บทที่ 5
สรุ ปและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงงาน
การออกแบบการติดตั้งบัสบาร์ และอุปกรณ์ไฟฟ้ าลงในตูส้ วิทซ์บอร์ ด ในบริ ษทั ภัทรอุตสาหกรรม
จํากัด ในครั้งนี้ ได้ผา่ นการตรวจสอบดูแล้วว่าทุกระบบของการออกแบบและการติดตั้งจะเป็ นการออกแบบ
วงจรกําลังและวงจรควบคุม ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ บัสบาร์ ทําให้คณะผูฝ้ ึ กปฏิบตั ิงานในครั้งนี้ เกิดความรู ้
ความเข้าใจในการประกอบตูส้ วิทซ์บอร์ดมากขึ้น และสามารถตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง
การปฏิ บ ัติ ง าน ยัง ได้รู้ ถึ ง ระบบและชนิ ด ตู ้ส วิ ท ซ์ บ อร์ ด ต่ า งๆที่ เ ป็ นมาตรฐานในปั จ จุ บ ัน ทํา ให้ เ กิ ด
ประสบการณ์เพื่อจะนําไปทํางานจริ งในอนาคต
5.2 ปัญหาทีพ่ บในการปฏิบตั งิ าน
5.2.1 อุปกรณ์ที่ลูกค้าจัดมาไม่ครบ(ในกรณี ที่ลูกค้าจัดมาเอง)
5.2.2 อุปกรณ์ที่ลูกค้าจัดมาผิด SPEC
5.2.3 รู ใส่ น็อตของบัสบาร์มกั ไม่ตรง
5.2.4 เมื่อติดตั้งบัสบาร์เสร็ จถ้าไม่ระวังสี ของบัสบาร์จะมีการถลอก
5.2.5 มีเวลาปฏิบตั ิงานน้อย
5.3 วิธีแก้ไขและข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ต้องติดต่อกับลูกค้าอย่างสมํ่าเสมอ
5.3.2 ต้องอัปเดทข้อมูลอุปกรณ์กบั ลูกค้า
5.3.3 ก่อนเจาะรู บสั บาร์ควรวัดขนาดของน็อตก่อน
5.3.4 การติดตั้งบัสบาร์ตอ้ งมีความระมัดระวังมากขึ้น
5.3.5 เข้าพบหัวหน้างานเพื่อขอเวลาปฏิบตั ิงานเพิ่ม
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ภาคผนวก

ตู้สวิทซ์ บอร์ ดและอุปกรณ์ ควบคุม
SWITCHBOARD AND AUXILIARY EQUIPMENT CONTROL
1. ความต้ องการทัว่ ไป
1) ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตูส้ วิทซ์บอร์ด ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐาน VDE, IEC, NEMA หรื อ
ANSI สําหรับระบบไฟฟ้ า 380/220 volt 3 phase 4 wire 50 Hz มีคุณสมบัติตามความต้องการของ NEC
CODE ARTICLE 384 และมีคุณสมบัติ/ลักษณะที่การไฟฟ้ าท้องถิ่นยอมให้ใช้งานได้
2) สวิตช์หรื อ Circuit Breaker ทุกชุดที่ใช้ในตูส้ วิทซ์บอร์ด จะผลิตโดยผูผ้ ลิตรายเดียวกัน ยกเว้น
Main Switch, Main and Tie Circuit Breaker หรื อ Automatic Transfer Switch อาจใช้ผลิตภัณฑ์จากผูผ้ ลิต
รายอื่นได้ถา้ จําเป็ น แต่ตอ้ งได้รับการอนุมตั ิจากผูว้ า่ จ้างก่อน
3) สวิตช์ตดั ตอนที่ใช้ในตูเ้ มนไฟฟ้ าแรงตํ่า ขนาดเฟรมต้องไม่เล็กกว่าที่กาํ หนด และสามารถทน
กระแสลัดวงจรได้ไม่ต่าํ กว่าที่กาํ หนดในแบบ
2. รายละเอียดทางโครงสร้ าง
1) โครงตูท้ าํ ด้วยเหล็กฉากหนาอย่างน้อย 3 มม. เชื่อมติดกันหรื อยึดติดกันด้วยสลักและเป็ นเกลียว
ถ้าตูม้ ีหลายส่ วนและตั้งเรี ยงติดกัน ต้องยึดติดกันด้วยสลักและเป็ นเกลียว พร้ อมมีแผ่นโลหะกั้นแยกส่ วน
ภายในตูอ้ อกจากกัน
2) แผ่นโลหะรอบนอกต้องทําจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม. ผ่านกรรมวิธีกาํ จัด
และป้ องกันสนิม แล้วผ่านการทําสี ดว้ ยวิธีการอบแห้งทั้งภายนอกและภายใน ด้วยสี Polyester Resin
3) ตัวตูป้ ระกอบขึ้นเป็ น Compartment ประกอบด้วย Busbars, Circuit Breaker, Cable และ
Metering Compartment โดยมีแผ่นโลหะ กั้นระหว่าง Compartment และต้องมีฐานสําหรับยึด Circuit
Breaker ด้วย
4) ตัวตูต้ อ้ งสามารถเปิ ดได้ท้ งั ด้านหน้า ด้านหลัง ด้านบน และด้านข้าง ประตูดา้ นหน้าของช่องใส่
อุปกรณ์ ต้องติดบานพับชนิ ดซ่ อน ด้านหลังและด้านข้างให้ทาํ เป็ นแผงๆ ละ 2 ชิ้น พับขอบมีแผ่นยาง seal
และยึดกับโครงสร้างของตูโ้ ดยใช้สกรู
5) ฝาด้านข้างและด้านหลัง จะต้องมีเกล็ดสําหรับระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยภายในช่องเกล็ด
ให้บุดว้ ยตาข่ายกันแมลง และมี Filter สําหรับป้ องกันฝุ่ นด้วย
6)ฝาตูด้ า้ นหน้าต้องมีป้ายชื่อทําด้วยพลาสติก พร้อมทั้ง Mimic Bus Diagram ติดให้เห็นอย่าง
ชัดเจนและไม่หลุดง่าย
7) ชิ้นส่ วนที่เป็ นโลหะทั้งหมดต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันกําจัดสนิ มด้วยวิธี Electro Galvanize แล้ว
พ่นทับด้วยสี ชนิดอบแห้ง (Stove – Enamelled Paint)

ที่โครงตู ้

8) ฝาตูท้ ุกบานที่มีบานพับปิ ดเปิ ดได้ ต้องมีการต่อลงดินด้วยสายดินชนิดลวดทองแดงถักต่อลงดิน

9) ตัวโครงสร้างจะต้องขันสกรู หรื อเชื่อมอย่างแข็งแรง ตัวเมน Buster และ โครงสร้างจะต้อง
สามารถทนแรงบิดหากเกิดการลัดวงจรในระบบไฟฟ้ า ได้อย่างตํ่า 50,000 แอมแปร์

3. รายละเอียดทางด้ านเทคนิค

1) Buster ที่ใช้ตอ้ งทําจากทองแดงมีความบริ สุทธิ์ ไม่นอ้ ยกว่า 98% มีขนาดและ Ampacity ตาม
กําหนด และจัดเรี ยงอย่างเป็ นระเบียบ สะดวกต่อการเข้าสาย และระยะห่ างจากฝาตูอ้ ย่างเพียงพอสําหรับการ
เดินสายไฟ นอกจากนี้ตอ้ งมี Ground Bus อยูด่ า้ นหลังมุมล่างและ Neutral Bus อยูด่ า้ นหลังมุมบนของตู ้
2) การจัดเฟสของ Busbars เมื่อมองจากด้านหน้าให้อยูใ่ นลักษระดังนี้ A, B , C เรี ยงจากหน้าตูไ้ ป
หลังตู ้ จากบนลงล่างหรื อจากซ้ายไปขวา
3) เมน Busbars เชื่อมระหว่างเมนกับ Circuit Breaker ต่างๆ จะต้องเป็ นทองแดงขนาดโตพอสําหรับ
กระแสไฟฟ้ าโดยไม่ทาํ ให้อุฯหภูมิของทองแดงสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส
4) Busbars ภายในตูใ้ ห้ทาสี หรื อพ่นสี ดว้ ยสี ทนความร้อน เพื่อระบุเฟส ดังนี้
เฟส A
:
สี แดง (Red)
เฟส B
:
สี เหลือง (Yellow)
เฟส C
:
สี น้ าํ เงิน (Blue)
NEUTRAL :
สี ดาํ
GROUND
:
สี เขียวหรื อสี เขียวคาดเหลือง
5) จุดต่อหรื อจุดสัมผัสระหว่าง Busbar กับ Busbar หรื อ Busbar กับ Terminal pad ให้ทาเคลือบจุด
สัมผัสด้วย Electrical Compound เพื่องป้ องกันการเกิดอ๊อกไซด์
6) ที่หางปลาเข้าสายให้สวมด้วย Vinyl Wire End Cap โดยเลือกขนาดให้เหมาะสมกับสายและหาง
ปลาที่ใช้ และใช้รหัสตามเฟสนั้นๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เทปสี พนั แทน
7) สายไฟฟ้ าสําหรับระบบควบคุมและเครื่ องมือวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ า และอุปกรณ์
ไฟฟ้ าสําหรับ Terminal Block ภายในตูใ้ ห้ใช้สายชนิด Standard Annealed Copper Wire 300V, 70 deg.C
PVC – INSULATED ขนาดของสายไฟ ต้องมีรหัสสี และต้องไม่เล็กกว่าที่กาํ หนด ดังนี้
CURRENT CIRCUIT
:
ใช้สายสี ดาํ
ขนาด 4 ตร.มม.
VOLTAGE CIRCUIT
:
ใช้สายสี แดง ขนาด 2.5 ตร.มม.
AC. CONTROL CIRCUIT
:
ใช้สายสี เหลือง ขนาด 1.5 ตร.มม.
DC. CONTROL CIRCUIT
:
ใช้สายสี เหลือง ขนาด 1.5 ตร.มม.
SLEEVE และ CAP หุ ม้ ปลายสายก็ให้ใช้รหัสสี เดียวกับสายด้วย

-สายไฟทั้ง หมดต้อ งวางอยู่ใ นรางเดิ น สาย (truncking)
เพื่ อ ความเรี ย บร้ อ ย และเพื่ อ ป้ องกัน
การชํารุ ดของฉนวน สายไฟฟ้ าแต่ละเส้นที่เชื่อมระหว่างจุดต่างๆและห้ามมีการตัดต่อโดยเด็ดขาด
-สาย Control ทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีเครื่ องหมายกํากับเป็ นระบบปลอกสวม (Ferrule) ซึ่งยากแก่
การลอกหรื อหลุดหายเพื่อความสะดวกในการบํารุ งรักษาภายหลัง
-สาย Control ที่แยกออกจาก Cable Trucking ต้องจัดหรื อรัดสายด้วย Cable Tie ให้เป็ นระเบียบ
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