เรียบเรียงโดย แผนกห้องสมุด กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ปี 2565

การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
การปฏิบัตงิ านซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรงในเรื อ
๑. วิธีการปฏิบัตแิ ละ การถอดประกอบมอเตอร์
๒. การเตรียมการถอดขดลวด
๓. วิธีการรื้อขดลวด
๔. การใส่ ขดลวดลงสล็อต
๕. วิธีการล้างทาความสะอาด
๖. การหาบาลานซ์
๗. การกลึงและแต่งอุปกรณ์
๘. การเปลีย่ นบอลแบริ่ง
๙. การตรวจสอบขดลวดและฉนวนขั้นสุดท้ าย
๑๐. การตรวจสอบและนาประกอบเข้ าชุดมอเตอร์
๑๑. การทดสอบมอเตอร์ บนโรงงาน
๑๒. การยกมอเตอร์ และประกอบติดตั้งที่เรื อ
๑๓. การทดสอบมอเตอร์ ในเรื อ
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วิธีการปฏิบัตกิ ารถอดและประกอบมอเตอร์ กระแสตรง
1.วิธีการปฏิบัติ
1.1.สารวจสถานที่ ก่อนการปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการทางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ที่เรื อหรื อ
โรงงานที่กาหนดในใบสัง่ งานที่เกี่ยวข้อง
1.2.ปลดกระแสไฟฟ้าที่จ่ายให้กบั มอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ
1.3.ทาเครื่ องหมายปลายสายมอเตอร์เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนามาติดตั้ง และวัดค่าต่าง ๆ ของมอเตอร์
1.4.การถอดมอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานโดยทัว่ ไปดังนี้ .1.4.1.วิธีการถอดมอเตอร์ (ดูรูปและแผนภูมิระบุข้นั ตอนประกอบ)
1.4.1.1.ถอดมอเตอร์ออกจากเครื่ องจักรที่ใช้งานโดยปลดสายพานข้อต่อหรื อหน้าแปลนด้วยการ
ถอดสลักยึดออกก่อน โดยใช้พูลเลอร์ (เหล็กดูด) หรื อไฮดรอลิคดึงออก
1.4.1.2.ถ้ายังถอดไม่ออกต้องใช้ไฟจากเตาฟู่ หรื อแก๊สเป่ าหน้าแปลนช่วยอีกครั้งหนึ่ง
1.4.1.3.วัดระยะหน้าแปลนที่ติดอยูก่ บั เพลาเอาไว้เมื่อเวลาประกอบเข้าที่เดิมจะไม่ผดิ พลาด
1.4.1.4.คลายน๊อต–สกรู ยึด มู่เล่ออกด้ว ยเครื่ องมือ ถ้าไม่ ออกให้หยอดน้ ามัน หล่อลื่น บนเกลีย ว
เล็กน้อย ถ้ายังไม่ออกให้ใช้สว่านเจาะสกรู ทิ้ง แล้วนาเกลียวสกรู ยดึ มู่เล่ใหม่

ผลิต 1 ก.ย.47

หน้า 2 ของ 33 หน้า

การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
1.4.1.5.ถอดมู่เล่โ ดยใช้ไขควงงัด ผ่านจุ ด ศูน ย์ก ลางของแกนเพลาหรื อ ใช้เครื่ องดู ด (พูลเลอร์ )
หรื อไฮดรอลิคดูดมู่เล่ ถ้าถอดยากให้ใช้ไฟจากเตาฟู่ หรื อแก๊สเป่ ามู่เล่ให้ขยายตัว แล้วใช้น้ า–น้ ามันหล่อตัวเพลาให้เย็น ดึงลิ่ม
ออกจากเพลาด้วย (ถ้ามี)
1.4.1.6.ถอดฝาครอบด้านตรงข้ามเพลาขับ ถอดนอตยึดฝาครอบออกทั้งหมดใช้ไขควงแงะออก
หรื อใช้สกัดออกแล้วแต่กรณี

1.4.1.7.ถอดแผ่นบังลมโดยใช้สองมือดึงแผ่นบังลมออกมาตรง ๆ (ถ้ามี)
1.4.1.8.ถอดฝาครอบซองแปรงถ่านออกทุกด้าน
1.4.1.9.ปลดสายต่อกับซองแปรงถ่านออก
1.4.1.10.ทาเครื่ องหมายไว้ที่ปลายสาย เวลาประกอบจะได้รวดเร็ วและป้ องกันการหมุนกลับทาง
ของมอเตอร์
1.4.1.11.ถอดแปรงถ่านทุก ๆ อันออกจากซองแปรง โดยปลดแรงสปริ งกดแปรงถ่านออกจากล๊อด
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการกระทบกระแทกเวลาถอด
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1.4.1.12.ถอดวงแปรงถ่านออกจากฝา เพื่อนามาทาความสะอาดหรื อซ่อมส่วนที่ชารุ ด
1.4.1.13.ถอดฝาครอบต้านเพลา ถอดนอตยึดฝาครอบออกทุกตัว โดยใช้ไขควงแงะออก หรื อใช้
สกัดตอกออก แล้ว แต่ กรณี ดึงฝาครอบบังลม และพร้อมดึ งตัว โรเตอร์ (อาร์ มาเจอร์ ) ติ ดออกมาพร้อมกัน ด้วยความ
ระมัดระวังการกระแทก ทาให้ขดลวดและส่วนประกอบเกิดการเสียหาย
1.4.1.14.ถอดโรเตอร์ (อาร์มาเจอร์ ) ออกจากฝาครอบ วางโรเตอร์ (อาร์มาเจอร์ ) ด้านฝาครอบลงล่าง
หมุนฝาครอบโดยรอบแล้วใช้คอ้ นเคาะรอบฝาครอบให้โรเตอร์หลุดออกมา

1.4.1.15.ถอดรองลูกปื นออกจาเพลาโรเตอร์ ( อาร์มาเจอร์ ) โดยใช้พูลเลอร์ ( เหล็กดูด ) หรื อไฮ
ดรอลิคดูดหรื อดึงออก ชโลมน้ ามันหรื อทาด้วยจาระบีแล้วห่อด้วยผ้าสะอาด ถ้าถอดรองลื่นลูกปื น (BALL BEARING) ไม่
ออกให้อุ่นด้วยน้ ามันแล้วใช้ตวั ดูดบอลแบริ่ งดึงออกและต้องเปลี่ยนบอลแบริ่ งใหม่ทุกครั้ง ไม่ควรใช้ของเดิม
1.4.1.16.รื้ อขดลวดของชุดโรเตอร์ (อาร์ มาเจอร์ ) หรื อสเตเตอร์ พนั ใหม่ตามเดิมในกรณี ที่ขดลวด
เกิดการช๊อตหรื อชารุ ดเสียหาย
1.4.1.17.ทาความสะอาดและเก็บรั กษาชิ้ นส่ วนที่ ถอด ใช้ลมแรง ๆ เป่ าชิ้น ส่ ว นต่ าง ๆ แล้ว ใช้
แปรงปัดหรื อผ้าเช็ดแล้วใช้น้ ามันก๊าดหรื อน้ ายาล้างทาความสะอาด ยกเว้นขดลวดพันชโลมด้วยน้ ามันกันสนิ มแยกชิ้นส่ วน
ไว้ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย เพื่อรอประกอบต่อไป
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1.4.1.18.กรณี ไม่ทราบว่าเกิดการช้อตหรื อชารุ ดเสียหายหรื อหลังจากพันลวดสเตเตอร์ ใหม่ ให้ใช้
เมกเกอร์โอห์มมิเตอร์ วดั ค่าฉนวน ต้องไม่ต่อกว่า 1 เมกเกอร์ โอห์ม
1.4.1.19.ตรวจดูฉนวนพันลวดสเตเตอร์อยูใ่ นสภาพดีพร้อมที่จะใช้งานหรื อไม่
1.4.1.20.วัดความต้านทานของขดลวดพันสเตเตอร์ว่า แต่ละขดมีความต้านทานเท่ากันหรื อไม่
1.4.1.21.ตรวดดูหรื อวัดด้วยมิเตอร์ว่าขดลวดแต่ละขดขาดวงจรหรื อไม่
1.4.1.22.ตรวจดูการต่อยอดของขดลวด เช่น ขดลวดฟิ ลด์, ขดลวดซีรี่และขดลวดอินเตอร์ โปลว่า
ถูกต้องหรื อไม่
1.4.1.23.กรณี พนั ขดลวดอาร์มาเจอร์ใหม่ใช้เมกเกอร์โอห์มวัดซี่คอมมิวเตเตอร์กบั เพลา อาร์มาเจอร์
ควรมีค่าฉนวนไม่นอ้ ยกว่า 1 เมกเกอร์ โอห์ม ขึ้นไป
1.4.1.24.ใช้โ อห์มมิเตอร์ วดั ซี่ คอมมิว เตเตอร์ แต่ ละซี่เป็ นคู่ ๆ ว่ามีค่าเท่ากัน หรื อไม่ และแต่ ละซี่
ต้องไม่ถึงกัน
1.4.1.25.ใช้โอห์มมิเตอร์วดั วงแปรงถ่านกับฐานของแปรงถ่านค่าต้องไม่ต่ากว่า 1 เมกเกอร์ โอห์ม
1.4.1.26.ตรวจดูแปรงถ่านและซี่คอมมิวเตเตอร์ตอ้ งไม่สึกกร่ อนหรื อหัก ปิ่ น หรื อแตกหัก
1.4.1.27.ร่ องซี่คอมมิวเตเตอร์ตอ้ งไม่สกปรกหรื อสึกกร่ อน ไม่เรี ยบ ให้ใช้เครื่ องปาดหน้าให้เรี ยบ
แล้วใช้กระดาษทรายเบอร์ 0 หรื อกระดาษทรายละเอียดขัดหน้าคอมมิวเตอร์ให้เรี ยบร้อย
1.4.2.วิธีประกอบมอเตอร์ข้นั ตอนต่าง ๆ กลับกับการถอดมอเตอร์ (ดูภาพแลแผ่นภูมิประกอบ)
1.4.2.1.ใส่บอลแบริ่ งที่เพลาอาร์มาเจอร์
1.4.2.2.ใส่แผ่นบังลมด้านเพลาขับ
1.4.2.3.ใส่แผ่นฝาครอบด้านเพลาขับ
ผลิต 1 ก.ย.47

หน้า 5 ของ 33 หน้า

การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
1.4.2.4.ดันชุดอาร์มาเจอร์เข้าที่ระวังอย่าให้ขูดกับขดลวด ใส่น๊อตคลุมไว้ก่อนหลวม ๆ
1.4.2.5.ประกอบวงแหวนแปรงถ่านเข้ากับชุดฝาครอบด้านตรงข้ามเพลาขับตรงกับเครื่ องหมายที่
ทาได้
1.4.2.6.ใส่สายแปรงถ่านประกอบเข้าที่กบั ฝาครอบต้นตรงข้ามเพลาขับทุกชุด
1.4.2.7.ใส่ฝาครอบต้านตรงข้ามเพลาขับ เคาะด้วยไม้เบา ๆ โดยรอบ ขันน๊อตทั้งสองข้างให้แน่น
1.4.2.8.ใส่แปรงถ่านกับซองแปรงถ่านพร้อมกับชุดสปริ งกดแปรงถ่านแล้วล๊อค
1.4.2.9.ใส่แผ่นบังลมหรื อแผ่นครอบแปรงถ่าน (ถ้ามี)
1.4.2.10.ตรวจสอบสภาพโดยรวม โดยใช้มือหมุนเพลามอเตอร์ว่าคล่องตัวดีหรื อไม่
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เริ่ มต้น

A

การแยกมอเตอร์ จาก
เครื่ องจักรโหลด

สามารถดึงมู่เล่ออกจากเพลา
หรื อเปล่า
ดึงโดยใช้เครื่ องดูดมู่เล่ช่วย

ปิ ดสวิทซ์ไฟหรื อยัง

ดึงออกหรื อเปล่า

ปลดสาย
ถอดน๊อตยึดฝาครอบด้านตรง
ข้ามเพลาขับ

ขยับมอเตอร์ ออกจาก
เครื่ องจักรโหลด

ใช้ไฟเป่ าขอบรู มู่เล่

ถอดฝาครอบแปรงถ่าน

การต่อประกับเพลา
เป็ นชนิดใด

ถอดแปรงถ่านออก
ถอดหน้าประกับ
ถอดสายไฟจากมอเตอร์ ที่ยดึ
ติดกับซองแปรงออก

เลื่อนมอเตอร์ ออกจาก
ฐานรอง

ถอดฝาครอบโดยแหย่ไขควงเข้าไป
ขัดทั้งสองข้างพร้อมกัน

ถอดสายพาน
การถอดมอเตอร์

สามารถหลุดออกได้

คลายสกรู ยดึ มู่เล่
ดึงมู่เล่ออก
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ดึงตัวน๊อตหรื อฝาครอบออก
A.

ใช้สกัดแล้วใช้คอ้ นตอกตามรอย
แยกเพื่อให้หลวมตัว

ถอดฝาครอบใช้ 2 มือประครอง
ถอดแผ่นบังลมออกด้วยมือทั้ง 2 ข้าง

B.
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B.

ดึงฝาครอบด้านเพลาพร้อมโรเตอร์ ออก
ใช้ไขควงหรื อสกัดช่วยในการถอด
ออกหรื อเปล่า
ถอดโรเตอร์ ออกจากฝา

คลายฝาครอบโดยใช้คน้ ไม้ตอก

ถอดออกหรื อเปล่า
ถอดบอลแบริ่ งแล้วเก็บรักษาให้ดี
ทาความสะอาดชิน้ ส่ วนที่ถอด

คลายฝาครอบโดยใช้คน้ ไม้ตอก

จัดและเก็บรักษาชิ้นส่ วนที่ถอด
สิ้ นสุ ด
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2.การเตรียมการถอดขดลวดของอาร์ มาเจอร์ และขดลวดสเตเตอร์ มอเตอร์ กระแสตรง
2.1.วิธีพิจารณาในการถอดขดลวดอาร์มาเจอร์
2.1.1.การพิจารณาก่อนถอดขดลวดออกจากอาร์มาเจอร์
2.1.1.1. หาข้อมูลของขดลวดเดิมให้มากที่สุด
2.1.1.2.ยกอาร์มาเจอร์ข้ ึนวางโดยให้ปลายเพลาทั้ง 2 ข้างอยูบ่ นขาตั้ง 2 ด้าน
2.1.1.3.จดบันทึกจานวนสล๊อต, จานวนซี่คอมมิวเตเตอร์ ว่ามีกี่ซี่
2.1.1.4.วัดระยะห่างของสล๊อตของขาแม่เหล็ก
2.1.1.5.วัดระยะห่างของการลงคอมมิวเตเตอร์ว่าลงแบบใดเวฟหรื อแลป
2.1.1.6.รื้ อขดลวดสลิงที่รัดหัว – ท้าย ของอาร์มาเจอร์ออก
2.1.1.7.ทาการเปิ ดปาก (ร่ อง) สล๊อตออกให้กว้าง
2.1.1.8.ทาการเอาลวดตัวนาออกจากวี่คอมมิวเตเตอร์ โดยการเป่ าด้วยความร้อนหรื อใช้หัวแร้งเผา
บัดกรี ออก
2.1.1.9.นับจานวนตัวนา ขนาดของขดลวดตัวนาและจานวนรอบ
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2.1.1.10.เอาฉนวนที่ยงั ค้างอยูใ่ นสล๊อตออกให้หมด

2.2.วิธีการพิจารณาในการถอดขดลวดสเตเตอร์
2.2.1.จดการต่อขั้วแม่เหล็ก ขดสนามแม่เหล็กใหญ่, ขดซีรี่และขดลวดอินเตอร์โปล
2.2.2.ตัดรอยต่อออกให้หมด
2.2.3.คลายสลักที่ยดึ ขาแม่เหล็กกับโครงสร้าง
2.2.4.นาขาแม่เหล็กออกมาเคาะเอาขดลวดออกจากขาแม่เหล็ก
2.2.5.ทาการแกะฉนวนที่พนั ขดลวดออกให้หมด
2.2.6.วัดขนาดแกนในทุกด้าน เพื่อนาขนาดมาทาแบบฟอร์มลวด
2.2.7.ทาการนับจานวนรอบพัน, ขนาดของลวดตัวนาของแต่ละขดของขดสนามแม่เหล็กใหญ่ , ขดลวดซี่รี่
และขดลวดอินเตอร์โปล
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2.3.พิจารณาป้ายชื่อของมอเตอร์ , บันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
2.3.1.รายละเอียดของพัสดุ
2.3.1.1.ฉนวนประเภทชั้น A. ได้แก่ แถบผ้าฝ้าย, ไฟเบอร์ กระดาษชุบวานิ ช ทนอุณหภูมิสูงสุ ด
ถึง 1050 C
2.3.1.2.ฉนวนประเภทชั้น E ได้แก่ โพลิเอสเทอร์ , เรซิ่น ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 1200 C
2.3.1.3.ฉนวนประเภทชั้น B ได้แก่ อิบอกซี่ , ไมก้า, ใยแก้ว, แอสเบสทอส อาบวานิ ช, แผ่น
ไมก้า ทนอุณหภูมิได้สูงสุด 1300 C
2.3.1.4.ฉนวนประเภทชั้น F ได้แก่ ใยแก้วอาบวานิ ช แอสเบสท๊อสอาบวานิ ช แผ่นไมก้า ทน
อุณหภูมิได้ 1550 C
2.3.2.โครงสร้างของสเตเตอร์ตวั อักษรบนป้ายชื่อจะบอกประเภทการต่อแบบ
2.3.2.1.การต่อจานวนที่กรุ ปตัวนาต่อ จานวนขั้วสนามแม่เหล็ก
2.3.2.2.การต่อให้ไฟเข้าว่าเป็ นชนิด 110, 220V. หรื อจานวนใฟเข้าเท่าใด
2.3.3.จานวนขั้วสนามแม่เหล็ก
-บอกจานวนคู่ข้วั ประกอบด้วยขั้วเหนือและใต้เรี ยกว่าสองขั้ว
2.3.4.พิกดั กาลัง
-กาลังงานสู งสุ ดที่ มอเตอร์ ทางานได้โดยไม่เกิ ดความเสี ยหายบอกไว้ในหน่ วยของแรงม้า หรื อ
กิโลวัตต์ ในมอเตอร์รุ่นใหม่
2.3.5.พิกดั โวลท์เตจ
-เป็ นค่าศักดาไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามอเตอร์ที่ทาให้กาลังมอเตอร์ได้ตรงตามกาหนด จะบอกไว้ในหน่ วย
โวลท์ ( V. )
2.3.6.กระแส
-เป็ นค่าโดยประมาณของกระแสขณะโหลดเต็มที่บอกไว้ในหน่วยแอมแปร์ ( A.)
2.3.7.ความเร็ วรอบ
-เป็ นค่าโดยประมาณจานวนรอบต่อนาที ( RPM ) ของมอเตอร์ขณะใช้งานที่พิกดั กาลัง
2.3.8.ขนาดกระแสขณะสตาร์ท
2.3.8.1.เป็ นค่าศักดาไฟฟ้าเต็มที่ต่อโดยตรงเข้าระบบรวมโหลด โดยไม่ลดศักดาลง
2.3.8.2.หมายถึงค่าของอัตราส่ วนของกาลังรวมโวลท์ แอมป์ ที่ตอ้ งใช้ขณะสตาร์ ท ( KVA ) ต่อ
พิกดั กาลัง 1 กิโลวัตต์ ( KW )
2.3.8.3.ใช้เรี ยงลาดับอักษรตั้งแต่ A – Z
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2.3.9.สัญลักษณ์บอกรุ่ นของมอเตอร์
-ขึ้นอยูก่ บั บริ ษทั ผูผ้ ลิตเพื่อแยกชนิดของชั้นมอเตอร์ต่าง ๆ ของบริ ษทั เอง
2.3.10.ชื่อของบริ ษทั ผูส้ ร้าง
2.3.11.ปี ที่ทาการผลิต
2.4.การตรวจนับจานวนร่ องสล๊อต
2.4.1.นับจานวนเพื่อใช้ในการทารายละเอียดของขดลวดที่จะพัน
2.4.2.บันทึกเก็บไว้เป็ นข้อมูล
2.5.ตรวจวิธีการพันขดลวด
2.5.1.การพันขดลวดซึ่งวางขดลวดสองขดลงในสล๊อตเดียวกันเรี ยกว่าพันแบบชั้นขดคู่
2.5.2.การพันขดลวดซึ่งวางขดลวดเดี่ยวลงในช่องสล๊อตเดียวกันเรี ยกว่าพันแบบชั้นขดเดียว
2.5.3.การพันขดลวดตามลักษณะการพันขดลวดยังแยกเป็ นการพันแบบแลปและแบบเชน (แบบเวฟ)
2.6.ตรวจจานวนขดลวดที่ต่ออนุกรมในวงจร
2.6.1.นับจานวนขดลวดที่ใช้สร้างขั้วเหนือหรื อขั้วใต้ของมอเตอร์
2.6.2.การต่ออนุกรมของขดลวดจะขึ้นอนู่กบั ชนิดการพันขดลวด เช่น ชนิดเชน (แบบเวฟ) ชนิดแลป

2.7.ตรวจระยะพิชของขดลวด
2.7.1.ระยะพิชจะต้องพิจารณาจากการลงช่องสล๊อตของขดลวดทั้งสองด้านว่าห่างออกไปกี่สล๊อต
2.7.2.ระยะพิชยังจะต้องพิจารณาจากการพันขดลวดชนิดไหน
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2.8.การตรวจการต่อวงจรของขดลวด
2.8.1.ขดลวดสเตเตอร์จะต้องต่อกันเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นในช่องอากาศของสเตเตอร์
2.8.2.ต้องบันทึกวิธีต่อขดลวดของเดิมไว้ เมื่อพันขดลวดใหม่จะได้ไม่สบั สน
2.9.การตรวจชิ้นของชั้นฉนวน
2.9.1.ดูวสั ดุที่ใช้ทาฉนวนหุม้ ขดลวดว่าเป็ นชนิดใด
2.9.2.ดูว่าหุม้ ฉนวนกี่ช้นั
2.10.ตรวจส่วนที่เกิดความเสียหาย
2.10.1.ดูความเสี ยหายของขดลวดบางครั้งอาจไม่ตอ้ งถอดออกจากสล๊อตทั้งหมด ซ่อมแซมแค่บางส่ ว น
บางจุดเท่านั้น
2.10.2.ดูสภาพ, รู ปร่ าง, รู ปทรง, ของขดลวดและส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ซ่อมแซมได้

ผลิต 1 ก.ย.47

หน้า 13 ของ 33 หน้า

การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
การรื้อขดลวดออกจากสล๊อตมอเตอร์ กระแสตรง
3.วิธีการปฏิบัตกิ ารรื้อขดลวดออกจากสล๊อต
3.1.วิธีร้ื อขดลวด
3.1.1.พิจารณาขดลวดว่าสามารถดึง รื้ อ ออกได้ทนั ทีหรื อเปล่า
3.1.1.1.ขดลวดไหม้อยูแ่ ล้วสมารถรื้ อออกได้ทนั ที
3.1.2.ตรวจดูช้นั ของฉนวนที่ใช้
3.1.2.1.ขดลวดยังไม่ไหม้ยงั ไม่สามารถรื้ ออกได้ทนั ที ต้องตรวจสอบชั้นของฉนวนที่ใช้
3.1.3.ชั้นฉนวน A. หรื อเปล่า
3.1.3.1.มอเตอร์ทวั่ ๆ ไป จะเป็ นชั้นฉนวน A, F, B, F เป็ นส่วนใหญ่
3.1.4.การทาให้ขดลวดร้อนเพื่อให้วานิชที่ฉนวนอ่อนตัวละลายออกในชั้นฉนวน A.
3.1.4.1.ใช้การผ่านกระแสไฟเข้าขดลวดประมาณ 150 – 200 เปอร์เซ็นต์ของกระแสเต็มพิกดั
3.1.4.2.ใช้หลอดไฟอบ โดยนาหลอดไฟตั้งแต่ 100 วัตต์ข้ นึ ไปหลาย ๆ ดวงใส่ไว้ในสเตเตอร์
และปิ ดฝาครอบทั้ง 2 ด้าน อบความร้อนไว้เป็ นเวลานาน
3.1.5.การสุมไฟเผาขดลวดในชั้นฉนวน E, B, หรื อ F
3.1.5.1.ใช้ถ่านไม้คู่อ่อน ๆ เผาภายในให้วานิชละลาย
3.1.5.2.ใช้เตาอบที่อุณหภูมิที่ตอ้ งการเพื่อละลายวานิชตามชั้นฉนวนของมอเตอร์น้นั ๆ
3.1.6.ตัดขดลวดด้านที่ไม่มีการต่อวงจรออก
3.1.6.1.ตัดลวดสลิง จัดหัว – ท้ายของอาร์มาเจอร์ออกทั้งสองด้าน
3.1.6.2.ตัดขดลวดส่วนที่โผล่ออกมาจากช่องสล๊อตด้านที่ไม่มีการต่อวงจรให้กุด
3.1.6.3.ใช้แท่งเหล็กขนาดเล็กกว่าช่องสล๊อตเล็กน้อยตอกดุนขดลวดออกด้านตรงข้าม
3.1.6.4.ใช้ความร้อนเป่ าหรื อใช้หวั แร้งเยาบัดกรี งดั ลวดตัวนาออกจากซึ่คอมมิวเตเตอร์ออก
3.1.7.รักษาสภาพขดลวดเดิมไว้
4.1.7.1.พยายามรักษาสภาพ, ขนาด, รู ปทรงของขดลวดเดิมไว้เป็ นตัวอย่างในการวัดขนาดแกน
เพื่อเริ่ มขึ้นรู ปของขดลวดต่อไป
3.1.8.ตรวจสอบจานวนรอบและขนาดของขดลวด
3.1.8.1.ตรวจนับจานวนรอบของขดลวดของเดิม
3.1.8.2.ตรวจขนาดของเส้นขดลวดที่ใช้, บางครั้งในแต่ละขดใช้ขนาดและจานวนรอบไม่เท่ากัน
3.1.8.3.ตรวจดูน้ ายาที่อาบของขดลวดเดิมที่ใช้ดว้ ย
3.1.9.ชัง่ น้ าหนักของขดลวด
3.1.9.1.การชัง่ น้ าหนักของขดลวดเดิมเพื่อช่วยตรวจสอบการขึ้นรู ปของขดลวดใหม่ได้
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3.1.10.ทาความสะอาดช่องสล๊อต
3.1.10.1.ใช้ลมเป่ า, แปรง, ผ้า, น้ ายา, ทาความสะอาดช่องสล๊อต, ตรวจการผิดรู ปของแผ่นเหล็ก
ช่องสล๊อต
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เริ่ มต้น

A.

ดูว่ารื้ อขดลวดออกได้ทนั ที
หรื อเปล่า

ได้

ตรวจดูขนาดและจานวนรอบ
ของขดลวด

ไม่ได้
ตรวจดูชนิดของชั้นฉนวน
ชั้นฉนวน A หรื อเปล่า
ไม่ใช่

ใช่

ทาให้ขดลวดร้อนโดยใช้หลอดไฟอบ
หรื อผ่านกระแสเข้าขดลวด
ไม่ได้

เผาขดลวดโดยใช้ไม้
ไม่ได้
ดูว่าขดลวดพอจะรื้ อออกได้
หรื อยัง

ดูว่าขดลวดพอจะรื้ อ
ออกได้หรื อยัง

วัดน้ าหนักของแต่ละขดลวด
ตรวจดูฉนวนกับสล๊อต
ทาความสะอาดช่องสล๊อต

ได้

ได้

ดูว่าสล๊อตเสี ยรู ปหรื อเปล่า

ตัดขดลวดด้านที่ไม่มีการต่อ
วงจร
ใช้แท่งเหล็กแหย่ที่ช่องสล๊อต
ด้านที่ตดั และตอกดันขดลวด
ออกมา

แก้ไขการเสี ยรู ป
ของสล๊อต
พยายามรักษาขดลวดให้อยูใ่ น
สภาพเดิมมากที่สุด

สิ้ นสุ ด

หาข้อมูลทาแบบ
ตรวจดูฉนวนของขดลวด

ขึ้นรู ปขดลวด
A.
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4.การใส่ ขดลวดลงสล๊อต
4.1.การตัดกระดาษฉนวน
4.1.1.ฉนวนรองสล๊อตใช้ตามชนิดและความหนาเท่าของเดิม
4.1.2.ฉนวนหุม้ ขดลวดมีความยาวเท่ากับฉนวนหุม้ สล๊อตกว้างกว่าความกว้างของสล๊อต 20 – 40 มม.
4.1.3.ชนิดของฉนวน ใช้กระดาษแข็งทาสีน้ าตาลกระดาษฉาบไมรา หรื อพวกแผ่นฟิ ล์ม เทป
4.2.การพับและการใส่กระดาษฉนวนลงในช่องสล๊อต
4.2.1.พับกระดาษฉนวนหุม้ สล๊อตให้มีขนาดพอดีสวมเข้ากับความกว้างของช่องสล๊อตและใส่ลงในสล๊อต

4.3.การพันขดลวด
4.3.1.ใส่แบบขึ้นรู ปลงบนแกนของเครื่ องพันขดลวด ซึ่งเลือกขนาดความกว้างเท่าของเดิม
4.3.2.ใส่ตวั บังคับแกน ขันน๊อตให้แน่น
4.3.3.เริ่ มพันขดลวด โดยให้ปลายข้างหนึ่งพันยึดกับหัวตะปูขา้ งแผ่นประกับข้าง
4.3.4.พันขดลวดให้ได้จานวนรอบที่ตอ้ งการเท่ากับจานวนรอบของเดิม
4.3.5.มัดเข้าด้วยกันด้วยด้าน เพื่อกันคลายตัว
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4.3.6.ใส่ปลายลวดผ่านช่องของแผ่นประกับข้าง ไปด้านต่อไปเพื่อพันขดลวดขดต่อไป

4.3.7.เมื่อได้ขดลวดตามจานวนที่ตอ้ งการให้ถอดแกนขึ้นรู ปทั้งชุดออกจากเครื่ องพันขดลวด
4.3.8.ตัดปลายขดลวดออกตามความยาวที่ตอ้ งการแล้วถอดขดลวดออกจากแบบ (หัวและปลายลวดตัวนามี
ความแล้วแต่ขนาดของมอเตอร์ )
4.4.การใส่ขดลวดลงในช่องสล๊อต
4.4.1.ตรวจดูการต่อปลายสายของขั้วสายถูกต้องสะดวกแลทาได้ง่าย
4.4.2.กาหนดด้านที่จะต่อวงจรปลายสายขดลวด (หัวหรื อปลาย)
4.4.3.จัดวางกระดาษนาร่ องใส่ขดลวด
4.4.4.ใส่ขดลวดด้านล่างลงเรื่ อย ๆ เรี ยงกันไปจนมีจานวนคลุมระยะพิชของขดลวด
4.4.5.ใช้ตะเกียบจัดลวดที่ทาด้วยไม้จดั เรี ยงเส้นลวดทีละเส้นอย่างเป็ นระเบียบ
4.4.6.ใช้กระดาษวางเป็ นฉนวนกั้นชั้นระหว่างขดลวด
4.4.7.จัดวางกระดาษฉนวนหุม้ ขดลวด
4.4.8.ใส่ขดลวดด้านบนลงในช่องสล๊อตตามลงไปด้วยความระมัดระวัง อย่างให้เกิดการขูดขีด ฉนวนของ
ขดลวดได้
4.4.9.ตัดกระดาษฉนวนส่วนเกินออกจากร่ องสล๊อตทิ้งไป
4.4.10.พับกระดาษฉนวนลงในสล๊อตให้เรี ยบร้อย
4.4.11.ตัดกระดาษฉนวนหรื อลิ่มยันขดลวดตัวนาให้มีความยาวเท่ากับกระดาษฉนวนรองสล๊อต
4.4.12.ทุบอัดขดลวดเพื่อสอดใส่กระดาษลิ่มยันขดลวดด้านบนของสล๊อต เพื่อป้องกันลวดตัวนากระจาย
ออกจากสล๊อต
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การใส่ขดลวดลวสล๊อต
4.5.วิธีใส่ขดลวด
4.5.1.กาดรเตรี ยมใส่ขดลวด
4.5.1.1.วัดมิติต่าง ๆ ของแกนสเตเตอร์
4.5.1.1.1.วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของแกนสเตเตอร์
4.5.1.1.2.วัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของแกนสเตเตอร์
4.5.1.1.3.วัดความลึกของช่องสล๊อตทั้งสองด้าน
4.5.1.1.4.วัดระยะความยาวของแกนสเตเตอร์

4.5.2.วัดมิติต่าง ๆ ของช่องสล๊อต
4.5.2.1.ใช้คาลิปเปอร์ , เวอร์เนียร์ในการวัดโดยตรงหรื อ
4.5.2.2.ใช้กระดาษแผ่นหนาปิ ดด้านหน้าสล๊อตแล้วใช้คอ้ นตอกกระดาษให้รูปรอยสล๊อตติดบน
กระดาษแล้ววัดบนกระดาษ
4.5.2.3.ประสานกับ จนท. แผนกมาตรฐาน กองควบคุมคุณภาพ อจปร.อร. มาร่ วมตรวจสอบ
ช่องสล๊อต
4.5.3การออกแบบขึ้นรู ปขดลวด
4.5.3.1.ได้จากขดลวดที่คงสภาพของเดิม
4.5.3.2.ได้จากขดลวดเดิมที่วดั ความยาวของ 1 รอง ของขดลวด
4.5.4.สร้างแกนขึ้นรู ปพันขดลวด
4.5.4.1.การพันแบบแลป ใช้แกนขึ้นรู ปขนาดเดียวกันมีจานวนแกนเท่ากับจานวนขดลวดที่ต่อ
อนุกรมและแผ่นปิ ดข้างเท่ากันจานวนต่ออนุกรมบวกหนึ่งเสมอ
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4.5.4.2.การพับแบบเชน ใช้แกนขึ้นรู ปขดลวดขนาดต่างกันจากเล็กไปใหญ่ มีจานวนแกนเท่ากับ
จานวนขดลวดที่ตอ้ งการต่ออนุกรมในวงจรและมีแผ่นปิ ดข้างขนาดต่าง ๆ มีจานวนมากกว่าขดลวดต่ออนุกรมอยูห่ นึ่งแต่มี 2
แผ่นใหญ่สุดมีขนาดเท่ากัน
4.5.4.3.วัสดุที่ใช้เป็ นแกนขึ้นรู ปพันขดลวดควรเป็ นไม้เนื้อแข็งมาก ๆ ส่วนแผ่นแระกับข้างใช้
วัสดุที่เหมาะสม

4.5.5.การทาลิ่มยันขดลวด
4.5.5.1.วัสดุที่ใช้ควรใช้ไม้ไผ่อบแห้งหรื อไฟเบอร์
4.5.5.2.มีความยาวกว่าความยาวของตัวสเตเตอร์ หนาประมาณ 5 – 7 ม.ม.
4.5.5.3.ใช้สาหรับอัดให้ขดลวดอยูภ่ ายในช่องสล๊อต
4.5.5.4.จัดแต่งขดลวดเพื่อเตรี ยมรัดลวด
4.5.6.การนาลวดตัวนาลงซี่คอมมิวเตเตอร์ (หลังจากฟอร์ มขดลวดตัวนาแล้ว)
4.5.6.1.วัดระยะคอมมิวเตเตอร์ให้เหมือนของเดิม
4.5.6.2.นาลวดตัวนาลงคอมมิวเตเตอร์ทีละเส้น
4.5.6.3.ขูดปลายเส้นลวดตัวนาเพื่อเอาฉนวนออก
4.5.6.4.เคลือบตะกัว่ ปลายเส้นลวดตัวนาที่ขูดฉนวนออก
4.5.6.5.นาลวดตัวนาลงในซี่คอมมิวเตเตอร์จนหมด
4.5.6.6.ทาการตรวจวัดการต่อวงจรให้เรี ยบร้อย
4.5.6.7.หลังจากตรวจวัดเรี ยบร้อยแล้ว จึงบัดกรี ดว้ ยหัวแร้งเผา
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4.5.6.8.ใช้ตะกัว่ บัดกรี ผสมพิกดั 40/60
4.5.6.9.ใช้น้ ายาล้างทาความสะอาดรอยบัดกรี ท้งั หมดรอบ ๆ คอมมิวเตเตอร์
4.5.6.10.นาอาร์มาเจอร์ข้ ึนเครื่ องพันลวดสลิง กันขดลวดตัวนากระจายเวลาหมุน
4.5.6.11.ตกแต่งขดลวดให้เรี ยบร้อยและใช้ฉนวนพันหัว – ท้าย ของขดลวดตัวนาเพื่อรองรับการ
พันของลวดสลิงรัด
4.5.6.12.เลือกขนาดของลวดสลิงที่จะนามารัดให้เหมาะกับชิ้นงาน
4.5.6.13.นาลวดสลิงเข้าเครื่ องรัดอาร์มาเจอร์ ให้มีความกว้างพอดีกบั ขนาดของมอเตอร์
4.5.6.14.ทาการบัดกรี ลวดสลิงรัดอาร์มาเจอร์ให้เป็ นเนื้อเดียวหรื อแผ่นเดียวกัน

4.5.7.การต่อขดลวดสเตเตอร์
4.5.7.1.จัดวางปลายสายของขดลวดให้สะดวกและเป็ นระเบียบ
4.5.7.2.ทาเครื่ องหายเข้าและออกของขดลวด
4.5.7.3.ดูขอ้ มูลที่บนั ทึกก่อนถอดรื้ อมอเตอร์น้ ีออก (หนังสือคู่มือ)
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4.5.7.4.จัดต่อวงจรเข้าชัว่ คราวเพื่อกาหนดขั้วเหนือขั้วใต้
4.5.7.5.ต่อวงจรถาวร แล้วบัดกรี ดว้ ยตะกัว่ และหัวแร้งเผา

4.5.8.การตรวจสอบหลังจากลงขดลวดตัวนาและบัดกรี รัดลวดตัวนาแล้วเสร็ จ
4.5.8.1.ตรวจสอบวงจรว่าเชื่อมติดต่อกันโดยตลอดทั้งวงจร
4.5.8.2.วัดค่าความต้านทานของขดลวดด้วยมัลติมิเตอร์ทุกขดลวดตัวนาเท่ากันหรื อไม่
4.5.8.3.ทาการทดสอบขั้วแม่เหล็กเพื่อตรวจว่าการลงขดลวดในสเตเตอร์ถูกต้องทาให้เกิดการหมุน
ของสนามแม่เหล็กขึ้นได้หรื อเปล่า ตามวิธีปฏิบตั ิของช่าง รง.ซ่อมเครื่ องไฟฟ้าและชุบโลหะ กฟฟ.อจปร.อร.
4.5.8.4.ทาการทดสอบความต้านทานของฉนวนโดยใช้เมกเกอร์โอห์มวัดค่าและค่าที่ได้ตอ้ งมีความ
ต้านทานตั้งแต่ 1 เมกเกอร์โอห์มขึ้นไป
4.5.8.5.การต่อวงจรโดยถาวรโดยเชื่อมต่อปลายสายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโดยการบัดกรี
4.5.8.6.นาเทปหรื อผ้าเทปชนิดกันความร้อนพันรอบง ๆ ลวดตัวนาและสายต่อออกจากสายต่อยอด
ให้เรี ยบร้อย
4.5.8.7.ทาความสะอาดสล๊อตโรเตอร์หรื อสเตเตอร์ (ขดสนามแม่เหล็ก) ทั้งหมดให้สะอาด
4.5.9.การลงวานิชและอบแห้ง
4.5.9.1.การอาบวานิชโดยใช้แปรงชุบวานิชทาให้ทวั่ รอบขดลวด
4.5.9.2.การจุ่มวานิช นาขดลวดจุ่มลงในถังวานิชทั้งตัว
4.5.9.3.การหยดอาบวานิชโดยการหมุนขดลวดแล้วหยดวานิชลงโดยรอบขดลวดตัวนา
4.5.9.4.การจุ่มอาบวานิชแบบสุญญากาศ โดยนาขดลวดจุ่มลงในถังวานิชที่ปิดฝาแน่นและลดความ
ดันลงต่าเพื่อเป็ นสุญญากาศ เป็ นวิธีที่ดีที่สุดแต่ตอ้ งใช้อุปกรณ์มากและราคาแพง
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4.5.10.การอบแห้ง
4.5.10.1.อบด้วยแสงอินฟราเรดโดยใช้หลอดแสงอินฟราเรดหลาย ๆ ดวงส่ องไปที่ขดลวดในเตาอบ
4.5.10.2.อบด้วยเตาไฟฟ้า ใส่ขดลวดในเตาไฟฟ้าที่ให้ความร้อนสูง
4.5.10.3.อบแห้งโดยใช้กระแสไฟฟ้าเป็ นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดโดยตรงทาให้
ขดลวดเกิดความร้อนภายในขดลวดเอง
4.5.11.การรัดลวดสลิงอาร์มาเจอร์
4.5.11.1.นาอาร์มาเจอร์ข้ ึนตั้งไว้บนเครื่ องรัดอาร์มาเจอร์
4.5.11.2.ตกแต่งขดลวดตัวนาให้อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้อยเข้ารู ปตามที่ตอ้ งการ
4.5.11.3.นาแผ่นกันฉนวนบาง ๆ หรื อผ้าเทปกันความร้อนมาพันรอบ ๆ อาร์มาเจอร์ท้งั ด้าน หัวท้าย ของอาร์มาเจอร์ เพื่อรองรับลวดสลิงที่จะนามารัด
4.5.11.4.เลือกขนาดของลวดสลิงให้เหมาะสมกับขนาดของอาร์มาเจอร์
4.5.11.5.นาลวดสลิงเข้าเครื่ องรัดอาร์มาเจอร์ และทาการพันทับบนผ้าเทปกันฉนวนไฟฟ้าทั้งด้าน
หัว – ท้าย ของอาร์มาเจอร์
4.5.11.6.เมื่อพันลวดสลิงรัดอาร์มาเจอร์เสร็ จแล้ว จึงนาหัวแร้งเผาที่ขนาดเหมาะสมกับขนาดของ
ลวดสลิงรัดบัดกรี ลวดสลิงด้วยตะกัว่ ไล้ตะกัว่ ให้จบั ติดบนเนื้อลวดสลิงให้ติดกันเป็ นแผ่น (เป็ นแผ่นเนื้อเดียวกัน)
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วิธีการล้างทาความสะอาดและการชุบนา้ ยาเคลือบฉนวน
5.วิธีการปฏิบัตลิ ่างทาความสะอาด (กรณีขดลวดไม่ไหม้)
ในการล้างทาความสะอาดชิ้นงานที่ตอ้ งการล้างทาความสะอาดจะต้องพิจารณางานที่ลา้ งทาความสะอาดดังต่อไปนี้
ชิ้นงานที่ลา้ งทาความสะอาดเกิดจากคราบน้ าจืด, คราบน้ าทะเล, คราบเกลือชิ้นงานที่ลา้ งทาความสะอาดเกิดจากคราบน้ ามัน,
คราบเขม่า, ฝุ่ น

5.1.ชิ้นงานที่ลา้ งทาความสะอาดเกิดจากครบน้ าจืด, คราบน้ าทะเล, คราบเกลือ
5.1.1.นาชิ้นงานที่ตอ้ งการล้างทาความสะอาดเข้าตูล้ า้ งทาความสะอาด
5.1.2.ใช้เครื่ องฉีดน้ าร้อนกาลังดันสูงฉีดล้างจนสิ่งสกปรกออกหมด
5.1.3.ใช้ลมเป่ าชิ้นงานที่ทาความสะอาดไล่น้ าที่ลา้ งทาความสะอาดจนหมด
5.1.4.นาเข้าตูอ้ บความร้อนจนชิ้นงานแห้งสินทและปล่อยชิ้นงานให้เย็น
5.1.5.ใช้เครื่ องวัดค่าฉนวนของตัวนา เมกเกอร์โอห์มมิเตอร์ วัดค่า ค่าที่ได้จะต้องไม่ต่ากว่า 1 เมกเกอร์
โอห์ม
5.1.6.นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปเคลือบน้ ายาวานิช
5.1.7.เข้าตูอ้ บความร้อนจนน้ ายาวานิชที่เคลือบแห้งสินท (ถ้าต้องการเคลือบชิ้นงานให้หนานาไปเคลือบ
น้ ายาวานิชและอบความร้อนอีกครั้ง
5.1.8.ปล่อยชิ้นงานให้เย็นและนามาวัดค่าฉนวนอีกครั้ง
5.1.9.นาชิ้นงานที่ผา่ นมาวัดค่าฉนวนไปประกอบเข้าชุดเครื่ อง
หมายเหตุ ในการล้างชิ้นงานที่เกิดจากคราบน้ าจืด, คราบน้ าทะเล, และคราบเกลือ จะต้องใช้น้ าร้อนล้างชิ้นงาน ถ้าใช้
น้ ายาล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดแห้งช้าล้างทาความสะอาดไม่สามารถล้างคราบสกปรกเหล่านี้ได้
ข้ อควรระวัง ในการล้างชิ้นงานด้วยน้ าร้อนจะต้องนาชิ้นงานที่ลา้ งทาความสะอาดไปอบความร้อนให้แห้งสนิท ถ้าอบ
ชิ้นงานไม่แห้งน้ าที่ตกค้างจะทาปฏิกิริยากับส่วนที่เป็ นโลหะ ทาให้เกิดคราบสนิม ทาให้เกิดผลเสียต่ออุปกรณ์
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5.2.ชิ้นงานที่ทาความสะอาดเกิดจากคราบน้ ามัน, คราบเขม่า, ฝุ่ น
5.2.1.นาชิ้นงานที่ตอ้ งการล่างทาความสะอาดเข้าตูล้ า้ งทาความสะอาด
5.2.2.ใช้น้ ายาล้างอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดแห้งช้างล่างชิ้นงานจนสะอาด
5.2.3.ใช้ลมเป่ าไล่น้ ายาที่ติดชิ้นงานจนแห้ง
5.2.4.นาชิ้นงานเข้าตูอ้ บความร้อนจนชิ้นงานแห้ง
5.2.5.ปล่อยชิ้นงานที่อบความร้อนให้เย็นและทาการวัดค่าฉนวนของชิ้นงาน
5.2.6.นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปเคลือบน้ ายาวานิช
5.2.7.นาเข้าตูอ้ บความร้อนจนน้ ายา วานิช เคลือบแห้ง ( ถ้าต้องการเคลือบชิ้นงานให้หนาควรนาไปชุบ
น้ ายาวานิชและนาไปอบความร้อนอีกครั้ง)
5.2.8.ปล่อยชิ้นงานที่อบความร้อนให้เย็นลงและนาไปวัดค่าฉนวนอีกครั้ง
5.2.9.นาชิ้นงานที่ผา่ นการตรวจสอบค่าฉนวนไปประกอบเข้าชุดเครื่ อง
5.3.วิธีการปฏิบตั ิการชุบน้ ายาเคลือบฉนวน ในการชุบน้ ายาเคลือบฉนวนมีวิธีการเคลือบ 2 วิธี คือ
-วิธีเคลือบแห้งด้วยอากาศ
-วิธีเคลือบแห้งด้วยการอบความร้อน
5.3.1.วิธีเคลือบแห้งด้วยอากาศ ในการเคลือบแห้งด้วยอากาศนี้ ใช้สาหรับงานพันขดลวดใหม่ เช่น การ
เคลือบขดลวดสเตเตอร์ และโรเตอร์ ของเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า และมอเตอร์โดยมีข้นั ตอนในการเคลือบดังนี้
5.3.1.1.นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนเข้าตูอ้ บความร้อนเพื่อไล่ระบบความชื้น
5.3.1.2.ปล่อยชิ้นงานที่ตอ้ งการเคลือบน้ ายา วานิช ให้เย็น
5.3.1.3.นาชิ้นงานที่ตอ้ งการเคลือบวานิช วางในถาดเคลือบ
5.3.1.4.ใช้น้ ายาวานิชชนิดแห้งด้วยอากาศเคลือบชิ้นงานให้ทวั่ ปล่อยให้น้ ายาวานิชแห้งช้าง
(ประมาณ 24 ชัว่ โมง)
5.3.1.5.ใช้เมกเกอร์โอห์มวัดค่าฉนวนของชิ้นงานให้ได้ตามเกณฑ์
5.3.1.6.นาชิ้นงานที่ผา่ นการตรวจไปประกอบเข้าชุดเครื่ อง
ข้ อควรระวัง ในการเคลือบน้ ายาชนิดแห้งด้วยอากาศไม่ควรนาไปอบความร้อนหลังจากเคลือบน้ ายาวานิชแล้ว จะทาให้
น้ ายาวานิชที่เคลือบทาปฏิกริ ยากับความร้อนทาให้ วานิช พองตัวและเป็ นฟองอากาศติดตามชิ้นงาน
5.4.วิธีเคลือบแห้งด้วยการอบความร้อนแบ่งการเคลือบเป็ น 2 แบบคือ
-การเคลือบน้ ายาวานิชแบบสูญญากาศ
-การเคลือบน้ ายาวานิชแบบจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบวานิช
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5.4.1.การเคลือบน้ ายาวานิชแบบสูญญากาศ ในการเคลือบน้ ายาแบบสูญญากาศจะต้องใช้ถงั ขนาดใหญ่
เท่ากับจานวน 2 ถัง ถังใบที่ 1 เป็ นถังเก็บน้ ายาวานิช ถังใบที่ 2 เป็ นถังชุบชิ้นงาน มีเครื่ องทาสูญญากาศ จานวน 1 เครื่ อง
ในการชุบน้ ายาแบบสูญญากาศ มีข้นั ตอนการชุบดังนี้
5.4.1.1.นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนลงในถังชุบชิ้นงาน
5.4.1.2.ปิ ดฝาถังชุบชิ้นงานเปิ ดลิ้นวาล์วถังเก็บน้ ายาปล่อยน้ ายาจากถังเก็บให้น้ ายาไหลมาถังชุบ
ชิ้นงานจนท่วมชิ้นงาน
5.4.1.3.ปิ ดลิ้นวาล์วถังน้ ายาวานิชเดินเครื่ องสูญญากาศ
5.4.1.4.น้ ายาวานิชจะแทรกเข้าไปในตัวนาทุกจุดปล่อยไว้ประมาณ 30 นาที
5.4.1.5.หยุดเดินเครื่ องเปิ ดลิน่ วาล์วถังเก็บน้ ายา (อากาศจะเข้าไป)แทนในถังชุบชิ่นงานน้ ายาวานิช
จะไหลกลับมายังถังเดิม)
5.4.1.6.เปิ ดฝาถังชุบชิ้นงานนาชิ้นงานมาอบความร้อน
5.4.1.7.ปิ ดฝาถังชุบชิ้นงาน,เปิ ดวาล์วลิ้นลมดันน้ ายาจากถังชุบมายังถังเก็บวานิชเดิมจนน้ ายาหมดถุง
5.4.1.8.ปิ ดลิ้นวาล์วถังเก็บน้ ายาวานิช น้ ายาวานิชจะอยูส่ ภาพเดิม
5.4.1.9.นาชิ้นงานที่อบความร้อนจนน้ ายาแห้งมาวัดค่าฉนวน
5.4.1.10.นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปประกอบเข้าชุดเครื่ อง
ในการเคลือบน้ ายาวานิชแบบสูญญากาศจะต้องใช้น้ ายาวานิชเป็ นจานวนมากตามลักษณะของถังชุบและขนาดของ
ชิ้นงานในการชุบ
5.5.การเคลือบน้ ายาวานิชแบบจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบวานิช ในการชุบน้ ายาแบบนี้จาเป็ นจะต้องสร้างถังชุบน้ ายาวา
นิชขึ้นเองตามขนาดความโตของชิ้นงานที่ตอ้ งการเคลือบน้ ายาวานิช ในการเคลือบน้ ายาวานิชชนิดจุ่มชิ้นงานลงในถังชุบมี
ขั้นตอนดังนี้
5.5.1.นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปอบความร้อนพอประมาณ
5.5.2.นาชิ้นงานที่ร้อนพอประมาณจุ่มลงในถังวานิชจนท่วมชิ้นงาน
5.5.3.ปล่อยทิ้งไว้จนน้ ายาแทรกซึมเข้าไปในชิ้นงาน
5.5.4.นาชิ้นงานออกจากถังชุบ ปล่อยให้น้ ายาวานิชไหลออกจากชิ้นงาน
5.5.5.นาชิ้นงานเข้าตูอ้ บความร้อน อบจนน้ ายาวานิชเคลือบแห้ง
5.5.6.ใช้เมกเกอร์โอห์มมิเตอร์ วดั ค่าฉนวน (ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมกเกอร์ โอห์ม)
5.5.7.นาชิ้นงานที่ผา่ นการวัดค่าฉนวนไปประกอบชุดเครื่ อง
หมายเหตุ
การดาเนินการก่อนจะชุบน้ ายาต้องกมีการอบเสียก่อน
ก.อบให้แห้ง
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-นาชิ้นงานหลังจากทาความสะอาดแล้วมาอบในตูอ้ บด้วยอุณหภูมิระหว่าง 1150 – 1250 C ใช้เวลา
6 – 12 ชัว่ โมง (แล้วแต่ขนาดของชิ้นงาน)
ข.การชุบน้ ายา (อบเปี ยก)
-นาชิ้นงานจุ่มลงในถังชุบน้ ายา แช่ไว้ประมาณ 30 นาที แล้วยกขึ้นปล่อยให้น้ ายาชุบหยดจนหมด
-นาชิ้นงานเข้าตูอ้ บโดยใช้อุณหภูมริ ะหว่าง 130 – 1350 C
-ชุบครั้งเดียวต้องใช้เวลาอบประมาณ 15 – 16 ชัว่ โมง
-ถ้ามากกว่า 1 หน แต่ละหนที่ชุบใช้เวลาอบประมาณ 5 – 6 ชัว่ โมง และครั้งสุดท้ายจึงจะใช้เวลา
15 – 16 ชัว่ โมง
-สมมุติว่าต้องการชุบ 3 หน
-หนแรก
ใช้เวลาอบ
5 – 6 ชัว่ โมง
-หนที่สอง
ใช้เวลาอบ
5 – 6 ชัว่ โมง
-หนที่สาม
ใช้เวลาอบ
15 – 16 ชัว่ โมง
-การชุบน้ ายาโดยทัว่ ไปต้องอย่างน้อย 2 หน ยกเว้นในกรณี ที่ถอดทาความสะอาดชุบ
น้ ายาจึงจะชุบหนเดียว

6.การหาบาลานซ์ โรเตอร์ (อาร์ มาเจอร์ )
6.1.หลังจากชุบน้ ายาวานิชและอบความร้อนแล้วนาชิ้นงานนาส่ง รง.382
6.2.โดยการเจาะชิ้นเนื้องาน
6.3.โดยการติดชิ้นโลหะเพิ่ม (ถ่วง)
6.4.โดยการติดวัสดุทางวิทยาศาสตร์ (อีบอกซี่เหล็ก)
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7.กลึงแต่อปุ กรณ์
7.1.กลึงปาดหน้าซี่คอมมิวเตเตอร์
7.2.กลึงแต่งเป้าใส่บอลแบริ่ ง
7.3.กลึงเพลาโรเตอร์ (อาร์มาเจอร์ (ถ้าคอดหรื อพอกกลึงใหม่)
8.เปลีย่ นบอลแบริ่ง
8.1.บอลแบริ่ งด้านหัว
8.2.บอลแบริ่ งด้านท้าย
8.3.โดยใช้เหล็กดูด (พูลเลอร์ )
8.4.โดยใช้ไฮดรอลิคดึงออก
9.การตรวจสอบขดลวดและฉนวนขั้นสุดท้ าย
9.1.ประสานกับเจ้าหน้าที่ แผนกมาตรฐานควบคุมคุณภาพ อจปร.อร. ร่ วมกันวัดค่าความต้านทานของขดลวด
ตัวนา
9.2.ค่าความต้านทานที่วดั ได้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 1 เมกเกอร์ โอห์มขึ้นไป
9.3.วัดรั่วลงดินของขดลวดตัวนาโดยการใช้เมกเกอร์ โอห์มมิเตอร์ วดั ที่ซี่คอมมิวเตเตอร์กบั เพลาของโรเตอร์ค่าที่ได้
ต้องไม่ต่ากว่า 2 เมกเกอร์ โอห์มขึ้นไป
9.4.วัดค่ารัว่ ลงดินของขดลวดสนามแม่เหล็กโดยใช้เมกโอห์มมิเตอร์ วดั ที่โครงเครื่ องกับปลายใดปลายหนึ่งที่ขดเอา
ฉนวนออกของขดลวดสนามแม่เหล็กค่าที่ได้ตอ้ งไม่ต่ากว่า 2เมกเกอร์ โอห์ม
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10.ตรวจสอบโดยรวมและนาไปประกอบเข้ าชุดมอเตอร์
10.1.ประกอบชุดมอเตอร์เข้าชุด บนโรงงานซ่อมเครื่ องไฟฟ้าและชุบโลหะ กฟฟ.อจปร.อร.
10.2.ต่อสายไฟเข้ามอเตอร์เพื่อเดินทดลอง
10.3.แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรฐานวิเคราะห์ แผนกควบคุมคุณภาพ เพื่อตรวจหา VIBRATION
10.4.นาไปประกอบเข้าชุดหรื ออุปกรณ์อื่น ๆ (ถ้ามี)
11.การทดสอบมอเตอร์ บนแท่ นทดลองบนโรงงาน มีข้ันตอนทดสอบดังนี้
11.1.นามอเตอร์ที่ตรวจสอบจากโรงงานขึ้นแท่นทดสอบ
11.2.ประกอบมอเตอร์เข้าชุดสายพาน-มู่เล่ย ์ หรื อโหลดต่าง ๆ แล้วแต่กรณี
11.3.หาศูนย์ระหว่างมอเตอร์กบั โหลด ฯลฯ
11.4.ต่อสายไฟเข้ามอเตอร์โดยผ่านตูแ้ ผงสวิทซ์บอดร์ และต่อส่วนต่าง ๆ ของโหลดด้วย
11.5.ตรวจความเรี ยบร้อยระหว่างมอเตอร์และส่วนประกอบของโหลดต่าง ๆ
11.6.ตรวจสอบระบบคอนโทรลต่าง ๆ (ถ้ามีระบบ AVR ควบคุมให้ถอดออกก่อน )
11.7.ตรวจสอบความพร้อมของมอเตอร์และโหลดต่าง ๆ
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11.8.เดินมอเตอร์รอบช้าก่อนเดินรอบเร็ ว (ถ้ามีอุปกรณ์แต่งความเร็ ว)
11.9.ต่อระบบควบคุมอัตโนมัติ ( AVR ) เข้าที่เดิม
11.10.เดินมอเตอร์ให้ได้รอบปกติ (ใช้งานตามแผ่นป้ายเขียน)
11.11.วัดความสัน่ สะเทือนของมอเตอร์และอุปกรณ์โหลด
11.12.นามอเตอร์ติดตั้งในเรื อต่อไป
12.ยกมอเตอร์ ประกอบติดตั้งในเรื อ
12.1.ทดลองโหลด
12.2.แจ้ง แผนกมาตรฐานวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ เพื่อไปวัดค่า VIBRATION อีกครั้ง
12.3.โรงงานซ่อมเครื่ องไฟฟ้าและชุบโลหะ กฟฟ.อจปร.อร. แจ้งช่างในสังกัดร่ วมทดลองกับเจ้าหน้าที่เรื อทุกครั้งที่
ติดตั้งมอเตอร์ใหม่
13.การทดสอบมอเตอร์ ในเรื อ มีข้นั ตอนทดสอบดังนี้
13.1.นามอเตอร์ที่ทดสอบจากโรงงานติดตั้งบนแท่นในเรื อ
13.2.ประกอบชุดมอเตอร์กบั อุปกรณ์โหลดต่าง ๆ
13.3.หาศูนย์มอเตอร์และอุปกรณ์โหลดต่าง ๆ
13.4.ต่อระบบไฟเข้ามอเตอร์ เข้าตูแ้ ผงสวิทซ์บอร์ด และต่ออุปกรณ์โหลดต่าง ๆ
13.5.ตรวจความเรี ยบร้อยหรื อความพร้อมของมอเตอร์และอุปกรณ์โหลด
13.6.ถอดเรกุเรเตอร์ ( AVR ) ออก (ถ้ามี)
13.7.เดินมอเตอร์ให้รอบช้า ๆ ก่อนเดินเร็ ว และตรวจความพร้อมของอุปกรณ์โหลด
13.8.หยุดเดินมอเตอร์ พร้อมต่อระบบเรกกุเรเตอร์เข้าที่เดิม
13.9.เดินมอเตอร์เร็ วใช้งานปกติตามแผ่นป้ายติดตัวเครื่ อง
13.10.วัดความสัน่ สะเทือนของมอเตอร์และอุปกรณ์โหลดต่าง ๆ
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หน้า 30 ของ 33 หน้า

การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
A.

เริ่ มต้น
การเตรี ยมการใส่ ขดลวด
อัดมิติแกนเหล็กสเตเตอร์
อัดมิติของช่องสล๊อต
ออกแบบขึ้นรู ปขดลวด
สร้างแกนขึ้นรู ปขดลวด
การทาลิ่มยันขดลวด
การตัดกระดาษฉนวน
การพับและใส่ กระดาษฉนวน
เสร็ จสิ้ นการเตรี ยมใส่ ขดลวด

A.

ผลิต 1 ก.ย.47

การพันและการใส่ ขดลวด
พันขดลวด
ลงขดลวดในสล๊อต
การต่อขดลวด
การตรวจสอบการลงขดลวด
ใช้ได้หรื อไม่

ไม่ได้

ทาการซ่ อม

ได้
ต่อวงจรถาวร และต่อสายขั้วต่อ
การลงวานิช และอบแห้ง
การตรวจสอบขั้นสุ ดท้าย
สิ้ นสุ ดกันที

หน้า 31 ของ 33 หน้า

การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
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การซ่ อมทามอเตอร์ กระแสตรง
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