เอกสำรแนบที่ 2.35
มำตรฐำนกำรทำงำนในกระบวนกำร WHG
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ตารางประวัตกิ ารแก้ ไข
แก้ไข
ครั)งที00
01

วันที-มีผล
บังคับใช้
1 ส.ค. 55
1 ก.ย. 55

หน้าที-แก้ไข

02

1 มิ.ย. 56

4,5,11,43,48,49, 62
55,58,61,62

03

1 ส.ค. 59

5,62,63

63

04

1 ธ.ค. 59

5,62

62

05

1 ก.ค. 60

16,17,62

63

0
2-5,16-18,
32,33

จํานวน
หน้ารวม
59
61

วัตถุประสงค์การใช้เอกสาร/รายละเอียดของ
การเปลี-ยนแปลง
นําเอกสารเข้าใช้งานครั)งแรก
พบความไม่สอดคล้องและทําการปรับปรุ ง
วิธีการปฏิบตั ิงาน หลังจากการตรวจ Internal
audit เมื-อวันที- 17 ส.ค. 55
ปรับปรุ งและเพิ-มเติมวิธีการปฏิบตั ิงาน เพื-อให้
สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานในสถานการณ์
ปั จจุบนั
เพิ-มเติมวิธีการปฏิบตั ิงาน เพื-อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ปัจจุบนั
เพิ-มเติมวิธีการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องตาม
กฎหมายกําหนด
เพิ-มเติมวิธีการปฏิบตั ิงานเพื-อควบคุมโหลด
PEA จากการไฟฟ้ า

ผูจ้ ดั ทําและ
ทบทวน
นพรัตน์ ช.
นพรัตน์ ช.

ผูอ้ นุมตั ิ

นพรัตน์ ช.

สมชาย ส.

วีรพงศ์ น.

นพรัตน์ ช.

วีรพงศ์ น.

นพรัตน์ ช.

วีรพงศ์ น.

นพรัตน์ ช.

สมชาย ส.
สมชาย ส.

ผูจ้ ดั ทําและทบทวน : ผูไ้ ด้รับมอบหมาย
ผูอ้ นุมตั ิ (ส่วนกลาง) : ผูแ้ ทนฝ่ ายบริ หาร/QMR
ผูอ้ นุมตั ิ (โรงไฟฟ้ า) : หัวหน้าหน่วยงาน/ผจก.ผลิตไฟฟ้ า
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เพื-อให้มาตรฐานการทํางาน เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื-อให้ได้คุณภาพ จึงให้ ผจก.ผลิตไฟฟ้ า มีหน้าทีควบคุมดูแล ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยให้ พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า เป็ นผูป้ ฏิบตั ิ ดังต่อไปนี)
1. ให้ยกเลิก แนวปฏิบตั ิ หรื อ มาตรฐานใดๆ ที-เกี-ยวข้องกับ ระบบการบริ หารงานคุณภาพ ISO 9001 ที-เกิด
ขึ)นมาก่อนมาตรฐานฉบับนี)ท) งั หมด
2. ให้ใช้ วิธีการปฏิบตั ิงาน ฉบับนี)เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
3. ให้เสนอทบทวน มาตรฐานฉบับนี) ทันที เมื-อเกิดหรื อพบข้อบกพร่ องหรื อความไม่สอดคล้องใดๆ ซึ-ง
อาจส่งผลให้กระทบกระเทือนต่อกระบวนการผลิต
4. ให้ พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า บันทึกค่าต่างๆ ดังนี)
4.1 การลงบันทึกข้อมูลในรายงาน Log Sheet WHG KW FM-C4-002 โดยให้มีรายละเอียด ดังนี)
- ให้บนั ทึกข้อมูลในรายงาน Log Sheet WHG KW FM-C4-002 ประจําวันตามช่วงเวลาที-กาํ หนด
- ให้บนั ทึกค่ าควบคุมทีอ9 ยู่ในช่ วง ค่ าควบคุม ด้วยตัวเลขสี น) าํ เงินหรื อสี ดาํ
- ให้บนั ทึกค่ าควบคุมทีไ9 ม่ อยู่ในช่ วง ค่ าควบคุม ด้วยตัวเลขสี แดง
- ให้บนั ทึกการปรับแต่ง/การแก้ไขที-เกี-ยวข้องต่อค่าควบคุมลงในช่อง General Remark ด้วยตัวหนัง
สื อสี น) าํ เงินหรื อสี ดาํ
- ให้บนั ทึกเหตุการณ์ต่างๆ เช่น เวลาที-ทราบ , ปั ญหาหรื อการแก้ไข ที-เกี-ยวข้องกับกระบวนการผลิต
ไว้ทุกครั)ง
- ในกรณี ที-มีการเดิน/การหยุด/การปรับแต่ง/การขัดข้องของเครื- องจักร ที-มีผลต่อกระบวนการผลิต
ให้เลื-อนการบันทึกข้อมูลในรายงาน Log Sheet WHG KW FM-C4-002 ประจําวัน ชัว- โมงนั)น และให้เริ- มบันทึกข้อมูลใน
ช่วงเวลาถัดไป เมื-อสภาพการเดินเครื- องจักรปกติ
4.2 การลงบันทึกข้อมูลคุณภาพนํ)า ในรายงาน Quality Water FM-C4-001 โดยให้มีรายละเอียด ดังนี)
- ให้บนั ทึกข้อมูลผลวิเคราะห์น) าํ จากจุดเก็บตัวอย่างนํ)า ลงในรายงาน Quality Water FM-C4-001
ประจําวันทุกครั)งที-ได้รับแจ้งจาก พนักงานจากส่วนส่งเสริ มฯ ให้ตรงกับชัว- โมงที-เก็บตัวอย่าง
- ให้บนั ทึกค่ าควบคุมทีอ9 ยู่ในช่ วง ค่ าควบคุม ด้วยตัวเลขสี น) าํ เงินหรื อสี ดาํ
- ให้บนั ทึกค่ าควบคุมทีไ9 ม่ อยู่ในช่ วง ค่ าควบคุม ด้วยตัวเลขสี แดง
- ให้บนั ทึกการปรับแต่ง/การแก้ไข ที-เกี-ยวข้องต่อค่าควบคุมลงในช่อง Quality Remark ด้วย
ตัวหนังสื อสี น) าํ เงินหรื อสี ดาํ
- ให้บนั ทึกเหตุการณ์ คําสัง- ที-เกี-ยวข้องกับคุณภาพ ในช่อง Quality Remark ด้วยตัวหนังสื อสี น) าํ เงิน
หรื อสี ดาํ รวมทั)งเวลา ชื-อผูส้ งั- ในกรณี ที-มีการเดิน/การหยุด/การปรับแต่ง/การขัดข้องของเครื- องจักร ที-มีผลต่อกระบวนการผลิต
ให้พิจารณาเลื-อนเวลาการเก็บตัวอย่างนํ)าตามช่วงเวลาที-กาํ หนด และให้ทาํ การเก็บตัวอย่างนํ)าในช่วงเวลาถัดไป เมื-อ
สภาพการเดินเครื- องจักรปกติ
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4.3 การลงบันทึกข้อมูลในใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร Check Sheet ตามกระบวนการทั)งหมด
5 กระบวนการ โดยให้มีรายละเอียด ดังนี)
• ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ผลิตนํ)าใส FM-C4-003
• ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ระบบ Cooling Tower FM-C4-004
• ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ผลิตนํ)าป้ อนหม้อไอนํ)า FM-C4-005
• ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ผลิตไอนํ)า FM-C4-006
• ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ผลิตไฟฟ้ า FM-C4-007
- ให้บนั ทึกค่าต่างๆ หรื อรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร Check Sheet
ประจําวันทุกวันตามช่วงเวลาที-กาํ หนด
- ให้บนั ทึกค่าต่างๆ หรื อรายงานเหตุการณ์ต่างๆ ในใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร Check Sheet
ด้วยตัวเลขหรื อตัวหนังสื อด้วยสีน) าํ เงินหรื อสี ดาํ
- กรณี บนั ทึกค่าผิดให้ทาํ การขีดทับและพนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าเซ็นต์ชื-อกํากับ แล้ว
บันทึกค่าที-ถูกต้องแทน
- ในกรณี ที-มีการเดิน/การหยุด/การปรับแต่ง/การขัดข้องของเครื- องจักร ที-มีผลต่อกระบวนการผลิต
ให้เลื-อนการบันทึกข้อมูลในใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร Check Sheet ประจําวัน ชัว- โมงนั)น และให้เริ- มบันทึก
ข้อมูลในช่วงเวลาถัดไป เมื-อสภาพการเดินเครื- องจักรปกติ
5. เหตุการณ์ หรื อ เรื- องราวที-เกิดขึ)น หากไม่เป็ นไปตามที-ได้กาํ หนดไว้ใน วิธีการปฏิบตั ิงาน ให้หารื อกับ
ผจก. ผลิตไฟฟ้ า หรื อผูท้ ี-ได้รับมอบหมาย เพื-อกําหนดวิธีการรับสถานการณ์เหล่านั)น เป็ นเรื- องๆ ไป
6. ให้ควบคุมให้มีการปฏิบตั ิตาม วิธีการปฏิบตั ิงาน ฉบับนี) โดยเคร่ งครัด
คําขอบคุณ
ขอขอบคุณทุกท่านที-ได้อ่าน วิธีการปฏิบตั ิงาน ฉบับนี)ต) งั แต่ตน้ จนจบ หวังว่าท่านคงได้รับประโยชน์จาก วิธีการ
ปฏิบตั ิงาน ฉบับนี) แล้วนําไปปฎิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง ถ้าพบสิ-งใดผิดปกติ ขอให้แจ้ง ผจก.ผลิตไฟฟ้ า หรื อผูท้ ี-ได้รับ
มอบหมายทราบด้วย จักเป็ นพระคุณอย่างยิง-

FM-C1-002:05/10/54.Rev.00
Use for : QM, PM and WI /ISO 9001
เอกสารฉบับนีเป็ นของบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด ห้ามทําสําเนาหรื อพิมพ์เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต

1

วิธีการปฏิบัตงิ าน เรือง กระบวนการเดินเครืองจักรผลิตไฟฟ้า
(Steam Turbine and Power generator)
(WORK INSTRUCTION)
บริษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ ไทย จํากัด

รหัสเอกสาร : WI-C4-004

หน้ าที9 4/63

วันทีม9 ผี ลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 60

แก้ ไขครัJงที9 05

สารบัญ
ตารางประวัติการแก้ไข
สารบัญ
s. วัตถุประสงค์
2. ขอบข่าย
3. หน่วยงานที-นาํ ไปใช้
t. ข้อกําหนดของมาตรฐานที-เกี-ยวข้อง
u. นิยาม / คําจํากัดความ
6. ขั)นตอนและวิธีดาํ เนินงาน
- การเดินเครื- องจักรชุด WHG จากศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า
- แนวปฏิบตั ิสาํ หรับการสตาร์ทมอเตอร์แรงสูง
- การเดิน Turbine & Generator
- การใช้ Mixed steam turbine
- การควบคุมการผลิตไฟฟ้ าขณะเดินปกติ
- การสลับเดิน Circulation pump ที- PH boiler
- การใช้ PID ควบคุม Speed cooling fan & pump
- การหยุด WHG
- การหยุด WHG กรณี ไฟฟ้ า 115 kV ดับ
- การหยุด WHG กรณี หน้าจอ DCS Error ไม่สามารถใช้งานได้
- การหยุด WHG กรณี น) าํ แห้ง Drum
- การหยุด WHG กรณี อื-นๆ
- การหยุด WHG เพื-อเปลี-ยนหรื อ Calibrate DDV
- การเดิน WHG กรณี ที- Governor valve ปิ ดลงมาเอง 1 ตัว
- การเก็บรักษา Boiler แบบเปี ยก กรณี หยุดเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า
- การตรวจเช็คและทําความสะอาดภายใน Drum
- การ Test safety valve
- การทํา Hydrostatic Test Boiler
- การทํา Over speed test turbine
- การ Cool down preduster เพื-อเข้าซ่อม Castable
- การเก็บตัวอย่างนํ)า Boiler

หน้ า
1
4
6
6
6
6
6
8
8
9
10
14
16
19
22
24
28
29
31
32
39
41
42
43
44
49
55
56
57
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- การเติมสารเคมี
- การเคลียร์ Preduster AQC Boiler
- การเดิน Purelifire oil pump
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- การควบคุมโหลด PEA จากการไฟฟ้ า
~. แบบฟอร์มที-เกี-ยวข้อง
•. เอกสารอ้างอิง
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R. วัตถุประสงค์
เพื-อให้สามารถปฏิบตั ิงานใน กระบวนการเดินเครื9องจักรผลิตไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธีการ ตามที-ผผู ้ ลิต
เครื- องจักรได้ออกแบบและกําหนดการใช้งานไว้ พร้อมทั)งสามารถควบคุม กระบวนการเดินเครื9องจักรผลิตไฟฟ้า ให้มี
คุณภาพเป็ นไปตามเกณฑ์กาํ หนด
U. ขอบข่ าย
วิธีการปฏิบตั ิงานฉบับนี) ครอบคลุมการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานผลิตไฟฟ้ า บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย
จํากัด ภายใต้ขอบเขตที-กาํ หนดไว้ในระบบคุณภาพ ตั)งแต่การปฏิบตั ิงาน/จัดทํา/แก้ไข/ยกเลิกเอกสาร/การขออนุมตั ิ/การ
แจกจ่าย/การเก็บรักษาและทําลายเอกสาร ใช้สาํ หรับหน่วยงานผลิตไฟฟ้ าเขาวง
3. หน่ วยงานทีน9 ําไปใช้
ในหน่วยงานผลิตไฟฟ้ า โรงงานเขาวง ของบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
V. ข้ อกําหนดของมาตรฐานทีเ9 กีย9 วข้ อง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 ข้อกําหนด 4.1, 4.2.2
X. นิยาม / คําจํากัดความ
• ผจก.ผลิตไฟฟ้ า หมายถึง ผูจ้ ดั การผลิตไฟฟ้ าเขาวง บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
• พ.ประจําศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า หมายถึง พนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ประจําห้อง Control ทีทําหน้าที-เดิน-หยุดและควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า โรงงานเขาวง บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
• พ.ประจําเครื- องจักร หมายถึง พนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ประจําเครื- องจักร ที-ทาํ หน้าที-เดิน-หยุด
และตรวจสอบตรวจสอบการทํางานของเครื- องจักร โรงงานเขาวง บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด
• พ.คู่ธุรกิจ ผูช้ ่วยพนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า หมายถึง บริ ษทั , ห้างร้าน , ห้างหุน้ ส่วน ที-รับจ้างส่ง
พนักงานในสังกัดเข้ามาช่วยงาน ในตําแหน่งผูช้ ่วยในหน่วยงานพนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า
โรงงานเขาวง
• คู่มือบริ หารระบบการจัดการ ( Manual ) หมายถึง เอกสารสรุ ปแนวทางการปฏิบตั ิซ- ึงมีรายละเอียด
ครอบคลุมขอบเขตการจัดทําระบบ
• ระเบียบปฏิบตั ิงาน ( Procedure ) หมายถึง เอกสารที-กล่าวถึงวิธีการดําเนินกิจกรรมในระบบการจัดการ
ผูร้ ับผิดชอบ ช่วงเวลาดําเนินงานและเอกสารที-เกี-ยวข้อง
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• วิธีการปฏิบตั ิงาน ( Work instruction ) หมายถึง เอกสารที-อธิบายถึงวิธีการเพื-อให้สามารถปฏิบตั ิได้จริ งตาม
ขั)นตอนและมีประสิทธิภาพตามแต่ลกั ษณะงาน
• เอกสารอ้างอิง (Referent) หมายถึง เอกสารที-คู่มือบริ หารระบบการจัดการ ระเบียบปฏิบตั ิ วิธีปฏิบตั ิงานอ้าง
ถึง เช่น กฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ จําแนกเป็ น
- เอกสารอ้างอิงภายใน หมายถึง เอกสารที-บริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด จัดทําขึ)น ที-ใช้
สนับสนุนการปฏิบตั ิตามคู่มือบริ หารระบบการจัดการ ระเบียบปฏิบตั ิงานและวิธีปฏิบตั ิงาน
- เอกสารอ้างอิงภายนอก หมายถึง เอกสารที-จดั ทําโดยหน่วยงานอื-นซึ-งบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย
จํากัด นํามาใช้สนับสนุนการปฏิบตั ิตามคู่มือบริ หารระบบการจัดการ ระเบียบปฏิบตั ิงานและวิธีปฏิบตั ิงาน
• แบบฟอร์ม (Form) หมายถึง เอกสารที-จดั ทําขึ)นเพื-อบันทึกข้อมูลต่างๆ ในการดําเนินงานตามระบบการ
จัดการ
• ตารางประวัติการแก้ไข หมายถึง ตารางแสดงวัตถุประสงค์การใช้เอกสาร รายละเอียดการแก้ไขปรับปรุ ง
เอกสาร ซึ-งอยูใ่ นหน้าที- s ของเอกสาร
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6. ขั)นตอนและวิธีดาํ เนินงาน
1. การเดินเครื- องจักรชุด WHG จากศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า
1.1 อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ที-ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ตามมาตรฐานนี)จะต้องมี
- หมวกนิรภัย
- รองเท้านิรภัย
1.2 เครื- องมือที-ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
- วิทยุรับ-ส่ง
1.3 อันตรายที-อาจจะเกิดขึ)น
- เดินเครื- องจักรผิดตัว ทําให้ผเู ้ กี-ยวข้อง ได้รับอันตราย
1.4 ขั)นตอนการปฏิบตั ิงาน การเดินเครื- องจักรชุด WHG จากศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า
1.4.1 พ.ประจําศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า แจ้ง พ. ประจําเครื- องจักร ตรวจสอบความพร้อมของเครื- องจักรทีต้องการเดิน โดยให้ตรวจสอบตามรายละเอียดดังนี)
- ตรวจสอบสภาพของเครื- องจักร ต้องพร้อมเดิน ไม่มีงานซ่อมอื-นใด และไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน กับเครื- องจักร
ที-จะทําการเดิน
- ตรวจสอบจุดที-เกี-ยวข้อง หรื อจุดที-มีผลกระทบ กับการเดินเครื- องจักร ต้องไม่มีผปู ้ ฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบที- Switch ของเครื- องจักรที-จะทําการเดิน ต้องไม่มีป้ายห้ามเดินเครื- องจักรแขวนอยู่ ถ้าตรวจ
พบว่ายังมีป้ายห้ามเดินเครื- องจักรแขวนอยู่ ให้ทาํ การตรวจสอบการเข้าปฏิบตั ิงาน ของผูแ้ ขวนป้ ายห้ามเดินเครื- องจักรใหม่
อีกครั)ง
- เมื-อทําการตรวจสอบตามขั)นตอนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้แจ้ง พ.ประจําศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า
รับทราบ
1.4.2 พ.ประจําศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า ทําการเดินเครื- องจักร ตัวที- พ.ประจําเครื- องจักร ตรวจสอบเสร็ จแล้ว
จากศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า และเมื-อเครื- องจักรเดินแล้ว ให้ พ.ประจําเครื- องจักร ตรวจสอบเครื- องจักรอีกครั)งว่า
เครื- องจักรปกติหรื อไม่ ซึ-งถ้าพบว่าเครื- องจักรเดินไม่ปกติ ให้ พ.ประจําศูนย์ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า ทําการหยุดเครื- องจักร
และแจ้งผูเ้ กี-ยวข้องเพื-อทําการแก้ไขต่อไป
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2. แนวปฏิบตั ิสาํ หรับการสตาร์ทมอเตอร์แรงสูง
2.1 ขั)นตอนการเดินเครื- องจักรที-ใช้แรงดันไฟฟ้ า 6.6 kV
เนื-องจากขณะที-การเดินเครื- องจักรมีการ Trip ของเครื- องจักร อันมีผลมาจากหลายสาเหตุ ดังนั)น เพื-อป้ องกัน
ความเสี ยหายอันจะเกิดขึ)นกับมอเตอร์แรงสูง และเป็ นการยืดอายุการใช้งาน ของมอเตอร์แรงสูงด้วย จึงขอกําหนดแนว
ปฏิบตั ิสาํ หรับช่วงเวลาการ Start ดังนี)
2.1.1 กรณี มอเตอร์เย็น (Cold condition) คือมีการหยุดเครื- องจักรนั)นๆ ไม่นอ้ ยกว่า 3 ชัว- โมง ให้ Start ได้ 3 ครั)ง
โดยการ Start แต่ละครั)ง ให้ห่างกันไม่นอ้ ยกว่า 15 นาที สําหรับชัว- โมงถัดไป ให้ Start ได้ชว-ั โมงละ 1 ครั)ง
2.1.2 กรณี มอเตอร์ร้อน (Hot condition) คือเครื- องจักรเดินต่อเนื-องเป็ นเวลามากกว่า 1 ชัว- โมง เมื-อมีการหยุด
เครื- องจักร ให้รอ 15 นาที และให้ Start ได้ชวั- โมงละ 1 ครั)ง
2.1.3 โดยปกติ ตามข้อ 1 และข้อ 2 จะมี Relay (Ramde) คอย Supervison อยูด่ ว้ ยแล้วหากมีปัญหาในการ Start
มอเตอร์แรงสูง และสงสัยว่าจะเป็ นปั ญหาการ Lock out ของ Relay (Ramde) ให้แจ้งพนักงานซ่อมเครื- องไฟฟ้ าที-ประจํา
อยูท่ ี- Substation ตรวจสอบให้
2.2 รายชื-อเครื- องจักรที-ใช้แรงดันไฟฟ้ า 6.6 kV มีดงั นี)
Department cooling tower
• 15150M
• 15151M
• 15152M
หมายเหตุ : การ Start มอเตอร์แรงสูง ถ้ามี Alarm circuit fault หรื อ SWG. Fault ที-ไม่มีกระแสไฟจ่ายให้
มอเตอร์ การ Start ครั)งนั)นๆ ไม่ตอ้ งนํามานับการ Start หรื อไม่ตอ้ งรอเวลา Start ครั)งต่อไป หรื อถ้าไม่แน่ใจ ว่ามี
กระแสไฟฟ้ าจ่ายเข้าที-มอเตอร์ หรื อไม่ ให้สอบถามพนักงานซ่อมเครื- องไฟฟ้ า หรื อปรึ กษา ผจก.ผลิตไฟฟ้ า หรื อผูท้ ี-ได้รับ
มอบหมาย รับทราบด้วยทุกครั)ง
2.3 ข้อยกเว้นในการ Start มอเตอร์ แรงสูง ที- Department cooling tower
เพื-อเป็ นการป้ องกัน Tube Condenser และ Turbine เสี ยหาย เนื-องจาก Water Flow ลดลง และมีมอเตอร์แรงสูง
ที-ใช้งานที-บริ เวณ Cooling tower ที-ได้รับการยกเว้นการ Start โดยไม่ตอ้ งรอเวลาในการหยุดแล้วเดินใหม่ดงั นี)
• 15150M
• 15151M
• 15152M
โดยให้ปฏิบตั ิ ดังนี) ถ้ามีการเดินเครื- องจักรมา แล้วหยุดหรื อเกิดการ Trip ให้เดินมอเตอร์ให้ได้ทนั ที ไม่ตอ้ งรอ
เวลา แต่ถา้ มีการ Start เดินขึ)นมา แล้วเกิดการ Trip ให้ทาํ ตามขั)นตอนที- 2.1.1 - 2.1.3 หรื อให้ปรึ กษา ผจก.ผลิตไฟฟ้ า หรื อ
ผูท้ ี-ได้รับมอบหมาย เพื-อช่วยแก้ไข ให้เดินเครื- องจักรอย่างมีประสิ ทธิภาพ
FM-C1-002:05/10/54.Rev.00
Use for : QM, PM and WI /ISO 9001
เอกสารฉบับนีเป็ นของบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด ห้ามทําสําเนาหรื อพิมพ์เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัตงิ าน เรือง กระบวนการเดินเครืองจักรผลิตไฟฟ้า
(Steam Turbine and Power generator)
(WORK INSTRUCTION)
บริษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ ไทย จํากัด

รหัสเอกสาร : WI-C4-004

วันทีม9 ผี ลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 60

หน้ าที9 10/63

แก้ ไขครัJงที9 05

3. การเดิน Turbine & Generator
a. เมื-อความดันที- Total main steam pipe > 0.75 MPa , อุณหภูมิ Total main steam > 250 °C และ Total flow steam
> 22.5 t/h

b. ทําการตรวจสอบสถานะปุ่ ม Current status และ First cause หน้า F11 ต้องไม่มีไฟสี เขียวโชว์ติดอยู่ (ถ้ามีไฟสี
เขียวโชว์ติดอยูใ่ ห้กดปุ่ ม ETS Reset และ Initial Reset ให้ไฟสี เขียวดับก่อน)
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c. พ.ประจําเครื- องจักรทําการดึงปุ่ ม Push Trip ก่อน แล้วจึงดึงปุ่ ม Pull Reset ที-ตวั Turbine หรื อที-จอ DCS หน้า F8
กด Latch และกด Yes
d. สังเกตุปุ่ม Emergency trip indicator (อยูด่ า้ นบนของ Main oil pump) จะแสดงสถานะจาก Trip เป็ น Normal และ
หน้า F8 ไฟสี เขียวแสดงสถานะ Tripped จะเปลี-ยนเป็ น Latched
e. จากนั)น Main steam stop valve 11101V และ 11103V จะเริ- มเปิ ดขึ)นจาก 0 % จนถึง 100 %
f. ตรวจสอบหน้า F8 ที-ช่อง Speed control ให้กดปุ่ ม Manual start และกด Yes
g. กด Speed setting , Set speed input 400 rpm และ speed rate input 100 rpm/m ในกรณี ที- Turbine หยุด > 10 ชม.
(Cold condition) แต่ถา้ ในกรณี ที- Turbine หยุด < 10 ชม. (Hot condition) ให้ Set speed input 500 rpm และ speed rate
input 100 rpm/m
h. กด Track และกด Yes
i. จากนั)น Governor valve 11102V และ 11104V จะเริ- มเปิ ดขึ)นเพือ- Control speed ตาม Set point และ Jigger จะ
ถอยออกจากตําแหน่งใช้งานแล้ว Auto stop

j. ทําการตรวจสอบสภาพทัว- ๆไปของ Turbine ต้องปกติ (ดูจากกราฟ Speed Turbine ต้องใกล้เคียงค่า Set Point ,
อุณหภูมิ Bearing ต่างๆ ปกติ ,Vibration ปกติ)
k. รอดูสภาพ 15 - 30 นาที ค่าปกติให้ Set speed input 1,200 rpm และ speed rate input 200 rpm/m
l. ทําการตรวจสอบสภาพทัว- ๆ ไปของ Turbine และเครื- องจักรทั)งหมดต้องปกติ
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m. รอดูสภาพทัว- ไปของ Turbine ~ 10 – 20 นาที และอุณหภูมิที- Front casing up wall temp และ Front casing down
wall temp หน้า F10 มีค่า > 150 °C และค่า Diff. ของอุณหภูมิระหว่าง Front casing up wall temp และ Front casing down
wall temp < 60 °C จึงทําการ Set speed input 2,500 rpm และ speed rate input 200 rpm/m

n. ให้ตรวจสอบสภาพทัว- ๆไปของ Turbine และเครื- องจักรทั)งหมดต้องปกติ หากพบว่าสภาพ Turbine มีอาการสันผิดปกติให้ Set speed input เป็ น 2,800 rpm และ speed rate input 200 rpm/m ทําการตรวจสอบเครื- องจักรอีกครั)ง
o. รอดูสภาพทัว- ไปของ Turbine ~ 10 - 20 นาที ให้ Set speed input 3,000 rpm และ speed rate input 100 rpm/m
ระหว่างนี)ตอ้ งหมัน- ตรวจสอบเครื- องจักรต่างๆทั)งระบบต้องปกติเพือ- เตรี ยมการ On Sync. และเพิ-ม Load
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p. เมื-อ Speed turbine ใกล้เคียงค่า Set Point และสภาพทัว- ๆไปของ Turbine ปกติท) งั หมด จึงเริ- มเตรี ยมการ On
synchronization และให้ตรวจสอบความดันของระบบนํ)ามันถ้าปกติให้หยุด AC Oil Pump 11131

p

q. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ทําการกรอกข้อมูลค่าต่างๆ รวมทั)งเวลาแต่ละขั)นตอนบันทึกไว้ และเมื-อเดิน
เครื- องจักรเสร็จเรี ยบร้อยแล้วให้ทาํ การบันทึกค่าต่างๆ โดยใช้แบบฟอร์ม
1. Log Sheet WHG KW FM-Ct-••Ž
2. ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ผลิตไฟฟ้ า FM-Ct-••~
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4. การใช้ Mixed steam turbine
a. ก่อนใช้ Mixed steam turbine Generator ต้องมี Load แล้ว > 35 % (~ 6 MW)
b. ตรวจสอบดูวา่ อุณหภูมิน) าํ จาก Economizer มีค่าสูงกว่า 167 °C แต่ไม่เกิน 180 °C
c. เปิ ด Eco outlet temp valve 12121PID โดยทําการ เปิ ดครั)งละ ~ 1 %
d. ควบคุมความดันที- Flusher ~ 0.05 - 0.137 MPa
e. เมื-อความดันที- Flusher ได้ตามปกติแล้วให้ Heat up pipe โดยเปิ ด Mixed steam piping stop valve 11112MV
โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % และเปิ ด Mixed steam piping drain valve 11114MV และเปิ ด Bypass valve 12111CV เข้า
Condenser

f. ให้ควบคุมอุณหภูมิ Mixed steam temp before admission valve > 100 °C หน้า F7
g. เปิ ด Admission steam control valve 11111V หน้า 9 ที-ช่อง Mixed steam pressure control ให้กดปุ่ ม Enter, ทีช่อง ADM valve ให้กดปุ่ ม Open ,กด Yes สัญญาณไฟจะโชว์สีเขียว Ready ที-ช่อง Permit open ADM valve
h. ต้อง Select switch mixed steam press protection และ Switch low load exit mixed steam ให้อยูใ่ นตําแหน่ง On
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i. เพิ-ม Mixed steam piping stop valve 11112MV ครั)งละ 1 % โดยควบคุมอุณหภูมิ และความดันตามที-กาํ หนด
( > 167 °C ไม่เกิน 180 °C , 0.05 - 0.137 MPa ) และทําการปิ ด Bypass valve 12111CV และ Mixed steam piping drain
valve 11114MV ลงมาปกติ
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5. การควบคุมการผลิตไฟฟ้ าขณะเดินปกติ
5.1 ให้ควบคุมการผลิตไฟฟ้ าไม่เกิน 18.50 MW ถ้าเกินให้ทาํ การปรับลด Load ลงทันทีดงั นี)
การลด Load แบบเปลี-ยน Mode ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า
a. ทําการเปลี-ยน Mode ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า หน้า F9 จาก Main steam pressure control เป็ น Power control
ที-ช่อง Main steam pressure control ให้กดปุ่ ม Enter
b. ทําการกด Disable แล้วกด Yes ระบบจะกลับมาควบคุมที- Mode Power control
c. ที-ช่อง Power control ให้กดปุ่ ม Enter
d. ทําการ Set load value % เท่ากับค่าจริ งและปรับลดลงครั)งละ 1 – 3 % และควบคุมการผลิตไฟฟ้ าไม่ให้เกิน
18 MW หาก Load ยังไม่ลดลงเนื-องจาก Total flow และ Pressure main steam ยังสูงอยู่ ให้ทาํ การเปลี-ยน Mode main
steam bypass pressure PID12101 จาก Auto เป็ น Manual แล้วทําการเปิ ดขึ)นครั)งละ 1 % แต่ไม่เกิน 10 %

5

1

d
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5.2 การตรวจเช็คการผลิตไฟฟ้ า เฉลี-ยใน 1 ชัว- โมง มากกว่า 18.30 MW ให้ตรวจสอบ Winding temp generator หาก
ค่าสูงกว่าปกติ ให้ลดการผลิตไฟฟ้ าลงมาที- 18.00 MW หาก Winding temp generator ปกติสามารถเดินต่อเนื-องได้

5

1

5.3 กรณี เดินปกติ ห้ามเดินเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า น้อยกว่า 5.40 MW (Turn down Ratio) มากกว่า 1 ชัว- โมง
แต่ถา้ สามารถแก้ไขปั ญหาแล้วรู ้เวลาเสร็ จที-แน่นอน สามารถยืดเวลาได้ตามความเหมาะสม (โดยให้ปรึ กษา ผจก.ผลิต
ไฟฟ้ า หรื อผูไ้ ด้รับมอบหมายก่อน) ยกเว้น ในช่วง Start up และช่วงลด Load เตรี ยม Off Sync.
หมายเหตุ : Turn down Ratio หมายถึง Minimum power generator ที-เครื- องจักรสามารถเดินได้ โดยไม่มีผลกระทบความ
เสี ยหายต่อเครื- องจักร โดยจะกําหนดไว้ที-ไม่ต-าํ กว่า 30 % ของ Cap turbine หากเดินตํ-ากว่านี)จะส่งผลกระทบ เช่น เสี- ยงต่อ
การเกิด Droplet ที-ทา้ ย Turbine

FM-C1-002:05/10/54.Rev.00
Use for : QM, PM and WI /ISO 9001
เอกสารฉบับนีเป็ นของบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด ห้ามทําสําเนาหรื อพิมพ์เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัตงิ าน เรือง กระบวนการเดินเครืองจักรผลิตไฟฟ้า
(Steam Turbine and Power generator)
(WORK INSTRUCTION)
บริษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ ไทย จํากัด

รหัสเอกสาร : WI-C4-004

วันทีม9 ผี ลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 60

หน้ าที9 18/63

แก้ ไขครัJงที9 05

5.4 การลด Load เนื-องจาก AQC Boiler Inlet gas temp สูงกว่าค่า Set Point
a. ทําการปรับลด AQC Boiler bypass damper B 131912MV ครั)งละ 5 % เพื-อควบคุม AQC Boiler Inlet gas
temp ให้นอ้ ยกว่าค่า Set Point (ปรับลดลงตํ-าสุดเหลือ 10 %)
b. ถ้า AQC Boiler Inlet gas temp ไม่ลดลงให้ทาํ การเปิ ด AQC Boiler fresh air inlet damper 131903MV ครั)ง
ละ 5 – 10 % เพื-อควบคุม AQC Boiler Inlet gas temp ให้นอ้ ยกว่าค่า Set Point
c. เมื-อ AQC Boiler Inlet gas temp น้อยกว่าค่า Set Point แล้วให้ทาํ การปรับ AQC Boiler bypass damper B
และ AQC Boiler fresh air damper กลับตามค่าใช้งานปกติ
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6. การสลับเดิน Circulation pump ที- PH boiler
โดยปกติ Circulation Pump ที- PH Boiler จะเดิน 1 ตัว และ Standby 1 ตัว โดยใช้ระบบ VSD Control กรณี ทีต้องการสลับการใช้งาน Circulation Pump โดยใช้ระบบ VSD Control เหมือนเดิมให้ปฏิบตั ิดงั นี)
6.1 การสลับเดิน Circulation pump จาก Mode VSD
a. ทําการเปิ ด Manual valve ทั)ง Inlet - Outlet ของ Circulation pump ตัวที-จะเดินขึ)นมาใหม่ และ Start
circulation pump ซึ-งอยูใ่ น Mode Fixed Speed
b. เมื-อ Circulation pump ตัวที-เดินขึ)นมาใหม่ทาํ งานได้ตามปกติดีแล้ว ให้ปิด Manual valve outlet ของ
Circulation pump ตัวที-จะหยุด เพือ- ป้ องกันนํ)ากระแทก Check valve ชํารุ ดช่วงหยุด Pump และ Stop circulation pump ตัว
ที-จะหยุดซึ-งอยูใ่ น Mode VSD
c. ทําการเปลี-ยน Mode circulation pump ตัวที-จะหยุดจาก VSD --> Fixed Speed โดย Click ที- Tag pump แล้ว
Click ที-ปุ่ม Yes ซึ-ง Tag pump จะเปลี-ยนจากสี เขียว --> สี ขาวแสดงว่าเปลี-ยน Mode แล้ว
d. ทําการเปิ ด Manual valve outlet ของ Circulation pump ตัวที-หยุดอยูแ่ ละ Start circulation pump ขึ)นมาใหม่
ซึ-งอยูใ่ น Mode Fixed Speed
e. เมื-อ Circulation pump ตัวดังกล่าวทํางานได้ตามปกติดีแล้ว ให้ปิด Manual valve outlet ของ Circulation
pump ตัวที-จะหยุดและ Stop Circulation pump ตัวที-จะหยุดซึ-งอยูใ่ น Mode Fixed Speed แล้วเปลี-ยน Mode จาก Fixed
Speed --> VSD Tag pump จะเปลี-ยนจากสี ขาว --> สี เขียว
g. ทําการเปิ ด Manual valve outlet ของ Circulation pump ตัวที-หยุดอยูแ่ ละ Start Circulation pump ขึ)นมา
ใหม่ซ- ึงอยูใ่ น Mode VSD ตามต้องการแล้ว
h. เมื-อ Circulation pump ตัวดังกล่าวทํางานได้ตามปกติดีแล้ว ให้ปิด Manual valve outlet ของ Circulation
pump ตัวที-จะหยุดเและ Stop Circulation pump ตัวดังกล่าวซึ-งอยูใ่ น Mode Fixed Speed แล้วเปิ ด Manual valve outlet
เตรี ยมไว้เผื-อฉุกเฉินจะได้เดินและปรับใช้งานได้ทนั ที
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6.2 การสลับเดิน Circulation pump PH Boiler จาก Mode VSD --> Fixed Speed
โดยปกติ Circulation Pump PH Boiler จะใช้ระบบ VSD Control กรณี ที-ตอ้ งการหยุดระบบ VSD Control
สลับมาใช้งานระบบ Fixed Speed ให้ปฏิบตั ิดงั นี)
a. ทําการเปิ ด Manual valve ทั)ง Inlet - Outlet ของ Circulation pump ตัวที-จะเดินขึ)นมาใหม่ และ Start
Circulation pump ซึ-งอยูใ่ น Mode Fixed Speed ตามต้องการอยูแ่ ล้ว
b. เมื-อ Circulation pump ตัวดังกล่าวทํางานได้ตามปกติดีแล้ว ให้ปิด Manual valve outlet ของ Circulation
pump ตัวที-จะหยุดเพื-อป้ องกันนํ)ากระแทก Check valve ชํารุ ดช่วงหยุด Pump และ Stop circulation pump ตัวที-จะหยุดซึ-ง
อยูใ่ น Mode VSD
c. ทําการเปลี-ยน Mode Circulation pump ตัวที-จะหยุด จาก VSD --> Fixed Speed โดย Click ที- Tag pump
แล้ว Click ที-ปุ่ม Yes ซึ-ง Tag pump จะเปลี-ยนจากสี เขียว --> สี ขาวแสดงว่าเปลี-ยน Mode แล้ว
d. ทําการเปิ ด Manual valve outlet ของ Circulation pump ตัวที-หยุด เตรี ยมไว้เผื-อฉุกเฉินจะได้เดินและปรับใช้
งานได้ทนั ที

6.3 การสลับเดิน Circulation pump จาก Mode Fixed Speed --> VSD
โดยปกติ Circulation Pump PH Boiler จะใช้ระบบ VSD Control กรณี ที-มีการหยุดระบบ VSD Control
ปรับปรุ งแก้ไขเมื-อแก้ไขเสร็จและจะสลับมาใช้ระบบ VSD Control ปกติให้ปฏิบตั ิดงั นี)
a. ทําการเปลี-ยน Mode circulation pump ตัวที-จะเดินขึ)นมาใหม่ จาก Mode Fixed Speed --> VSD โดย Click
ที- Tag pump แล้ว Click ที-ปุ่ม Yes ซึ-ง Tag pump จะเปลี-ยนจากสี ขาว --> สี เขียวแสดงว่าเปลี-ยน Mode แล้ว
b. ทําการเปิ ด Manual valve ทั)ง Inlet - Outlet ของ Circulation pump ตัวที-จะเดิน และ Start Circulation pump
ซึ-งอยูใ่ น Mode VSD ตามต้องการแล้ว
c. เมื-อ Circulation pump ตัวดังกล่าวทํางานได้ตามปกติดีแล้ว ให้ปิด Manual valve outlet ของ Circulation
pump ตัวที-จะหยุด เพื-อป้ องกันนํ)ากระแทก Check valve ชํารุ ดช่วงหยุด Pump และ Stop Circulation pump ตัวที-จะหยุด
ซึ-งอยูใ่ น Mode Normal ตามปกติอยูแ่ ล้ว
d. ทําการเปิ ด Manual valve outlet ของ Circulation pump ตัวที-หยุด เตรี ยมไว้เผื-อฉุกเฉินจะได้เดินและปรับใช้
งานได้ทนั ที
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6.4 การสลับเดิน Circulation pump จาก Mode Fixed Speed --> Fixed Speed
โดยปกติ Circulation Pump PH Boiler เดิน 1 ตัว Standby 1 ตัว กรณี ตอ้ งการสลับการใช้งานเพื-อตรวจซ่อม,
สลับใช้งานให้ปฏิบตั ิดงั นี)
a. ทําการเปลี-ยน Mode Circulation pump ตัวที-จะเดินขึ)นมาใหม่ จาก Mode VSD --> Fixed Speed โดย Click
ที- Tag pump แล้ว Click ที-ปุ่ม Yes ซึ-ง Tag pump จะเปลี-ยนจากสี เขียว --> สี ขาวแสดงว่าเปลี-ยน Mode แล้ว
b. ทําการเปิ ด Manual valve ทั)ง Inlet - Outlet ของ Circulation pump ตัวที-จะเดิน และ Start Circulation pump
ซึ-งอยูใ่ น Mode Fixed Speed ตามต้องการแล้ว
c. เมื-อ Circulation pump ตัวดังกล่าวทํางานได้ตามปกติดีแล้ว ให้ปิด Manual valve outlet ของ Circulation
pump ตัวที-จะหยุด เพื-อป้ องกันนํ)ากระแทก Check valve ชํารุ ดช่วงหยุด Pump และ Stop Circulation pump ตัวที-จะหยุด
ซึ-งอยูใ่ น Mode Fixed Speed ตามปกติอยูแ่ ล้ว
d. ทําการเปิ ด Manual valve outlet ของ Circulation pump ตัวที-หยุดเตรี ยมไว้เผื-อฉุกเฉิ นจะได้เดินและปรับใช้
งานได้ทนั ที
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7. การใช้ PID ควบคุม Speed cooling fan และ Cooling pump
7.s การใช้ PID ควบคุม Speed cooling fan 15141, 15142, 15143
a. เลือกที- PID ของ Cooling fan ตัวที-ตอ้ งการใช้งานแล้วจะโชว์ Tag ขึ)นมา
b. เลือกที-ช่อง SP เพื-อตั)งค่า Set point ของ Temp. ที-ตอ้ งการควบคุม (ซึ-งขณะเดินปกติจะควบคุม ~ 31 - 33
o
C)
c. เลือกที- Mode Auto เพื-อให้ PID ควบคุม Inlet temp. Condenser ให้ได้ตามค่าที- Set ไว้โดย PID จะไปสังปรับเพิ-ม - ลด Speed ของ Cooling fan ตัวนั)นๆ
d. เมื-อต้องการยกเลิกการใช้ PID ให้เลือกที- Mode Manual แล้วสามารถสัง- ปรับเพิ-ม - ลด Speed ของ Cooling
fan ได้ตามต้องการ
e. โดยเลือกที-ช่อง CV เพื-อเพิ-ม - ลดค่า Speed ได้ตามปกติ
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7.2 การใช้ PID ควบคุม Speed cooling pump 15150, 15151
a. เลือกที- PID ของ Cooling pump ตัวที-ตอ้ งการใช้งานแล้วจะโชว์ Tag ขึ)นมา
b. เลือกที-ช่อง SP เพื-อตั)งค่า Set point ของ Temp. ที-ตอ้ งการควบคุม (ซึ-งขณะเดินปกติจะควบคุม ~ 9 - 10oC)
c. เลือกที- Mode Auto เพื-อให้ PID ควบคุมค่า Diff. temp. ระหว่าง Inlet temp. condenser กับ Outlet temp
condenser ให้ได้ตามค่าที- Set ไว้โดย PID จะไปสัง- ปรับเพิ-ม - ลด Speed ของ Cooling pump ตัวนั)นๆ
d. เมื-อต้องการยกเลิกการใช้ PID ให้เลือกที- Mode Manual แล้วสามารถสัง- ปรับเพิ-ม - ลด Speed ของ Cooling
pump ได้ตามต้องการ
e. โดยเลือกที-ช่อง CV เพื-อเพิ-ม - ลดค่า Speed ได้ตามปกติ
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8. การหยุด WHG
a. ทําการเปลี-ยน Mode ควบคุมการผลิตไฟฟ้ า หน้า F9 จาก Main steam pressure control เป็ น Power control ที-ช่อง
Main steam pressure control ให้กดปุ่ ม Enter
b. ทําการกด Disable แล้วกด Yes ระบบจะกลับมาควบคุมที- Mode Power control
c. ที-ช่อง Power control ให้กดปุ่ ม Enter
d. ทําการ Set load rising rate จาก 3 8 % เพื-อให้ Governor valve ปรับลด % ลงเร็ วขึ)น เมื-อหยุด Turbine
เรี ยบร้อยแล้วให้ Set load rising rate จาก 8 3 % เพื-อเตรี ยมไว้สาํ หรับการเดิน WHG ครั)งต่อไป
e. ทําการ Set load value % เท่ากับค่าจริ งและปรับลดลงครั)งละ 1 – 3 % เพื-อไม่ให้ Main steam pressure ลดลงอย่าง
รวดเร็ ว โดย Control main steam pressure > 0.588 MPa (กรณี ไฟจากการไฟฟ้ ากระพริ บแล้วหม้อเผาหยุดให้ทาํ การปรับ
ลดโหลดลงให้ไฟฟ้ าที- WHG ผลิตได้ น้อยกว่าไฟฟ้ าที-รับมาจากการไฟฟ้ า)

e
d
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f. ทําการเปลี-ยน Mode control valve เติมนํ)าที-เข้า Drum จาก Auto เป็ น Manual ทุก Boiler และ Control level
Drum ประมาณ - 100 mm. ถ้าเติมนํ)าเข้า Drum ไว้มากช่วงที-เดิน WHG ขึ)นมาใหม่จะทําให้ระดับนํ)าใน Drum สูง
g. ทําการ Start condenser feed water pump 151111 หรื อ 151112 เติมนํ)าเข้า Hot well เพื-อรักษาระดับ Flusher และ
ระดับ Drum ให้อยูใ่ นค่าควบคุม
h. เมื-อหม้อเผาหยุดแล้วให้เปิ ด Bypass damper A AQC 131911MV ประมาณ 5 – 10 % เพื-อให้หม้อเผาควบคุม
ระบบลม Cooler ให้อยูใ่ นสภาพปกติ
i. ทําการลด Load generator ลงมา < 1.0 MW แล้วให้ทาํ การ Off synchronize (ตามลําดับขั)นตอนการ Off
synchronize)
j. ทําการกดปุ่ ม Push trip ที- Turbine หรื อกดปุ่ ม Emergency trip turbine ที-หอ้ ง Control เพื-อปิ ด Main stop valve
turbine
หมายเหตุ : กรณี ที- Load generator > 1.0 MW แต่ Main steam pressure < 0.588 MPa หรื อ Temp. < 250 °C ให้กด
ปุ่ ม Push trip ที- Turbine หรื อกดปุ่ ม Emergency trip turbine ที-หอ้ ง Control ปิ ด Main stop valve turbine เพื-อป้ องกัน
Turbine เสี ยหาย และให้ปรับตําแหน่ง Switch ต่างๆ ที-ตูช้ ุด Off synchronize ตามขั)นตอนการ Off synchronize

h
g
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l. เมื-อ Speed turbine ประมาณ 2,500 rpm และ Pressure Oil น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1.0 MPa AC oil pump 11131 จะ
Auto start ตาม Interlocking
หมายเหตุ: กรณี AC oil pump 11131 ไม่ทาํ งานตาม Interlock ให้ Manual Start AC oil pump 11131 ขึ)นมาทันที
และให้ตรวจเช็ค Pressure Oil , Switch Local หน้า F6 อยูต่ าํ แหน่ง Auto
m. ทําการเปลี-ยน Mode Main steam bypass pressure valve 12101CV จาก Auto เป็ น Manual และ Flusher steam
bypass valve 12111CV จาก Auto เป็ น Manual เพื-อป้ องกัน Control valve ทํางานเนื-องจากขณะนั)น Process ไม่ปกติ
n. ทําการเปิ ด Main steam piping drain valve 11116MV เพื-อ Blow steam ออกโดยทําการเปิ ดครั)งละประมาณ
5 – 10 % เพื-อ Control main steam pressure ไม่ให้เกิน 0.85 MPa
o. ทําการปิ ด Boiler main steam stop valve ทั)ง 3 Line ลงมาเมื-อ Temp main steam ของ Boiler นั)น < 250 °C
p. ทําการเปิ ด Warming up valve boiler ทั)ง 3 Line เพื-อ Blow steam ออกโดยทําการเปิ ดครั)งละประมาณ 5 – 10 %
เพื-อ Control main steam pressure ไม่ให้เกิน 0.85 MPa
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q. ทําการเปลี-ยน Mode Gland seal steam temp control valve 11121MV จาก Auto เป็ น Manual และสัง- ปิ ด 0 %
เพื-อป้ องกัน Steam leak เข้าไปใน Turbine และอาจจะทําให้ฝา Safety blow หลัง Turbine เปิ ดออกได้
r. เมื-อ Speed turbine ~ 500 rpm ให้ทาํ การ Stop vacuum pump 11160 หรื อ 11161 และให้ พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิต
ไฟฟ้ า เปิ ด Manual valve ลด Draught ใน Condenser เพื-อให้ Condenser เป็ น Draught น้อยลง ถ้าเป็ น Draught สูงจะทํา
ให้ภายใน Condenser เกิดความเสียหายได้ (เนื-องจากภายใน Condenser ไม่มี Load steam) และเมื-อ Draught ที- Condenser
ลดลงมาประมาณ - 20 kPa ให้ พ.ประจําเครื- องจักรปิ ด Manual valve ลด Draught ใน Condenser เพื-อไม่ให้อากาศเข้าใน
Condenser มากไปเป็ น Pressure
s. เมื-อ Speed turbine ~ 0 rpm และเพลา Turbine หยุดนิ-งให้นาํ Jigger เข้าตําแหน่งพร้อมใช้งานและ Start jigger
11111
t. เมื-อ Total main steam temp. < 100 °C ให้ Stop sealing heater exhaust fan 11171 ได้

u. เมื-อ Front casing up wall temp หรื อ Front casing down wall temp. < 100 °C หรื อ > 48 ชม. ให้ Stop jigger ได้
(หากไม่มีการหยุดซ่อมเครื- องจักรที-เกี-ยวข้องไม่ตอ้ ง Stop jigger )
ข้อแนะนํา: เมื-อ Redial bearing temp. ~ 40 °C ให้ Stop oil pump ได้ หากไม่มีการหยุดซ่อมเครื- องจักรที-เกี-ยวข้องไม่
ต้อง Stop oil pump
u
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9. การหยุด WHG กรณี ไฟฟ้ า 115 kV ดับ
a. ให้ตรวจสอบการทํางานของ Generator ถ้าทํางานอยูใ่ ห้ทาํ การกด Emergency trip turbine ที-หอ้ ง Control หรื อ
Push trip turbine ที- Turbine ทันที
b. ให้ พ. ประจําเครื- องจักรไปที- Bypass 11116MV ข้างอาคาร T/G เพื-อเปิ ดระบาย Pressure ออกจากระบบ ถ้า
Pressure ที- Total main steam pipe ไม่ลดลงให้ทาํ การเปิ ด Bypass steam trap ทุกจุดที-ท่อ Total main steam pipe
c. ให้ตรวจสอบว่า DC oil pump 11133 ต้อง Auto Start ตาม Interlocking ถ้า DC oil pump ไม่ทาํ งานต้องรี บ Start
ที- Local โดยลงไปที-ช) นั 1 T/G เพื-อบิด Switch DC oil pump จากตําแหน่ง Auto ไปยังตําแหน่ง Hand แล้วกด Start DC oil
pump ให้เร็ วที-สุดเพื-อป้ องกันความเสี ยหายต่อ Bearing turbine
d. ติดต่อ พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า เพื-อทําการ On ไฟจากชุด Generator S/S Cooler หรื อ Line 22 kV มาใช้งาน
ที-อาคาร T/G (ก่อน On ไฟฟ้ ามาใช้งานที-อาคาร T/G ให้ทาํ การ Off Interlock ชุด Oil pump ทั)ง 3 ตัว)
e. หลังจาก พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า On ไฟฟ้ ามาใช้งานที- T/G แล้วให้ทาํ การ Start AC oil pump 11131 และ
เดิน Jigger 11111 และทําการ Stop DC Oil Pump 11133
d. ถ้ากรณี ไม่สามารถ On ไฟฟ้ าจาก Generator S/S Cooler หรื อ Line 22 kV ได้ให้ทาํ การ Manual Jigger เพื-อหมุน
เพลา Turbine 1/3 รอบทุกๆ 30 นาที
e. เมื-อไฟฟ้ า 115 kV มาปกติให้ทาํ การหยุดเครื- องจักรที-เดินอยูท่ ) งั หมด และทําการ Off ไฟฟ้ าจาก Generator S/S
Cooler หรื อ Line 22 kV แล้วทําการ On ไฟฟ้ า 115 kV เข้าระบบและเตรี ยมเดินเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าต่อไป

b
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c
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10. การหยุด WHG กรณี ที-หน้าจอ DCS Error ไม่สามารถใช้งานได้
แจ้งพ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า มาแก้ไขให้กลับสู่สภาวะปกติให้เร็ วที-สุด ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ให้ปฎิบตั ิดงั นี)
a. ให้ตรวจสอบการทํางานของ Generator ถ้าทํางานอยูใ่ ห้ทาํ การกด Emergency trip turbine ที-หอ้ ง
Control หรื อ Push trip turbine ที- Turbine ทันที
b. ให้ พ. ประจําเครื- องจักรไปที- Bypass 11116MV ข้างอาคาร T/G เพื-อเปิ ดระบาย Pressure ออกจาก
ระบบ ถ้า Pressure ที- Total main steam pipe ไม่ลดลงให้ทาํ การเปิ ด Bypass steam trap ทุกจุดที-ท่อ
Total main steam pipe
c. ให้ตรวจสอบว่า AC oil pump 11131 ต้อง Auto เดินขึ)นมาเองตาม Interlocking ถ้า AC oil pump เดิน
ไม่ได้ตอ้ งเดิน AC lubricating oil pump 11132 ถ้า AC lubricating oil pump เดินไม่ได้ให้เดิน DC
lubricating oil pump 11133 ถ้าเดิน Oil pump ทุกตัวไม่ได้ให้รีบแจ้ง พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ช๊อต
สัญญาณ Start ตัวใดตัวหนึ-งให้เดินได้เร็ วที-สุด เพื-อป้ องกันความเสี ยหายต่อ Bearing turbine
d. ให้ พ.ประจําเครื- องจักร Manual เปิ ด By pass damper A,B AQC , PH-K , C1 , C2 ครั)งละประมาณ 5 10 % จนถึง 100 % และ Manual ปิ ด Damper Inlet A,B AQC , PH-K , C1 , C2 ครั)งละประมาณ 5 - 10
% จนถึง 0 % เพื-อปิ ดลมร้อนไม่ให้เข้า Boiler
e. เมื-อ Turbine หยุดหมุนแล้วให้ พ.ประจําเครื- องจักร นํา Jigger เข้าตําแหน่งพร้อมใช้งานและ Start jigger
11111 กรณี Jigger ไม่สามารถ Start ได้ ให้แจ้ง พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ช๊อตสัญญาณเพื-อเดิน
Jigger หมุน Turbine
f. ในส่วนของเครื- องจักรอื-นๆ ทั)งระบบต้องให้ พ.ประจําเครื- องจักร ทําการกดหยุดที- Local โดยให้กด
หยุดตาม Process ปกติคือ ถ้าเป็ นชุด Transport ให้หยุดจากต้น Line ไปหาท้าย Line แต่ถา้ เป็ นระบบนํ)า
ให้หยุดจากท้าย Line มาหาต้น Line
g. เมื-อ พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า แก้ไขหน้าจอ DCS ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แล้วทําการ
ตรวจสอบเครื- องจักรที- Local ทุกตัวก่อน และเมื-อ Start เครื- องจักรได้แล้วให้ตรวจสอบความผิดปกติ
ของเครื- องจักรทุกตัวอีกครั)ง เพื-อเตรี ยมเดินเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าต่อไป
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11. การแก้ไข WHG กรณี น) าํ แห้ง Drum
เมื-อเกิดเหตุการณ์ Condensate pump , Boiler feed water pump ไม่สามารถเดินได้จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น
เครื- องจักรไม่พร้อมเดิน , DCS error หรื อ Pressure ใน Drum สูงเติมนํ)าเข้า Drum ไม่ได้ , Valve เติมนํ)าเข้า Drum Control
ไม่ได้ทาํ ให้เกิดเหตุการณ์น) าํ แห้ง Drum ให้ปฏิบตั ิดงั นี)
a. หากสามารถแก้ไขเครื- องจักรให้เติมนํ)าเข้า Drum ได้ภายใน 10 – 20 นาที ให้ทาํ การเติมนํ)าเข้า Drum ครั)งละน้อยๆ
b. ทําการแจ้ง พ.เผาปูนประจําศูนย์ควบคุมการผลิตขอเปิ ด Bypass damper boiler ที- Drum นํ)าแห้งโดยเปิ ดครั)งละ 5
– 10 % และรอดูสภาพ 5 – 10 นาที
c. หากยังไม่สามารถเติมนํ)าเข้า Drum ได้ให้เปิ ด Bypass damper ไปจนสุด 100 %
d. ทําการปิ ด Inlet damper boiler ครั)งละ 10 – 20 % ลงมาจนถึง 0 %
e. ทําการลด Load generator power ลงมาจนถึง 0.8 - 1.0 MW แล้วให้ทาํ การ Off synchronization และ Stop turbine
( ตามลําดับขั)นตอนการ Off synchronization และ Stop turbine )
f. ทําการลด Main steam boiler temp. ให้ค่า < 150°C และ Pressure < 0.2 MPa จึงทําการเริ- มเติมนํ)าเข้า Drum ครั)ง
ละน้อยๆ และเริ- ม Heat up boiler เดินเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าต่อไป
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12. การหยุด Boiler กรณี อื-นๆ
12.1 การหยุดกรณี Water tube boiler รั-ว
12.1.1 สิ- งที-สงั เกตได้ (กรณี ที- Tube มีการรั-วขนาดใหญ่ แต่ถา้ กรณี ที- Tube รั-วขนาดเล็กจะสังเกตุได้ยาก)
a. Drum level ลดลงอย่างรวดเร็ วและ Pure water flow เพิ-มขึ)นอย่างเห็นได้ชดั
b. Steam pressure ลดลง และ Boiler feed water เพิ-มขึ)น
c. สังเกตุและเปรี ยบเทียบดู Feed water flow แต่ละ Drum ต้องใกล้เคียง Main steam flow ของ Boiler
นั)นๆ หากมีตวั ใดสูงมากผิดปกติตลอดเวลาให้สงสัยว่าอาจเกิดการรั-วของ Tube
d. Boiler outlet temp. ของ Boiler ที-สงสัยว่าเกิดการรั-วสูงขึ)นมากผิดปกติเนื-องจากนํ)าใน Tube รั-วออก
และไม่ผา่ นความร้อนจึงไม่ดึงความร้อนไปใช้
e. ให้พนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทดลองปรับลด Main steam stop valve boiler ที-สงสัยว่าเกิด
การรั-ว ลงมาจนถึง ~ 30-50% สังเกตุ Pressure drum ปกติจะต้องสูงขึ)น หากไม่สูงขึ)นหรื อลดลงอย่าง
รวดเร็ ว สันนิษฐานได้วา่ Tube boiler อาจจะรั-ว
f. แจ้งพนักงานประจําเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าตรวจสอบที- Boiler อย่างละเอียด หากการรั-วมีขนาดเล็กจะได้
ยินเสี ยงเหมือนการพ่นของไอนํ)า และจะได้ยนิ เสี ยงดังอย่างชัดเจนขึ)นเมื-อเกิดการรั-วอย่างรุ นแรง และ
เมื-อตรวจสอบจนแน่ใจแล้วว่าเกิดการรั-วที- Tube boiler ให้แจ้งพนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า
หยุด WHG เพื-อทําการตรวจสอบและแก้ไขต่อไปตามวิธีการปฏิบตั ิงาน
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12.1.2 การแก้ไขให้หยุด Boiler ทันทีโดย
a. ทําการหยุด WHG ตามวิธีการปฏิบตั ิงาน
b. เมื-อหยุด WHG แล้วให้เปิ ด Bypass damper 100% ทุกตัวโดยเปิ ดครั)งละ 5-10%
c. ปิ ด Inlet damper และ Outlet damper 0% ทุกตัวโดยปิ ดครั)งละ 5-10%
d. ปิ ด Main steam stop valve boiler ทุกตัว โดยปิ ดครั)งละ 5-10%
e. พนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าควบคุมการเติมนํ)าเข้า Boiler ตลอดเวลาป้ องกันนํ)าแห้ง Drum
ในช่วงที-ความร้อนยังสูงอยู่
f. ในขั)นตอนการหยุด Boiler กรณี ที- AQC Boiler ห้ามเปิ ด Fresh air damper เพื-อลดอุณหภูมิของ Boiler
(เนื-องจากจะทําให้อุณหภูมิของ Boiler จะลดลงอย่างรวดเร็ ว)
g. ให้พนักงานประจําเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าตรวจสอบตําแหน่งจริ งของ Damper inlet boiler ที-เกิดการั-วทุก
ตัวและให้แน่ใจว่าอยูท่ ี-ตาํ แหน่งปิ ดสุด ทําการแจ้ง พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทําการ Off MCC
Damper inlet boiler
h. แจ้ง พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าให้ทาํ การ Blind flange ท่อลมร้อน Inlet boiler นั)นๆ เพื-อปิ ดแหล่ง
ความร้อนจากหม้อเผาไม่ให้เข้า Boiler
i. เมื-อ Boiler inlet temp. ที-ตอ้ งเข้าตรวจซ่อม < 100 °C ให้ พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทําการปิ ด
Outlet Valve และหยุด Boiler feed water pump แจ้งพ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทําการ Off MCC
Boiler feed water pump เพื-อไม่ให้มีน) าํ ไปที- Boiler และทําการDrain นํ)าออกจาก Boiler โดยเปิ ด Blow
down valve ทั)งหมด
j. แจ้ง พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า เปิ ดฝา Man hole boiler ทุกจุดเพื-อระบายความร้อนภายใน Boiler
ก่อนเข้าสํารวจซ่อม
k. ตรวจสอบอุณหภูมิภายใน Boiler และวัดค่า O2 เป็ นระยะโดยเมื-ออุณหภูมิภายใน Boiler< 40 °C และมี
O2 >19.5 % จึงสามารถเข้าตรวจซ่อมภายใน Boiler ได้
l. หลังจากแก้ปัญหาโดยการอุดหรื อซ่อมบริ เวณที-รั-วเสร็ จแล้ว ให้ทาํ การทดสอบโดยวิธี Hydrostatic test
(Water pressure testing) จนผ่านจึงเดิน Boiler ใหม่ได้
m. เมื-อการทดสอบ Boiler ผ่านแล้วให้ทาํ การถอด Flange ท่อลมร้อน Inlet boiler ออกและตรวจสอบฝา
Man hole ทุกจุดว่าปิ ดเรี ยบร้อยและเตรี ยมการ Heat up ต่อไป
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12.2 การปรับ Process กรณี มีน) าํ ปนไปกับ Steam
12.2.1 สิ- งที-สงั เกตุได้
a. ค่า Conductivity หรื อปริ มาณแร่ ธาตุในนํ)า Boiler จะสูงขึ)น
b. Superheated steam temp. จะลดลง
c. Drum มีการสัน- (มีลกั ษณะของการเดือด) , Drum level มองได้ไม่ชดั เจนแกว่งไปมาตลอดเวลา
อ่านค่าไม่ได้
d. กรณี เกิดเหตุการณ์น) ีแบบรุ นแรงนํ)าที-ปนไปกับ Steam จะเคลื-อนที-เข้าไปกระแทกตามผนังท่อไอนํ)า
(เกิด Water impact ในท่อ Steam)
e. ประสิ ทธิภาพในเชิงความร้อนของ Turbine ลดลง (ผลิตไฟฟ้ าได้นอ้ ยลง)
12.2.2 การแก้ไข
a. ทําการปรับลดการระเหยของนํ)าที- Boiler ลงตามความเหมาะสม (ปรับลดปริ มาณความร้อนที-เข้าสู่
Boiler โดยการเปิ ด Bypass damper) และควบคุมสภาพการทํางานของ Boiler ให้น-ิง
b. ทําการเปิ ด Continuous blow down valve และ Drain valve ของ Boiler และถ้าจําเป็ นเช่นระดับนํ)า
ใน Drum สูงมากให้เปิ ด Emergency discharge valve ต่างๆ เช่น Surface blow down , Bottom blow down และหลังจาก
นั)นให้ทาํ การเพิ-มปริ มาณนํ)าที-ป้อนเข้า Boiler (Boiler feed water) เพื-อชดเชยนํ)าที-หายไป
c. ทําการหยุดเติมสารเคมีเข้าใน Drum (สารเคมีถือเป็ นแร่ ธาตุดว้ ยเมื-อเติมเข้าไปจะยิง- ทําให้
Conductivity เพิ-ม)
d. พยายาม Control level drum ให้อยูท่ ี-ค่าด้านตํ-า
e. ทําการเปิ ด Blow down และ Drain valve ทั)งที- Superheater และ ที-ติดตั)งในระบบท่อ Steam
ทั)งหมด
f. ทําการแจ้ง พ.ประจําเครื- องจักร ตรวจเช็คการ Drain ต่างๆ และดําเนินการแก้ไขที-เหมาะสมเพื-อ
ปรับปรุ งคุณภาพนํ)า
g. ห้ามเพิ-ม Load ของ Boiler โดยเด็ดขาดจนกว่าจะสามารถปรับปรุ งคุณภาพของนํ)าเข้า Boiler แล้ว
เสร็ จ
h. หลังจากแก้ไขปั ญหาเสร็จแล้วให้ทาํ การล้าง Level นํ)า (Water gauge)
12.3 การหยุดกรณี เกิดการเสี ยดสี ของ Turbine หรื อเพลา Turbine คด
12.3.1 สิ- งที-สงั เกตุได้
a. ค่า Vibration เพิ-มขึ)นอาจจะถึงขั)นเกิด Vibration อย่างรุ นแรง
b. Steam จาก Gland seal ที-มา Seal คอเพลาทั)งด้านหน้า และด้านหลังของ Turbine จะมี Pressure ออกมา
เป็ นช่วงๆ
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c. ได้ยนิ เสี ยงการเสี ยดสี ระหว่างวัสดุภายในตัว Casing ของ Turbine
d. กรณี ที- Thrust bearing เกิดความเสี ยหายหรื อแตกอุณหภูมิของเพลาจะเพิ-มขึ)น และค่าการเคลื-อนที-ใน
แนวแกน (Axial displacement) มีโอกาศที-จะเพิ-มสูงกว่าเกณฑ์ และแสดงสัญญาณ Alarm (Normal range = Alarm (- •.‘)
– (+s) Max. Allowable (- •.~) – (+ s.“) mm. ถ้าเกินนี)ตอ้ งหยุด Turbine)
e. ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง Front casing up wall temp และ Front casing down wall temp
อาจเพิ-มขึ)นอย่างรวดเร็ ว (ค่าความแตกต่างปกติจะอยูใ่ นช่วงไม่เกิน 30 °C)
12.3.2 การแก้ไข
เนื-องจากอาการที-ปรากฏจะมีหลากหลายรู ปแบบ เช่น การเพิ-มขึ)นของค่า Vibration , มีเสี ยงดังเหมือน
การเสี ยดสี ของวัสดุภายใน Casing , มีอาการ Steam จามเป็ นช่วงๆ ของ Seal คอเพลา เมื-อพิจารณาจากอาการที-เกิดขึ)น
ประกอบกับการเปลี-ยนแปลงของค่าวัดจากเกจวัดต่างๆ แล้วคิดว่าเกิดปั ญหานี)ข) ึน ให้หยุด Turbine ทันที ห้ามใช้วธิ ีการลด
Load หรื อลด Speed ลงมาเพื-อค่อยๆลดอุณหภูมิเป็ นอันขาด เนื-องจากความล่าช้าในการหยุดจะยิง- ทําให้ปัญหาเกิดรุ นแรง
ขึ)น ความเสี ยหายของเครื- องจักรจะยิง- เลวร้าย หลังจากหยุดเครื- องจักรแล้วให้บนั ทึกเวลาที- Turbine หมุนด้วยแรงเฉื- อย
จนกว่าจะหยุด และเมื-อหยุดนิ-งแล้ว ให้ พ.ประจําเครื- องจักร นํา Jigger เข้าตําแหน่งพร้อมใช้งานและ Start jigger 11111
กรณี ที- Jigger ไม่สามารถหมุนได้ไม่ตอ้ งฝื นหรื อบังคับให้หมุน แต่ให้หยุดทันทีทาํ การตรวจสอบปัญหา , วิเคราะห์โดย
ละเอียดและดําเนินการแก้ไขเบื)องต้นตามที-เหมาะสม จนกว่าจะเปิ ด Casing เพื-อตรวจเช็คภายในต่อไป

12.4 การปรับ Process กรณี มีน) าํ เข้าไปใน Turbine
12.4.1 สิ- งที-สงั เกตุได้
a. เมื-อ Total main steam temp ลดลงอย่างรวดเร็ ว , บริ เวณก้านวาล์วของชุด Main stop valve , Governor
valve , หน้าแปลน และ Seal คอเพลา (Shaft seal) อาจจะมี Steam รั-วออกมา
b. ค่า Vibration ของ Turbine จะค่อยๆ เพิ-มขึ)นจนกระทัง- เกิดขึ)นอย่างรุ นแรง
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c. ค่า Thrust bearing temp. เพิ-มขึ)นอย่างรวดเร็ ว , เสี ยงการหมุนของ Turbine จะผิดปกติ
d. ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง Front casing up wall temp และ Front casing down wall temp
เพิ-มขึ)น โดยที-อุณหภูมิดา้ น Front casing down wall temp จะลดตํ-ากว่าปกติมาก
12.4.2 การแก้ไข
a. หยุด Turbine ตามขั)นตอน
b. ทําการเปิ ด Manual valve bypass steam trap ทุกจุดในท่อ Main steam เพื-อ Drain นํ)าออก
c. บันทึกเวลาที- Turbine เริ- มหยุดจนความเร็ วลดลงมาเป็ นศูนย์ (ปกติประมาณ 30 นาที) และบันทึกค่า
Draught vacuum
d. ในระหว่างที- Turbine ยังหมุนด้วยแรงเฉื- อยให้ฟังเสี ยงที- Turbine ว่าผิดปกติหรื อไม่
e. ตรวจเช็ค และบันทึก Thrust bearing temp และค่า Axial displacement
f. ติดตามและให้ความสนใจเป็ นพิเศษเรื- องเสี ยงของการหมุน และ Thrust bearing temp. ในระหว่างทีTurbine ยังหมุนด้วยแรงเฉื- อยถ้าระยะเวลาที-ความเร็ วของ Turbine ลดลงเป็ นศูนย์อยูใ่ นช่วงปกติหลังจากถ่ายนํ)าออก
หมดแล้วให้รอจนกว่า Main steam temp. กลับสู่สภาวะปกติให้เริ- มเดิน Turbine ใหม่โดยต้องติดตามฟังเสี ยงบริ เวณ
Turbine และค่า Vibration (H = 60 um. , HH = 80 um.) อย่างใกล้ชิดถ้าพบความผิดปกติให้หยุด Turbine ทันทีเพื-อเปิ ด
Casing ตรวจเช็คภายในอย่างละเอียด

d
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12.5 การหยุดกรณี ใบ Blade ของ Turbine หลุดหรื อชํารุ ด
12.5.1 สิ- งที-สงั เกตุได้
a. มีเสี ยงดังอย่างทันทีทนั ใดเกิดขึ)นที- Turbine หรื อ Condenser
b. เมื-อใบ Blade ที-แตกหักร่ วงลงไปใน Condenser จะเข้าไปทําให้ท่อทองเหลืองของ Condenser เสี ยหาย
และทําให้มีน) าํ Cooling เข้าไปผสมกับนํ)า Condensate ส่งผลให้ค่า Hardness และ ค่า Conductivity ของนํ)า Condensate
เพิ-มขึ)น , ระดับนํ)าใน Condenser เพิ-มขึ)น และค่ากระแสของมอเตอร์ Condensate pump เพิ-มขึ)น
c. โดยปกติเมื-อเกิดปั ญหานี)ค่า Vibration ของ Turbine จะเปลี-ยนแปลงในบางครั)งอาจเกิด Vibration สูง
รุ นแรงขึ)นซึ-งเป็ นผลสื บเนื-องมาจากเมื-อใบ Blade แตกหัก และหลุดออกไปจะทําให้ตวั Rotor สูญเสี ยความสมดุลย์ไป
หรื อเกิดแรงเสี ยดสี ข) ึนแต่ในบางครั)งใบ Blade ที-อยูช่ ) นั กลางๆร่ วงออกไปอาจจะไม่ส่งผลให้เกิดแรงเสี ยดสี ระหว่างส่วนทีหมุนกับส่วนที-อยูน่ -ิงรุ นแรง ค่า Vibration ของ Turbine จะเพิ-มขึ)นอย่างชัดเจนภายใต้สภาวะการหมุนปกติ (Working
speed) และจะเห็น Vibration เพิ-มขึ)นอีกอย่างชัดเจนเมื-อความเร็ วของ Turbine อยูใ่ นช่วง Critical speed ในกระบวนการ
เพิ-มความเร็ วรอบของ Turbine ช่วง Start up หรื อกระบวนการลดความเร็ วรอบของ Turbine ในขั)นตอนการหยุด Turbine
d. พื)นที-การไหลของ Steam เปลี-ยนไปในกรณี ที-ใบ Blade เสี ยหายอย่างรุ นแรง และปริ มาณ Steam ที-เข้า
Turbine เท่ากันจะทําให้ Pressure ของ Steam ที-บริ เวณทางเข้าของ Mixed steam และ % Governor valve ของ Mixed
steam จาก Flusher จะเปลี-ยนไป
e. ในสภาวะที- Turbine หยุดการทํางานในขณะที- Turbine หมุนด้วยแรงเฉื- อย และหมุนด้วย Jigger อาจจะ
ได้ยนิ เสี ยงดังเหมือนเสี ยงเหล็กขัดสี กนั ระยะเวลาที- Turbine หมุนด้วยแรงเฉื- อยจนความเร็ วเป็ นศูนย์จะสั)นลงในขั)นตอน
การเริ- มเดินหรื อหยุด Turbine ค่า Vibration ของ Turbine จะเปลี-ยนไปจากปกติ (ตอนที-ยงั ไม่มีปัญหา) โดยเฉพาะในช่วง
ที-ผา่ นความเร็ ววิกฤติ (Critical speed)
12.5.2 การแก้ไข
ปั ญหานี)เกิดขึ)นภายใน Cylinder casing การพิจารณาว่าเกิดปั ญหานี)หรื อไม่ ต้องดูจากเหตุการณ์ทีอาจจะปรากฎออกมาให้เห็นเมื-อเกิดปั ญหาการแตกของใบ Blade เช่นได้ยนิ เสี ยงขัดสี หรื อได้ยนิ เสี ยงเหล็กกระทบกัน
ภายใน Cylinder casing หรื อเกิด Vibration อย่างรุ นแรงขึ)นเมื-อพิจารณาว่าเกิดปั ญหาในเส้นทางการไหลของ Steam หรื อ
เกิดการแตกหักเสี ยหายหรื อใบ Blade หลุดต้องหยุด Turbine ทันที และบันทึกเวลาที- Turbine หมุนด้วยแรงเฉื- อย
จนกระทัง- ความเร็ วเป็ นศูนย์ ฟังเสี ยงภายใน Cylinder casing ในขณะที- Turbine หมุนด้วยแรงเฉื- อย และหมุนด้วยชุด
Jigger หลังจากนั)นให้นาํ ข้อมูลมาพิจารณาอย่างละเอียดรอบครอบ เพื-อตัดสิ นใจว่าจําเป็ นต้องเปิ ดฝาเพื-อตรวจเช็คภายใน
หรื อไม่
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s2.6 การหยุดกรณี Bearing เกิดการ Melt เสี ยหาย
12.6.1 สิ- งที-สงั เกตุได้
a. นํ)ามันที-ออกจากแบริ- ง (Return oil) มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 75 °C หรื อเพิ-มขึ)นอย่างรวดเร็ วจนถึง 70 °C
b. อุณหภูมิของ Bearing pad สูงกว่า 85 °C , อุณหภูมิของ Thrust bearing สูงกว่า 95 °C
c. นํ)ามันที-ออกจากแบริ- ง (Return oil) มีอุณหภูมิสูงขึ)น และบริ เวณแบริ- งมีควันเกิดขึ)น
d. ความดันของนํ)ามันลดตํ-าลงจนตํ-ากว่าค่าที-ยอมรับได้ , ระบบนํ)ามันมีการรั-วหรื อระบบนํ)ามันหล่อลื-นไม่
ทํางาน
e. ค่า Vibration ของ Turbine และ Generator เพิ-มขึ)น
12.6.2 การแก้ไข
ในระหว่างที- Turbine กําลังทํางาน ถ้าตรวจพบความผิดปกติดงั กล่าวข้างต้น และมัน- ใจว่าเกิดความ
เสี ยหายที-ตวั แบริ- ง ให้หยุด Turbine ทันที (ใช้ปุ่ม Emergency stop ที-ตวั Turbine หรื อปุ่ มกดหน้าแผงควบคุมในห้อง
Control) หลังจากนั)นให้ตรวจสอบความเสี ยหาย และทําการซ่อมแซมตามวิธีการที-เหมาะสม
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13. การหยุด WHG เพื-อเปลี-ยนหรื อ Calibrate DDV ให้ปฏิบตั ิดงั นี)
a. ทําการแจ้ง พ.เผาปูนประจําศูนย์ควบคุมการผลิตให้ทราบว่าจะหยุด WHG
b. ทําการปรับลด Load generator (ตามลําดับขั)นตอนการลด Load) จน Load < 1.0 MW
c. Off synchronize และ Stop turbine
d. Start AC lubrication oil pump 11132
e. ทําการ Off สัญญาณ Interlocking 11131 และ Stop AC oil pump 11131 แล้วให้ พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า Off
mainไฟเพื-อไม่ให้มีการ Start AC oil pump
f. สังเกตดู Oil pressure ต้อง > 0.05 MPa
g. ทําการเปิ ด Main steam piping drain valve 11116MV 100 % เพือ- ระบาย Pressure main steam pipe ออก
h. ทําการปิ ด Turbine main steam stop valve 12100MV และ Main steam bypass valve 12101CV 0 % เพื-อป้ องกัน
Steam pressure เข้าระบบ
i. Control main steam pressure ไว้ > 0.75 MPa เพื-อเตรี ยมไว้สาํ หรับ Start up turbine ต่อจะได้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลา Heat
up boiler นานในกรณี ที-แก้ไข DDV เสร็ จเร็ วกว่ากําหนด
j. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ทําการถอดปลัก• DDV#1 และ DDV#2 ออก
k. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ทําการเปลี-ยน DDV ตัวที-มีปัญหาหรื อตัวที-ตอ้ งการ Calibrate
l. Start AC oil pump 11131
m. Stop AC lubrication oil pump 11132
n. สังเกตดู Oil pressure ต้อง > 0.80 MPa
o. ที- DCS หน้า F11 ให้ปฎิบตั ิดงั นี)
Select ที- Initial reset และ ETS reset
Select block function condenser vacuum low protection
Select block function boiler protection
p. Reset turbine จากตําแหน่ง Trip ให้เป็ น Normal
q. Main stop valve 11101V , 11103V จะเปิ ด 100%
r. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ทําการปรับ DDV , GOV ตัวที-เปลี-ยนและจะทําการ Calibrate โดยปรับที- Manual
flow control valve ดังนี)
ถ้าบิดหมุนไปทางซ้ายจะปิ ด
ถ้าบิดหมุนไปทางขวาจะเปิ ด
ให้เปิ ดสุดปิ ดสุดทําสลับกันไปมาหลายๆ ครั)งเพื-อไล่อากาศภายใน และฟังเสี ยงดูวา่ ข้างใน GOV ว่ามี
เสี ยงติดขัดอะไรหรื อไม่
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วัดระยะที- LVDT ปิ ดประมาณ 45 mm. , เปิ ด ประมาณ 160 mm. และระยะชักที-กระบอกสูบ
ประมาณ 115 mm.
s. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ปรับ DDV , GOV ตัวที-ไม่ได้เปลี-ยน DDV โดยปรับที- Manual flow control valve
วัดระยะที- LVDT ปิ ด ประมาณ 40 mm. , เปิ ดประมาณ 152 mm. และระยะชักที-กระบอกสูบประมาณ 112 mm.
t. ที- DCS หน้า F8 ให้ทาํ Calibrate GOV#1,2 ดังนี)
Select ที- Valve calibration
Select ที- Enter
Select ที- Start
Select ที- Enter
ที- Test started ไฟต้องโชว์สีเขียว
พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ปฎิบตั ิตาม Program
u. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ทําการปรับ Manual flow control valve ช้าๆ โดย Confirm ตําแหน่งปิ ด และ Servo
center ที- DCS โชว์ที- 50 %
v. Lock manual flow control valve DDV#1 , DDV#2
w. ทําการใส่ปลัก• DDV#1 , DDV#2
x. ทําการ Calibrate GOV และ DDV valve ที- DCS โดยค่า SP - PV ยอมรับ Error ได้ ~ 0 - 3 %
y. Stop turbine ให้ Main stop valve 11101V , 11103V ปิ ด 0 %
z. ทําการเปิ ด Turbine main steam stop valve 12100MV 100 % เพื-อ Heat up main steam pipe ให้ค่าได้ตามปกติ
(Pressure > 0.75 MPa , Temp. > 250 oC , Flow > 22.5 t/h)
aa. Reset turbine และเพิ-ม Speed ตาม Step เพื-อทํา OPC test ต่อไป
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14. การเดิน WHG กรณี ที- Governor valve ปิ ดลงมาเอง 1 ตัวให้ปฏิบตั ิดงั นี)
a. ทําการแจ้ง พ.เผาปูนประจําศูนย์ควบคุมการผลิตว่าจะปรับ Process WHG
b. ทําการเปิ ด Main steam piping drain valve 11116MV เพื-อลด Main steam pressure ให้ < 0.8 MPa
c. ทําการเปิ ด Bypass damper PH boiler เพื-อจะลดปริ มาณลมร้อนที-เข้า Boiler ลง และถ้า Pressure ยังไม่ลดให้เปิ ด
Bypass damper PH boiler ตัวที-มี Pressure สูง ให้ Pressure ลดลงมาตามปกติ
d. ทําการปรับค่า Valve position limit ของ Governor valve ตัวที-เปิ ดปกติ ที-หน้า F9 โดยการเพิ-มค่า Gov max จาก
เดิม 75 - > 98 % และปรับลด Gov max ของตัวที-เสี ยจาก 75 - > 0 % เพื-อให้ Governor valve ตัวที-ปกติสามารถเปิ ดเพิ-มได้
สูงสุดและป้ องกัน Governor valve ตัวที-เสี ยเปิ ดขึ)นมาเองเนื-องจากระบบทํางานผิดปกติได้
e. เมื-อระบบควบคุมเข้าสู่สภาวะปกติให้ควบคุมการผลิตไฟฟ้ าไว้ที-ประมาณ 14.0 MW
f. เมื-อต้องการจะแก้ไข Governor valve ตัวที-เสี ยให้หยุดเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า (ตามลําดับขั)นตอนการหยุดเครื- องจักร
ผลิตไฟฟ้ า)
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15. การเก็บรักษา Boiler แบบเปี ยกกรณี หยุดเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า
a. ทําการปิ ด Manual valve blowdown ที- Drum ทั)งหมด
b. ควบคุมระดับนํ)า Drum ประมาณ + 300 mm
c. เติม Oxygen Scarvenger เข้าระบบโดยควบคุมค่า O2 ในนํ)าให้นอ้ ยกว่า 7 ppb และควบคุมค่า pH ~ 9.4 –
10.5 (เพื-อป้ องกันการเกิดปฎิกิริยาระหว่าง O2 กับเหล็กซึ-งจะเกิดการกัดกร่ อน)
16. การตรวจเช็คและทําความสะอาดภายใน Drum
a. เตรี ยมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น ถุงมือ , ไฟแสงสว่าง , พัดลมดูดอากาศ , ผ้า , อุปกรณ์จาํ เป็ นอื-นๆ เพิม- เติม
b. ให้ปฏิบตั ิตามขั)นตอนในคู่มือวิธีการ PM048 เรื- องการขออนุญาตเข้าทํางานในสถานที-อบั อากาศ และใช้
แบบฟอร์ม R-CZ079 ใบอนุญาตให้ปฏิบตั ิงานในที-อบั อากาศ ของบริ ษทั ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จํากัด
c. ทําความสะอาดและตรวจเช็คสภาพภายใน Drum ว่ามีอุปกรณ์ต่างๆ ชํารุ ด , ผิดปกติหรื อไม่ ถ้าพบความ
ผิดปกติ ให้แจ้งทําการแก้ไข
d. เมื-อทําความสะอาดและตรวจเช็คสภาพภายใน Drum เสร็ จ ให้ทาํ การปิ ดฝา Man hole Drum
หมายเหตุ: ทุกครั)งที-มีการเปิ ดฝา Man hole Drum จะต้องเปลี-ยนประเก็นใหม่ทุกครั)ง

17. การ Test safety valve
แจ้งผูเ้ กี-ยวข้องว่าจะมีการ Test safety valve Boiler
กั)น Safety line ในเขตพื)นที-ๆ จะทําการ Test safety valve
ติดต่อกับ พ.เผาปูนประจําศูนย์ควบคุมการผลิต เพื-อปรับ Process WHG ทําการ Test safety valve
17.1 การ Test safety valve Drum PH-C Boiler
a. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ใช้ Bolt ขันอัดล็อคที-หวั Safety valve ของ Superheat C1,C2 ก่อนเพราะ
Pressure ที- Drum จะสูงกว่าซึ-งจะทําให้ Safety valve ของ Superheat เปิ ดก่อน Safety valve ของ Drum
b. ให้เปลี-ยน Mode การควบคุม Valve เติมนํ)าเข้า Drum ทั)งหมดจาก Auto Manual แล้วสัง- เติมนํ)าเข้า Drum
ที-ระดับ + 100 mm. เพราะถ้า Pressure ในระบบสูงจะไปกดนํ)าลงทําให้ระดับใน Drum ตํ-า ถึง ตํ-ามาก
c. ทําการลด Main steam stop valve 14101MV โดยลดลงมาครั)งละประมาณ 5 - 10 % จาก 100 % เมื-อลดลง
มาถึงประมาณ 30 % แล้ว ( Drum pressure ~ 0.80 MPa ) ช่วงนี)ให้ทาํ การลดลงมาครั)งละประมาณ 2 - 5 % และรอดูผล ~
1 - 2 นาที เพราะช่วงนี) Pressure ที- Drum จะสูงขึ)นเรื- อยๆ
d. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึงประมาณ 15 % แล้ว ( Drum pressure ~ 0.85 MPa ) ช่วงนี)ถา้ Main
steam pressure เริ- ม < 0.60 MPa ให้เปลี-ยนการควบคุม Load generator มาเป็ น Power control แล้วลด Load ลงมาให้
Main steam pressure อยูใ่ นค่าปกติประมาณ 0.65 - 0.70 MPa
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e. ช่วงนี) Drum level จะติดลบมากขึ)นเนื-องจาก Drum pressure สูงจะกดนํ)าให้ค่าติดลบมาก ให้ลด Speed
Circulation pump หรื อ outlet valve 14131MV ลงมาจาก 100 % เหลือ ~ 10 – 15 % และควบคุมการเติมนํ)าเข้า Drum
เท่ากับปริ มาณ Steam flow ที-ออกจาก Drum (กรณี ใช้ VSD Control speed pump ให้ลด speed pump ลง 10 – 20 % เพื-อ
Control ระดับนํ)าใน Drum ให้เป็ นปกติ)
f. ถ้าปริ มาณนํ)าที- Hot well ไม่ทนั ให้ Start condensate feed water pump 151111 หรื อ 151112
g. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 7 % แล้ว Drum pressure ~ 1.20 MPa safety valve จะต้องเปิ ด
เพื-อ Blow steam ออกถ้า Safety valve ไม่เปิ ดให้ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้เพิ-ม
Pressure ให้สูงขึ)นหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
h. ถ้า Safety valve เปิ ดตามปกติแล้วให้ค่อยๆ เปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % ไปไว้ที- ~ 30
% เพื-อ เตรี ยมการ Test safety valve ที- Superheat PH C1 ต่อไป
i. เมื-อ Drum pressure ~ 0.9 MPa safety valve จะต้องปิ ด Blow steam ถ้า Safety valve ไม่ปิดให้ติดต่อ
ประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้ลด Pressure ลงมาอีกหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
j. ถ้ากรณี ฉุกเฉิ น Drum pressure สูงมากเกินให้เปิ ด Start up valve 14161MV ช่วยได้โดยทําการเปิ ดครั)งละ ~
5 % และถ้า Main steam pressure สูงมากเกินให้เปิ ด Main steam piping drain valve 11116MV ช่วยได้โดยทําการเปิ ดครั)ง
ละ ~ 5 %

17.Ž การ Test safety valve Superheat PH-C1
a. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ถอด Bolt ที-หวั Safety valve ของ Superheat C1 ออก
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b. ให้ค่อยๆ ลด Main steam stop valve (14101MV) โดยลดลงมาครั)งละประมาณ 5 - 10 % จาก 100 % เมื-อ
ลดลงมาถึง ~ 30 % แล้ว ( Drum pressure ~ 0.80 MPa ) ช่วงนี)ให้ทาํ การลดลงมาครั)งละประมาณ 2 - 5 % และรอดูผล ~ 1
- 2 นาที เพราะช่วงนี) Pressure ที- Drum จะสูงขึ)นเรื- อยๆ
c. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 10 % แล้ว Steam pressure C1 (PI14141) ~ 0.97 MPa Safety
valve จะต้องเปิ ดเพื-อ Blow steam ออกถ้า Safety valve ไม่เปิ ดให้ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้า
งานว่าจะให้เพิ-ม Pressure ให้สูงขึ)นหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
d. ถ้า Safety valve เปิ ดตามปกติแล้วให้ทาํ การเปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % ไปไว้ที- ~ 30
% เพื-อ เตรี ยมการ Test safety valve ที- Superheat PH C2 ต่อไป
e. เมื-อ Steam pressure C1 ~ 0.75 MPa safety valve จะต้องปิ ด Blow steam ถ้า Safety valve ไม่ปิดให้ติดต่อ
ประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้ลด Pressure ลงมาอีกหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
17.3 การ Test safety valve Superheat PH-C2
a. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ถอด Bolt ที-หวั Safety valve ของ Superheat C2 ออก
b. ให้ค่อยๆ ลด Main steam stop valve 14101MV โดยลดลงมาครั)งละประมาณ 5 - 10 % จาก 100 % เมื-อ
ลดลงมาถึง ~ 30 % แล้ว ( Drum pressure ~ 0.80 MPa ) ช่วงนี)ให้ทาํ การลดลงมาครั)งละประมาณ 2 - 5 % และรอดูผล ~ 1
- 2 นาที เพราะช่วงนี) Pressure ที- Drum จะสูงขึ)นเรื- อยๆ
c. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 10 % แล้ว Steam pressure C2 (PI14146) ~ 0.97 MPa safety
valve จะต้องเปิ ดเพื-อ Blow steam ออกถ้า Safety valve ไม่เปิ ดให้ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้า
งานว่าจะให้เพิ-ม Pressure ให้สูงขึ)นหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
f. ถ้า Safety valve เปิ ดตามปกติแล้วให้ค่อยๆ เปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % จนถึง 100 %
g. เมื-อ Steam pressure C2 ~ 0.77 MPa safety valve จะต้องปิ ด Blow steam ถ้า Safety valve ไม่ปิดให้ติดต่อ
ประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้ลด Pressure ลงมาอีกหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
h. เมื-อทําการ Test safety valve เสร็ จแล้วให้เพิ-ม Circulation pump outlet valve กลับสู่สภาพปกติ 100 %
(กรณี ใช้ VSD Control speed pump ให้เพิ-ม Speed pump กลับสู่ค่าใช้งานตามปกติ)

17.4 การ Test safety valve Drum PH-K Boiler
a. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ใช้ Bolt ขันอัดล็อคที-หวั Safety valve ของ Superheat ก่อนเพราะ Pressure ทีDrum จะสูงกว่าซึ-งจะทําให้ Safety valve ของ Superheat เปิ ดก่อน Safety valve ของ Drum
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b. ให้ค่อยๆ ลด Main steam stop valve 14201MV โดยลดลงมาครั)งละประมาณ 5 - 10 % จาก 100 % เมื-อ
ลดลงมาถึง ~ 30% แล้ว (Drum pressure ~ 0.80 MPa) ช่วงนี)ให้ค่อยๆ ลดลงมาครั)งละประมาณ 2 – 5 % และรอดูผล ~ 1 2 นาที เพราะช่วงนี) Pressure ที- Drum จะสูงขึ)นเรื- อยๆ
c. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 10 % แล้ว (Drum pressure ~ 0.90 MPa) ช่วงนี) Drum level จะติด
ลบมากขึ)นเนื-องจาก Drum pressure สูงจะกดนํ)าให้ค่าติดลบมากให้ลด Circulation pump outlet valve 14231MV ลงมา
เหลือ ~ 10 – 15 % และควบคุมการเติมนํ)าเข้า Drum เท่ากับปริ มาณ Steam flow ที-ออกจาก Drum (กรณี ใช้ VSD Control
speed pump ให้ลด speed pump ลง 10 – 20 % เพื-อ Control ระดับนํ)าใน Drum ให้เป็ นปกติ)
d. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 3 % แล้ว Drum pressure ~ 1.20 MPa safety valve จะต้องเปิ ด
เพื-อ Blow steam ออกถ้า Safety valve ไม่เปิ ดให้ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้เพิ-ม
Pressure ให้สูงขึ)น หรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
e. ถ้า Safety valve เปิ ดตามปกติแล้วให้ค่อยๆ เปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % ไปไว้ที- ~ 30
% เพื-อ เตรี ยมการ Test safety valve ที- Superheat PH-K ต่อไป

17.5 การ Test safety valve Superheat PH-K
a. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ถอด Bolt ล็อคที-หวั Safety valve ของ Superheat K ออก
b. ให้ทาํ การลด Main steam stop valve 14201MV จาก ~ 30 % ลงมาเรื- อยๆ ครั)งละประมาณ 2 - 5 % และรอดู
ผล ~ 1 - 2 นาที เพราะ ช่วงนี) Pressure ที- Drum จะสูงขึ)นเรื- อยๆ
c. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 5 % แล้ว Steam pressure K (PI14208) ~ 0.98 MPa safety valve
จะต้องเปิ ดเพื-อ Blow steam ออกถ้า Safety valve ไม่เปิ ดให้ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่า
จะให้เพิ-ม Pressure ให้สูงขึ)นหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
d. ถ้า Safety valve เปิ ดตามปกติแล้วให้ค่อยๆ เปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 %
e. เมื-อ Steam pressure PH-K ~ 0.83 MPa safety valve จะต้องปิ ด Blow steam ถ้า Safety valve ไม่ปิดให้
ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้ลด Pressure ลงมาอีกหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
f. เมื-อทําการ Test safety valve เสร็ จแล้วให้ค่อยๆ เปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % ไป
เรื- อยๆโดยให้ควบคุม Main steam pressure อยูใ่ นค่าปกติ ~ 0.65 - 0.70 MPa จน Main steam stop valve เปิ ดตามปกติ 100
% และให้เพิ-ม Circulation pump outlet valve กลับสู่สภาพปกติ 100 % (กรณี ใช้ VSD Control speed pump ให้เพิ-ม Speed
pump กลับสู่ค่าใช้งานตามปกติ)
17.6 การ Test safety valve Drum AQC
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a. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ใช้ Bolt ขันอัดล็อคที-หวั Safety valve ของ Superheat AQC ก่อนเพราะ
Pressure ที- Drum จะสูงกว่าซึ-งจะทําให้ Safety valve ของ Superheat เปิ ดก่อน Safety valve ของ Drum
b. ให้ค่อยๆ ลด Main steam stop valve (13101MV) โดยลดลงมาครั)งละประมาณ 5 - 10 % จาก 100 % เมื-อ
ลดลงมาถึง ~ 30 % แล้ว (Drum pressure ~ 0.80 MPa) ช่วงนี)ให้ค่อยๆ ลดลงมาครั)งละประมาณ 2 - 5 % และรอดูผล ~ 1 2 นาที เพราะช่วงนี) Pressure ที- Drum จะสูงขึ)นเรื- อยๆ
d. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 15 % แล้ว (Drum pressure ~ 0.90 MPa) ช่วงนี) Drum level จะติด
ลบมากขึ)นเนื-องจาก Drum pressure สูงจะกดนํ)า ให้ควบคุมระดับ Drum ไม่ให้นอ้ ยกว่า - 150 mm. เพราะถ้าคุมระดับน้อย
กว่านี)ก็จะทําให้น) าํ แห้ง Drum ได้ และถ้าคุมระดับมากเกินไปก็จะทําให้น) าํ ท่วม Drum อีก (AQC boiler เป็ น Tube แบบ
นอนไม่มี Circulation pump เหมือน PH boiler)
e. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 10 % แล้ว Drum pressure ~ 1.2 MPa safety valve จะต้องเปิ ด
เพื-อ Blow steam ออกถ้า Safety valve ไม่เปิ ดให้ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้เพิ-ม
Pressure ให้สูงขึ)นหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
f. ถ้า Safety valve เปิ ดตามปกติแล้วให้ค่อยๆ เปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % ไปไว้ที- ~ 30
% เพื-อเตรี ยมการ Test safety valve ที- Superheat AQC ต่อไป

17.7 การ Test safety valve Superheat AQC
a. พ.ซ่อมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ถอด Bolt ที-หวั Safety valve ของ Superheat AQC ออก
b. ให้ค่อยๆ ลด Main steam stop valve 13101MV จาก ~ 30 % ลงมาเรื- อยๆ ครั)งละประมาณ 2 - 5% และรอดู
ผล ~ 1 - 2 นาที เพราะช่วงนี) Pressure ที- Drum จะสูงขึ)นเรื- อยๆ
c. เมื-อลด Main steam stop valve ลงมาถึง ~ 10 % แล้ว Steam pressure AQC (PI13108) ~ 0.96 MPa safety
valve จะต้องเปิ ดเพื-อ Blow steam ออกถ้า Safety valve ไม่เปิ ดให้ติดต่อประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้า
งานว่าจะให้เพิ-ม Pressure ให้สูงขึ)นหรื อจะแก้ไขอย่างไรต่อไป
d. ถ้า Safety valve เปิ ดตามปกติแล้วให้ค่อยๆ เปิ ด Main steam stop valveโดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % ไปไว้ที- ~ 30
%
e. เมื-อ Steam pressure AQC ~ 0.77 MPa safety valve จะต้องปิ ด Blow steam ถ้า Safety valve ไม่ปิดให้ติดต่อ
ประสานงานกับ Third party ที-กาํ ลัง Test ที-หน้างานว่าจะให้ลด Pressure ลงมาอีกหรื อจะแก้ไขอย่างไร
f. เมื-อทําการ Test safety valve เสร็ จแล้วให้ค่อยๆเปิ ด Main steam stop valve โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 % ไปเรื- อยๆ
โดยให้ควบคุม Main steam pressure อยูใ่ นค่าปกติ ~ 0.65 - 0.70 MPa จน Main steam stop valve เปิ ดตามปกติ 100 %
g. เมื-อ Test safety valve เสร็ จทั)งหมดแล้วให้ปรับระบบการควบคุมเครื- องจักรให้อยูใ่ นสภาวะปกติต่อไป
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17.8 ตาราง Guide Line แสดงการทํางานของ Safety valve WHG-KW

2

18. การทํา Hydrostatic test boiler (ทําหลังจากปิ ดงานซ่อม Bioler เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วซึ-งปกติจะทําปี ละครั)ง)
การ Cool Down Boiler หลังจากหยุดการผลิตไฟฟ้ าแล้ว ใช้วิธีเติมนํ)าเข้า Drum และเปิ ดนํ)าทิ)งโดยการเปิ ด Continuous
blow down valve หรื อ Bottom blow down valve หรื อ Surface Blow down valve ควบคุมระดับ Drum ± 150 มม. โดย
ควบคุมอุณหภูมิของ Boiler main steam ลดลงไม่เกิน 65 °C/ชัว- โมง จนอุณหภูมิน) าํ ในระบบ ≤ 49 °C โดยเปิ ด - ปิ ด
Valve ดังนี)
1. PH-C Boiler เปิ ด 141502V ,ปิ ด 141503V ป้ องกันเครื- องวัด PH, Conductivity เสี ยเนื-องจากนํ)า
อุณหภูมิสูง
2. PH-K Boiler เปิ ด 142502V,ปิ ด 142503V
3. AQC Boiler เปิ ด 131502V,ปิ ด 131503V
4. เมื-ออุณหภูมิน) าํ ในระบบ ≤ 49 °C จึงทําการหยุดเครื- องจักร
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a. ใส่ Blind flank ที-หน้าแปลนท่อ Safety valve drum, Safety valve superheat, Level drum, Main steam
เพื-อป้ องกันการ Leak ขณะทําการอัด Pressure และเครื- องจักรเสี ยหายจาก Pressure ที-สูง
b. ปิ ด Drain valve ทั)งหมด , Chemical dosing valve, Boiler main steam valve, Bottom blow down,
Continuous blow down, Surface blow down
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c.
d.
e.
f.

Start condenser feed water pump 151111 หรื อ 151112
Start condensate pump 11150 หรื อ 11151
Start boiler feed water pump 12130 หรื อ 12131
เปิ ด Valve เติมนํ)าเข้า Drum และ Tube Boiler โดยเช็คดูที- Air vent valve ที- Drum และที-ท่อ Superheat
ชั)นบน Drum ต้องให้อากาศออกให้หมดจนมีน) าํ ล้นออกแล้วทําการปิ ด Air vent valve และทําการ Test
โดยเติมนํ)าเข้า Drum ทํา Pressure ตามแต่ละ Step Test
g. เมื-อทําที- AQC ให้ปิด Manual valve ที-จะส่งนํ)าจาก Economizer ไปที- PH-K Boiler ,PH-C Boiler ด้วย
เพื-อป้ องกันนํ)า Leak ไปได้

f.

d
.

e
.

c
.
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h. Step การทํา Pressure ในระบบที- PH-K Boiler , PH-C Boiler และ AQC Boiler ตาม Step ดังนี) (โดยจะทําเป็ น
ประจําทุกๆปี )
1. Up pressure จาก 0.0 ---> 1.2 MPa ใช้เวลา ~ 10 นาที
4. Hold pressure ค้างไว้ที- 1.2 MPa เพื-อดูผลกราฟใช้เวลา ~ 10 นาที
5. Up pressure จาก 1.2 ---> 1.5 MPa ใช้เวลา ~ 5 นาที
6. Hold pressure ค้างไว้ที- 1.5 MPa เพื-อดูผลกราฟใช้เวลา ~ 15 นาที
7. Down pressure จาก 1.5 ---> 1.2 MPa ใช้เวลา ~ 5 นาที
8. Hold pressure ค้างไว้ที- 1.2 MPa เพื-อดูผลกราฟใช้เวลา ~ 10 นาที
9. Down pressure จาก 1.2---> 0.0 MPa ใช้เวลา ~ 10 นาที

i. การ Test Hot Water Line ที- AQC Tube Economizer ทีมงาน Third party start hydrostatic test pump เพื-อสร้าง
Pressure และวัด Boiler pressure ตาม Step ดังนี)
1. Up pressure จาก 0 ---> 3.0 MPa ใช้เวลา ~ 10 นาที
2. Hold pressure ค้างไว้ที- 3.0 MPa เพื-อดูผลกราฟใช้เวลา ~ 10 นาที
3. Up pressure จาก 3.0 ---> 3.75 MPa ใช้เวลา ~ 10 นาที
4. Hold pressure ค้างไว้ที- 3.75 MPa เพื-อดูผลกราฟใช้เวลา ~ 15 นาที
5. Down pressure จาก 3.75 ---> 3.0 MPa ใช้เวลา ~ 10 นาที
6. Hold pressure ค้างไว้ที- 3.0 MPa เพื-อดูผลกราฟใช้เวลา ~ 10 นาที
7. Down pressure จาก 3.0 ---> 0 MPa ใช้เวลา ~ 10 นาที

FM-C1-002:05/10/54.Rev.00
Use for : QM, PM and WI /ISO 9001
เอกสารฉบับนีเป็ นของบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด ห้ามทําสําเนาหรื อพิมพ์เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัตงิ าน เรือง กระบวนการเดินเครืองจักรผลิตไฟฟ้า
(Steam Turbine and Power generator)
(WORK INSTRUCTION)
บริษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ ไทย จํากัด

รหัสเอกสาร : WI-C4-004

วันทีม9 ผี ลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 60

หน้ าที9 52/63

แก้ ไขครัJงที9 05

j. หลังจากทํา Hydrostatic test boiler เสร็ จแล้วให้ถอด Blind flank ที-หน้าแปลนท่อต่างๆ ออกให้หมดทุกตัว และ
เปิ ด Valve ต่างๆ ที-ปิดไว้ท) งั หมดให้อยูใ่ นสภาพปกติ
k. หลังจากปิ ดงานเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาํ การเปิ ด Valve เพื-อ Drain นํ)าใน Tube แต่ละ Boiler ดังนี)
PH-C Boiler เปิ ด Warming up C1,C2 เปิ ด Start Up C-Line ,Air vent valve และ Drain valve

Start up valve
14161MV

Vent valve
141608V
Warming up valve
14172MV
Warming up valve
14171MV

Air vent valve

Drain valve
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PH-K Boiler เปิ ด Start Up K-Line ,Air vent valve และ Drain valve

Start up valve
14262MV
Vent valve
142608V

Air vent valve

Drain valve
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AQC Boiler เปิ ด Start Up K-Line ,Air vent valve และ Drain valve
Start up valve
13162MV
Vent valve
131606V

Drain valve
131657V

หมายเหตุ: เวลาและค่า Pressure ต่างๆ ในขั)นตอนการทํา Hydrostatic Test เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิ โดยในทางปฏิบตั ิจริ ง
ให้เป็ นไปตามข้อตกลงร่ วมกันระหว่าง หน่วยงานผลิตไฟฟ้ าเขาวง และ Third party โดยต้องเป็ นไปตามที-กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกําหนด
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19. การทํา Test over speed turbine
a. เมื-อเพิ-ม Speed turbine ได้ถึง Step 3,000 rpm แล้วไม่ตอ้ ง Stop AC oil pump (11131)
b. เข้าไปที- DCS หน้า F8 Mode Over speed test กด Enter
c. ตรวจสอบ Switch APT ที-ตู ้ DEH-NTK ต้องอยูต่ าํ แหน่งตรงกลางเพื-อ Test over speed ที- 103 %
d. Test over speed ที- 103 % (ประมาณ 3,090 rpm)
e. เลือก 103 % Test กด Yes
f. เมื-อ Speed ได้ ~ 3,080 rpm GOV. จะปิ ด 0 % (MSV. จะไม่ปิด) และเมื-อ Speed ลดลงมาแล้ว GOV. จะเปิ ดใหม่
เพื-อรักษา Speed turbine ให้ได้ 3,000 rpm ตามเดิม
g. ตรวจสอบ Switch APT ที-ตู ้ DEH-NTK ให้บิดไปอยูต่ าํ แหน่งทางซ้ายสุดเพื-อไม่ให้ Turbine trip ที- 103 %
h. Test over speed ที- 110 % (ประมาณ 3,300 rpm)
i. เลือก 110 % Test กด Yes
j. เมื-อ Speed ได้ ~ 3,160 rpm GOV. และ MSV. จะปิ ด 0 % ให้ Reset turbine ใหม่ กด Latch เปิ ด MSV. และ
GOV. ใหม่
k. ตรวจสอบ Switch APT ที-ตู ้ DEH-NTK ให้บิดไปอยูต่ าํ แหน่งทางขวาสุดเพื-อไม่ให้ Turbine trip ที- 103 % และ
110 %
l. Test mechanical speed
m. เลือก Mechanical Test กด Yes
n. GOV. และ MSV. จะปิ ด 0 % ให้ Reset turbine ใหม่ กด Latch เปิ ด MSV. และ GOV. ใหม่
o. ตรวจสอบ Switch APT ที-ตู ้ DEH-NTK ให้บิดไปอยูต่ าํ แหน่งตรงกลางตามเดิม
p. เมื-อ Speed turbine control ที- 3,000 rpm ดีแล้วให้เตรี ยม On synchronization ต่อไป
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20. การ Cool down preduster เพื-อเข้าซ่อม Castable (หลังจากหยุดหม้อเผาแล้ว)
a. ให้ Cool down preduster โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 24 ชม.
b. ติดต่อกับ พ.เผาปูนประจําศูนย์ควบคุมการผลิตว่าจะปรับ Process AQC boiler เพื-อ Cool down ระบบ
c. ปิ ดลมร้อนที-ผา่ นระบบทั)งหมดโดยให้อุณหภูมิค่อยๆ ลดลงเองตามธรรมชาติเพื-อป้ องกันความเสี ยหายกับ
Castable และโครงสร้างเหล็กถ้าลดอุณหภูมิลงเร็ วไป ให้ปฏิบตั ิดงั นี)
d. เปิ ด Bypass damper A,B เท่ากับ 100 % เพื-อ Bypass ลมร้อนออกจาก Preduster
e. ปิ ด Inlet damper A,B เท่ากับ 0 % เพื-อปิ ดลมร้อนไม่ให้เข้า Preduster
f. ปิ ด Outlet damper เท่ากับ 0 % เพื-อไม่ให้อุณหภูมิใน Preduster ลดลงเร็ วไป
g. เมื-อหยุด Boiler ไปได้ 16 ชม. แล้วให้เริ- มเปิ ด Damper เพื-อดึงลม Cool down ระบบดังนี)
h. เปิ ด Outlet damper เท่ากับ 100 % เพื-อเตรี ยมดึงลมเย็นผ่านระบบ
i. เปิ ด Fresh air damper โดยเปิ ดครั)งละ ~ 5 – 10 % เพื-อให้อากาศเย็นเข้าใน Preduster และให้ควบคุม AQC boiler
inlet temp. ให้ลดลง ~ 25 °C/h
j. ลด Bypass damper A,B โดยลดลงมาครั)งละ ~ 5 – 10 % เพื-อให้พดั ลม 920SB-1,2 ได้ดึงลมเย็นให้วง-ิ ผ่านใน
Preduster ได้โดยดูจาก Draught inlet preduster
k. เมื-อ AQC inlet temp. < 40 °C ให้เปิ ด Bypass damper A,B เท่ากับ 100 % และลด Outlet damper ลงมาเพื-อลด
ปริ มาณลมที-วงิ- ผ่าน Preduster แล้วเปิ ดฝา Man hole preduster
l. ติดต่อกับ พ.เผาปูนประจําศูนย์ควบคุมการผลิตว่าจะเริ- มเข้าตรวจเช็คภาย Preduster ถ้าจะปรับ Process หม้อเผาให้
แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าก่อนด้วยทุกครั)ง

i.
e.

j.

d.

k.

f.

FM-C1-002:05/10/54.Rev.00
Use for : QM, PM and WI /ISO 9001
เอกสารฉบับนีเป็ นของบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด ห้ามทําสําเนาหรื อพิมพ์เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต

วิธีการปฏิบัตงิ าน เรือง กระบวนการเดินเครืองจักรผลิตไฟฟ้า
(Steam Turbine and Power generator)
(WORK INSTRUCTION)
บริษัทอนุรักษ์ พลังงานซิเมนต์ ไทย จํากัด

รหัสเอกสาร : WI-C4-004

วันทีม9 ผี ลบังคับใช้ : 1 ก.ค. 60

หน้ าที9 57/63

แก้ ไขครัJงที9 05

21. การเก็บตัวอย่างนํ)า Boiler
a. พ.ประจําเครื- องจักรและคูธ่ ุรกิจช่วยงาน WHG ใส่หน้ากาก และสวมถุงมือกันความร้อน
b. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคูธ่ ุรกิจช่วยงาน WHG แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ก่อนเก็บตัวอย่างนํ)าที- Boiler
และแจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ตรวจเช็ค Pressure Drum ว่าปกติหรื อไม่ และทํา KYT ว่า “ใส่หน้ากาก สวมถุง
มือ ระวังร้อน ปลอดภัย OK” ขอเก็บตัวอย่างนํ)า Boiler
c. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ตรวจเช็ค Pressure Drum ของ Boiler ที-จะเก็บตัวอย่างนํ)า < 0.9 MPa และ
เครื- องจักรเดินปกติแจ้งกลับ พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ให้เก็บตัวอย่างนํ)าได้
d. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ตรวจเช็คอุณหภูมิน) าํ เก็บตัวอย่างต้อง < 45 °C
e. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG นําขวดเก็บตัวอย่าง วางที-ปลายท่อสําหรับเก็บตัวอย่างนํ)า
f. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG รอจนนํ)าตัวอย่างเต็มขวดแล้วนําขวดนํ)าออกมาเขย่า เพื-อล้างขวด
แล้วเทนํ)าทิ)ง
g. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG นําขวดเก็บตัวอย่างนํ)า วางที-ปลายท่อสําหรับเก็บตัวอย่างนํ)า เพื-อ
รองรับนํ)าตัวอย่างอีกครั)ง เก็บตัวอย่างนํ)าใส่ขวดเก็บตัวอย่างจนเต็ม เสร็ จแล้วนําขวดเก็บตัวอย่างออกมาปิ ดฝาให้เรี ยบร้อย
h. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ว่าเก็บตัวอย่างนํ)าเสร็ จแล้วและ
นํานํ)าตัวอย่างส่ง Lab
c
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22. การตรวจเช็คระดับ Drum Boiler
a. พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ใส่หน้ากากก่อนตรวจเช็คระดับ Drum
b. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ก่อนเช็คระดับ Drum โดยทํา
KYT ว่า “ใส่หน้ากาก ระวังร้อน ปลอดภัย OK” ขอตรวจเช็คระดับ Drum Boiler นั)นๆ
c. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ตรวจเช็ค Pressure Drum ที- Boiler < •.› MPa และเครื- องจักรเดินปกติ แจ้งกลับ
พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ให้เช็คระดับ Drum
d. พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ทําการตรวจเช็คระดับ Drum ทั)ง 2 ตําแหน่ง ตรวจเช็คเสร็จแล้วแจ้ง
กลับ พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า
e. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทําการบันทึกระดับ Drum

c
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23. การเติมสารเคมี
a. พ.ประจําเครื- องจักรและคูธ่ ุรกิจช่วยงาน WHG ใส่ชุดป้ องกันสารเคมี ใส่หน้ากาก และสวมถุงมือกันสารเคมีและ
เตรี ยมสารเคมีที-ตอ้ งการเติมตามปริ มาณที-กาํ หนด
b. พ.ประจําเครื- องจักรหรื อคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ก่อนเติมสารเคมีทุกครั)ง โดย
ทํา KYT ว่า “ใส่ชุดสารเคมี ใส่หน้ากาก ใส่กรอง สวมถุงมือ ระวังสารเคมี ปลอดภัย OK” แจ้ง " ขอเติมสารเคมี...(ชื-อ
สารเคมี)
c. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าแจ้งกลับ พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ให้เติมสารเคมีได้
d. พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ทําการเติมสารเคมีตามปริ มาณที-กาํ หนด และแจ้งกลับหลังจากเติม
เสร็ จแล้ว
e. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทําการบันทึกรายการเติมสารเคมี
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24. การเคลียร์ Preduster AQC Boiler
เครื- องมือและอุปกรณ์
1. ไฟแสงสว่าง
2. ค้อน
3. เหล็กแซะ/แยง
4. คฑา
5. สายลม
6. วิทยุติดต่อสื- อสาร
อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
1. หมวกนิรภัยพร้อมสายรัดคาง
2. รองเท้านิรภัย
3. ถุงมือกันความร้อน
4. หน้ากากป้ องกันฝุ่ นร้อน
5. กรองฝุ่ น
6. ชุดป้ องกันความร้อน
ขั)นตอนการปฏิบตั ิงาน :
1. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า แจ้ง พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ให้ตรวจเช็ค
Preduster เนื-องจาก Preduster Bottom Pressure PI13114 ค่าเป็ นบวกหรื อเท่ากับ • kPa.
2. พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า จะทําการ
ตรวจเช็ค Preduster โดยใช้คอ้ นเคาะที- Hopper Preduster หลังจากตรวจเช็คแล้วพบว่ามีฝนตั
ุ่ นทีHopper Preduster ทําการแจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ทราบ
3. พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG ทํา KYT ดังนี) “ เปิ ดฝา ยืนเยื)อง แยงทีละรู Clear ฝุ่ น
ร้อน Hopper Preduster ”
4. พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า เริ- มทําการเคลียร์
ฝุ่ น และทําการเปิ ดฝา Pocking Hole เพื-อเคลียร์ฝนโดยเปิ
ุ่
ดทีละฝา และใช้เหล็กแยงที- Pocking Hole
พร้อมทั)งเคาะ Hopper Preduster
5. พ.ประจําเครื- องจักรและคู่ธุรกิจช่วยงาน WHG แจ้ง พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า หลังจากเคลียร์ฝนุ่
ที-ตนั Hopper Preduster จนหมด และทําการปิ ดฝา Pocking Hole ทั)งหมด
6. พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ า ทําการเปิ ด Slide Gate เพิ-มโดยดู Amp. ชุด Transport และ Preduster
Bottom Pressure PI13114 มีค่าเป็ นลบหรื อค่าใกล้เคียงกับ AQC Boiler Inlet Gas Pressure PI13112
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และเมื-อค่า Amp. ชุด Transport และ Preduster Bottom Pressure PI13114 มีค่าปกติ จึงปรับ Slide
Gate กลับตําแหน่งใช้งานปกติ

2

25. การเดิน Purelifire Oil Pump
e

f
ขั)นตอนการเดิน Purelifire oil pump มีข) นั ตอนดังต่อไปนี)
a. ทําการตรวจเช็คตําแหน่งวาล์ว
MV01, MV02, MV03 และ MV04 ต้องอยูใ่ นตําแหน่ง “เปิ ด”
MV05, MV06, MV07, MV08, MV09 และ MV10 ต้องอยูใ่ นตําแหน่ง “ปิ ด”
b. ทําการเสี ยบปลัก• เพื-อจ่ายไฟฟ้ าเข้าระบบ
c. ทําการ On Isolator Switch Program จะ Load ข้อมูลแล้วโชว์
Main Operating Menu–Selected Option (0)
(1.) Run Unite
(2.) Lamp Test
(3.) System Variables
(4.) Display Operating Data
(5.) Test Water Level Switch
(6.) Manual Discharge
d. กด MOD แล้วไฟข้างลูกศรด้านซ้าย-ขวาจะติด และกระพริ บ
e. กดลูกศรขึ)นแล้วเลื-อนไปหาข้อ (1) Run Unite และกด Enter
f. กดปุ่ ม Start แล้ว Pump จะทํางาน
ขั)นตอนการหยุด Purelifire oil pump มีข) นั ตอนดังนี)
a. กดปุ่ ม Stop แล้ว Pump จะหยุดทํางาน
b. ทําการ Off Isolator Switch

d

c
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26. การหยุด Boiler แบบฉุกเฉิน กรณี เกิดความผิดปกติ เนื-องจากการชํารุ ดของอุปกรณ์ โครงสร้าง ที-เกี-ยวข้องกับความไม่
ปลอดภัย เสี- ยงต่ออันตรายและการระเบิด
พนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทําการหยุด Boiler ที-เกิดความผิดปกติทนั ที และทําการแจ้งผูจ้ ดั การผลิต
ไฟฟ้ าให้ทราบถึงความผิดปกติที-เกิดขึ)น
ผูจ้ ดั การผลิตไฟฟ้ า แจ้ง ผูจ้ ดั การรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ ให้ทราบการหยุด Boiler ที-เกิดจากความผิดปกติทีเกิดขึ)นและการแก้ไข เพื-อดําเนินการแจ้งให้ทางหน่วยงานราชการทราบต่อไป

4

27. การควบคุมโหลด PEA จากการไฟฟ้ า

ในกรณี ที-โหลด PEA จากการไฟฟ้ าลดลงตํ-ากว่า 5.0 MW ให้พนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าปฏิบตั ิดงั นี)
เพื-อป้ องกันเครื- องจักรเกิดความเสี ยหายเนื-องจากไฟฟ้ าที-ผลิตได้ยอ้ นออกสู่การไฟฟ้ า
หากโหลด PEA จากการไฟฟ้ าลดลงตํ-ากว่า 5.0 MW ให้พนักงานควบคุมเครื- องจักรผลิตไฟฟ้ าทําการปรับลด
การผลิตไฟฟ้ าลง ตามวิธีการปฏิบตั ิงาน ข้อ 5. การควบคุมการผลิตไฟฟ้ าขณะเดินปกติ( ≤ 18.50 MW.) จน
โหลด PEA จากการไฟฟ้ าเพิ-มขึ)น มากกว่าหรื อเท่ากับ 5.0 MW
หากปฏิบตั ิตามขั)นตอนแรกแล้วโหลด PEA จากการไฟฟ้ ายังตํ-ากว่า 5.0 MW ให้ พ.ควบคุมเครื- องจักรผลิต
ไฟฟ้ าทําตามขั)นตอนดังนี)
1. ติดต่อ พ.เผาปูนประจําศูนย์การผลิตหรื อ ShiftSup. ขอปิ ด Bypass K-Line 100% > 0% จนโหลด PEA จาก
การไฟฟ้ ามากขึ)นหรื อเท่ากับ 5.0 MW (กรณี โหลด PEA มากกว่า 5.0 MW.ให้เปิ ด Bypass K-Line 0% >100% เท่าเดิม)
2. กรณี โหลด PEA จากการไฟฟ้ ายังตํ-ากว่า 5.0 MW ติดต่อ พ.เผาปูนประจําศูนย์การผลิตหรื อ ShiftSup. ขอทํา
การเปิ ด Damper Bypass PH-C1 และ Damper Bypass PH-C2 เท่ากับ 0-15% หรื อมากขึ)นจนโหลด PEA จากการไฟฟ้ า
มากขึ)นหรื อเท่ากับ 5.0 MW (กรณี โหลด PEA มากกว่า 5.0 MW.ให้ปิด Damper Bypass PH-C1 และ Damper Bypass
PH-C2 เท่ากับ15-0% เท่าเดิม)
3. เหตุการณ์ หรื อ เรื- องราวที-เกิดขึ)น หากไม่เป็ นไปตามที-ได้กาํ หนดไว้ใน วิธีการปฏิบตั ิงาน ให้หารื อกับ ผจก.
ผลิตไฟฟ้ า/ShiftSup หรื อผูท้ ี-ได้รับมอบหมาย เพื-อกําหนดวิธีการรับสถานการณ์เหล่านั)นตามขั)นตอนต่อไป
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~. แบบฟอร์มที-เกี-ยวข้อง
Log Sheet WHG KW FM-Ct-••Ž
ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ผลิตไอนํ)า FM-C4-006
ใบรายงานการตรวจเช็คเครื- องจักร ผลิตไฟฟ้ า FM-Ct-••~
8. เอกสารอ้างอิง ไม่มี

FM-C1-002:05/10/54.Rev.00
Use for : QM, PM and WI /ISO 9001
เอกสารฉบับนีเป็ นของบริ ษทั อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จํากัด ห้ามทําสําเนาหรื อพิมพ์เผยแพร่ ก่อนได้รับอนุญาต

