เรียบเรียงโดย แผนกห้องสมุด กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ปี 2565

การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสสลับ (1 - 50HP ขึน้ ไป)
การปฏิบัตงิ านการซ่ อมทา AC MOTOR แบบกรงกระรอก ( 1 - 50 HP ขึน้ ไป)
ขั้นตอนการซ่อมทา AC MOTOR แบบกรงกระรอก ( 1 - 50 HP ขึ้นไป)
๑. การถอดสายไฟ สลักฐานแท่นและ หน้าแปลน
๒. การขนย้าย
๓. การถอดมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานโดยทัว่ ไป
๔. รื้ อขดลวด สเตเตอร์ และโรเตอร์ ในกรณี ที่ขดลวดเกิดการ ช๊อต หรื อชารุ ดเสี ยหาย
๕. การทาความสะอาด สเตเตอร์ (ในกรณี ขดลวดไม่เสี ย)
๖. ตัดฉนวนรองขดลวด และกระดาษครอบ
๗. การทาแบบพันขดลวด และพันลวด
๘. การนาขดลวดลงในช่องสล๊อต
๙. ทาการต่อวงจรแล้วบัดกรี
๑๐. พันผ้าหัวท้ายเก็บงาน
๑๑. ตรวจสอบส่วนต่าง ๆ ของโรเตอร์
๑๒. การตรวจสอบโรเตอร์
๑๓. การซ่อมทาโรเตอร์ (ในกรณี ที่โรเตอร์เสี ย)
๑๔. วิธีการปฏิบตั ิการชุบน้ ายาเคลือบฉนวน ในการชุบน้ ายาเคลือบฉนวน
๑๕. เปลี่ยนบอลและทาการประกอบ
๑๖. การประกอบมอเตอร์
๑๗. ทาการทดลอง
๑๘. ยกลงประกอบในเรื อ
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การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสสลับ (1 - 50HP ขึน้ ไป)
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านการซ่ อมทา AC MOTOR แบบกรงกระรอก ( 1 - 50 HP ขึน้ ไป)
1. ถอดสายไฟ สลักฐานแท่ น หน้ าแปลน
๑.๑ สารวจสถานที่ก่อนปฏิบตั ิงานเพื่อสะดวกและปลอดภัยในการทางานร่ วมกับ จนท.เรื อ และโรงงาน
ที่กาหนดในใบสัง่ งานที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ ปลดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั มอเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ถอดมอเตอร์ออกจากแท่นโดยใช้ประแจตามขนาดของมอเตอร์น้ นั ๆ
๑.๔ ปลดหน้าแปลนที่ติดอยูก่ บั อุปกรณ์อื่น ๆออกถ้ามี เช่น ติดอยูก่ บั พัดน้ า หรื อ สายพาน
เป็ นต้น
2. ยกขึน้ โรงงาน 351
- แจ้งโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการยกเพื่อทาการยกมอเตอร์ข้ ึนโรงงานเพื่อทาการซ่อมต่อไป
3. การถอดมอเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ตามมาตรฐานโดยทั่วไปดังนี้
3.1 วิธีการถอดมอเตอร์ (ดูรูปและแผนภูมิระบุข้นั ตอนประกอบ)
3.1.1.ถอดมอเตอร์ออกจากเครื่ องจักรที่ใช่งานโดยปบลดสายพาน – ข้อต่อหรื อ หน้าแปลน
ด้วยการถอดสลักยึดออกก่อน
3.1.2.คลายนัต + สกรู ยึดมู่เล่ออกด้วยเครื่ องมือ ถ้าไม่ออกให้หยอดน้ ามันหล่อลื่นบนเกลียว
เล็กน้อย ถ้ายังไม่ออกให้ใช้สว่านเจาะสกรู ทิ้ง แล้วนาเกลียวใส่สกรู ยดึ มู่เล่ใหม่
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การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสสลับ (1 - 50HP ขึน้ ไป)

3.1.3.ถอดมู่เล่ ใช้ไขควงงัดผ่านจุดศูนย์กลางของแกนเพลาหรื อใช้เครื่ องดูดมู่เล่ ถ้าถอดยากให้
ใช้ไฟเป่ ามู่เล่ให้ขยายตัว แล้วใช้น้ า – น้ ามันหล่อตัวเพลาให้เย็นดึงลิ่มออกจากเพลาด้วย (ถ้ามี)

3.1.4.ถอดฝาครอบด้านตรงข้ามเพลาขับ ถอดนัตยึดฝาครอบออกทั้งหมด ใช้ไขควงแงะออก
หรื อใช้สกัดตอกออกแล้วแต่กรณี
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3.1.5.ถอดแผ่นบังลมโดยใช้สองมือดึงแผ่นบังลมออกมาตรง ๆ

3.1.6.ถอดฝาครอบด้านเพลาข้าง ถอดนัตยึดฝาครอบออกทั้งหมดใช้ไขควงและออกหรื อใช้
สกัดตอกออกแล้วแต่กรณี ถึงฝาครอบบังลมและพร้อมตัวโรเตอร์ติดออกมาพร้อมกัน ด้วยความระมัดระวังการ
กระแทกทาให้ขดลวดและส่วนประกอบเสียหาย
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การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสสลับ (1 - 50HP ขึน้ ไป)
3.1.7.ถอดโรเตอร์ออกจากฝาครอบ วางโรเตอร์ดา้ นฝาครอบลงล่างหมุนฝาครอบโดยรอบแล้ว
ใช้ฆอ้ นเคาะรอบฝาครอบ ให้โรเตอร์ขยับตัวและหลุดออก

3.1.8.ถอดและเก็บรักษารองลื่นลูกปื น (BALLBARING) ถอดรองลื่นลูกปื นออกจากเพลาโร
เตอร์ ชโลมน้ ามันหรื อทาด้วยจาระบี แล้วห่อด้วยผ้าสะอาด ถ้าถอดรองลื่นลูกปื นไม่ออกให้อุ่นด้วยน้ ามันแล้วใช้
ตัวดูดรองลื่นดึงออกและต้องเปลี่ยนรองลื่นใหม่ ไม่ควรใช้รองลื่นของเดิมอีก
3.1.9 รื้ อขดลวดของชุดโรเตอร์ หรื อสเตเตอร์พนั ใหม่ตามเดิมในกรณีทีขดลวดเกิดการซ๊อต
หรื อชารุ ดเสียหาย
3.1.10 ทาความสะอาดและเก็บรักษาชิ้นส่วนที่ถอดใช้ลมแรงสูงเป่ าชิ้นส่วนต่าง ๆ แล้วใช้แรง
ปัดหรื อผ้าเช็ดแล้วใช้น้ ามันก๊าดหรื อน้ ายาล้างทาควมสะอาดยกเว้นขดลวด ชโลมน้ ามันกันสนิมแยกเก็บชิ้นส่วน
ไว้ให้เป็ นระเบียบหรื อรอการประกอบต่อไป
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การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสสลับ (1 - 50HP ขึน้ ไป)
a

เริ่ ม
การแยกมอเตอร์ จากเครื่ องจักรโหลด
ยัง

สามารถดึงมู่เล่ออก
จากเพลาหรื อเปล่า

ปิ ดสวิทช์ไฟหรื อ
ยัง

ดึงโดยใช้เครื่ องดูดมู่เล่ช่วย

แล้ว

ดึงออกหรื อเปล่า

ปลดสาย
ขยับมอเตอร์ ออกจากเครื่ องจักรโหลด

การต่อประกับเพลา
เป็ นชนิดใด

ถอดน๊อตยึดฝาครอบด้านตรงข้ามเพลาขับ

ต่อโดยตรง

ถอดฝาครอบโดยแหย่ไขควงเข้าไปงัด
ทั้งสองข้างพร้อมกัน

ถอดหน้าประกับ
เลื่อนมอเตอร์ ออกจากฐานรอง

คลายสกรู ยดึ มู่เล่
ดึงมู่เล่ออก

a
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ใช้สลักแล้วใช้คอ้ น
ตอกตามรอแยก
เพื่อให้หลวมตัว

สามารถหลุดออกได้
ไม่ได้

ถอดสายพาน
การถอดมอเตอร์

ใช้ไฟเป่ า
ขอบรู มู่เล่

ถอดฝาครอบใช้สองมือประคอง
ถอดแผ่นบังลมออกด้วยมือทั้ง๒ข้าง
ดึงตัวน็อตหรื อฝาครอบออก
b
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b
ดึงฝาครอบด้านเพลาพร้อมโรเตอร์ ออก
ใช้ไขควงหรื อสลักช่วยในการถอด
ไม่ออก

ออกหรื อเปล่า
ออก
ถอดโรเตอร์ ออกจากฝาครอบ

ถอดออกหรื อเปล่า
คลายฝาครอบโดยใช้คอ้ นไม้ตอก
ถอดรองลื่นแล้วเก็บรักษาให้ดี
ทาความสะอาดชิ้นส่ วนที่ถอด

พัน-ซ่ อมทาขดลวดโรเตอร์ /สเตเตอร์ ใหม่

จัดและเก็บรักษาชิ้นส่ วนที่ถอด
สิ้ นสุ ด
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การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสสลับ (1 - 50HP ขึน้ ไป)
4. รื้อขดลวดสเตเตอร์ และ โรเตอร์ ในกรณีที่ขดลวดเกิดการซ๊ อตหรื อชารุดเสียหาย
4.1 การรื้ อขดลวดและหาแบบการพันสเตเตอร์
4.1.1 หาข้อมูลของขดลวดเดิมให้ได้มากที่สุด
4.1.2 พิจารณาแผ่นป้ายที่ติดอยูก่ บั มอเตอร์และบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ
4.1.3 แบบการต่อวงจรของขดลวด
4.1.4 รายละเอียดของวัสดุฉนวน
4.1.4.1 ฉนวนประเภทชั้น A ได้แก่ แถบผ้าฝ้าย ไฟเบอร์ กระดาษชุบวานิช
ทนอุณหภูมิสูงสุดถึง 105 c
4.1.4.2 ฉนวนประเภทชั้น E ได้แก่ โพลิเอสเทอร์ เรซิน ทนอุณหภูมิสูงสุด 120 c
4.1.4.3 ฉนวนประเภทชั้น B ได้แก่ อิบ๊อกซี่ ไมก้า ใยแก้ว แอสเบสต๊อสอาบวานิช
แผ่นไมก้า ทนอุณหภูมิสูงสุด 130 c
4.4.1.4 ฉนวนประเภทชั้น F ได้แก่ ใยแก้วอาบวานิช แอสเบสต๊อสอาบวานิช
แผ่นไมก้า ทนอุณหภูมิสูงสุด 155 c
4.1.4.5 โครงสร้างของโรเตอร์ตวั อักษรบนป้ายชื่อจะบอกประเภทดังนี้
- C : หมายถึงโรเตอร์ชนิดกรงกระรอกธรรมดา
- K1 : หมายถึงโรเตอร์ชนิดกรงกระรอกพิเศษชั้นที่ 1
- K2 : หมายถึงโรเตอร์ชนิดกรงกระรอกพิเศษชั้นที่ 2
- W : หมายถึงโรเตอร์ชนิดพันขดลวด
- บอกค่าประมาณของโวลท์เตจทุติยภูมิสูงสุด
- บอกค่าประมาณของกระแสทุติยภูมิสูงสุด
4.1.5 จานวนขั้วแม่เหล็ก
- บอกจานวนคู่ข้วั ประกอบด้วยขั้วเหนือและขั้วใต้เรี ยกว่า สองขั้ว
4.1.6 พิกดั กาลัง
- กาลังงานสูงสุดที่มอเตอร์ทางานได้โดยไม่เกิดความเสียหายบอกไว้ใน
หน่วย ของแรงม้า ( HP ) หรื อ กิโลวัตต์ ( KW ) ในมอเตอร์รุ่นใหม่ๆ
4.1.7 พิกดั โวลท์เตจ
- เป็ นค่าศักดาไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ที่ทาให้กาลังของมอเตอร์ได้ตรงตาม
กาหนดจะบอกไว้ในหน่วยโวลท์ ( V )
4.1.8 พิกดั ความถี่
- เป็ นค่าความถี่ของระบบที่ทาให้พิกดั กาลังของมอเตอร์ได้ตรงตามกาหนด
บอกไว้ในหน่วยเฮิร์ตซ์ ( HZ )
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4.1.9 กระแส
-เป็ นค่าโดยประมาณของกระแสขณะโหลดเต็มที่บอกไว้ในหน่วยแอมแปร์ (A)
4.1.10 ความเร็ วรอบ
- เป็ นค่าโดยประมาณจานวนรอบต่อนาที ( RPM ) ของมอเตอร์ขณะใช้งาน
ที่พิกดั กาลัง
4.1.11 ขนาดกระแสขณะสตาร์ท
- เป็ นค่าศักดาไฟฟ้าเต็มที่ต่อโดยตรงเข้าระบบรวมโหลดโดย
ไม่ลดศักดาลง
- หมายถึงค่าของอัตราส่วนของกาลังรวมโวลท์ แอมป์ ที่ตอ้ งใช้ขณะ
สตาร์ท ( KVA ) ต่อพิกดั กาลัง 1 กิโลวัตต์ ( KW )
- ใช้เรี ยนลาดับอักษรตั้งแต่ A - V
4.2 สัญลักษณ์บอกรุ่ นของมอเตอร์
- ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ผูผ้ ลิตเพื่อแยกชนิดของชั้นมอเตอร์ต่างๆของบริ ษทั เอง
- ชื่อของบริ ษทั ผูส้ ร้าง ปี ที่ทาการผลิต
4.3 การตรวจนับจานวนร่ องสล๊อต
- นับจานวนเพื่อใช้ในการทารายละเอียดของขดลวดที่จะพัน
- บันทึกเก็บไว้เป็ นข้อมูล
4.4 วิธีร้ื อขดลวดออกจากสล๊อต
4.4.1 พิจารณาขดลวดว่าสามารถดึง รื้ อ ออกได้ทนั ทีหรื อเปล่า
- ขดลวดไหม้อยูแ่ ล้วสามารถรื้ อออกได้ทนั ที
4.4.2 ตรวจดูชนิดของฉนวนที่ใช้
- ขดลวดยังไม่ไหม้ยงั ไม่สามารถรื้ อออกได้ทนั ทีตอ้ งตรวจสอบชนิด
ของฉนวนที่ใช้
4.4.3 ชนิดฉนวน A หรื อเปล่า
- มอเตอร์ทวั่ ๆไป จะเป็ นชนิดฉนวน A, F, B, F เป็ นส่วนใหญ่
4.4.4 การทาให้ขดลวดร้อนเพื่อให้วานิชที่ฉนวนอ่อนตัวละลายออกในชนิดฉนวน A
- ใช้การผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดประมาณ 150-200 %ของกระแส
เต็มพิกดั
- ใช้หลอดไฟอบโดยนาหลอดไฟตั้งแต่ 100 วัตต์ข้ ึนไปหลายๆดวงใส่
ไว้ในสเตเตอร์แล้วปิ ดฝาครอบทั้งสองด้านอบความร้อนไว้เป็ น เวลานาน
4.4.5 การสุมไฟเผาขดลวดในชนิดฉนวน E B หรื อ F
- ใช้เตาอบที่อุณหภูมิที่ตอ้ งการเพื่อให้ละลายวานิชของมอเตอร์น้ นั ๆ
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- ตัดขดลวดด้านที่ไม่มกี ารต่อวงจรออก
- ตัดขดลวดส่วนที่โผล่ออกมาจากช่องสล๊อตด้านที่ไม่มกี ารต่อวงจร
- ใช้แท่งเหล็กขนาดเล็กกว่าช่องสล๊อตเล็กน้อยตอกดันขดลวดออก
ด้านตรงข้าม
4.4.6 รักษาสภาพขดลวดเดิมไว้
- พยายามรักษาสภาพขนาดรู ปทรงของขดลวดเดิมไว้เป็ นตัวอย่างใน
การวัดขนาดแบบ เพื่อพันขดลวดใหม่
4.4.7 ตรวจสอบจานวนรอบและขนาดของขดลวด
- ตรวจนับจานวนรอบของขดลวดเดิม
- ตรวจขนาดของขดลวดที่ใช้ บางครั้งในแต่ละขดจะใช้ขนาดและจานวนรอบ
ไม่เท่ากัน
- ตรวจดูน้ ายาที่อาบของขดลวดเดิมที่ใช้
4.4.8 ชัง่ น้ าหนักของขดลวด
- การชัง่ น้ าหนักของขดลวดเดิมเพื่อช่วยการตรวจสอบการขึ้นรู ปของขดลวด
ใหม่ได้
4.4.9 ทาความสะอาดช่องสล๊อต
- ใช้ลมเป่ า แปรง น้ ายา กระดาษทราย ทาความสะอาดช่องสล๊อตตรวจดู
การผิดรู ปของแผ่นเหล็กช่องสล๊อต
4.5 ตรวจพิธีการพันขดลวด
4.5.1 การพันขดลวดซึ่งวางขดลวดสองขดลงในสล๊อตเดียวกันเรี ยกว่าพัน
แบบชั้นขดคู่
4.5.2 การพันขดลวดซึ่งวางขดลวดเดี่ยวลงในช่องสล๊อตเดี่ยวกันเรี ยกว่าพัน
แบบชั้นขดเดี่ยว
4.5.3 การพันขดลวดตามลักษณะการพันขดลวดยังแยกเป็ นการพันแบบแลป
และแบบเชน
4.6 ตรวจจานวนขดลวดที่ต่ออนุกรมในวงจร
4.6.1 นับจานวนขดลวดที่ใช้สร้างขั้วเหนือและขั้วใต้ของมอเตอร์
4.6.2 การต่ออนุกรมของขดลวดจะขึ้นอยูก่ บั ชนิดการพันขดลวด เช่น ชนิดเชน
ชนิดแลป
4.7 ตรวจระยะพิชของขดลวด
4.7.1 ระยะพิชจะต้องพิจารณาจากการลงช่องสล๊อตของขดลวดทั้งสองด้าน
ว่าห่างออกไป กี่สล๊อต
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4.7.2 ระยะพิชจะต้องพิจารณาจากการพันขดลวดชนิดไหน
4.8 การตรวจการต่อวงจรของขดลวด
4.8.1 ขดลวดสเตเตอร์จะต้องต่อกันเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นในช่องอากาศ
ของสเตเตอร์
4.8.2 ต้องบันทึกพิธีต่อขดลวดของเดิมไว้เมื่อพันขดลวดใหม่จะได้ไม่สบั สน
4.9 การตรวจชนิดของฉนวน
4.9.1 ดูวสั ดุที่ใช้ทาฉนวนหุม้ ขดลวดว่าเป็ นชนิดใด
4.9.2 ดูว่าหุม้ ฉนวนกี่ช้นั
4.10 ตรวจส่วนที่เกิดความเสียหาย
4.10.1 ดูความเสียหายของขดลวดบางครั้งอาจไม่ตอ้ งถอดออกจากสล๊อตทั้งหมด
ซ่อมแซมแค่บางส่วนบางจุดเท่านั้น
4.10.2 ดูสภาพ รู ปร่ าง รู ปทรง ของขดลวดและส่วนประกอบต่างๆที่ซ่อมแซมได้
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แผนภูมิระบุข้ นั ตอนการรื้ อขดลวด

เริ่ มต้น

ได้

ดูว่ารื้ อขดลวดออก
ได้ทนั ทีหรื อเปล่า

ตรวจดูขนาดและ
จานวนรอบของ
ขดลวด

ไม่ได้
ตรวจดูชนิดของชั้นฉนวน

วัดน้ าหนักของแต่ละขด
ใช่

ชั้นฉนวน A
หรื อเปล่า
ไม่ใช่

ทาให้ขดลวดร้อนโดยใช้หลอดไฟ
อบหรื อผ่านกระแสเข้าขดลวด

ตรวจดูฉนวนกับสล๊อต

ไม่ได้

เผาขดลวดโดยใช้ไม้

ดูว่าขดลวดพอจะรื้ อ
ออกได้หรื อยัง

a

ไม่ได้

ได้

ดูว่าขดลวดพอจะรื้ อ
ออกได้หรื อยัง

ได้

ทาความสะอาดช่องสล๊อต

ดูว่าสล๊อตเสี ยรู ป
หรื อเปล่า

ตัดขดลวดด้านที่ไม่มีการต่อวงจร
ไม่ดี
ใช้แท่งเหล็กแหย่ที่ช่องสล๊อตด้านที่ตดั และ
ตอกต้นขดลวดออกมา

แก้ไขการเสี ยรู ปของ
สล๊อต

ดี
พยายามรักษาขดลวดให้อยู่ในสภาพเดิม
มากที่สุด

สิ้ นสุ ด

ตรวจดูฉนวนของขดลวด
หาข้อมูลทาแบบขึ้นรู ปขดลวด

a
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5. การทาความสะอาดสเตเตอร์ (ในกรณีขดลวดไม่เสีย)
5.1 สาเหตุที่เกิดจากคราบน้ าจืด คราบน้ าทะเล คราบน้ าเกลือ
5.11 นาสเตเตอร์ที่ตอ้ งการทาความสะอาดเข้าตูล้ า้ งทาความสะอาด
5.1.2 ใช้เครื่ องฉีดน้ าร้อนกาลังดันสูงฉีดล้างจนสิ่งสกปรกออก
5.1.3 ใช้ลมเป่ าสเตเตอร์ที่ทาความสะอาดแล้วไล่น้ าที่ทาความสะอาดออกให้หมด
5.1.4 นาเข้าตูอ้ บความร้อนจนสเตเตอร์แห้งแล้วปล่อยให้สเตเตอร์เย็น
5.1.5 ใช้เครื่ องวัดค่าฉนวนของตัวนาเมกเกอร์โอท์มวัดค่า ค่าที่ได้ตอ้ งไม่ต่ากว่า
1 เมกเกอร์ โอท์ม
5.1.6 นาสเตเตอร์ที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปเคลือบน้ ายาวานิช
5.1.7 นาสตเตอร์เข้าตูอ้ บความร้อนจนน้ ายาวานิชแห้ง
5.1.8 ปล่อยให้สเตเตอร์เย็นและนามาวัดค่าฉนวนอีกครั้ง
5.1.9 สเตเตอร์ที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนแล้วพร้อมประกอบใช้งาน
5.2 การทาความสะอาดสเตเตอร์ ที่เกิดจากคราบน้ ามัน คราบเขม่าฝุ่ น
5.2.1 นาสเตเตอร์ที่ตอ้ งการทาความสะอาดเข้าตูล้ า้ งทาความสะอาด
5.2.2 ใช้น้ ายาล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดแห้งช้าล้างทาความสะอาด
5.2.3 ใช้ลมเป่ าสเตเตอร์ที่ทาความสะอาดแล้วให้แห้ง
5.2.4 นาเข้าตูอ้ บความร้อนจนสเตเตอร์แห้งแล้วปล่อยให้สเตเตอร์เย็นวัดค่าฉนวน
5.2.5 นาสเตเตอร์ที่ผา่ นการวัดฉนวนไปเคลือบนายาวานิช
5.2.6 นาสเตเตอร์เข้าอบความร้อนจนน้ ายาวานิชแห้ง
5.2.7 ปล่อยให้สเตเตอร์เย็นและนาไปวัดค่าฉนวนอีกครั้ง
5.2.8 สเตเตอร์ที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนแล้วพร้อมประกอบใช้งาน
6. ตัดฉนวนรองขดลวด และกระดาษครอบ
6.1 ฉนวนรองขดลวดในสล๊อตใช้ตามขนาดของร่ องสล๊อต
6.2 ฉนวนหุม้ ขดลวดจะต้องมีความยาวกว่าร่ องสล๊อตประมาณ 20 – 40 ม.ม.
6.3 ชนิดของฉนวนใช้กระดาษแข็ง กระดาษฉาบไมร่ า หรื อพวกแผ่นฟิ ล์มแล้วแต่ชนิดงาน
6.4 การพับกระดาษฉนวนครอบสล๊อตโดยพับกระดาษฉนวนหุม้ สล๊อตให้มีขนาดพอดีสวมเข้ากับ
ความกว้างของช่อง สล๊อตแล้วใส่ลงครอบบนลวดตัวนาในสล๊อต
7. การทาแบบพันขดลวด และพันลวด
- ได้แบบจากขดลวดที่คงสภาพเดิม
- ได้จากขดลวดเดิมที่วดั ความยาวของ 1 รอบของขดลวดเดิม
7.1 การสร้างแบบพันขดลวด
7.1.1 การพันแบบแล็ป ใช้แกนขึ้นแบบขนาดเดียวกันมีจานวนแบบเท่ากับจานวนขดลวดที่
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ต่ออนุกรมกันและมีแผ่นปิ ดข้างเท่ากับจานวนขดลวดที่ต่ออนุกรมบวกหนึ่งเสมอ
7.1.2 การพันแบบเชน ใช้แบบขึ้นรู ปขนาดต่างกันจากเล็กไปใหญ่มีจานวนแบบเท่ากับ
จานวนขดลวดที่ตอ้ งการต่ออนุกรมกันในวงจรและมีแผ่นปิ ดข้างขนาดต่างๆกัน
มีจานวนมากกว่าขดลวดต่ออนุกรมอยูห่ นึ่ง แต่มสี องแผ่นใหญ่สุดมีขนาดเท่ากัน
7.1.3 วัสดุที่ใช้เป็ นแบบควรเป็ นไม้เนื้อแข็ง ส่วนแผ่นประกบข้างใช้วสั ดุที่เหมาะสม
7.2 การพันขดลวด
7.2.1 ใส่แบบขึ้นรู ปลงบนแกนของเครื่ องพันขดลวด
7.2.2 ใส่ตวั บังคับแบบกวดสลักยึดให้แน่น
7.2.3 เริ่ มพันลวดโดยให้ปลายข้างหนึ่งพันยึดกับแผ่นประกบข้าง
7.2.4 พันขดลวดให้ได้จานวนรอบที่ตอ้ งการเท่ากับจานวนรอบของเดิมเมื่อได้รอบครบ
7.2.5 ตามจานวนทาการมัดด้วยด้ายเพื่อกันลวดคลายตัว
7.2.6 เมื่อได้ขดลวดตามจาที่ตอ้ งการให้ถอดแบบพันออก
7.3 การเตรี ยมใส่ขดลวด
7.3.1 วัดมิติต่าง ๆ ของแกนสเตเตอร์
7.3.1.1 วัดเส้นผ้าศูนย์กลางภายนอกของแกนสเตเตอร์
7.3.1.2 วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแกนสเตเตอร์
7.3.1.3 วัดความลึกของช่องสล๊อตทั้งสองด้าน
7.3.1.4 วัดระยะความยาวของแกนสเตเตอร์
7.3.2 วัดมิติต่าง ๆ ของช่องสล๊อต
7.3.2.1 ใช้คาลิปเปอร์ เวอร์เนียร์ในการวัดโดยตรงหรื อ
7.3.2.2 ใช้กระดาษแผ่นหนาปิ ดด้านหน้าสล๊อตแล้วใช้คอ้ นตอกกระดาษให้รูปรอย
สล็อตติด บนนกระดาษแล้ววัดบนกระดาษ
7.3.2.3 ประสานกับ จนท.แผนกมาตรฐาน กองควบคุมคุณภาพ อจปร.อร.มาร่ วมตรวจ
สอบช่องสล๊อต
7.3.3 การออกแบบขึ้นรู ปขดลวด
7.3.3.1 ได้จากขดลวดที่คงสภาพของเดิม
7.3.3.2 ได้จากขดลวดเดิมที่วดั ความยาวของ 1 รอบของขดลวด
8. การนาขดลวดลงในช่ องสล๊อต
8.1 ตรวจดูการต่อปลายสายของขดลวดถูกต้องหรื อไม่
8.2 กาหนดด้านที่จะต้องต่อวงจร
8.3 จัดวางกระดาษนาร่ องเพื่อลงขดลวด
8.4 ลงขดลวดด้านล่างเรี ยงกันไปจนมีระยะคุมพีชของขดลวด
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8.5 ใช้ไม้หรื อวัสดุบางๆจัดเรี ยงเส้นลวดทีละเส้นอย่างเป็ นระเบียบ
8.6 ใช้กระดาษวางกันเป็ นฉนวนกั้นชั้นระหว่างขดลวด
8.7 ลงขดลวดด้านบนลงในช่องสล๊อตด้วยความระมัดระวังอย่าให้เกิดการขูดขีด
กับร่ องสล๊อต
8.8 พับกระดาษครอบสล๊อตใส่ขอ้ บนขดลวดด้านบน
8.9 ทาการปิ ดปากสล๊อตด้วยไม้หรื อแผ่นแบเกอร์ไลท์
9. ทาการต่อวงจรแล้วบัดกรี
- จัดวางปลายสายของขดลวดให้สะดวกและเป็ นระเบียบ
- ทาเครื่ องหมายของต้นปลายของขดลวด
9.1 การตรวจสอบการพันขดลวดขั้นสุดท้าย
9.1.1 ดูขอ้ มูลที่บนั ทึกไว้ก่อนถอดรื้ อขดลวด
9.1.2 ดูแบบการต่อวงจรของขดลวด
9.1.3 ต่อวงจรเข้าชัว่ คราวเพื่อกาหนดขั้ว
9.1.4 ต่อวงจรให้เรี ยบร้อยถาวรแล้วทาการบัดกรี
9.2 การตรวจสอบการลงขดลวดขั้นสุดท้าย
9.2.1 ตรวจสอบวงจรว่าเชื่อมติดต่อกันโดยตลอดทั้งวงจร
9.2.2 วัดค่าความต้านทานของขอลวดด้ายมันติมิเตอร์
9.2.3 ทาการทดสอบขั้วแม่เหล็กเพื่อตรวจว่าการลงขดลวดในสเตเตอร์ถูกต้องทา
ให้เกิดการหมุนของสนามแม่เหล็กขึ้นได้หรื อเปล่าตามวิธีปฏิบตั ิของช่าง
รง.ซ่อมเครื่ องไฟฟ้าและชุบโลหะ กฟฟ.อจปร.อร.
9.2.4 การทดสอบความต้านทานของฉนวนโดยใช้เมกเกอร์โอห์มต้องอ่านค่า
ความต้านทานตั้งแต่ 1 M Ω ขึ้นไป
9.2.5 การต่อวงจรโดยถาวร โดยเชื่อมต่อปลายสายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
โดยการบัดกรี
10 พันผ้าหัวท้ ายเก็บงาน
10.1 ทาการพันผ้าแถบใยแก้วรอบขดลวดทั้งสองด้าน
10.2 ตรวจสอบวงจรวัดค่าความต้านทานและค่าฉนวนของขดลวดพร้อมที่จะทาการ
ชุบน้ ายา
11 ตรวจสอบส่ วนต่าง ๆ ของโรเตอร์
11.1 โรเตอร์แบบกรงกระรอกจะไม่มกี ารพันขดลวดตัวนา
11.2 ขดลวดตัวนาของโรเตอร์จะถูกฉีดไว้ในแกนเหล็กที่เซาะเป็ นร่ องซึ่งส่วนมากจะ
ใช้อลูมิเนียมเป็ นตัวนา
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11.3 ทาการต่อตัวนาหัวท้ายด้วยอลูมิเนียมเช่นกันบางชนิดก็ใช้ทองแดงเป็ นตัวนาแล้วแต่
การผลิตของผูส้ ร้าง
11.4 โรเตอร์ส่วนมากจะไม่ค่อยเสียแต่ก็มีบา้ งซึ่งบางครั้งเราอาจสังเกตเห็นด้วยตาเปล่า
ได้โดยอาจมีรอยแตกหรื อรอยร้าวตามบริ เวณหัวหรื อท้ายของรอยต่อของตัวนา
12. การตรวจสอบโรเตอร์
12.1 โดยการนาโรเตอร์ข้ ึนวางบนกราวเลอร์แล้วทาการหมุนตัวโรเตอร์ไปรอบๆโดย
สังเกตุค่าของกระแสแอมิเตอร์ที่ต่อไว้ในวงจรของกราวเลอร์
12.2 โรเตอร์ที่ดีจะมีค่ากระแสคงที่ในขณะที่หมุนโรเตอร์ไปรอบๆ
12.3 โรเตอร์ที่ดีจะไม่เกิดความร้อนที่ตวั โรเตอร์ขณะอยูบ่ นกราวเลอร์
13. การซ่ อมทาโรเตอร์ ( ในกรณีที่โรเตอร์ เสีย )
13.1 ทาการไสร่ องสล๊อตโรเตอร์ตามแนวตัวนาเก่า
13.2 ทาตัวนาขึ้นมาใหม่โดยใช้แผ่นทองแดงซึ่งมีขนาดเท่าร่ องสล๊อตที่ไสมาใส่ลงใน
ร่ องสล๊อตโดยให้มีความยาวเลยปากสล๊อตเล็กน้อย
13.4 ทาการต่อตัวนาที่ลงใหม่ดว้ ยการประสานเงินทั้งสองด้าน
13.5 ส่งโรเตอร์ที่ทาการซ่อมทาเสร็ จแล้วไปหาบาลานซ์
14 วิธีการปฏิบัตกิ ารชุบนา้ ยาเคลือบฉนวน ในการชุบนา้ ยาเคลือบฉนวนมีวธิ กี ารเคลือบ 2 วิธีคือ
- วิธีเคลือบแห้งด้วยอากาศ
- วิธีเคลือบแห้งด้วยการอบความร้อน
14.1 วิธีเคลือบแห้งด้วยอากาศ ในการเคลือบแห้งด้วยอากาศนี้ ใช้สาหรับงาน พันขดลวดใหม่
เช่น การเคลือบขดลวด สเตเตอร์ และโรเตอร์ ของมอเตอร์ โดยมีข้ นั ตอนในการเคลือบดังนี้
14.1.1 นาสเตเตอร์ที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนเข้าตูอ้ บความร้อนเพื่อไล่ระบบความชื้น
14.1.2 ปล่อยสเตเตอร์ที่ตอ้ งการเคลือบน้ ายาวานิชให้เย็น
14.1.3 นาสเตเตอร์ที่ตอ้ งการเคลือบน้ ายาวานิช วางในถาดเคลือบ
14.1.4 ใช้น้ ายาวานิชชนิดแห้งด้วยอากาศเคลือบสเตเตอร์ให้ทวั่ ปล่อยให้น้ ายา
วานิชแห้ง ( ประมาณ 24 ชัว่ โมง )
14.1.5 ใช้เมกเกอร์โอห์มวัดค่าฉนวนของสเตเตอร์ให้ได้ตามเกณฑ์
14.1.6 นาสเตเตอร์ที่ผา่ นการตรวจไปประกอบเข้าชุดเครื่ อง
ข้อควรระวัง ในการเคลือบน้ ายาชนิดแห้งด้วยอากาศไม่ควรนาไปอบความร้อนหลังจาก
เคลือบน้ ายาวานิชแล้ว จะทาให้น้ ายาวานิชที่เคลือบ ทาปฏิกิริยากับความร้อนทาให้วานิช
พองตัวและเป็ นฟองอากาศ
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14.2 วิธีเคลือบแห้งด้วยการอบความร้อนแบ่งการเคลือบเป็ น 2 แบบคือ
- การเคลือบน้ ายาวานิชแบบสูญญากาศ
- การเคลือบน้ ายาวานิชแบบจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบวานิช
14.2.1 การเคลือบน้ ายาวานิชแบบสูญญากาศ ในการเคลือบน้ ายาแบบสูญญากาศจะต้องใช้ถงั
ขนาดใหญ่เท่ากันจานวน 2 ถัง ถังใบที่ 1 เป็ นถังเก็บน้ ายาวานิช ถังใบที่ 2 เป็ นถังชุบ ชิ้นงานมีเครื่ องทา
สูญญากาศจานวน 1 เครื่ อง ในการชุบน้ ายาแบบสูญญากาศ มีข้นั ตอนการชุบดังนี้
14.2.1.1 นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนลงในถังชุบชิ้นงาน
14.2.1.2 ปิ ดฝาถังชุบชิ้นงานเปิ ดลิ้นวาล์วถังเก็บน้ ายาปล่อยน้ ายาจากถังเก็บ
ให้น้ ายาไหลมาถังชุบชิ้นงานจนท่วมชิ้นงาน
14.2.1.3 ปิ ดลิ้นวาล์วถังน้ ายาวานิชเดินเครื่ องสูญญากาศ
14.2.1.4 น้ ายาวานิชจะแทรกเข้าไปในตัวนาทุกจุด ปล่อยไว้ ประมาณ 30 นาที
14.2.1.5 หยุดเดินเครื่ องเปิ ดลิ้นวาล์วถังเก็บน้ ายา (อากาศจะเข้าไปแทนในถังชุบ
ชิ้นงานน้ ายาวานิชจะไหลกับมายังที่เดิม)
14.2.1.6 เปิ ดฝาถังชุบชิ้นงานนาชิ้นงานมาอบความร้อน
14.2.1.7 ปิ ดฝาถังชุบชิ้นงาน เปิ ดวาล์วลิ้นลม ดันน้ ายาจากถังชุบ
มายังถังเก็บวานิชเดิม จนน้ ายาหมดถัง
14.2.1.8 ปิ ดลิ้นวาล์วถังเก็บน้ ายาวานิช น้ ายาวานิชจะอยูส่ ภาพเดิม
14.2.1.9 นาชิ้นงานที่อบความร้อนจนน้ ายาแห้งมาวัดค่าฉนวน
14.2.1.10 นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปประกอบเข้าชุดเครื่ อง
หมายเหตุ ในการเคลือบน้ ายาวานิชแบบสูญญากาศจะต้องใช้น้ ายาวานิชเป็ นจานวนมากตาม
ลักษณะของถังชุบและขนาดของชิ้นงานในการชุบ
14.2.2 การเคลือบน้ ายาวานิชแบบจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบวานิช ในการชุบน้ ายาแบบนี้จาเป็ น
จะต้องสร้างถังชุบน้ ายาวานิชขึ้นเองตามขนาดความโตของชิ้นงานที่ตอ้ งการเคลือบ น้ ายาวานิช ในการเคลือบ
น้ ายาวานิชชนิดจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบมีข้นั ตอนดังนี้
14.2.2.1 นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปอบความร้อน พอประมาณ
14.2.2.2 นาชิ้นงานที่ร้อนพอประมาณจุ่มลงในถังวานิชจนท่วมชิ้นงาน
14.2.2.3 ปล่อยทิ้งไว้จนน้ ายาแทรกซึมเข้าไปในชิ้นงาน
14.2.2.4 นาชิ้นงานออกถังชุบ ปล่อยให้น้ ายาวานิชไหลออกจากชิ้นงาน
14.2.2.5 นาชิ้นงานเข้าตูอ้ บความร้อน อบจนน้ ายาวานิชเคลือบแห้ง
( ถ้าต้องการเคลือบวานิชให้หนา นาชิ้นงานไปชุบน้ ายาวานิชอีกครั้ง )
14.2.2.6ใช้เมกเกอร์โอห์มวัดค่าฉนวน ( ไม่ต่ากว่า 1 เมกโอห์ม )
14.2.2.7นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปประกอบชุดเครื่ อง
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14.3 การอบแห้ง
14.3.1 อบด้วยแสงอินฟาเรดใช้หลาย ๆ ดวงส่องไปที่ขดลวดในเตาอบ
14.3.2 อบด้วยเตาไฟฟ้า ใส่ขอลวดในเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสูง
14.3.3 อบแห้งโดยใช้กระแสไฟฟ้าเป็ นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดโดยตรงทาให้ขอลวด
เกิดความร้อนภายในขอลวดเอง
14.4 การตรวจสอบขดลวดและฉนวนขั้นสุดท้าย
14.4.1 ประสานกับ จนท.แผนกมาตรฐานควบคุมคุณภาพ อจปร.อร.ร่ วมกันวัดค่าความต้านทาน
ของขดลวดและฉนวน
14.4.2 การจัดค่าความต้านทานของขดลวดและฉนวนต้องวัดได้ไม่ต่ากว่า มาตรฐาน(2MΩ)
ถ้าต่ากว่า ต้องนาขดลวดและฉนวนไปอบต่อจนค่าความต้านทานเพิ่มขึ้นเกิดค่ามาตรฐาน
14.4.3 ตรวจสอบโดยรวมและนาไปประกอบเข้าชุดมอเตอร์ต่อไป
15. เปลีย่ นบอลและทาการประกอบ
15.1 ถอดโดยใช้เครื่ องมือที่มีเฉพาะงานเช่นเหล็กดูดสองขาหรื อชนิดสามขาตามแต่เฉพาะงาน
15.2.ถอดโดยใช้เหล็กดูดที่เป็ นระบบไฮโดรริ กในกรณี ที่มคี วามแน่นมากๆ
15.3 การประกอบบอลอาจใช้คอ้ นหรื อไฮโดรริ กในการประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่สภาพของงานนั้นๆ
16. การประกอบมอเตอร์ ขั้นตอนต่างๆกลับกับการถอดมอเตร์
16.1 ใส่บอลแบริ่ งที่เพลาทั้งสองด้าน
16.2 ใส่แผ่นบังลมด้านเพลาขับถ้ามี
16.3 ใส่แผ่นฝาครอบด้านเพลาขับ
16.4 ประกอบโรเตอร์เข้ากับฝาครอบ
16.5 นาโรเตอร์ใส่ในสเตเตอร์ระวังอย่าให้ขูดกับขดลวดใส่สลักคลุมฝาครอบไว้กบั
สเตเตอร์อย่างหลวมๆ
16.6 ใส่ฝาครอบอีกด้านใช้คอ้ นเคาะเบาๆโดยรอบใส่สลักแล้วขันสลักให้แน่นทั้งสองด้าน
16.7 ตรวจสอบสภาพและทาการทดลอง
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17. ทาการทดลอง
17.1 ต่อไฟเข้าตามพิกดั ของมอเตอร์ที่ทาการซ่อมทา
17.2 ตรวจสอบกระแสไฟแต่ละเฟสโดยใช้แอมมิเตอร์
17.3 ตรวจสอบรอบหมุนของมอเตอร์โดยใช้เครื่ องมือวัดรอบ
17.4 ส่งทดสอบโหลดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ เช่น พัดน้ า และอื่น เป็ นต้น
18. ยกลงประกอบในเรื อ
18.1 แจ้งแผนกแรงงานทาการยกมอเตอร์ลงเรื อ
18.2 ทาการประกอบมอเตอร์เข้าแท่น
18.3 แจ้งแผนกที่เกี่ยวข้องทาการประกอบอุปกรณ์ร่วม
18.4 ต่อสายไฟเข้ามอเตอร์
18.5 ทาการทดลอง
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