คู่มือ

การบํารุงรักษาเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ า

รู ปที& 1 เครื& องกําเนิดไฟฟ้าสํารองต่อเนื&อง
9. คุณลักษณะของเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ า
คุณลักษณะของเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้ าที& กล่าวถึง เป็ นยี&ห้อ “DOOSAN” ขนาด 250 KVA (250 KW)
พิกดั แรงดันไฟฟ้า 380/220 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย ความเร็ วรอบ 1500 รอบ/นาที (RPM)
1.1 คุณลักษณะทัว& ไป
เป็ นเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้ าขับเคลื&อนด้วยเครื& องยนต์ดีเซล สามารถผลิตกําลังไฟฟ้ าได้อย่าง
ต่อเนื& อง 250KW (300 KVA) ในส่ วนของ Standby Power-Rating ตัวเครื& องยนต์และเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้า ต่อ
โดยตรงผ่าน Flexible Direct Coupling ติดตัWงอยู่บนฐานเหล็กเดี ยวกัน และมีวสั ดุรองรับที&แท่นเครื& องกับ
ฐานเพื& อ กัน ความสั& น สะเทื อ นพร้ อ มยึด แท่ น เครื& อ งกับ ฐานให้แ น่ น มี ส วิ ต ช์ ต ัด ตอนอัต โนมัติ (Circuit
Breaker) เพื&อป้องกันระบบไฟฟ้า
1.2 คุณลักษณะทางเทคนิค
1.2.1 ตัวต้นกําลังเป็ นเครื& องยนต์ดีเซล ยีห& อ้ DOOSAN รุ่ น DE12T ใช้สาํ หรับขับเคลื&อนเครื& อง
กําเนิ ดไฟฟ้า มีลูกสู บจํานวน 6 สู บ 4 จังหวะ Turbocharged and Aftercooled ให้กาํ ลังม้าต่อเนื& องในส่ วน
ของ Standby Power ที& 600 แรงม้า (BHP) ที& 1500 รอบ/นาที เป็ นเครื& องยนต์ที&มีสมรรถนะสู ง
1.2.2 ระบบระบายความร้อนมีหม้อนํWารังผึWง และพัดลมระบายความร้อน พร้อม Guard เพื&อ
ป้องกันส่ วนที&เคลื&อนไหว
1.2.3 มีอุปกรณ์สาํ หรับควบคุมอุณหภูมิของเครื& องยนต์
1.2.4 มีระบบนํWามันเชืWอเพลิง มีปั]มและหัวฉี ดแบบ Direct Injection
1.2.5 ระบบสตาร์ ตเครื& องยนต์ดว้ ยมอเตอร์ ไฟฟ้ากระแสตรง ขนาด 24 โวลต์ โดยใช้แบตเตอรี&
เป็ นแหล่งจ่ายพลังงาน

1.2.6 ระบบไอเสี ย มี ท่ อ เก็บ เสี ย งชนิ ด Resident พร้ อ มท่ อ อ่ อ น (Flexible Tube) ส่ ว นที& อ ยู่
ภายในอาคารหุม้ ฉนวน และมีอลูมิเนียมหุม้ รอบท่อเพื&อป้องกันความร้อน
1.2.7 ถังนํWามันเชืWอเพลิงมีความจุ 450 ลิตร
1.2.8 มี ร ะบบควบคุ ม ความเร็ ว รอบของเครื& อ งยนต์เ ป็ นแบบ Electric Govenor ให้ Speed
Regulation ไม่เกิน ± 2% จาก No Load ถึง Full Load และ ± 0.25 % ที&สภาวะความเสถียร
1.2.9 มีระบบสําหรับชาร์ จไฟฟ้ าเข้าแบตเตอรี& ขณะเครื& องทํางาน พร้อมมาตรวัดชัว& โมงการ
ทํา งานของเครื& องยนต์ มาตรวัด อุ ณ หภู มิ ข องนํWาระบายความร้ อ นของเครื& องยนต์ มาตรวัด แรงดัน
นํWามันหล่อลื&นของเครื& องยนต์ และมาตรวัดแรงดันไฟฟ้า
กรณี เครื& องยนต์เกิดการผิดปกติเครื& องยนต์จะตัดการทํางานเองโดยอัตโนมัติ และมีสัญญาณ
แสดงที& ชุดควบคุ มและสามารถ Reset ให้อยู่ในสภาวะปกติ ได้ โดยที& ระบบตรวจสอบความผิดปกติ ของ
เครื& องยนต์ คือ ที&ความดันนํWามันหล่อลื&นตํ&ากว่าปกติ อุณหภูมิของนํWาระบายความร้อนสู งกว่าปกติและที&
ความเร็ วรอบสู งเกินปกติ
?. ระบบการเริ2มเดินเครื2 องอัตโนมัติ (Automatic Start) มีลกั ษณะการทํางานดังนีP
2.1 Time delay on engine starting
เมื&อไฟฟ้าด้านแหล่งจ่ายไฟหลัก (Normal Source) ดับลงหรื อไฟมาไม่ครบทัWง 3 เฟส หรื อ
แรงดันไฟฟ้ าด้านแหล่งจ่ ายไฟหลัก เฟสใดเฟสหนึ& งหรื อทัWง 3 เฟส มี ค่าตํ&ากว่า 70 % เป็ นเวลา 3 วินาที
(สามารถปรับตัWงได้ตW งั แต่ 1-10 วินาที) เครื& องยนต์จะสตาร์ตเครื& องยนต์เองโดยอัตโนมัติ
2.2 Automatic engine starting cycle
เมื&อเครื& องยนต์สตาร์ ตเครื& องอัตโนมัติตามข้อ 2.1 ในกรณี ที&เครื& องยนต์สตาร์ ตครัWงแรกไม่
ติดระบบสตาร์ ตเครื& องยนต์อตั โนมัติ จะสตาร์ ตเครื& องยนต์ใหม่ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ครัWง หากเมื&อสตาร์ ต
ครบแล้ว เครื& องยนต์ยงั ไม่ติดเครื& องยนต์จะไม่สตาร์ ตเครื& องอีก แต่จะมีสัญญาณไฟแสดงที&ช่อง Over Crank
หลังจากตรวจสอบแก้ไขแล้วให้กดปุ่ ม Reset Over Crank สัญญาณไฟจะดับไป และชุดสตาร์ ตเครื& องยนต์
อัตโนมัติจะสตาร์ตเครื& องยนต์ใหม่อีก
2.3 Time Delay On Normal Source To Emergency Source
เมื& อเครื& องยนต์สตาร์ ตติ ดแล้ว เครื& องยนต์จะวิ&งตัวเปล่าไปจนกว่าแรงดันไฟฟ้ าทางด้าน
แหล่งจ่ายไฟสํารอง (Emergency Source) จะสู งถึง 90 % ของ Rated Voltage ระบบ Transfers Switch จึงจะ
สั&งไฟจ่ายโหลดจากแหล่งจ่ายไฟสํารอง ทัWงนีW นับตัWงแต่เครื& องยนต์สตาร์ ตติ ดจนกระทัง& แรงดันไฟฟ้ าจาก
แหล่งจ่ายไฟสํารอง สู งจนถึงค่าแรงดันที&กาํ หนดไว้ 10 วินาที
2.4 Time Delay On Emergency Source To Normal Source
เมื&อไฟฟ้ าทางด้านแหล่งจ่ายไฟหลักมาตามปกติเป็ นเวลา 3 วินาที (ปรับตัWงได้ตW งั แต่ 1-10
วินาที) Transfers Switch จึงจะสับไฟจ่ายโหลดไปทางด้านแหล่งจ่ายหลัก
2.5 Time Delay for Engine cool off

เมื& อ Transfer switch สั บ ไฟจ่ า ยโหลดไปทางด้ า นแหล่ ง จ่ า ยไฟหลัก ตามปกติ แ ล้ว
เครื& องยนต์จะยังคงวิ&งตัวเปล่าต่อไปอีกเป็ นเวลา 5 นาที จึงจะดับเครื& องยนต์เองโดยอัตโนมัติในกรณี ที&ไฟฟ้า
ทางด้านแหล่งจ่ายไฟหลักเกิดดับขึWนอีกในขณะที&ยงั คงวิ&งตัวเปล่าอยู่ Transfer switch ก็จะกลับไปทํางาน
ตามข้อ 2.3 ใหม่ทนั ที
3. AUTO TRANSFER SWITCH (ATS)
ATS คือ อุปกรณ์ที&ใช้เลือกทางเดิ นไฟฟ้ าหรื อเลือกแหล่งจ่ายไฟฟ้ าซึ& งจะทํางานตามระบบกลไก
แบบอัตโนมัติ (Automation) โดยส่ วนใหญ่มกั จะใช้เลือกแหล่งจ่ายระหว่างเครื& องกําเนิดไฟฟ้ากับหม้อแปลง
ไฟฟ้าหรื อหม้อแปลงไฟฟ้ากับหม้อแปลงไฟฟ้า เป็ นต้น
3.1 ชุดควบคุมของ Auto Transfer Switch (ATS)
มี Mode Selector Switch 4 ตํา แหน่ ง ที& ใ ช้ค วบคุ ม การทํา งาน คื อ AUTO,OFF,ENGINE
RUN และ TEST
การทํางานตําแหน่งอัตโนมัติ (AUTO)
3.1.1 ระบบไฟของการไฟฟ้ า (Main or Normal) ไม่ มี สิ& ง ผิ ด ปกติ ไฟถู ก ส่ ง ผ่า น Transfer
Switch ทางด้าน Main ไปยัง Load โดยมีหลอดแสดง Main on Load
3.1.2 เมื&อไฟ Main ผิดปกติ เช่น ขาดหายไป, มาไม่ครบเฟส, แรงดันตํ&ากว่าที&กาํ หนดไว้โดย
การตรวจจับของ Under Voltage Sensing Delay (ปรับตัWงค่าได้ตW งั แต่ 75 - 100 %) หลังจากผ่านช่วงระยะเวลา
3 วิ น าที ตามที& ตW ัง ไว้ใ น Engine Start Timer (ปรั บ ตัWง ค่ า ได้ 0-10 วิ น าที ) ระบบควบคุ ม จะสั& ง สตาร์ ต
เครื& องยนต์ แต่ถา้ ไฟ Main ผิดปกติไม่เกิน 3 วินาที จะไม่มีการสัง& สตาร์ตเครื& องยนต์
3.1.3 เมื&อเครื& องยนต์สตาร์ ตแล้วและระบบทํางานได้ตามปกติ โดยมีแรงดันมากกว่า 85 %
โดยการตรวจจับของ Under Voltage Sensing Delay (ปรับตัWงค่าได้ตW งั แต่ 75 – 100 %) ระบบควบคุมทํางาน
ต่อไปอีกประมาณ 10 วินาที (ปรับตัWงค่าได้ตW งั แต่ 0 – 30 วินาที) ที&ตW งั ไว้ Normal To Emergency Time เพื&อให้
ระบบทํางานได้คงที& หลังจากที&ผา่ นช่วงเวลานีW แล้ว ระบบควบคุม ATS จะทําการสั&ง Open Switch ทางด้าน
Main และ Close Switch ทางด้าน Generator ของ Transfer Switch เพื&อจ่ ายโหลดที& สําคัญ ตามกําลังของ
เครื& องกําเนิดไฟฟ้าโดยมีหลอดแสดง “Gen To Load”
3.1.4 เมื&อไฟ Main กลับมาเป็ นปกติ ระบบควบคุมทํางานหน่วงเวลาประมาณ 3 นาที (ปรับตัWง
ค่าได้ตW งั แต่ 1- 10 นาที) ตามที&ตW งั ไว้ใน Emergency To Normal Time เพื&อให้ไฟ Main มาคงที&แน่ นอนเมื&อ
ผ่านช่วงเวลานีW แล้ว ระบบควบคุมทําการสั&ง Open Switch ทางด้าน Generator และ Close Switch ทางด้าน
Main ของ Transfer Switch เพื&อจ่าย Load ตามปกติ
3.1.5 เมื&อระบบควบคุมการทํางานตาม ข้อ 3.1.4 แล้ว เครื& องกําเนิ ดไฟฟ้ ายังคงทํางานต่อไป
โดยไม่มีการจ่าย Load ประมาณ 5 นาที (ปรับค่าได้ 1- 10 นาที) ตามที&ตW งั ไว้ใน Engine Cooldown Timer
เพื&อระบายความร้อนก่อนดับเครื& องยนต์ กรณี ถา้ ยังไม่ผ่านช่วงเวลานีW ไฟ Main เกิดผิดปกติระบบควบคุม

จะทํา การสั& ง Open Switch ทางด้า น Main และ Close Switch ทางด้า น Generator ของ Transfer Switch
ทันทีเพื&อจ่ายโหลด

รู ปที& 2 แสดงการทํางานของ Auto Transfer Switch (ATS)
f. การบํารุงรักษาชุดเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ า
4.1 การบํารุ งรักษาเครื& องยนต์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการตรวจสอบ
การตรวจสอบระดับนํWามันหล่อลื&น
การตรวจสอบระดับนํWาหล่อเย็นในหม้อนํWา
การตรวจสอบระดับนํWามันเชืWอเพลิง
การตรวจสอบระบบการหล่อเย็น
การตรวจสอบการรั&วซึม
การตรวจสอบคับปลิWง
การตรวจสอบความตึงสายพาน

ช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
- ตรวจสอบทุกวัน หรื อ 20 ชัว& โมง (ใช้งาน)

8. ทดสอบเดินเครื& องนาน 30 นาที
9. การตรวจสอบแบตเตอรี&
10. การถ่ายนํWามันหล่อลื&น
11. การเปลี&ยนไส้กรองนํWามันหล่อลื&น
12. การตรวจสอบสกรู ของจุดต่อสายไฟ
13. การตรวจสอบท่อยางและเหล็กรัดท่อ
14. การตรวจสอบสภาพของสายพาน
15. การทําความสะอาดไส้กรองอากาศ

- ตรวจสอบทุกสัปดาห์ หรื อ ทุก 3 เดือน หรื อ
250 ชัว& โมง

(ต่อ)
รายการตรวจสอบ
ช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
16. การเปลี&ยนไส้กรองอากาศ
- ตรวจสอบทุก 6 เดือน หรื อ 500 ชัว& โมง
17. การเปลี&ยนไส้กรองนํWามันเครื& อง
ทุก 12 เดือน หรื อ 10,000 ชัว& โมง
18. การเปลี&ยนถ่ายนํWาหล่อเย็น
19. การถ่ายนํWาและขีWตะกอนออกจากถังนํWามันเชืWอเพลิง
20. การปรับตัWงระยะห่างวาล์ว
21. การตรวจสอบชัตดาวน์เซนเซอร์

4.2 การบํารุ งรักษาชุดเครื& องกําเนิดไฟฟ้า
รายการตรวจสอบ
ช่ วงเวลาของการตรวจสอบ
1. ทดสอบเดินเครื& องสัปดาห์ละ 1 ครัWง เป็ นเวลา 30 - ทําการบํารุ งรักษาทุกสัปดาห์เพื&อเป็ นการเตรี ยม
นาที ผูใ้ ช้งานควรควบคุมดูแลอยูต่ ลอดเวลา วิธีการ ความพร้อมในกรณี ไฟฟ้าหลักดับ
สตาร์ตเครื& อง การตรวจสอบและการเตรี ยมความ
พร้อมก่อนการเดินเครื& อง การตรวจสอบสภาวะ
การทํางานและการดับเครื& องจากคู่มือการใช้งาน
2. ในขณะเดินเครื& อง ให้เครื& องกําเนิดจ่ายโหลด
ประมาณ 25% ของพิกดั เพื&อป้องกันไม่ให้เครื& อง
กําเนิดไฟฟ้ามีการสะสมความชืWนสู งเกินไป

3. การตรวจสอบชัตดาวน์เซนเซอร์เมื&อเดินเครื& องยนต์ - ทําการบํารุ งรักษาทุก 12 เดือน
แล้ว โดยการต่อขัWวสายที&ตวั เซนเซอร์กบั โครง
เครื& อง เพื&อตรวจสอบว่า มีการตอบสนองการดับ
เครื& องและแจ้งหยุดขัดข้องหรื อไม่
4. การตรวจสอบ ระบบการทํางานอัตโนมัติ
(Automatic test)

j. ข้ อขัดข้ องของเครื2 องยนต์ และสาเหตุ
ข้ อขัดข้ อง
1. เครื& องยนต์สตาร์ตไม่ได้
มอเตอร์สตาร์ตไม่ทาํ งาน

2. เครื& องยนต์สตาร์ตไม่ได้ มา
จากที&มอเตอร์สตาร์ตหมุนช้า

3. เครื& องยนต์สตาร์ตไม่ได้แต่
มอเตอร์ทาํ งานปกติ

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

สาเหตุจากระบบกลไก
สาเหตุจากระบบเชืPอเพลิง
แบตเตอรี& หมด
เครื& องยนต์ไม่ฟรี
สวิตช์มอเตอร์สตาร์ตเสี ย
สวิตช์โซลินอยล์เสี ย
มอเตอร์สตาร์ตเสี ย
แบตเตอรี& ไฟไม่เต็มเนื&องจาก
ชํารุ ดหรื อไฟไม่ชาร์จ
ขัWวต่อสายแบตเตอรี& หลวม
หรื อสกปรก
มอเตอร์สตาร์ตเสี ย
ตัWงจังหวะฉี ดนํWามันเชืWอเพลิง 1. นํWามันเชืWอเพลิงไม่ขW ึนปั]ม
ผิด
- นํWามันหมดถัง
กําลังอัดตํ&า
- ทางเดินนํWามันเชืWอเพลิง
ไส้กรองอากาศอุดตัน
อุดตัน
- ปั]มส่ งนํWามันเชืWอเพลิงขัดข้อง
ปั]มหัวฉี ดเสี ย
- ไส้กรองนํWามันอุดตัน
2. มีลมในระบบทางเดินเชืWอเพลิง
3. กลไกเร่ งฉี ดไม่ทาํ งาน

4. หัวฉี ดเสี ย

4. เครื& องยนต์ร้อนจัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นํWาหล่อเย็นรั&ว
1. หัวฉี ดเสี ย
นํWามันหล่อลื&นแห้ง
สายพานปั]มนํWาขาดหรื อหย่อน
หม้อนํWารังผึWงอุดตัน
เทอร์โมสแตตไม่ทาํ งาน
ตัWงจังหวะฉี ดจุดระเบิดผิด
ปั]มนํWาชํารุ ด
เครื& องยนต์หลวมมาก
(ต่ อ)

ข้ อขัดข้ อง
5. เครื& องยนต์มีเสี ยงเคาะ

6. เครื& องยนต์มีควันดํา

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

7. เครื& องยนต์สตาร์ตแล้วดับ

3.
1.
2.

สาเหตุจากระบบกลไก
ชาร์บละลายหรื อหลวม
บูชก้านสู บเสี ย
แหวนลูกสู บหลวม
สปริ งวาล์วหัก
ตัWงจังหวะจุดระเบิดผิด
ตัWงสกรู ส่งนํWามันมากเกิน
กําหนด
ระบบเร่ งฉี ดนํWามันของปั]มฉี ด
ค้าง
กําลังอัดกระบอกสู บตํ&า
วาล์วรั&วหรื อค้าง
ตัWงกัฟเวอร์เนอร์ในจังหวะ
เดินเบาผิด

สาเหตุจากระบบเชืPอเพลิง
1. หัวสู บเสี ย นมหนูติดขัด
2. มีลมในระบบเชืWอเพลิง

1. จังหวะการทํางานของปั]มหัวฉี ด
ผิด
2. หัวฉี ดเสี ย
3. ปั]มหัวฉี ดเสี ย
1.
2.
3.
4.

มีลมในระบบ
ปั]มส่ งนํWามันเชืWอเพลิงขัดข้อง
ไส้กรองนํWามันอุดตัน
นํWามันหมดถัง

8. เครื& องยนต์ไม่มีกาํ ลัง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9. เครื& องยนต์เดินเบาไม่สนิท

1. ตัWงกัฟเวอร์เนอร์ในตําแหน่ง
เดินเบาผิด
2. จังหวะจุดระเบิดผิด
3. วาล์วรั&ว
4. สปริ งวาล์วหัก

วาล์วรั&ว
ลูกสู บหลวม
ตัWงวาล์วผิด
แหวนลูกสู บหักหรื อหลวม
ตัWงจังหวะจุดระเบิดผิด
เครื& องยนต์ร้อนจัด

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีลมในระบบ
ปั]มดูดนํWามันเชืWอเพลิงชํารุ ด
ไส้กรองนํWามันอุดตัน
หัวฉี ดชํารุ ด
นํWามันในถังไม่เพียงพอ
ไส้กรองอากาศสกปรก
กลไกเร่ งนํWามันชํารุ ด
กลไกดับเครื& องอยูผ่ ดิ ตําแหน่ง
มีอากาศในระบบ
ไส้กรองนํWามันอุดตัน
หัวฉี ดชํารุ ด
ปั]มดูดนํWามันเชืWอเพลิงชํารุ ด
นํWามันในถังไม่เพียงพอ
ปั]มหัวฉี ดชํารุ ด

o. ข้ อขัดข้ องของเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ า สาเหตุและวิธีแก้ ไข
ข้ อขัดข้ อง
1. เครื& องกําเนิดไฟฟ้าไม่จ่าย
แรงดันไฟฟ้า

สาเหตุ
1.1 ฟิ วส์ที&วงจรเรกกูเลเตอร์ขาด
1.2 เส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง
(Residual flux) ตํ&าเกินไป หรื อ
หมดอํานาจแม่เหล็ก

วิธีแก้ ไข
1.1 เปลี&ยนฟิ วส์ใหม่
1.2 กระตุน้ ใหม่โดยใช้ไฟฟ้า
กระแสตรงจากแบตเตอรี& 12 โวลต์
ที&เอ็กไซเตอร์(ขัว& F+ และ F-) แล้ว
สังเกตุดูวา่ มีแรงดันไฟฟ้าเกิดขึWน
หรื อไม่
1.3 วงจรเรี ยงกระแสของตัวหมุน 1.3 ตรวจเช็คไดโอดและเปลี&ยน
(Rotating rectifier) ชํารุ ด
ใหม่
1.4 ขัWวต่อสายโหลด และขัWวต่อ 1.4 ตรวจสอบขัWวต่อสายให้ถูกต้อง
ฟิ ลด์ (F+ และ F-) หลุดหรื อหลวม และขันให้แน่น
1.5 สายต่อออกไปยังโหลด
ลัดวงจร หรื อมีโหลดต่ออยูก่ ่อน 1.5 ตรวจสอบและแก้ไขสายที&
สตาร์ตเครื& องยนต์
ลัดวงจร หรื อปลดโหลดออกก่อน
1.6 ความเร็ วรอบของเครื& องยนต์
ตํ&ากว่าพิกดั
1.6 ตรวจสอบความเร็ วรอบของ
เครื& องยนต์ให้ตรงกับความเร็ วรอบ
ของเครื& องกําเนิด
2. แรงดันไฟฟ้าที&ขWวั ลดตํ&าลง 2.1 เกิดจุดบกพร่ องที&แผงวงจร 2.1 ตรวจสอบ แก้ไข หรื อ
เมื&อจ่ายโหลด
เรกกูเลเตอร์
เปลี&ยนใหม่
2.2 โหลดที&ขWวั ของเครื& องกําเนิด 2.2 แก้ไขโหลดให้สมดุล หรื อ
ไม่สมดุล
ใกล้เคียงมากที&สุด
2.3 วงจรเรี ยงกระแสของตัวหมุน 2.3 ตรวจเช็คไดโอด และ เปลี&ยน
ชํารุ ด
ใหม่
3. ขณะทํางานมีเสี ยงดังผิดปกติ 3.1 โหลดไม่สมดุล
3.1 ตรวจสอบแก้ไขโหลดให้
สมดุลหรื อใกล้เคียงมากที&สุด
3.2 อุปกรณ์เชื&อมต่อระหว่างเพลา 3.2 ปรับอุปกรณ์เชื&อมต่อระหว่าง
หลวมไม่ได้ระดับ
เพลาใหม่
3.3 ช่องว่างระหว่างตัวหมุนกับ 3.3 ตรวจสอบและทําบาลานซ์
ตัวที&อยูก่ บั ที&ไม่เท่ากันเกิดการ
โรเตอร์ใหม่
เสี ยดสี

(ต่ อ)
ข้ อขัดข้ อง

สาเหตุ
3.4 แกนเหล็กแผ่นบางหลวม

วิธีแก้ ไข
3.4 ขันน๊อตให้แน่น

4. มีความร้อนสู งกว่าปกติ และ 4.1 ทํางานเกินพิกดั
มีกลิ&นไหม้จากเครื& องกําเนิด
4.2 โหลดไม่สมดุล
4.3 ฟิ วส์ต่อสายไฟโหลดบางตัว
ขาด
4.4 การระบายความร้อนไม่ดี

4.1 วัดกระแสแต่ละเฟสเทียบกับ
แผ่นป้าย ถ้าเกินให้ลดโหลดลง
4.2 จัดโหลดให้สมดุลใหม่
4.3 เปลี&ยนฟิ วส์ใหม่

5. แรงดันไฟฟ้ามีเรกกูเลชัน&
ไม่ดี หรื อแรงดันไม่คงที&

5.1 ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรื อ
เปลี&ยนใหม่
5.2 ปรับสเตบิลิตW ีใหม่

4.4 ตรวจสอบใบพัดระบบอากาศ
ทางเข้าและออกของลม ว่ามีสิ&งใด
ปิ ดกัWนขวางทางลมหรื อไม่
4.5 ฉนวนชํารุ ด หรื อเกิดลัดวงจร 4.5 ใช้เมกเกอร์ตรวจสอบทําความ
ในขดลวดของสเตเตอร์ หรื อโร สะอาด อาบวานิชใหม่ หรื อ พัน
เตอร์
ขดลวดใหม่
4.6 ตลับลูกปื นแตก
4.6 ตรวจสอบตลับลูกปื นว่า หลวม
หรื อแห้ง และเปลี&ยนใหม่

6. แรงดันไฟฟ้าสู งกว่าพิกดั

5.1 เกิดจุดบกพร่ องที&แผงวงจร
เรกกูเลเตอร์
5.2 ปรับสเตบิลิตW ี (Stability)
ไว้ไม่ถูกต้อง
5.3 ปรับอันเดอร์สปี ด โปรเทคชัน&
(Underspeed protection)
5.4 วงจรเรี ยงกระแสของตัวหมุน
ชํารุ ด
6.1 ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าที& AVR
คลาดเคลื&อน
6.2 มีคาปาซิเตอร์ต่อเป็ นโหลด
เพื&อแก้เพาเวอร์แฟกเตอร์

5.3 ปรับอันเดอร์สปี ดโปรเทคชัน&
ใหม่
5.4 ตรวจสอบไดโอดและเปลี&ยน
ใหม่
6.1 ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าที& AVR
ใหม่
6.2 ลดค่าคาปาซิเตอร์ หรื อ ปลดคา
ปาซิเตอร์ออกจากวงจรของเครื& อง
กําเนิด

(ต่ อ)
ข้ อขัดข้ อง
7. แรงดันไฟฟ้าตํ&ากว่าพิกดั

สาเหตุ
วิธีแก้ ไข
7.1 ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าที& AVR 7.1 ปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าที& AVR
คลาดเคลื&อน
ใหม่
7.2 กระแสวงจรฟี ลด์สูง
7.2 ฟี ลด์คอยล์ลดั วงจร พันขดลวด
ฟี ลด์คอยล์ใหม่
7.3 โหลดที&ขWวั ของเครื& องกําเนิด 7.3 แบ่งโหลดแต่ละเฟสให้สมดุล
ไม่สมดุล
หรื อใกล้เคียงกันมากที&สุด

q. ข้ อควรคํานึงในการติดตัPงเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ า
7.1 สถานที&ติดตัWง (Location) พิจารณาถึงทิดทางลมที&ไหลเวียนเข้าและออกจากห้อง ต้องห่ างจาก
สภาพแวดล้อมที&มีฝนละออง
ุ่
สารเคมี สิ& งสกปกต่างๆ และความชืWนสู ง
7.2 การออกแบบห้อง (Room Layout) ปกติ ต้องมีพWืนที&รอบเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้ าอย่างน้อย 1.5-2
เมตร รอบเครื& องสําหรับการบํารุ งรักษาเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้ า พร้อมๆ กับพืWนที&สาํ หรับสายไฟหลัก ท่อนํWามัน
ท่อดักลม รวมถึงท่อไอเสี ย
7.3 การระบายอากาศ (Room Ventilation) ต้องมีการระบายอากาศที&ดี เพื&อระบายความร้อนสะสม
ในห้องและตัวเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้ า โดยอากาศจะไหลเวียนจากด้านท้ายไปด้านหน้า ต้องมีช่องลมเข้าและ
ช่องลมออกที&เหมาะสมกับขนาดของเครื& องกําเนิดไฟฟ้า
7.4 การสร้ างฐานติ ดตัWง (Foundation) ต้องสามารถรั บนํWาหนักของเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้ าได้ทW งั ชุ ด
รวมทัWงแรงปฏิกิริยาที&เกิดจากการสั&นของเครื& อง ควรยกให้สูงประมาณ 10-15 เซนติเมตร จากพืWน แท่นรับ
ควรจะใหญ่กว่าฐานรับของเครื& องอย่างน้อย ด้านละ 200-400 มิลลิเมตร
7.5 การติดตัWงท่อไอเสี ย (Exhaust pipe) ท่อไอเสี ยควรจะสัWน เท่าที&สภาพของสถานที&ติดตัWงจะอํานวย
และให้มีจาํ นวนข้องอให้นอ้ ยที&สุด ในกรณี ตอ้ งเดินยาวกว่า 10 เมตร จะต้องเพิ&มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
โดยขึWนอยูก่ บั ความยาวและจํานวนข้องอที&ใช้
t. ข้ อควรระวังในการใช้ งานเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ า
8.1 การใช้งาน ไม่ควรใช้งานชุดเครื& องกําเนิดไฟฟ้าเกินพิกดั ที&ระบุไว้ในแผ่นป้าย (Name plate) ไม่
ว่าจะเป็ นการใช้งานในลักษณะชัว& คราว หรื อ ถาวรก็ตาม อย่างไรก็ตามสําหรับการใช้งานต่อเนื& อง เครื& อง
กําเนิดไฟฟ้าสามารถรับโหลดเกินพิกดั ได้ประมาณ 10% เป็ นบางขณะ

8.2 แรงดันไฟฟ้า เครื& องกําเนิดไฟฟ้าเป็ นส่ วนซึ& งผลิตกําลังไฟฟ้าเพื&อจ่ายให้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
ดังนัWนเพื&อความปลอดภัยในขณะใช้งาน ไม่ควรมอบหมายให้ผทู ้ ี&มีความรู ้ไม่เพียงพอเป็ นผูค้ วบคุมดูแล และ
ในกรณี ที&มีการแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ควรตะหนักถึงแรงดันไฟฟ้าที&อาจเป็ นอันตรายต่อชีวติ เนื&องจากไฟฟ้า
ดูด หรื อ ไฟฟ้าชอร์ต ควรตรวจสอบระบบสายไฟและสภาพของฉนวนหุม้ สายไฟอย่างสมํ&าเสมอ
8.3 ไอเสี ยเครื& องยนต์ ไอเสี ยของเครื& องยนต์ควรจะถ่ายเทได้สะดวกในขณะใช้งานชุดเครื& องกําเนิ ด
ไฟฟ้า มิฉะนัWนอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพได้
8.4 ถังเก็บนํWามันเชืWอเพลิง ควรเก็บไว้ในที&ปลอดภัย และหลีกเลี&ยงการเติมนํWามันในขณะชุดเครื& อง
กําเนิดไฟฟ้าทํางาน การอาร์คหรื อสปาร์คของไฟฟ้าอาจทําให้นW าํ มันเชืWอเพลิงติดไฟได้
8.5 แบตเตอรี& พึงระมัดระวังก๊าซที&เกิดจากการชาร์ จ และดิสชาร์ จของแบตเตอรี& การตรวจดูระดับ
นํWากลัน& ในแต่ละเซลล์ การถอดสายขัWวแบตเตอรี& ให้ถอดขัWวลบออกก่อนเสมอ และการใส่ ขW วั แบตเตอรี& ให้ใส่
ขัWวลบหลังสุ ด เพื&อหลีกเลี&ยงการอาร์คหรื อลัดวงจรจากการพลัWงมือในขณะขันสกรู
8.6 เครื& องยนต์สตาร์ ตอัตโนมัติ ในกรณี ที&ชุดเครื& องกําเนิดไฟฟ้ามีอุปกรณ์ออโตเมติค ทรานสเฟอร์
สวิตช์ (Automatic Transfer Switch) เป็ นส่ วนประกอบเพื&อควบคุมการสตาร์ตเครื& องยนต์และจ่ายไฟฟ้าโดย
อัตโนมัติ ให้พึงระมัดระวังการสตาร์ ตเครื& องยนต์อตั โนมัติโดยไม่รู้ตวั เพื&อหลีกเลี&ยงเหตุการณ์ดงั กล่าว ใน
การตรวจสอบหรื อแก้ไขชุดเครื& องกําเนิ ดไฟฟ้า จึงควรปิ ดสวิตช์ชุดควบคุมดังกล่าวพร้อมกับปลดสายออก
จากขัWวแบตเตอรี& ดว้ ย
8.7 การตรวจซ่อมในขณะเดินเครื& อง พึงระมัดระวังส่ วนที&หมุนหรื อทํางานด้วยความเร็ วรอบสู งการ
พลาดพลัWงอาจเป็ นอันตรายถึงขัWนสู ญเสี ยอวัยวะบางส่ วนได้
8.8 การต่อสาย การต่อสายชุดเครื& องกําเนิดไฟฟ้าควรกระทําเป็ นลําดับขัWน คือดับเครื& องก่อนทําการ
ต่อสาย ตรวจสอบความเรี ยบร้ อยแล้วจึ งเดิ นเครื& องใหม่ การต่อสายอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที& ไม่มีขW วั ต่อสายหรื อ
ขัWวเสี ยบที&ปลอดภัย ควรปิ ดวงจรเบรกเกอร์ ก่อนทําการต่อสาย ตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อนจึงเปิ ดวงจร
เบรคเกอร์เพื&อใช้งาน

การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ า
วันที.2 .......เดือน................พ.ศ............ ชั2วโมงการใช้ งาน........................ชั2วโมง
หมายเหตุ ชุดเครื2 องกําเนิดไฟฟ้ าจะทํางานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ มสี ั ญญาณเตือน
จะต้ องปิ ดระบบอัตโนมัตทิ Pงั หมดเพื2อความปลอดภัยก่ อนเริ2มปฏิบัตงิ าน
เวลาเริ2มปฏิบัตงิ าน....................................น.
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1.2 จุดต่อสายที&มอเตอร์สตาร์ต
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เต็มความจุของหม้อนํWา
ยางรอง, สปริ งไม่ขาด
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อุปกรณ์
6.2 ความสะอาดภายในตูค้ วบคุม
ชุดควบคุม และ ATS
6.3 ความสะอาดภายนอกเครื& องยนต์ และ
สถานปฏิบตั ิงาน
6.4 เครื& องยนต์ทาํ งานปกติ หลังเสร็ จสิW น
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ทุกหลอดต้องติด
ไม่มีรอยไหม้หรื อการเสี ยหาย
ไม่มีรอยไหม้, ขาด หรื อ หลวม
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เปิ ดเมื&อมีการใช้งาน
ต้องไม่มีรอยรั&ว
ต้องไม่มีรอยรั&ว
1500-1600 รอบ/นาที
55-65 psi
ไม่เกิน 120 °C
ไม่นอ้ ยกว่า 50 H2
ไม่นอ้ ยกว่า 395 – 405 Volts
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