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ห ม ้อ แ ป ล ง แ ย ก ข ด ล ว ด  1 5 0  ก ิโ ล โ ว ล ต ์ ส ำ ห ร ับ เค ร ื่อ ง ก ำ เน ิด น ิว ต ร อ น
ชาญชัย เดชธรรมรงค์4 พิจิตร ประทุมทิพย์4 โฉม ทองเหลื่อม,
ปอม ริ!'ยมงfla* ราเชนฑร์ เฉริญนุคุอ' แอะถิรพัฒน์ วิอัยทอง*

+ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง คณะวิชาช่างไฟฟ้า ศถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพาทัพ จ.เชียงใหม่ 50300 
# สถาบันวิจ ัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ 50200

* อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานธุ[ง ภาคว ิชาส ืส ิกศ ์คณ ะว ิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ 50200

บ ท ค ัด ย ่อ

ไดัทำการสืกษาการออกแบบและสร้างหม้อแปลงแยกขดลวด ชนิดใช้ฉนวนกั้นแรงดันสูง
กระแสดรง 150 กิโลโวลต์ สัาหรับเครื่องกำเนิดนิวตรอน การออกแบบหม้อแปลง ขดลวดเป็นแบบ 
ชันทรงกระบอกแกนร่วมพันตัวยลวดทองแดงอาบฟ้ายาชนิดพืนที่หน้าตัดวงกลม การฉนวนของหม้อ 
แปลงเป็นแบบแห้ง โดยใช้ฉนวนของแข็งจำพวกอีพอกชี่ เรชี่น เป็นฉนวนทุ้มขดลวด ชี่งมีคุณสมบัติ 
ในการไม่ติดไฟที่อุณหภูมิตํ่ากว่า 350 องศาเซลเซียส มีความทดต่อแรงดันไฟฟ้าสูงถึงประมาณ 10-18 
กิโลโวลต์ต่อมิลลิเมตร จึงเหมาะที่จะนำมาใช้ในการฉนวนไฟฟ้าแรงสูง และในการออกแบบหม้อ 
แปลงแบบแห้งนี้ ไดักำหนดอุณหภูมิเพิ่มของขดลวดไวัไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส เพื่อฟ้องกันความ 
แตกร้าวของอีพอกชี่ เรชี่นอันเนื่องมาจากการขยายตัวของขดลวด
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ABSTRACT
The work aims at the design and construction o f a 150 kV isolation transformer for a 

neutron generator. The transformer windings are designed to use cylindrical layers with circular 
enamel copper wires. The insulation o f the dry type transformer uses the epoxy resin for 
encapsulated winding. This insulation is non-flammable under temperature 350°c and the 
breakdown voltage is 10-18 kv/mm. This insulation is suitable for insulating high voltage. The 
design o f provides the temperature rise o f winding not exceeding 65 ° c  for protection o f the 
cracking o f epoxy resin due to the expansion o f winding.
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ในปิจจุบ ันการผลิตรังสีน ิวตรอนพลังงานสูง อt)างต่อเนื่องและแบบห้วง สามารถกระทำได้ 2 
ระดับหลังงานคือ
พี่นิวตรอนหลังงาน 3 MeV ทำได้จากปฏิกิริยา

2,H + 2,H -> 23He + n
และนิวตรอนหลังงาน 14 MeV จากปฏิกิริยา

2, H + 'H  ->  *He + n

ซึ่งปฏิกิร ิยาดังกล่าวทั้งสองชนิดสามารถเหนี่ยวนำให้เก ิดขึ้นได้ โดยใช้เครื่องเร่งอนุภาค ขนาดแรงดัน 

เร่ง 100-150 พ  เร ่งให ้ค ิวเทอรอน( 21H - i n s )  ทุ่งเข้าชนเป้าที่เป็นคิวเทอเรียม(^ H)llละตริเตรียม 
(|H ) ตามลำดับ ก็จะให้นิวตรอนออกมาจากปฏิกิริยาดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า การกำเนิด 

นิวตรอน
ระบบของเครื่องกำเนิดนิวตรอนมีส่วนประกอบที่สำคัญหอสรุปได้ดังรูปที่ 1 คือ แหล่ง 

กำเนิดไอออนและแหล่งจ่ายไฟ ระบบเครื่องเร ่งไอออน(พ!,อมแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงเพื่อ 
ใช ้ก ับระบบเร่งไอออน) ระบบควบคุมลำไอออน และห้องแขวนเป้า[1]

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูง 
กระแสต:ง

ทนวน

แหล่งกำฒิ« 
ไอออน

I-----  1* ------I แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำหรับ
เครองกำเนิดไอออน

แหล่งจ่ายไฟฟ้า??าหรับ 
220V 50 Hz

ระบบเร่ง 
ไอออน

ระบบควบคุม 
ส์าไอออน ฟ่'อ'!แขวนlili นิวตรอน 

แล้งงานสูง

ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง 150 กิโลโวลต์

เป ท ี่ 1 ส่วนประกอบพื้นฐานของเครื่องกำเนิดนิวตรอน

หลักการทำงานของระบบนี้ คือ ภายใต้ความดันที่เหมาะสม เมื่อป้อนคลื่นวิทยูซึ่งเป็นตัวชุด 
แก๊สให ้ก ับแหล่งกำเน ิดไอออนมากพอ ก็จะทำให ้แก ๊สไฮโดรเจนแตกตัวเป ็นไอออน ในสภาวะ
หลาสมา

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรงจะทำหน้าที่ส!,างแรงดันสูงกระแสตรง เพ ื่อใช ้ในการเร่ง 
ไอออนให้มีหลังงานเหิ่มขึ้นถึง 150 keV โดยเคลื่อนที่ผ ่านความต่างศักย์ในสนามไฟฟ้าค่าคงที่ของ 
ระบบเร่งไอออน



ระบบควบคุมลำไอออนจะทำหน้าที่คัดไอออนเฉพาะชนิดที่ต้องการและปรับขนาดของลำ 
ไอออน ก่อนที่จะนำเข้าหาเปึาในห้องแขวนเปึา เมื่อกระทบกับเปึา จะก่อให้เกิดนิวตรอนพลังงานสูง 
เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ทางต้านต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ธาตุเชิงนิวเคลียร์ การสืกษาการใช้ปฏิกิริยา 
นิวเคลียร์ เป็นต้น

ในส่วนของระบบจ่ายไฟให้กับแหล่งกำเนิดไอออนจะต้องแยกวงจรออกจากระบบ เพื่อป็อง 
กันมิให้ไฟฟ้าลัดวงจรลงดินนั้น มีหลายวิธีการต้วยกัน แต่วิธีที่ประหยัด สะดวก ไม่มี!]ญหาเรื่องของ 
การสั่นสะเทือนหรือเสียงดังรบกวนขณะทำงาน และมีการสูญเสียทางไฟฟ้าน้อยที่สุดกีคือ หม้อ
แปลงที่มีฉนวนภายในซึ่งสามารถกั้นไฟฟ้าแรงสูงกระแสดรงไต้เราเรียกว่า หม้อแปลงแยกขดลวด
ชนิดใช้ฉนวนกั้นแรงดันสูงกระแสดรง ดังแสดงในเปที่ 2

1 ว—  -------- วงจรฟ้องก้น
แหล่งร่ายไฟ

220Vac
และ 

ควบชุม

;> วงจร
m ;> โหลด

? -----------
.

แนวนไฟฟ้าแรงถ ูง '  ลอยอยูบ่นไฟฟ้าแรงถูงกระแสตรง

รูปที่ 2 ผังวงจรที่ใช้หม้อแปลงแยกขดลวดชนิดใช้ฉนวนกั้นแรงดันสูงกระแสดรง

หม้อแปลงแยกขดลวดชนิดใช้ฉนวนกั้นแรงคันสูงกระแสดรงนี้ เป็นหม้อแปลงที่ใช้งาน
เฉพาะต้านและยังไม่มีการผลิตขายภายในประเทศ เมื่อต้องการใช้หรือตัวที่ใช้อยู่เดิมเกิดความเสีย
หาย จะต้องสั่งชื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงไต้ทำการสืกษาการออก 
แบบและสร้างหม้อแปลงแยกขดลวดชนิดใช้ฉนวนกั้นแรงดันสูงกระแสตรงขนาด 150 กิโลโวลต์ 
เพื่อนำไปใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟในส่วนกำเนิดไอออนของเครื่องกำเนิดนิวตรอนต่อไป

วัสอุ ลุปกรณ์ และวิธีการ

วัสคุที่ใ¥ประกอบต้วยส่วนสำคัญดังนี้คือ Araldite F และ Hardener HY905 ของ Ciba Speciality 
Chemicals (Thailand) Ltd. กาวชิลิโคน ชนิดทนความร้อนสูง 150-200 องศาเซลเชียล แผ่นเหล็ก'ชิลี 
กอนสำหรับทำแกนเหล็กหม้อแปลง ลวดทองแดงอาบนายาเบอร์ 20 SWG, 18 SWG และ 16 SWG 
สาขไฟฟ้าแรงสูงทนแรงดันไต้ 150 กิโลโวลต์ แผ่นสแตนเลส หนา 1 มม. ไม้สำหรับทำแกนพันขด 
ลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ปลอกทุ้มลวดทองแดงขนาดเสันผ่าถูrนย์กลาง 1 มม. และ 1.5 มม. ผ้าเทปพัน 
ขดลวด แบบมีกาวสำหรับพันขดลวดโดยเฉพาะ และแท่งไนลอนตันขนาดเสันผ่าถู[นย์กลาง 10 
เซนติเมตร สำหรับทำแบบพันขดลวดปฐมภูมิ



อุปกรฌํ่ฑใ*ในงานนี้ประกธบด้วย อุปกรฌในการส!เางหม้อนปองนอะอุปกรฌฑดสอบหม้อนปองซึ่ง 
{ทายอะเธียดดังนี้

(0 อุปกรณในกไรส!'ไงหม้อแปองประกอบด้วย
ปีมสูญญากาศ ปีมไต้ถึงความดัน 20 mbar ถังผสม Araldite F และ Hardener และ 

เครื่องกวน เครื่องดัดเหล็ก เครื่องหับและเครื่องม้วนโลหะ เตาอบหม้อแปลง มีธุฌหภูมิสูงถึง 
150°c เครื่องหันขดลวด และเครื่องกลึง 
(น) อุปกรฌฑตสอบหม้อแปองประกอบด้วย

มัลติมิเตอร์ มิลลิโอห์มมิเตอร์ แอมมิเตอร์ โวลต์มิเตอร์ วัตต์มิเตอร์ นาฬิกาจับเวลา 
ออสชิลโลสโคป เทอร์โมมิเตอร์ แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง ขนาดแรงดับ 150 กิโล 
โวลต์ และเครื่องวัดค่าความต้านทานของฉนวน แรงดันทดสอบ 5-10 กิโลโวลต์

วิธีการ
ในการทำหม้อแปลงแยกขดลวดจะประกอบต้วยขั้นตอนการทำงาน 2 ขั้นตอน คือ การออก 

แบบและการส!'าง ซึ่งมีรายละเอียดตามลำดับดังนีคือ 
การออกแบบหม้อนปองนยกขดอวด

(i) รวบรวมรายละเอียดเชิงเทคนิคของหม้อแปลง
ในการออกแบบหม้อแปลงแยกขดลวด สำหรับที่จะใ#ในเครื่องกำเนิดนิวตรอน จะต้องมี 
รายละเอียดเชิงเทคนิค ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ข้อยูลเชิงเทคนิคของหม้อแปลงแยกขดลวด
ลำดับท่ี ราชการ พิกัด หน่วย

1 แรงดันปฐมภูมิ 110/130/240 V
2 แรงดันทุติยภูมิ 130 V
3 ความถี่ 50 Hz
4 จำนวนเฟส 1 -
5 กระแสปฐมภูมิ 2.73/2.30/1.36 A
6 กระแสทุติยภูมิ 2.30 A
7 กำลังไฟฟ้า 300 VA
8 ความสูญเสียขณะไม่มีโหลด 6 พ
9 ความสูญ เสียขณะมีโหลด 15 พ
10 แรงดันอิมหิแดนซ์ 10 %
11 การกันแรงดันของฉนวน 150 KVdc



(ii) การหาขนาดของแกนเหล็ก
การหาขนาดของแกนเหล็กในขํ่นต้น จะเป็นการหาพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก
(Afc) และเสันผ่าถู[นย์กลางของแกนเหล็กดัง2ปที่3

45 มม.

^ = 6 3 .6 มฆ.
T

45มม.

3ปที่ 3 หน้าตัดของแกนเหล็กที่ใช ้ในการพันขดลวด

การออกแบบจะต้องคำนึงถึงค่าความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กในแกนเหล็ก ซึ๋งหาไต้จาก 
B-H Curve และตัวประกอบแผ่นซ้อนอัด (Lamination Factor) ซึ๋งผู้ผลิต[8] จะเป ็นผู้กำหนดให้ การ 
เล ือกค่าความหนาแน่นฟสักซ์แม่เหล็ก ควรเลือกค่าที่ไม่เกินกว่าชุดอิ่มตัวของแกนเหล็ก ซึ๋งในการ 
ออกแบบหม้อแปลงนี้ เล ือกใช้ความหนาแน่นของฟสักซ์แม่เหล็กสูงช ุดในแกนเหล็ก (Bn11u1) อยู่ที่ 1.1 
wb/m2 และค ่าท ี่ไต ้น ี้ จะนำไปคำนวณหาจำนวนรอบของขดลวดต่อไป

(iii) จำนวนรอบของขดลวด
จำนวนรอบของขดลวด(N) ทั้งขดลวดปJ มฎมิและทุติยถูมิ หาไต้จากสูตร[6]

F xlO 8N=-4 .44  - /  • B m1111 ' A PC

แต่ละต้านจะมีจำนวนรอบดัง2ปที่ 4

I10V O
Npl = 2 2 0 รอบ.

# 20 SWG -
0 V 'ะ------

Np2 = 260รอ บ ')
# 18 SWG

130 V O

Nsec = 260 รอบ 
# 26 SWG 1130 V

V

ฐปที่ 4 จำนวนรอบของขดลวดหม้อแปลงระหว่างปฐมฎมิและทุติยภูมิ



(iv) การเลือกขนาดพี้นที่หน้าตัดของลวดทองแดง
เนื่องจากภายในลวดทองแดงจะมีความต้านทานอยู่ และจะมีผลต่อธุฌหภูมิ

เพิ่มขึ้นของหม้อแปลง ซึ่งปกติความหนาแน่นของกระแสจะอยู่ในราว 1-3 A/mm2 [6] 
สำหรับขดลวดปฐมภูมิ ไม่ไต้ถูกหล่อทุ้มต้วยฉนวนเรซิ่น การถ่ายเทความ!'อนสู่
อากาศไต้สะดวก จึงออกแบบให้ความหนาแน่นของกระแสอยู่ท ี่ 2.07 และ 1.971 
A/mm2 ส่วนขดลวดทุติยภูมิจะมีฉนวนทุ้มหนาราว 20-25 mm ในแต่ละต้าน การถ่าย 
เทความร้อนไปสู่อากาศทำไต้ไม่ด ี จึงเล ือกใช้ความหนาแน่นของกระแสอยู่ท ี่ 1.109 
A/mm2 ดังนั้น ลวดทองแดงที่ใช้ก ับขดลวดปฐมภูมิจะมีพี้นที่หน้าตัดเท่ากับ 0.656 
mm2 และ 1.167 mm2 ส่วนขดลวดทุติยภูมิ ใช ้พี้นที่หน้าตัดขนาด 2.674 mm2

(v) การคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กและขดลวด
การคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กนั้น จะใช้ว ิธ ีการคำนวณโดย 

ประมาณจากนั้าหนักของแกนเหล็กหม้อแปลง แล้วจึงไปหาค่าความสูญเสียในแกน
เหล็กจากกราฟ ซึ่งบริษ ัท#ผลิตแกนเหล็กเป ็น$ กำหนดมาให้[ร] ส่วนความสูญเสียใน 
ขดลวดใช้วิธีคำนวณจากนั้าหนักของขดลวดต้วยเช่นกัน ในขั้นตอนนี้เม ื่อคำนวณค่าที่ 
ไต้แล้วจะต้องนำไปเทียบกับข้อยูลที่ไต้กำหนดไ'5ไนหัวข้อ (i) ถ้าไม่ตรงกันจะต้อง 
เร ิ่มต้นออกแบบใหม่ ตั้งแต่หัวข้อ (ii) จนถึง หัวข้อที่ (v)

(v i) การคำนวณหาแรงดันอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง
การคำนวณหาแรงดันอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง กีเพึ่อที่จะต้องการทราบแรง 

ดันตกคร่อมภายในหม้อแปลงว่ามีกี่เปอร์เซนต์ ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดัน 
ที่ข ั้วเอาต์ทุตขณะมีโหลด ถ้าแรงดันตกมากเกินไปอาจมีผลเสียหายต่อธุปกรณ์ไฟฟ้า 
ไต ้ ตัวแปรหนึ่งซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับแรงดันอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง คือ ระยะห่าง 
ระหว่างขดลวดปเมภูมิและทุต ิยภูม ิ ซึ่งระยะห่างตํ่าสุดนี จะหาไต้จากการคำนวณค่า 
ความเครียดสนามไฟฟ้าของหม้อแปลงแยกขดลวด

(v ii)ความเครียดสนามไฟฟ้าของหม้อแปลงแยกขดลวด
เนื่องจากทางต้านทุติยภูมิจะไต้รับศักย์ไฟฟ้าแรงดันสูงกระแสตรงจากภายนอก 

กำหนดให้ม ีขนาดสูงสูดเท่ากับ 150 ก ิโลโวลต ์ เม ื่อเท ียบกับกราวด์ ถ้าค่าความเครียด 
ของสนามไฟฟ้า[3] มีค่ามากกว่า ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของฉนวนคือ 10
kv/mm [7] อาจจะเกิดการเสียสภาพฉับพลันของฉนวนทันทีท ันใดหรืออาจจะทำให้ 
ฉนวนเสือมสภาพและนำไปสู่การเสียสภาพฉับพลันในที่ส ุด[2] ดังนั้นการฉนวนจึง
ควรคำน ึงถ ึงค ่าความเครียดของสนามไฟฟ้าในบริเวณขั้นฉนวนระหว่างขดลวดปฐม



คูมิกับทุติยภูมิ และบริเวณต้านข้างของขดลวดทุติยฎมิกับแกนเหลก ต้องมีระยะห่าง 
อย่างเพียงพอ สำหรับระยะห่างท ี่ใช ้ในการสร้างหม้อแปลงนี้แสดงดังรูปท ี่ 5

(พ่แ)การคำนวณลุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขดลวด
ขดลวดทุติยฎมิถูกทุ้มต้วยฉนวนเรชิ่น ซึ่งมีสัมประสิทธิ'ในการนำความร้อน

เพียง 0.8-0.9 พ/ท!-0K [7] ดังนั้นจึงต้องคำนวณหาปริมาณความร้อนทีเ่ก ิดขึ้นในขด 
ลวด การถ่ายเทปริมาณความร้อน และความร้อนสะสมภายในมิให ้เก ินกว่าท ี่กำหนด 
ไว ้ คือ 65 องศาเซลเชียล ปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นจะสัมพันธ์กับการหาขนาดของ 
ลวดทองแดงในหัวข้อ Civ) และความหนาของฉนวนที่หาไต้ในหัวข้อที่ (vii)

ถ้าการคำนวณในหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ไต ้ตามค่าท ี่กำหนดไว้ใน  
หัวข้อ (i) แล้ว ก็นำเอาค่าที่คำนวณไต้มาวาดเป็นหน้าตัดของหม้อแปลงดังรูปที่ 5
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3ปที่ 5 ภาพตัดของหม้อแปลงและระยะต่างๆ ของขดลวดกับแกนเหล็ก



ขนดธนการประกอบแอะสร้างหม้ธนปองแยกขดอวด
( i ) การตัดแผ่นเหล็กและการประกอบ

แผ่นเหล็กที่ใข้เป็นเหล็กซิลิกอน นำมาตัดตามขนาดดัง2ปท่ี 6 (ก) และนำ 
แต่ละแผ่นมาวางเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ดัง2ปที่ 6 (ข) การวางต่อกันระหว่างแผ่น 
เหล็กอยู่ในลักษณะการต่อแบบตั้งฉากเพื่อความแข็งแรงเชิงกลและลดความต้านทาน 
ทางแม่เหล็กบริเวณรอยต่อทำให้มีความสูญเสียในแกนเหล็กน้อยลง[ร]
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รูปที่ 6 ขนาดของแผ่นเหล็กและการจัดเรียงแผ่นเหล็ก 
(น)การหันขดลวดปฐมภูมิ

ทำแบบไม้ทรงกระบอกเสันผ่าสูนย์กลางวงนอก 65 มม. เจาะ2แกนกลาง 
ขนาด 10 มม. เพื่อสวมเข้ากับเครื่องหันขดลวด ต่อจากนั้นกลึงไนลอนเพื่อทำฟอร์มหัน 
ขดลวด และนำแบบไนลอนสวมเข้ากับแบบไม้แสัวประกอบเข้ากับเครื่องหัน เพื่อหันขด 
ลวดตามจำนวนรอบที่ไต้ออกแบบไ3
(iii) การหันขดลวดทุติยภูมิ

ทำแบบไม้เป็นวงแหวนวงกลมขนาดเสันผ่าสูนย์กลาง 15 เซนติเมตร หนา 3 
เซนติเมตร และมีแผ่นประกบทั้งสองต้าน เจาะ2ตรงแกนกลางเพื่อสวมเข้ากับเครื่องหัน 
ขดลวด ทำการหันขดลวดทุติยภูมิตามจำนวนรอบที่ไต้ออกแบบไ3 โดยจะต้องหันเรียง 
เสันอย่างเป็นระเบียบ และในขณะที่ถอดขดลวดออกจากแบบไม้จะต้องระมัดระวังมิให้ 
ขดลวดหอุดกระจายออกจนเสีย2ป 
(iv ) การทำแบบหล่อหม้อแปลง

การทำแบบหล่อหม้อแปลงแสดงใน2ปที่ 7 จากการทดลองพบว่าการใซ้แผ่น 
เหล็กสแตนเลส ชึ่งมี2พ3นน้อยจะไม่เกิดฟองอากาศขึ้นในขณะที่อบต้วยอุณหภูมิสูง
การอุดรอยรั่วในบริเวณรอยต่อต่างๆ ควรใซ้กาวชิลิโคนทนอุณหภูมิสูงในการอุด



ฐปท่ี 7 แบบหล่อหม้อแปลง

(v ) การผสมเรซิ่นและการอบหม้อแปลง
ทำการผสม Aradife F และ Hardener HY 905 ในอัตราส่วน 1:1 แล้วนำเข้า 

เตาอบเพื่อลุ่นเรซิ่นที่อุณหภูมิ 80°c  ให้มีความหนืดลดลง และทำการกวนเรซิ่นให้เข ้ากัน  
เป ็นเวลาครึ่งชั่วโมง ในช่วงที่ล ุ่นเรซิ่นนี้สามารถนำแบบหล่อและขดลวดทุติยภูมิท ี่
ประกอบไว้แล้วเข ้าไปอบต้วขก็ไต ้ เพ ื่อเป ็นการไล่ความชี้นภายในตัวแบบและขดลวด
ออก เมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว เทเรซิ่นลงในแบบหล่อและทำการอบต่อที่อ ุณหภูมิ 
90°c โดยมีปิมสูญญากาศดูดอากาศออกภายใต้ความดัน 5-20 mbar [7] เป็นเวลา 1 ชั่ว 
โมง หรือจะทำการอบที่อ ุณหภูมิ 90°c เป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม เพ ื่อให้อากาศหลงเหลืออยู่ 
ภายในเนื้อเรซิ่นน้อยที่ช ุด เม ื่ออุ่นเรซิ่นภายใต้เวลาที่กำหนดแล้ว ทำการเพิ่มอุณหภูมิขึ้น 
ถึง 150°c และอบไม่น ้อยกว่า 5-10 ช ั่วโมง หลังจากครบเวลาที่กำหนดแล้ว จึงลด 
อุณหภูมิลง และทิ้งไว้ให ้เย ็นตัว หลังจากนั้นจึงทำการถอดหม้อแปลงออกจากแบบหล่อ 
และทำการทดสอบต่อไป

ผอก!รทคสอบ

เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าหม้อแปลงว่ามีคุฌสมบัติเป็นไปตามที่ออกแบบไว้ และเพื่อตรวจ 
สภาพของหม้อแปลงนั้นว่ามีความเหมาะสมต่อการจะนำไปใช้งานไต้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ วิธี 
การทดสอบมีอยู่ 2 ประการ คือ การทดสอบทั่วไปและการทดสอบเฉพาะ[ร]



(i) การทดสอบทั่วไปประกอบด้วย
การวัดความต้านทานของขดลวด การวัดอัตราส่วนจำนวนรอบและขั้ว การ 

ตรวจสอบรูปคลื่นแรงดัน การวัดกำลังไฟฟ้าสูญเสียและกระแสขณะไม่มีโหลด การวัด 
กำลังไฟฟ้าสูญเสียและแรงดันอิมพิแดนํช์ขณะมีโหลด
(ii) การทดสอบเฉพาะประกอบด้วย

การทดสอบอุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขดลวด และ การทดสอบความทนต่อไฟฟ้า 
แรงสูงกระแสตรง

ซึ่งจากผลการทดสอบพอจะสรูปได้ ดังแสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 8 และ 9 โดยที่แสดงผลการ 
ทดสอบหม้อแปลงแขกขดลวด และรูปที่ 8 แสดงถึงความสูญเสียภายในหม้อแปลง จากรูปที่ 8 ก) เป็น 
การทดสอบขณะไม,มีโหลดเพื่อหากำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กที่แรงดันพิกัด 240 โวลต์ มีค่าเท่า 
กับ 2.12 พ  ส่วนในรูปที่ 8 ข) เป็นการทดสอบขณะมีโหลด เพื่อหากำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดที่ 
กระแสเต็มพิกัด 1.25 A มีค่าเท่ากับ 2.44 พ  ส่วนรูปที่ 9 แสดงผลของค่าความต้านทานของขดลวดใน 
ขณะที่ทำการทดสอบอุณหภูมิเพิ่มของหม้อแปลง โดยจ่ายกระแสเต็มพิกัดต่อเนื่องเป็นเวลา 14 ชั่วโมง 
หลังจากใfนจึงดัดโหลดออกเพื่อวัดค่าความต้านทานของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิท่ีเวลาต่างๆกัน 
ดังรูปที่ 9 (ก) และ(ข) ตามลำดับ

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหม้อแปลงแขกขดลวด
พิกัดกำลัง 300 VA เฟส 1 ความถ่ี 50 Hz
แรงดันอินทุต 240 V แรงดันเอาต์ทุต 130 V
กระแสอินทุต 1.25 A กระแสเอาต์ทุต 2.31 A

ความต้านทานของฉนวนหม้อแปลง LV-E(MQ) HV-E(MQ) LV-HV(MQ)
10000 100000 100000

การทดสอบความคงทนของฉนวนต่อ 
ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง

ไฟฟ้าแรงสูงกระแสตรง (kV) เวลา(วินาที)
150 60

อัตราส่วนจำนวนรอบ
การวัด การคำนวณ ความผิดพลาด

LV HV LV HV LV HV
220V 118.5V 220V 120V - 1.25%

ความต้านทานของขดลวดที่อุณหภูมิ 75 °c 3.36 1.56 3.65 1.44 8.63% -8.33%
แรงดันอิมพีแดนซ์ของหม้อแปลง 5.41% 9.75% 44.51%

หลังจากการทดสอบจนเป็นที่น่าพอใจ ก็ติดตั้งหม้อแปลงแยกขดลวดเข้ากับเครื่องกำเนิด 
นิวตรอนเป็นที่เรียบ!,อข ดังแสดงในรูปที่ 10
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จากการออกแบบและส!'างหม้อแปลงแยกขดลวด โดยใ4(ฉนวนจำหวกเรซิ่นเป็นฉนวนกั้น 
แรงดันสูงกระแสตรง จะมีปิญหาในเรื่องของการอบเรซิ่นที่อุณหภูมิสูงๆ เพื่อทำให้แข็ง ในขณะที่ลด 
อุณหภูมิให้เย็นตัวลง จะเกิดการแตก!'าวของเรซิ่นเมื่อใกสัถงอุณหภูมิห้อง สาเหตุอันหนึ่งก็เนื่องมา 
จากสัมประสิทธการขยายตัวและหดตัวของลวดทองแดงกับฉนวนเรซิ่นมีค่าไม่เท่ากัน ก้านำไปอบที ่
อุณหภูมิตํ่าๆ เช่น 90 ° c  จะต้องใ4(เวลายาวนานมาก ประมาณ 1 เดือน เรซิ่นจึงจะแข็งตัว และเม่ือนำ 
ไปทดสอบต้วยไฟฟ้าแรงสูงกระแสดรงพบว่า ค่าความคงทนต่อแรงดันของฉนวนน้อยกว่าที่ต้องการ 
คือ อยู่ที่ 50-60 กิโลโวลต์เท่านั้น ประการที่สองคือ การผสม Araldite F กับ Hardener HY905 ใน 
อัตราส่วน 1:1 เพียง อย่างเดียวซังไม่พอ ควรมีการเติมสารจำพวกซิลิต้าเข้าไป เพื่อลตความเสี่ยงในการ 
แตก!,าวของเรซิ่นในขณะเย็นตัวลง และจากการทดลองพบว่าสืาอบเรซิ่นเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ท่ี 
อุณหภูมิ 150°c แลัวปล่อยให้เย็นตัวลงจนใกลัเคียงกับอุณหภูมิห้อง แ#วนำเข้าไปอบอีกครั้ง ตามเวลา 
ที่กำหนดไ^?] จะมีความเสี่ยงเรื่องการแตก!,าวของเรซิ่นน้อยมาก

สำหรับการออกแบบหม้อแปลงนี้ ขดลวดทุติยภูมิควรมีการเผึ๋อขนาดพื้นที่หน้าตัดของลวด 
ทองแดง ให้มีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด เนื่องจากขดลวดนี้ถูกห่อทุ้มต้วยฉนวนเรซิ่นที่หนามาก จึงทำ 
ให้เกิดความ!,อนสะสมภายในขดลวดมาก และอาจเป็นสาเหตุทำให้ฉนวนในหม้อแปลงเกิดการเสีย 
สภาพฉับพลันขึ้นไต้ หรือทำให้อายูการใข้งานของหม้อแปลงสั้นลงต้วย จากรูปที่ 90ข) เมื่อทดสอบ 
อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขดลวดที่สะสมอยู่ในขดลวดทุติยภูมิ โดยให้หม้อแปลงจ่ายกระแสเต็มพิกัดอย่าง 
ต่อเนื่อง เป็นเวลา 14 ชั่วโมง เมื่อหาค่าความต้านทานของขดลวดที่เวลาเริ่มต้นมีค่าเท่ากับ 1.422 
โอห์ม ไต้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นของขดลวดเท่ากับ 47.19°c ซึ่งถือว่ามีค่าที่ไม่สูงมากนัก เมื่อเท่ากับค่าที่ 
กำหนดไ^

การทดสอบหม้อแปลงส่วนอื่นๆ เมื่อเทียบกับที่คำนวณไ3 มีค่าใกสัเคียงกัน และสามารถทน 
ต่อแรงตันสูงกระแสตรงตามที่กำหนดไวัคือ 150 กิโลโวลต์โ » V ,ในการออกแบบและส!,างหม้อแปลงแยกขดลวดนี เป็นเพียงหม้อแปลงต้นแบบเท่านัน มี 
พิกัดกำลังเพียง 300 วีเอ ซึ่งจากการทดลองติดตั้งไข้งานในเบื้องต้น สามารถใข้งานไต้ดีพอสมควร แต่ 
ก็เป็นเพียงหนึ่งในหกตัวที่ใข้งานอยู่กับเครื่องกำเนิดนิวตรอน รองศาสตราจารย์ ดร. สมศร สิงขรัตน์ 
ภาควิชา?!สิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ใข้งานเครื่องกำเนิดนิวตรอนหลายๆ 
ท่านไต้เสนอแนะว่า ควรมีส?างหม้อแปลงขนาดใหญ่เพียงตัวเดียว เพื่อใข้เป็นแหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้า 
ในส่วนของ ตัวกำเนิดไอออนในเครื่องกำเนิดนิวตรอน ตังนั้นจึงควรมีการพัฒนาออกแบบและส!,าง 
ในโอกาสต่อไป
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ขอขอบคุณ บุคลากร ของอาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิส ิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท ี่ไต ้กร ุณาให ้คำปรึกษาแนะนำและให ้ความอนุเคราะห์ท ั้งว ัสอุและอุปกรณ ์
ต่างๆ ในการสร้างหม้อแปลงแยกขดลวดชนิดใช้ฉนวนกั้นแรงดันสูงกระแสตรง รวมไปถึงการ
อำนวยความสะดวกในการทดสอบเพื่อติดตํ่งใช้งานจริง

ขอขอบคุณ คุณเสวต อินทรสืริ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ ท ี่ให ้คำปรึกษาและช้อแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องกำเนิด 
นิวตรอนและตรวจสอบการเขียนให้เช้าใจไต้ง่ายยิ่งขึ้น ขอขอบคุณ คณาจารย์ คณะวิชาไฟฟ้า แผนก 
วิชาไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ท ี่ไต ้กรุณาให้ข ้อแนะนำทางด้าน  
การฉนวนไฟฟ้าแรงสูง ขอขอบคุณ คุณสูมงคล อนันตเสรี บริษัท Ciba specialty Chemical 
(Thailand) ท ี่ไต ้ให ้คำแนะนำในการใช ้และอบเรซ ิ่น และขอขอบคุณคุฌคุส ุมาลย์ อุตตมะเวทิน ที่ช่วย 
พิมพ์เอกสารและท่านอื่นๆ ท ี่ม ีส ่วนในการปฏิบ ัต ิงานครั้งน ี้
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