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Tóm tắt: 
 

Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về đặc tính phóng điện của dầu bắp và dầu phộng ở 
điện áp xoay chiều AC-50 Hz. Kết quả thí nghiệm cho thấy dầu bắp và dầu phộng có độ bền điện 
xấp xỉ độ bền điện của dầu máy biến áp khoáng (PLC supertrans). Tuy nhiên khi bị lão hóa, độ 
bền điện của dầu bắp và dầu đậu phộng cao gấp khoảng 1,5 ÷ 2 lần so với dầu khoáng PLC. Kết 
quả cũng được kiểm tra với hỗn hợp chứa 50% dầu cám gạo + 50% dầu bắp tính theo thể tích. 
Nghiên cứu cũng khảo sát mối quan hệ giữa điện áp phóng điện và khe hở điện cực của dầu bắp 
và dầu phộng. Kết quả thí nghiệm cho thấy điện áp phóng điện của dầu bắp và dầu phộng nhỏ 
hơn một ít so với dầu khoáng PLC trên toàn bộ khe hở điện cực được khảo sát. Tuy nhiên, khi 
lão hóa điện áp, phóng điện của dầu bắp và dầu phộng tăng cao và xấp xỉ gấp 2 lần so với dầu 
khoáng PLC. 
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Abstract: 
 

This paper presents the results of electric breakdown properties of corn oil and peanut oil at AC-
50 Hz. Experimental results show that breakdown strength of these two oils is approximately to 
that of mineral transformer oil (PLC supertrans). However, when ageing, the breakdown 
strengths of the corn oil and the peanut oil are about 1,5 - 2 times higher than that of the PLC 
supertrans. This result is checked with the blend oil consisting of 50% corn oil and 50% rice bran 
oil. This study also investigates the relationship between breakdown voltage and electrode gap of 
the two oils. Experimental results shows that the breakdown voltage of corn oil and peanut oil is 
a little lower than that of the PLC supertrans in the whole range of electrode gap investigated. 
However,when ageing, the breakdown votage of these two oils increase greatly and reach a value 
of about 2 times higher than that of the PLC mineral oil.     
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