MOBILE WORKSHOP

ขอบเขตการให้บริการ

MOBILE
WORKSHOP
ด้วย กฟผ. มีฝ่ายโรงงานและอะไหล่ ที่มีเครื่องมือในการ
ซ่ อ มชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ โรงไฟฟ้ า ที่ มี ค วามทั น สมั ย
และมีประสิทธิภาพสูง โดย กฟผ. เล็งเห็นโอกาสในการดาเนินงาน
อันเป็นประโยชน์แก่โรงไฟฟ้าภายนอก จึงได้มีแนวคิดการรับทางาน
Mobile Workshop ซึ่งเป็นการนาเครื่องมือ เครื่องจักร ที่ทันสมัย
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ในการซ่ อ มชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ โ รงในโรงไฟฟ้ า
ไปดาเนินงานที่หน้า Site

งานให้แก่ลูกค้า ทาให้ไม่ต้องเสียเวลา

ในการถอด-ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และ ลดระยะเวลาในการขนส่ง

ประสบการณ์ของ กฟผ. ที่ผ่านมา
- Laser Tracker
ตรวจวัด Blower Seal/OAB #HPC โรงไฟฟ้าหงสา
Compressor Discharge Casing: โรงไฟฟ้าราชบุรี
Gas turbine casing: Alignment & Deformation
โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ
Generator: Alignment, Transportation And Installation
โรงไฟฟ้าวังน้อย
- Portable Arm CMM
ตรวจวัด Blade Steam Turbine MM-T11-13
Blade ID Fan HPC โรงไฟฟ้าหงสา
- Portable boring machine
งานซ่อม Valve Gulf JP
งานซ่อม Governor Valve GPSC
งานซ่อม HP.Control Valve MM-T

ฝ่ายโรงงานและอะไหล่ มีเครื่องมือที่มีประสิ ทธิภาพและทันสมัย
แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการดาเนินรับงานแก่บุคคลภายนอก
อาทิ
 เครื่อง Laser Tracker คือ เครื่องวัดพิกัดแบบเคลื่อนย้ายได้โดย
ความแม่นยาสูงซึ่งมีค่ าเบี่ยงเบนไม่เกิน ±0.01mm โดยเครื่อง
Laser Tracker Leica Tracker AT403 ที่ กฟผ. เลือกใช้เป็นรุ่น
ที่ได้ รับการยอมรับว่ า มี ค วามแม่ นยา และมีป ระสิทธิ ภาพมาก
โดยเครื่องดังกล่าวใช้กับการวัดชิ้นงานขนาดใหญ่ เช่น Rotor,
Shaft ที่มีความยาวถึง 20 เมตร รวมถึงการติดตั้งและการปรับ
แนวเครื่องจักร (Alignment) เพื่อวิเคราะห์ขนาดรูปทรงตามหลัก
Geometry Dimension and Testing (GD&T)
 เครื่อง Portable Arm CMM
เครื่ อ งวั ด พิ กั ด แบบเคลื่ อ นย้ า ยได้ ที่ มี ค วามแม่ น ย าสู ง ใช้ เ พื่ อ
วิ เ คราะห์ ข นาดรู ป ทรง (GD&T) รวมไปถึ ง การสแกนชิ้ น งาน
โดยหลั ก การของเครื่ อ งมื อ ดั ง กล่ า ว สามารถแสกนและ
ลอกแบบออกมาเป็น 3D เพื่อทา Reverse Engineering ศึกษา
องค์ประกอบ และตรวจสอบยืนยันค่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
 เครื่อง Portable Boring Machine
เครื่องมือที่ใช้ในการ Machine Valve Onsite สาหรับบริเวณผิว
ด้านใน เช่น Seat และ Body
 เครื่อง XRF (X-ray Fluorescence Spectrometer)
เครื่อง Portable XRF เป็น เครื่องมือแบบพกพาที่ใช้วิเคราะห์
ส่วนผสมทางเคมีของชิ้ นงาน สาหรับงานซ่อมและผลิตอะไหล่
โรงไฟฟ้า และสามารถตรวจสอบธาตุส่วนผสมทางเคมีของวัสดุได้
ทุกกลุ่ม

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ลดระยะเวลาดาเนินงาน โดยงาน Mobile
Workshop
สามารถนาเครื่องมือต่าง ๆ ไปดาเนินงานได้ที่ Site งาน
ทาให้ลดระยะเวลาการถอด หรือ แยกชิ้นส่วนอุปกรณ์
ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในการขนส่ ง ชิ้ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ที่ เ สี ย หายไป
ดาเนินงานที่ Workshop
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