

T2

Severe thermal fault (300-700ºC), coking

T3

Severe thermal fault (above 700ºC), heavy
coking

X1

Abnormal arcing or thermal fault in progress

X3

Fault T3 or T2 in progress (mostly) with
light coking or increased resistance of
contacts. Or, severe arcing

D1

Abnormal Arcing

3.2 Data Classification
ในส่ วนนี้ เป็ นส่ วนหลังจากที่ ได้ขนาดของกราฟ และรู ้
ตาแหน่ง X, Y ของมุมทั้ง 3 แล้ว ต้องคานวณหาสเกลของ
แต่ละด้านของรู ปสามเหลี่ยม เพื่อนามาเป็ นมาตราส่ วนใน
การสร้างกราฟ
ส่ วนนี้ เป็ นส่ วนของข้อมูลที่ ค่อนข้างยากและซับซ้อน
เนื่ อ งจากต้อ งเก็ บรายละเอี ย ดทั้ง หมดของแต่ล ะสเกลบน
กราฟในแต่ละจุด โดยสเกลนั้นจะแบ่งสามเหลี่ยมแต่ละด้าน
เป็ นอัตราส่ วน 0 - 100 ทุกด้าน นั้นหมายความว่ามีจุดบน
กราฟ ที่ จะบอกตาแหน่ งของกราฟ ที่ ตอ้ งการแสดงผลนั้น
100 จุดบนสเกลซึ่งแต่ละจุด จะมีตาแหน่งชี้เฉพาะว่า จุดที่ 0
มีตาแหน่ง X, Y เท่าไร จุดที่ 50 มีตาแหน่ง X, Y เท่าไรเป็ น
ต้น ซึ่งจากการคานวณพื้นฐานนั้น ต้องมีจุดหรื อตาแหน่ง X,
Y เพื่อจัดเก็บข้อมูลนั้น 300 จุด รอบรู ปสามเหลี่ยม

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การศึ กษาและวิเคราะห์สภาพน้ ามันหม้อแปลงในห้อง
OLTC มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ การเก็ บ ข้อ มู ล อย่า งเป็ นระบบ
และแก้ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กับ OLTC ได้ทัน ท่ ว งที อี ก ทั้ง
สามารถพัฒนานาเอาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่มีอยูม่ าวิเคราะห์
ผ่านเว็บไซด์ (Web Application) ได้ ซึ่ งการดาเนิ นการวิจยั
แบ่งออกเป็ น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

3.3 Data Selection
ในส่ วนนี้ จะนาข้อมูลที่ได้ในแต่ละแกน มาทาการสร้าง
กลุ่มของข้อมูลเพื่อแบ่งเป็ นแกนทั้ง 3 แกนในรู ปสามเหลี่ยม
ซึ่ งข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าแล้ว ในข้า งต้น เป็ นส่ ว นส าคัญ ในการ
ออกแบบ ฐานข้อมูล ซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกเป็ น 3 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่ ม จะประกอบด้ ว ย แกนด้ า นใดด้ า นหนึ่ งของรู ป
สามเหลี่ยม ค่าของสเกล และตาแหน่ง X, Y ของแต่ละสเกล
นั้นๆ

3.1 Data Collection
สิ่ งสาคัญอันดับแรกในการออกแบบกราฟ เช่ น ขนาด
ของกราฟที่ ตอ้ งการแสดงผล ตาแหน่ งที่ ตอ้ งการวางกราฟ
และการวางแกนของกราฟทั้ง 3 จุด ซึ่ งเทคนิ คในการสร้าง
นั้น ใช้เว็บบราวเซอร์ในการแสดงผล โดยพื้นที่ที่ใช้กาหนด
กราฟคือ ตาแหน่ งจุด X และ Y ซึ่ งในการสร้ างกราฟรู ป
สามเหลี่ยม มีองค์ประกอบที่ สาคัญ คือต้องใช้แกนทั้งสาม
และจุดสามจุดในการเชื่อมกราฟเป็ นรู ปสามเหลี่ยม อีกส่วน
หนึ่งคือระยะห่างของแต่ละจุด ต้องใช้เทคนิคในการคานวณ
ที่ดี มิเช่นนั้นรู ปที่ออกมาจะไม่เป็ นรู ปสามเหลี่ยม ถ้าทางาน
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3.4 Database Management Program and Analysis
การพัฒนาโปรแกรมนั้น ส่ วนประกอบที่สาคัญหลังจาก
ที่ ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเรี ยบร้อยแล้ว แสดงโครงสร้าง
หลักการทางานพื้นฐานของโปรแกรม ดังรู ปที่ 6

Web
page

1
6

Server
(Apache)

2

การศึ กษาและวิเคราะห์สภาพของน้ ามันหม้อแปลงใน
ห้อง OLTC โดยวิธี Duval Triangle ร่ วมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ซึ่ งในการนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาช่วยใน
การวิเคราะห์น้ ี สามารถบันทึกผลการทดสอบ, แสดงผลการ
ทดสอบ และประเมินสภาพเบื้ องต้นของน้ ามันหม้อแปลง
ในห้อง OLTC ได้ ในเวลาอันสั้น แสดงดังรู ปที่ 7

PHP
Scribe

5
3

4
Client side

4. ผลการทดสอบและการวิเคราะห์

Server side

Database

รู ปที่ 6 แสดงหลักการทางานของเว็บเซิร์ฟเวอร์
จากรู ปที่ 6 แสดงให้เห็ นถึงหลักการทางานร่ วมกันของ
ไคลเอนต์-ไซด์ (Client side) และเซิ ร์ฟเวอร์ -ไซด์ (Server
side) ซึ่งการทางานของไคลเอนต์-ไซด์ สามารถที่จะทางาน
โดยการเปิ ดบราวเซอร์ (Browser) ขึ้นมาใช้งาน ในปั จจุบนั
บราวเซอร์ ที่ นิย มใช้กันคื อ Internet Explorer, Mozilla
Firefox และ Google Chrome.
การทางานของเซิ ร์ฟเวอร์ -ไซด์ หรื อบางที เรี ยกว่า เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ (Web server) คือโปรแกรมที่ทางานฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์
เพื่อรับคาสัง่ ตามการร้องขอจากไคลเอนต์-ไซด์ โดยผ่านทาง
บราวเซอร์ ต่างๆ และประมวลผลการทางานจากการร้องขอ
ดังกล่าว แล้วส่ งข้อมูลกลับไปยังไคลเอนต์-ไซด์ หรื อจะ
กล่าวได้ว่า เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ คือโปรแกรมที่คอยให้บริ การแก่
ไคลเอนต์ -ไซด์ ที่ ร้ อ งขอข้อ มู ล เข้า มาโดยผ่ า นทางเว็บ
บราวเซอร์ ซึ่ งเป็ นเว็บที่ เขียนด้วยเซิ ร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์
เช่น ASP PHP Perl และ .Net จะทางานได้ก็ตอ้ งมีเว็บ
เซิ ร์ฟเวอร์ เป็ นตัวประมวลผล และต้องมีตวั แปรภาษานั้นๆ
ในการทางานร่ วมกัน ในงานวิจยั นี้ ใช้ PHP ในการเขียน
โปรแกรม ซึ่ งเป็ นหัวใจหลักในการทางานของส่ วนต่างๆ
ทั้งในการประมวลผล การแสดงผลของกราฟ และการติดต่อ
กับฐานข้อมูล

รู ปที่ 7 แสดงโปรแกรมวิเคราะห์วธิ ี Duval Triangle
ในงานวิจยั เลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้ ากาลังระดับแรงดัน
115/22 kV 50MVA เป็ นตัวอย่างในการศึกษาและวิเคราะห์
ผลการทดสอบ เนื่ องจากการศึ กษาพบว่าหม้อแปลงไฟฟ้ า
กาลังระดับแรงดัน 115/22 kV 50 MVA มีความเสี ยหายเกิด
จาก OLTC สูงสุด
จากรู ปที่ 8 แสดงการวิเคราะห์สภาพน้ ามันหม้อแปลงใน
ห้อง OLTC ด้วยวิธี Duval Triangle ซึ่ งนาค่าก๊าซทั้งสามตัว
คือ อะเซทิลีน (C2H2) เอทิลีน (C2H4) มีเทน (CH4) มาใช้ใน
การวิเ คราะห์ เพื่อ ระบุ ค วามผิ ด พลาดที่ เกิ ดขึ้ น กับ OLTC
ก๊าซทั้งสามตัวจะถูกนามาพล๊อตจุดในสามเหลี่ยมที่ ถูกแยก
ออกเป็ นโซนต่างๆ ของความผิดพลาด จะเห็นว่าจุดที่พล๊อต
อยู่ในโซน X3 หมายความว่าค่าความต้านทานที่ หน้าคอน
แท็คของ OLTC มีค่าเพิ่มขึ้น อาจทาให้เกิดการอาร์ คภายใน
OLTC ได้
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รู ปที่ 8 แสดงการวิเคราะห์วธิ ี Duval Triangle

รู ปที่ 9 (ก) แสดงผลการวิเคราะห์วธิ ี Duval Triangle

จากรู ปที่ 9 (ก) แสดงผลการวิเคราะห์สภาพน้ ามันหม้อ
แปลงในห้อง OLTC บนสามเหลี่ยม Duval Triangle และรู ป
ที่ 9 (ข) แสดงตารางข้อมูลการวิเคราะห์ของ OLTC แต่ละ
ตัว พร้ อมทั้งแสดงโค๊ดบ่ งบอกสภาพน้ ามันหม้อแปลงใน
ห้อง OLTC ซึ่งเห็นได้วา่ หม้อแปลง SN XXX1 – SN XX12
อยู่ในโซน X1 หมายความว่า มี ความผิดปกติภายในห้อง
OLTC หรื ออาจจะเกิดฟอร์ ทภายใน OLTC ในระดับต่อไป,
หม้อแปลง SN XX13 – XX14 อยูใ่ นโซน X3 หมายความว่า
ค่าความต้านทานที่ หน้าคอนแท็คของ OLTC มี ค่าเพิ่มขึ้ น
อาจทาให้เกิดการอาร์คภายใน OLTC ได้ และหม้อแปลง SN
XX15 อยู่ในโซน T2 หมายความว่า มี ความร้ อนผิด ปกติ
ภายในห้อง OLTC
รู ปที่ 9 (ข) แสดงตารางการวิเคราะห์วธิ ี Duval Triangle
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