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PREVENTIVE MAINTENANCE 

TRANSFORMER 

.เงือนไขการรับบริการ 

 .  รับบริการทุกระบบแรงดนัไฟฟ้าในระบบจาํหน่าย การบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้านาํมนั ชนิด Oil Type 

 1.2 เป็นหมอ้แปลงชนิดระบายความร้อนดว้ยนาํมนัหมอ้แปลง (Transformer Oil) เช่น Mineral Oil, Midel Oil, R-Temp Oil,  

      Silicone Oil ยกเวน้นาํมนัเอสคาแรล (Askarel) 

 1.3 เป็นหมอ้แปลงชนิด Off Load Tap Changer 

2.ระยะเวลาให้บริการจา้งเหมาตรวจเช็คโดยเขา้ ทาํการบาํรุงรักษา ณ สถานทีใชง้านหมอ้แปลง จาํนวน  ครัง 

.ขอบเขตงาน 

 .  ให้บริการบาํรุงรักษาหมอ้แปลง ตามรายละเอยีดการบาํรุงรักษา(ขอ้ ) ยกเวน้ การปลด-สับ สวติช์แรงสูงจดุรับซือการไฟฟ้า 

.  การณีทีตอ้งซ่อมหรือเปลียนอะไหล่ / ชินส่วน , ทดสอบนาํมนัหมอ้แปลงแบบอนืๆ เพมิ เพอืวนิิจฉยัปัญหา / ขอ้บกพร่องตามความ   จาํเป็น  เช่น ทดสอบ 

DGA , ทดสอบ Moisture Content, ทดสอบNeutralization Number, ทดสอบ Power Factor หรือมีการกรองและเปลยีนถ่ายนาํมนัหรืออนืๆ ลูกคา้จะตอ้งเป็น

คนรับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพมิเติม 

3.3 ให้คาํแนะนาํ / ขอ้เสนอแนะเพมิเติมแก่ลกูคา้กรณีพบปัญหาเพอืแกไ้ข / ปรับปรุงหมอ้แปลง อยา่งถูกตอ้ง เพอืให้หมอ้แปลงมีอายกุารใชง้านทียืนยาวและ

มีควาเชือถือในการจ่ายไฟ 

.  จดัทาํรายงานผลการบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้าแต่ละเครืองให้ลูกคา้ 

. การบาํรุงรักษาหมอ้แปลงไฟฟ้าชนิด Oil Type 

 .  รายละเอยีดการบาํรุงรักษา 

 . .  ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของคอยลแ์รงสูง, คอยลร์งตาํ และกราวด ์(Insulation Test) 

 4.1.2 ตรวจหารอยรัวซึม ของนาํมนัหมอ้แปลงทีปะเก็นฝาถงัและปะเก็นของอุปกรณต์่างๆ ทุกส่วนของหมอ้แปลง 

 . .  ตรวจสอบหารอยรัวซึม ของนาํมนัหมอ้แปลงทีรอยเชือมและส่วนต่างๆ ของตวัถงัหมอ้แปลง 

. .  ตรวจสอบความแน่น , ทาํความสะอาดขวัตอ่สายดา้นไฟฟ้าแรงสูงและแรงตาํ 

. .  ตรวจสอบความแน่น, ทาํความสะอาดขวัตอ่สายดิน 

. .  ตรวจสอบการทาํงานและทาํความสะอาดอุปกรณ์ภายนอกต่างๆ ของหมอ้แปลง เช่น แท็ป เชนเจอร์ , เทอร์โมมิเตอร์ , ท่อระเบิด , บุคโฮลซ์รีเลย ์ ฯลฯ 

4.1.7 ทดสอบค่าความเป็นฉนวนของนาํมนัหมอ้แปลง (Oil Dielectric Breakdown Strength Test) สาํหรับหมอ้แปลงทีมีอาย ุ  ปี ขึนไป หรือกรณีหมอ้แปลง

มีการพบรอยรัวซึม 
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PREVENTIVE MAINTENANCE 

HV. PANEL / MDB / MCC / DB / LP 

ขอบเขตงานบาํรุงรักษา : ทาํความสะอาด / ขนัอดั / ตรวจสอบและแกไ้ข / ทดสอบฟังก์ชนั 

A. Panel 

 1.ตรวจเช็คสภาพภายนอกของตู ้HV.Panel  / MDB / MCC / DB / LP 

 2.ตรวจเช็คค่ากราวดข์องระบบตู ้HV.Panel  / MDB / MCC / DB / LP 

 .ตรวจเช็คอุณหภูมิและความชืนสัมพทัธิของห้องและตวัตู ้HV.Panel  / MDB / MCC / DB / LP 

 .ตรวจเช็คระบบระบายความร้อนของตู ้HV.Panel  / MDB / MCC / DB / LP 

B. Copper Busbar & Insulation Support 

 1.ตรวจเช็คสภาพของ Copper Busbar & Insulation Support 

 2.ตรวจสอบจดุต่อต่างๆของ Copper Busbar ทีอยูภ่ายในตู ้

 .ตรวจสอบ Support Busbar ทีอยูใ่นตู ้

C. Molded Case Circuit Breaker 

 1.ตรวจเช็คสภาพภายนอกของ MCCB 

 2.ตรวจเช็คสภาพบริเวณจุดต่อต่างๆ ของ MCCB 

 .ทดสอบวดัค่า Contact Resistance ของ MCCB 

 4.ทดสอบการทาํงานของฟังกช์นัรีเลย ์ของ MCCB 

  5.ทดสอบการทาํงาน ระบบ Trip ในฟังกช์นัเมคคานิค 

 D. Monitoring 

  1.ตรวจเช็คสภาพภายนอกของ Metering ต่างๆ 

  .ตรวจเช็คบริเวณเทอมินอล ของ Metering ต่างๆ 

  .ตรวจเช็คสภาพของสเกล ของ Metering ต่างๆ 

  .ปรับแตง่สเกลของ ของ Metering ต่างๆ ให้เป็นศูนย ์

 E. Pilot Lamp & Push Button Switch 

  1.ตรวจเช็คสภาพภายนอกของ Pilot lamp & Push Button Switch 

  2.ตรวจเช็คเทอร์มินอลเขา้สายไฟของ Pilot lamp & Push Button Switch 

  .ทดสอบการทาํงานของ Pilot lamp & Push Button Switch 

 F.การ Cleaning และ Maintenance 

  1.ทาํความสะอาดและบาํรุงรักษาตูไ้ฟฟ้าทงัภายในและภายนอก 

  .ทาํความสะอาดและบาํรุงรักษาชุดหนา้ Contact ภายในตูท้งัหมด 

  .ทาํความสะอาดและบาํรุงรักษาอปุกรณภ์ายในตูท้งัหมด 

 G. รายงานผลการตรวจสอบและขอ้แนะนาํในการปรับปรุงอุปกรณ์ทีชาํรุด 

 

 


