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 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงตำ่า Dry Type Class H ของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากดั (มหาชน) 

ผลติให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน IEC 60076-11 โดยท่ีข้อมลูทางเทคนิคท่ีใช้ในการออกแบบ

ตามความต้องการของลกูค้า ฉนวน Class H (1800C) ท่ีใช้ผลติหม้อแปลงนี ้ สามารถรับ Hot 

Spot  Temperature  ท่ี 1750C (Rated)  อยา่งตอ่เน่ืองและเป็นชว่งเวลาได้ถงึ  2200C (Highest           

Permissible) สว่น Average Winding Temperature Rise ได้ 1250C นอกจากนีห้ม้อแปลง Dry 

Type Class H ไมมี่ตวัถงัเหมือนหม้อแปลงนำา้มนั จงึสามารถตรวจสอบรายละเอียดตา่งๆ ของตวั

หม้อแปลงได้อยา่งสะดวกในแงก่ารบำารุงรักษา

 เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัทัง้ทรัพย์สนิและตวับคุคล ดงันัน้ ผู้ปฏิบตังิานควรอา่นคูมื่อเลม่

นีอ้ยา่งละเอียด ก่อนการปฏิบตังิานจริง หากมีข้อสงสยัหรือต้องการรายละเอียดเพ่ิมเตมิสามารถ

ตดิตอ่ได้ท่ี ศนูย์บริการของบริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำากดั (มหาชน) ท่ีมีอยูท่ัว่ไประเทศ

 หม้อแปลง Dry Type Class H เป็นหม้อแปลงท่ีมีความทนทานตอ่สภาพแวดล้อมตา่งๆ 

ได้ดี ในการขนสง่หรือจดัเก็บในระยะเวลาสัน้ๆ ไมมี่ความจำาเป็นต้องป้องกนัเป็นพิเศษแตอ่ยา่งใด 

เพียงแตใ่ช้ผ้าใบหรือแผน่พลาสตกิคลมุก็เป็นการเพียงพอแล้ว

 กรณีมีการจดัเก็บหม้อแปลงเป็นเวลานาน ให้ระมดัระวงัเร่ืองฝุ่ น สิง่สกปรกและความเปียก

ชืน้ ควรจดัเก็บไว้ในท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก

บทนำา

การบรรจุหีบห่อและการจัดเก็บ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Class H 
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การขนส่ง

 การยกหม้อแปลงควรใช้หหิูว้ สำาหรับวิธีการและอปุกรณ์ท่ีควรใช้ ได้ให้คำาแนะนำาตดิไว้

ท่ีหม้อแปลงไฟฟ้า ผู้ใช้ควรปฏิบตัติามคำาแนะนำาเพ่ือเป็นการป้องกนัความเสียหายตอ่โครงสร้าง

ภายในหม้อแปลง และในขณะขนสง่หม้อแปลงทางรถยนต์ ล้อของหม้อแปลงควรถอดออกเพ่ือ

ป้องกนัหม้อแปลงล้มหรือลื่นไถลในกรณีจำาเป็นต้องลากหม้อแปลงเข้าสถานท่ีตดิตัง้ ให้ใช้รูเจาะท่ี

จดัทำาไว้ท่ีขาหม้อแปลง และห้ามไมใ่ห้โยกหม้อแปลงมิเชน่นัน้อาจจะเกิดความเสียหายได้

 เม่ือถอดผ้าคลมุหรือท่ีบรรจหีุบหอ่ออกแล้ว ให้ทำาความสะอาดอยา่งระมดัระวงั โดยตรวจ

ดรู่องระบายอากาศตา่งๆ ภายในขดลวดหรือระหวา่งขดลวด เพ่ือมิให้มีวสัดแุปลกปลอมเข้าไปขวาง

ทางระบายความร้อนได้

 ตรวจสอบตำาแหนง่ท่ีจะตดิตัง้ให้มีตำาแหนง่ถกูต้อง มีความมัน่คงแข็งแรง ลกูล้อของ

หม้อแปลงตดิตัง้อยา่งถกูต้อง และถกูยดึแนน่เรียบร้อย

 ห้องตดิตัง้หม้อแปลงควรมีระบบการหมนุเวียนอากาศท่ีดี

 กรณีท่ีมีการแยกอปุกรณ์ของหม้อแปลงระหวา่งการขนสง่ เชน่ Terminal Lugs, Control 

Boxes อ่ืนๆ ควรถอดออกมาตดิตัง้กบัตวัหม้อแปลงให้เรียบร้อย

 ถ้ามีการสัง่ซือ้ Housing ควรติดตัง้ตามแบบสัง่งานท่ีกำาหนด

การตดิตัง้



 ก่อนมีการจา่ยไฟ ควรมีการตรวจสอบครัง้สดุท้าย โดยดำาเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

       ตรวจสอบการตดิตัง้ตามรายละเอียดตามหวัข้อการตดิตัง้

       ตรวจสอบการตอ่สายตอ่ลงดนิของหม้อแปลง

       ตรวจสอบวสัดแุปลกปลอม ท่ีอาจตกหลน่ในหม้อแปลงและทำาความสะอาด ถ้าจำาเป็น 

       กรณีท่ีมีวงจรควบคมุอณุหภมิูให้ตรวจสอบสายตรวจจบัสญัญาณ Thermometer 

       วา่ตำาแหนง่ถกูต้อง และยดึแนน่ดีหรือไม่

       ตรวจสอบวงจรคอนโทรลวา่ทำางานถกูต้องหรือไม ่พดัลมถกูทิศทางถกูต้องหรือไม่

       การตอ่ Phase Connections, Vector Group Connections, Voltage ถกูต้องตาม

       ตำาแหนง่ในวงจรหรือไม่

       นตั โบล์ท ท่ีขัว้แทป็หรือท่ีขัว้ด้านขดลวดแรงสงูและแรงตำ่าทัง้หมดจะต้องขนัซำา้ให้แนน่

 เง่ือนไขในการใช้งานหม้อแปลง Dry Type Class H โดยทัว่ๆไป เป็นไปตามมาตรฐาน 

VD0532, IEC 60076-11 หรือ DIN 42523 แตถ้่าต้องการใช้งานท่ีมีเง่ือนไขแตกตา่งออกไปให้ถือ

เป็นข้อตกลงพิเศษ ในการพิจารณาความสามารถในการจา่ย Overload จะมีความแตกตา่งออกไป

จากหม้อแปลงชนิดนำา้มนั และให้ยดึถือมาตรฐานการจา่ยโหลดตาม VDE 0536 หรือ IEC 60072-

12 (IEC 905) แตอ่ยา่งไรก็ตาม ควรปฏิบตัติามข้อสงัเกตดงัตอ่ไปนี ้

 ความสามารถในการจ่าย Overload

 เม่ือเปรียบเทียบกบัหม้อแปลงนำา้มนัโดยทัว่ไปแล้ว หม้อแปลง Dry Type Class H จะมี

คา่สมัประสทิธ์ิทางด้านความร้อนและอณุหภมิูแตกตา่งกนัออกไป รวมทัง้ Class ของฉนวน (Class 

H = 180 องศาเซลเซียส) ดงันัน้การป้องกนัการจา่ยโหลดเกิน ซึง่เก่ียวข้องโดยตรงกบัอณุหภมิูของ

หม้อแปลง จำาเป็นต้องได้รับการออกแบบและเลือกอปุกรณ์การตรวจจบัสญัญาณให้สอดคล้องกนั

เป็นพิเศษ เพ่ือป้องกนัการเสียหายหรืออายกุารใช้งานท่ีสัน้เกินไป

ข้อแนะนำาในการใช้งาน

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Class H 

การจ่ายไฟ



การบำารุงรักษา

คู่มือการใช้งานและการบำารุงรักษา

 หม้อแปลง Dry Type Class H ต้องการบำารุงรักษาน้อยมาก สว่นใหญ่การบำารุงรักษาจะ

เป็นการทำาความสะอาดฝุ่ น สิง่สกปรก ท่ีจบัหนาตามสว่นตา่งๆ ของหม้อแปลงหรืออปุกรณ์ ซึง่ทำาให้

การระบายความร้อนไมส่ะดวก วิธีการทำาความสะอาดใช้การเป่า ดดู และเช็ดด้วยผ้าท่ีสะอาด การ

ตรวจตวัตรวจจบัสญัญาณเพียงสัง่อปุกรณ์ควบคมุปิด-เปิดวงจรก็เป็นการเพียงพอแล้ว 

 ปัญหาตา่งๆ ท่ีพบและทำาให้เกิดความเสียหาย มกัจะเกิดเฉพาะท่ีบริเวณขัว้ตา่งๆ หรือขด

ลวดเทา่นัน้ และสามารถตรวจพบได้งา่ยไมซ่บัซ้อนอะไร เพราะหม้อแปลง Dry Type Class H เป็น

หม้อแปลงชนิดเปิดโลง่ สามารถมองเหน็หรือตรวจสอบได้ทกุมมุ นอกจากนีก้ารรือ้และการซอ่มแซม 

สามารถกระทำาได้อยา่งรวดเร็วและประหยดั เน่ืองจากสามารถถอดเปลี่ยนได้ตรงจดุท่ีชำารุดได้ 

อยา่งไรก็ตามในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึน้ท่ีแกนเหลก็หม้อแปลง ควรจะสง่เข้าซอ่มท่ีโรงงาน

การเกดิความเสียหาย การรือ้และการซ่อมแซม



     ตารางการตรวจสอบและการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Dry Type Class H ใน

ระยะประกนั 10 ปี 

ปีที่ วธีิการตรวจ รายการที่ตรวจสอบ
ความถี่

(ปีละ)

ค่าใช้จ่าย

1 - ไม่มีการบริการ - ไม่มี

2 - ไม่มีการบริการ - ไม่มี

3 - ไม่มีการบริการ - ไม่มี

4 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา 2 ครัง้ มี

5 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา 2 ครัง้ มี

6 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา 2 ครัง้ มี

7 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา 2 ครัง้ มี

8 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา 2 ครัง้ มี

9 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา 2 ครัง้ มี

10 ดับไฟ ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำารุงรักษา 2 ครัง้ มี

รายการที่อาจต้องทดสอบเพิ่มตามความจำาเป็น เพื่อวเิคราะห์ปัญหาของหม้อแปลงไฟฟ้า 

สำาหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งาน 4 ปี ขึน้ไป

 รายการที่ตรวจสอบ

 การทดสอบคา่ฉนวนหม้อแปลงด้วยวิธี Polarize Index

 การทดสอบ Insulation Power Factor

หมายเหตุ : ในระยะประกนั 3 ปี กรณีหม้อแปลงมีปัญหาสามารถตดิตอ่ศนูย์บริการเข้าตรวจ

  สอบ โดยไมมี่คา่ใช้จา่ย 

  คา่ใช้จา่ยการบำารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตัง้แตปี่ท่ี 4 เป็นต้นไป สอบถามได้จาก

  ผู้ขายและศนูย์บริการทัว่ประเทศ

  ข้อมลูตรวจสอบและบำารุงรักษาหม้อแปลงโดยสว่นงานเทคนิคงานบริการ

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Class H 

การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกัน
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