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บทนำ�
หม้ อแปลงไฟฟ้าแรงต�่ำ Dry Type Class H ของบริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน)
ผลิตให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน IEC 60076-11 โดยที่ข้อมูลทางเทคนิคที่ใช้ ในการออกแบบ
ตามความต้ องการของลูกค้ า ฉนวน Class H (1800C) ที่ใช้ ผลิตหม้ อแปลงนี ้ สามารถรับ Hot
Spot Temperature ที่ 1750C (Rated) อย่างต่อเนื่องและเป็ นช่วงเวลาได้ ถงึ 2200C (Highest
Permissible) ส่วน Average Winding Temperature Rise ได้ 1250C นอกจากนี ้หม้ อแปลง Dry
Type Class H ไม่มีตวั ถังเหมือนหม้ อแปลงน� ้ำมัน จึงสามารถตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของตัว
หม้ อแปลงได้ อย่างสะดวกในแง่การบ�ำรุงรักษา
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยทังทรั
้ พย์สนิ และตัวบุคคล ดังนัน้ ผู้ปฏิบตั งิ านควรอ่านคูม่ ือเล่ม
นี ้อย่างละเอียด ก่อนการปฏิบตั งิ านจริ ง หากมีข้อสงสัยหรื อต้ องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ
ติดต่อได้ ที่ ศูนย์บริ การของบริ ษัท เอกรัฐวิศวกรรม จ�ำกัด (มหาชน) ที่มีอยูท่ วั่ ไประเทศ

การบรรจุหีบห่อและการจัดเก็บ
หม้ อแปลง Dry Type Class H เป็ นหม้ อแปลงที่มีความทนทานต่อสภาพแวดล้ อมต่างๆ
ได้ ดี ในการขนส่งหรื อจัดเก็บในระยะเวลาสันๆ
้ ไม่มีความจ�ำเป็ นต้ องป้องกันเป็ นพิเศษแต่อย่างใด
เพียงแต่ใช้ ผ้าใบหรื อแผ่นพลาสติกคลุมก็เป็ นการเพียงพอแล้ ว
กรณีมีการจัดเก็บหม้ อแปลงเป็ นเวลานาน ให้ ระมัดระวังเรื่ องฝุ่ น สิง่ สกปรกและความเปี ยก
ชื ้น ควรจัดเก็บไว้ ในที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Class H

การขนส่ง
การยกหม้ อแปลงควรใช้ หหู ิ ้ว ส�ำหรับวิธีการและอุปกรณ์ที่ควรใช้ ได้ ให้ ค�ำแนะน�ำติดไว้
ที่หม้ อแปลงไฟฟ้า ผู้ใช้ ควรปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำเพื่อเป็ นการป้องกันความเสียหายต่อโครงสร้ าง
ภายในหม้ อแปลง และในขณะขนส่งหม้ อแปลงทางรถยนต์ ล้ อของหม้ อแปลงควรถอดออกเพื่อ
ป้องกันหม้ อแปลงล้ มหรื อลื่นไถลในกรณีจ�ำเป็ นต้ องลากหม้ อแปลงเข้ าสถานที่ตดิ ตัง้ ให้ ใช้ รูเจาะที่
จัดท�ำไว้ ที่ขาหม้ อแปลง และห้ ามไม่ให้ โยกหม้ อแปลงมิเช่นนันอาจจะเกิ
้
ดความเสียหายได้

การติดตัง้
เมื่อถอดผ้ าคลุมหรื อที่บรรจุหีบห่อออกแล้ ว ให้ ท�ำความสะอาดอย่างระมัดระวัง โดยตรวจ
ดูร่องระบายอากาศต่างๆ ภายในขดลวดหรื อระหว่างขดลวด เพื่อมิให้ มีวสั ดุแปลกปลอมเข้ าไปขวาง
ทางระบายความร้ อนได้
ตรวจสอบต�ำแหน่งที่จะติดตังให้
้ มีต�ำแหน่งถูกต้ อง มีความมัน่ คงแข็งแรง ลูกล้ อของ
หม้ อแปลงติดตังอย่
้ างถูกต้ อง และถูกยึดแน่นเรี ยบร้ อย
ห้ องติดตังหม้
้ อแปลงควรมีระบบการหมุนเวียนอากาศที่ดี
กรณีที่มีการแยกอุปกรณ์ของหม้ อแปลงระหว่างการขนส่ง เช่น Terminal Lugs, Control
Boxes อื่นๆ ควรถอดออกมาติดตังกั
้ บตัวหม้ อแปลงให้ เรี ยบร้ อย
ถ้ ามีการสัง่ ซื ้อ Housing ควรติดตังตามแบบสั
้
ง่ งานที่ก�ำหนด
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การจ่ายไฟ
ก่อนมีการจ่ายไฟ ควรมีการตรวจสอบครัง้ สุดท้ าย โดยด�ำเนินการตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
ตรวจสอบการติดตังตามรายละเอี
้
ยดตามหัวข้ อการติดตัง้
ตรวจสอบการต่อสายต่อลงดินของหม้ อแปลง
ตรวจสอบวัสดุแปลกปลอม ที่อาจตกหล่นในหม้ อแปลงและท�ำความสะอาด ถ้ าจ�ำเป็ น
กรณีที่มีวงจรควบคุมอุณหภูมิให้ ตรวจสอบสายตรวจจับสัญญาณ Thermometer
ว่าต�ำแหน่งถูกต้ อง และยึดแน่นดีหรื อไม่
ตรวจสอบวงจรคอนโทรลว่าท�ำงานถูกต้ องหรื อไม่ พัดลมถูกทิศทางถูกต้ องหรื อไม่
การต่อ Phase Connections, Vector Group Connections, Voltage ถูกต้ องตาม
ต�ำแหน่งในวงจรหรื อไม่
นัต โบล์ท ที่ขวแท็
ั ้ ปหรื อที่ขวด้
ั ้ านขดลวดแรงสูงและแรงต�่ำทังหมดจะต้
้
องขันซ� ้ำให้ แน่น

ข้ อแนะน�ำในการใช้ งาน
เงื่อนไขในการใช้ งานหม้ อแปลง Dry Type Class H โดยทัว่ ๆไป เป็ นไปตามมาตรฐาน
VD0532, IEC 60076-11 หรื อ DIN 42523 แต่ถ้าต้ องการใช้ งานที่มีเงื่อนไขแตกต่างออกไปให้ ถือ
เป็ นข้ อตกลงพิเศษ ในการพิจารณาความสามารถในการจ่าย Overload จะมีความแตกต่างออกไป
จากหม้ อแปลงชนิดน� ้ำมัน และให้ ยดึ ถือมาตรฐานการจ่ายโหลดตาม VDE 0536 หรื อ IEC 6007212 (IEC 905) แต่อย่างไรก็ตาม ควรปฏิบตั ติ ามข้ อสังเกตดังต่อไปนี ้
ความสามารถในการจ่ าย Overload
เมื่อเปรี ยบเทียบกับหม้ อแปลงน� ้ำมันโดยทัว่ ไปแล้ ว หม้ อแปลง Dry Type Class H จะมี
ค่าสัมประสิทธิ์ทางด้ านความร้ อนและอุณหภูมิแตกต่างกันออกไป รวมทัง้ Class ของฉนวน (Class
H = 180 องศาเซลเซียส) ดังนันการป
้
้ องกันการจ่ายโหลดเกิน ซึง่ เกี่ยวข้ องโดยตรงกับอุณหภูมิของ
หม้ อแปลง จ�ำเป็ นต้ องได้ รับการออกแบบและเลือกอุปกรณ์การตรวจจับสัญญาณให้ สอดคล้ องกัน
เป็ นพิเศษ เพื่อป้องกันการเสียหายหรื ออายุการใช้ งานที่สนเกิ
ั ้ นไป

หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Class H

การบำ�รุงรักษา
หม้ อแปลง Dry Type Class H ต้ องการบ�ำรุงรักษาน้ อยมาก ส่วนใหญ่การบ�ำรุงรักษาจะ
เป็ นการท�ำความสะอาดฝุ่ น สิง่ สกปรก ที่จบั หนาตามส่วนต่างๆ ของหม้ อแปลงหรื ออุปกรณ์ ซึง่ ท�ำให้
การระบายความร้ อนไม่สะดวก วิธีการท�ำความสะอาดใช้ การเป่ า ดูด และเช็ดด้ วยผ้ าที่สะอาด การ
ตรวจตัวตรวจจับสัญญาณเพียงสัง่ อุปกรณ์ควบคุมปิ ด-เปิ ดวงจรก็เป็ นการเพียงพอแล้ ว

การเกิดความเสียหาย การรื อ้ และการซ่ อมแซม
ปั ญหาต่างๆ ที่พบและท�ำให้ เกิดความเสียหาย มักจะเกิดเฉพาะที่บริ เวณขัวต่
้ างๆ หรื อขด
ลวดเท่านัน้ และสามารถตรวจพบได้ งา่ ยไม่ซบั ซ้ อนอะไร เพราะหม้ อแปลง Dry Type Class H เป็ น
หม้ อแปลงชนิดเปิ ดโล่ง สามารถมองเห็นหรื อตรวจสอบได้ ทกุ มุม นอกจากนี ้การรื อ้ และการซ่อมแซม
สามารถกระท�ำได้ อย่างรวดเร็วและประหยัด
เนื่องจากสามารถถอดเปลี่ยนได้ ตรงจุดที่ช�ำรุดได้
อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ ้นที่แกนเหล็กหม้ อแปลง ควรจะส่งเข้ าซ่อมที่โรงงาน
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การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะประกัน
ตารางการตรวจสอบและการบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ ง Dry Type Class H ใน
ระยะประกัน 10 ปี
ปี ที่ วิธีการตรวจ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ดับไฟ
ดับไฟ
ดับไฟ
ดับไฟ
ดับไฟ
ดับไฟ
ดับไฟ

รายการที่ตรวจสอบ
ไม่มีการบริการ
ไม่มีการบริการ
ไม่มีการบริการ
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำ�รุงรักษา
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำ�รุงรักษา
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำ�รุงรักษา
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำ�รุงรักษา
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำ�รุงรักษา
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำ�รุงรักษา
ตรวจสอบสภาพภายนอกและบำ�รุงรักษา

ความถี่ ค่ าใช้ จ่าย
(ปี ละ)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
2 ครัง้
มี
2 ครัง้
มี
2 ครัง้
มี
2 ครัง้
มี
2 ครัง้
มี
2 ครัง้
มี
2 ครัง้
มี

รายการที่อาจต้ องทดสอบเพิ่มตามความจ�ำเป็ น เพื่อวิเคราะห์ ปัญหาของหม้ อแปลงไฟฟ้า
ส�ำหรั บหม้ อแปลงไฟฟ้าที่ใช้ งาน 4 ปี ขึน้ ไป
รายการที่ตรวจสอบ
การทดสอบค่าฉนวนหม้ อแปลงด้ วยวิธี Polarize Index
การทดสอบ Insulation Power Factor
หมายเหตุ :
ในระยะประกัน 3 ปี กรณีหม้ อแปลงมีปัญหาสามารถติดต่อศูนย์บริ การเข้ าตรวจ
		
สอบ โดยไม่มีคา่ ใช้ จา่ ย
		ค่าใช้ จา่ ยการบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงไฟฟ้าตังแต่
้ ปีที่ 4 เป็ นต้ นไป สอบถามได้ จาก
		
ผู้ขายและศูนย์บริ การทัว่ ประเทศ
		
ข้ อมูลตรวจสอบและบ�ำรุงรักษาหม้ อแปลงโดยส่วนงานเทคนิคงานบริ การ
หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง Class H

ศูนย์ เชียงใหม่
โทร.053-128-039

ศูนย์ ขอนแก่ น
โทร.043-465-276
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ศูนย์ กรุ งเทพฯ
โทร.02-393-0437, 02-746-3840-1
ส�ำนักงานใหญ่
โทร.02-719-8777
Call Center : 095-371-5551

ศูนย์ นครราชสีมา
โทร.044-277-279

ศูนย์ อยุธยา
โทร.035-345-078

ศูนย์ ฉะเชิงเทรา
โทร.038-530-213
ศูนย์ สุราษฎร์ ธานี
โทร.077-295-488

ศูนย์ ภเู ก็ต
โทร.076-307-570
ศูนย์ สงขลา
โทร.074-250-648
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