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บทที่ 2
มอเตอรไฟฟา (Electric motors)
ความสําคัญของเนื้อหาวิชา (Overview)
มอเตอรเปนเครื่องจักรกลไฟฟาพื้นฐานที่ขับเคลื่อนเครื่องจักรตางๆ มอเตอรจึงมีบทบาทสําคัญมากใน
งานอุตสาหกรรม และมอเตอรเปนอุปกรณที่ใชพลังงานไฟฟามาก ในโรงงานบางแหงมีมอเตอรถึง 90% ของภาระ
ไฟฟาทั้งหมด ซึ่งรวมถึงพัดลมอุตสาหกรรมและปมน้ําตางก็ใชมอเตอรเปนตัวขับเคลื่อนเชนกัน ดวยเหตุนี้ความ
สูญเสียดานพลังงานสวนใหญในภาคอุตสาหกรรมจึงสิ้นเปลืองไปกับการทํางานของมอเตอรเหลานี้ ดังนั้นการใช
งานมอเตอรอยางมีประสิทธิภาพ ยอมทําใหเกิดความมั่นคงแกภาคอุตสาหกรรม ชวยรักษาทรัพยากรพลังงาน ลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟาไดเปนจํานวนมาก
วัตถุประสงค (Objective)
1. อธิบายหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟาได
2. อธิบายประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอรไฟฟา
3. เปรียบเทียบราคาและคาใชจายในการใชงานของมอเตอรไฟฟา
4. เปรียบเทียบการพันขดลวดมอเตอรไฟฟาใหม
5. อธิบายผลการใชมอเตอรไฟฟาที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระ
6. อธิบายผลการหลีกเลี่ยงการเดินมอเตอรไฟฟาตัวเปลา
7. อธิบายการใชอุปกรณควบคุมมอเตอรไฟฟาตามภาระการใชงาน
8. อธิบายการเลือกใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา
9. อธิบายการใชงานมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง
10. อธิบายการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา
บทนํา (Introduction)
มอเตอรไฟฟาโดยปกติจะแยกออกเปน 2 ประเภท คือ มอเตอรไฟฟากระแสตรง (DC Motors) และ
มอเตอรไฟฟากระแสสลับ (AC Motors) สําหรับในบทนี้จะไมเนนเรื่องมอเตอรไฟฟากระแสตรง เนื่องจาก ใน
ปจจุบันมีใชงานเปนสวนนอย และที่ใชงานก็จะเปนการใชงานควบคูกับระบบควบคุมความเร็ว ซึ่งชวยในการ
ประหยัดพลังงานอยูแลว ดังนั้นจะกลาวถึงเฉพาะมอเตอรไฟฟากระแสสลับซึ่งมีใชงานอยูมากมายและสามารถ
ดําเนินการอนุรักษพลังงานได โดยเริ่มจากโครงสรางหลักการทํางาน ประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอรไฟฟา
การเปรียบเทียบราคาและคาใชจายในการใชงานของมอเตอรไฟฟาในกรณีตางๆ เชนการพันขดลวดมอเตอรไฟฟา
ใหม การใชมอเตอรไฟฟาที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระ การหลีกเลี่ยงการเดินมอเตอรไฟฟาตัวเปลา การใชอุปกรณ
ควบคุมมอเตอรไฟฟาตามภาระการใชงาน การเลือกใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอรไฟฟา และการเลือกใช
งานมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการบํารุงรักษามอเตอรไฟฟา
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2.1 โครงสรางมอเตอรไฟฟา
2.1.1 โครงสรางและหลักการทํางานของมอเตอรไฟฟา
มอเตอรไฟฟากระแสสลับที่ใชโรงงานอุตสาหกรรมมีอยูหลายแบบ แตที่นิยมใชงานมากที่สุด คือ มอเตอร
เหนี่ยวนําแบบโรเตอรกรงกระรอก (Squirrel cage rotor Induction motor) เนื่องจากมีโครงสราง ที่ไมซับซอน
แข็งแรง ราคาถูก สะดวกตอการบํารุงรักษา และปจจุบันสามารถปรับความเร็วรอบไดงายกวาในอดีต

สวนอยูกับที่เรียกวา
สเตเตอร (Stator)

สวนที่หมุน เรียกวา
โรเตอร (Rotor)

รูปที่ 2.1 โครงสรางสวนประกอบมอเตอร

โครงสรางมอเตอร
1. สวนอยูกับที่ เรียกวา สเตเตอร (Stator) ทําหนาที่ยึดขดลวดที่บรรจุลงในรองสล็อต (Slot) ทําดวยแผน
เหล็กลามิเนท (Laminated Steel) บางๆ และมีรองสล็อตอัดเปนแทง
2. สวนที่หมุน เรียกวา โรเตอร (Rotor) จะมีแทงตัวนําคลายกรงกระรอกฝงอยูภายในโรเตอร ที่ปลายทั้ง
สองของแทงตัวนําจะถูกลัดวงจรดวยตัวนํารูปวงแหวน แทงตัวนําของโรเตอร มักมีลักษณะเฉียงเพราะจะทําให
มอเตอรหมุนไดราบเรียบและลดปญหาเสียงฮัมของสนามแมเหล็ก
การทํางานของมอเตอร
การที่โรเตอรหมุนไดเนื่องจากเมื่อขดลวดทองแดงที่พันอยูกับสเตเตอรมีกระแสไฟฟาไหลผานจะเกิด
สนามแมเหล็กหมุน (Rotating magnetic fields) หมุนรอบๆ แกนเหล็กสเตเตอร สนามแมเหล็กหมุนนี้จะเหนี่ยวนํา
ใหเกิดกระแสไฟฟาขึ้นในขดลวดโรเตอร ซึ่งกระแสไฟฟานี้จะสรางแรงบิดที่โรเตอรทําใหโรเตอรหมุนไปตาม
ทิศทางของสนามแมเหล็กหมุนที่หมุนดวยความเร็วซิงโครนัส (Synchronous speed) ซึ่งหาไดจาก
ns =
เมื่อ

f
P

120 f
P

คือ
คือ

ความถี่ของแหลงจายไฟ
จํานวนขั้วแมเหล็กที่สเตเตอร
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ในการใชงานจริงมอเตอรไมไดหมุนที่ความเร็วซิงโครนัส แตจะหมุนชากวาความเร็วซิงโครนัส ซึ่งผลตาง
ของความเร็วนี้ เรียกวา ความเร็วไถล (Slip)
n −n
โดย Slip, s = s r

เมื่อ

s
ns
nr

คือ
คือ
คือ

ns

ไถล (Slip)
ความเร็วที่ซิงโครนัส
ความเร็วของโรเตอร
สนามแมเหล็กหมุน
ขดลวดหรือตัวนําในโรเตอร

ขดลวดหรือตัวนําในสเตเตอร

รูปที่ 2.2 การทํางานของมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
2.2 ประสิทธิภาพและการสูญเสียในมอเตอรไฟฟา
ประสิทธิภาพของมอเตอรขึ้นอยูกับคาของการสูญเสียที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร โดยทั่วไปการสูญเสียใน
มอเตอรเกิดจากการสูญเสียทางไฟฟา (Electrical loss) การสูญเสียจากภาระการใชงาน (Stray loss) ซึ่งแบงเปนการ
สูญเสียที่มีคาคงที่และการสูญเสียที่เปลี่ยนแปลงตามภาระของมอเตอร ดังนี้
การสูญเสียใน
ขดลวดที่สเตเตอร

การสูญเสียใน
แกนเหล็ก

การสูญเสียใน
ขดลวดที่โรเตอร

การสูญเสียจากการตาน
ของลมและแรงเสียดทาน
การสูญเสียจากสภาวะ
ที่มอเตอรขับภาระ

รูปที่ 2.3 การสูญเสียพลังงานในมอเตอร
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การสูญเสียที่มีคาคงที่
- การสูญเสียที่แกนเหล็ก (Core loss) เกิดจากพลังงานที่ใชในการเปลี่ยนทิศทางของสนามแมเหล็กใน
แกนเหล็ก (Hysteresis loss) รวมทั้งการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy loss) เรียกโดยรวมวา
“คาการสูญเสียขณะที่มอเตอรไมมีภาระ” (No-load loss)
- การสูญเสียจากแรงลมและแรงเสียดทาน (Windage and Friction loss) เกิดจากแรงเสียดทานในตลับ
ลูกปนและแรงตานทานของครีบระบายอากาศที่ตัวมอเตอร
- การสูญเสียที่สเตเตอร (Stator loss) จะอยูในรูปของความรอนที่เกิดจากกระแสไฟฟาที่ไหลผาน
ขดลวดที่มีความตานทานอยูภายใน
- การสูญเสียที่โรเตอร (Rotor loss) อยูในรูปความรอนเชนเดียวกับสเตเตอรแตเกิดที่ขดลวดในโรเตอร
การสูญเสียที่เปลี่ยนแปลงตามภาระการใชงานของมอเตอร
การสูญเสียจากภาระการใชงาน เปนการสูญเสียที่สเตเตอรและโรเตอรจะมีคาการสูญเสียที่เพิ่มขึ้นตาม
ขนาดของภาระ โดยเรียกวา “คาความสูญเสียขณะที่มอเตอรมีภาระ” เกิดจาก
- กระแสไหลวนในแกนเหล็กที่โรเตอรขณะที่มีภาระ
- กระแสไฟฟาที่ไหลในขดลวดที่สเตเตอร
- คาการสูญเสียจากคากระแสฮารมอนิกในตัวนําของโรเตอรขณะที่มีภาระ
- คาสนามแมเหล็กรั่วไหลที่เกิดจากกระแสไฟฟาขณะที่มีภาระ
คาประสิทธิภาพของมอเตอรหาไดดังนี้
746 × แรงมา (เอาตพุต)
× 100
ประสิทธิภาพ (%)
=
วัตต (อินพุต)
= (กําลังเอาตพุต/กําลังอินพุต) × 100
คาประสิทธิภาพอาจเขียนอยูในรูปที่ 2.3 แสดงคากําลังสูญเสียของมอเตอรดวยก็ได ดังสมการ
ประสิทธิภาพ (%)

= (กําลังเอาตพุต/(กําลังเอาตพุต+กําลังสูญเสีย)) × 100

เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดควรจัดการใหมอเตอรขับภาระที่ประมาณ 80-100% ของภาระเต็มที่ (Fullload) หรือคาแรงมา (Horse power) ที่บอกไวในปายชื่อ (Name plate) เปนคาของกําลังเอาตพุต สวนคากําลังที่
นํามาใชจริง คือ คากําลังอินพุต ปริมาณของพลังงานอินพุตที่ใชผลิตแรงมาตามพิกัดนั้น จะแตกตางกันไปสําหรับ
มอเตอรแตละตัว มอเตอรที่มีประสิทธิภาพมากกวาจะตองการกําลังอินพุตนอยเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอรที่มี
ประสิทธิภาพนอยกวาที่ใหเอาตพุตเทากัน
ขอควรระวัง คือ ไมควรใหมอเตอรรับภาระเกินกําลัง (Over load) เพราะจะทําใหประสิทธิภาพต่ําลงและ
ความรอนจะเพิ่มสูงขึ้น
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2.3 สมรรถนะการใชงานและคาตัวประกอบกําลังของมอเตอร
สมรรถนะการใชงาน
ตัวประกอบกําลังไฟฟา

หรือ

กําลังไฟฟาที่วัดได

=

กําลังไฟฟาที่เนมเพลท

กําลังไฟฟาจริง
กําลังไฟฟาปรากฏ

=

cos Φ

=

kW
kVA

kW

=

kVA cos Φ

kVAr

=

kVA sin Φ

ตัวประกอบกําลัง

=

× 100

หรือ

kW tan

กําลังไฟฟาจริง / กําลังไฟฟาปรากฏ

=

P
3×V×I

ตัวอยางที่ 2.1 โรงงานแหงหนึ่งติดตั้งมอเตอรขนาด 22 kW 380 V 50 Hz 43 A ทําหนาที่ขับปมน้ําขณะใชงาน
วัดคาแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา และกําลังไฟฟาไดดังนี้
แรงดันไฟฟาวัดได
378
V
กระแสไฟฟาวัดได
42.73 A
กําลังไฟฟาที่วัดได
21
kW
จงหาคาสมรรถนะและคาตัวประกอบกําลัง
วิธีทํา

สมรรถนะการใชงาน

=
=

ตัวประกอบกําลัง

กําลังไฟฟา ที่วัดได
กําลังไฟฟา ที่เนมเพลท
21

x 100

22

=

95.45 %

=

P

=

3×V×I

= P/S

21x100
3 × 378 × 42.73

=
0.75
หมายเหตุ ตัวประกอบกําลังที่ไดคือตัวประกอบกําลังขณะใชงาน
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2.4 การเปรียบเทียบราคาและคาใชจายในการใชงานของมอเตอร
โดยเฉลี่ยแลวราคาของมอเตอรที่ซื้อจะมีคาประมาณ 1 ถึง 2% ของราคาคาไฟฟาในการใชงานมอเตอร
ตลอดอายุการใชงาน (20 ป) เชน มอเตอรมาตรฐานขนาด 55 kW ราคาประมาณ 90,000 บาท แตทานอาจตองใชเงิน
สูงถึง 13 ลานบาท เพื่อเปนคาไฟฟาตลอดอายุการใชงาน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนชั่วโมงการใชงานตอป โดยมีวิธีการ
คํานวณดังนี้
1. คาพลังงานไฟฟาตลอดป (บาท/ป)

= (kWพิกัด/eff) × %ภาระ × (ชั่วโมงใชงาน/ป) × อัตราคา
พลังงานไฟฟา

2. คาความตองการกําลังไฟฟาตลอดป (บาท/ป) = kWสูงสุดที่วัดในชวง 15 นาทีในรอบเดือน × อัตราคาความ ตองการ
กําลังไฟฟา × 12 เดือน
3. คาไฟฟารวมทั้งหมด (บาท)

= (คาพลังงานไฟฟาตลอดป + คาความตองการกําลังไฟฟา
ตลอดป) × อายุการใชงาน

ตัวอยางที่ 2.2 จากขอมูลตอไปนี้ จงคํานวณคาใชจายในการใชงานมอเตอรตลอดอายุการใชงาน
มอเตอรขนาด
55
kW
(ประสิทธิภาพ 91.5 % เฉลี่ย 80 % ของภาระ)
ราคา
90,000 บาท
ชั่วโมงการใชงาน
4,000 ชั่วโมง/ป
อัตราคาพลังงานไฟฟา
1.7034 บาท/kWh
อัตราคาความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด
256.07 บาท/kW
วิธีทํา
1. คาพลังงานไฟฟาตอป = (kWพิกัด/eff) × %ภาระ × (ชั่วโมงใชงาน/ป) × อัตราคาพลังงานไฟฟา
= (55/0.915)× 0.8 × 4,000 × 1.7034
= 327,649 บาท/ป
2. คาความตองการ
= kWสูงสุดที่วัดในชวง 15 นาทีในรอบเดือน × อัตราคาความตองการกําลังไฟฟา × 12 เดือน
= 55 × 256.07 × 12
= 169,006 บาท/ป
3. คาไฟฟารวมทั้งหมด = (327,649 + 169,006) × 20 ป
= 9,933,100 บาท
4. ราคาของมอเตอร/คาไฟฟารวมทั้งหมด = (90,000/9,933,100) × 100% = 0.90 %
ดังนั้นราคาของมอเตอรจะมีคาเพียง 0.9 % ของคาไฟฟารวมทั้งหมดตลอดอายุการใชงาน
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2.5 การพันขดลวดมอเตอรใหม
มอเตอรเมื่อใชงานไมถูกตองอาจจะทําใหเกิดการไหมได ซึ่งโดยทั่วไปผูประกอบการมักจะนํามอเตอรไป
พันขดลวดใหม แตการพันขดลวดใหมจะทําใหประสิทธิภาพลดลงประมาณ 1-3% จนบางครั้งการซื้อมอเตอรใหม
อาจจะประหยัดกวาการพันใหมเมื่อเปรียบเทียบจากระยะเวลาการใชงานมอเตอร ดังนั้นถามี ความจําเปนตองพัน
ขดลวดมอเตอรใหม ควรพิจารณารานหรือโรงงานที่รับพันขดลวดวามีมาตรฐานดีพอหรือไม ในขณะเดียวกันอาจ
เพิ่มประสิทธิภาพของมอเตอรไดโดยการปรับปรุงวิธีการพัน และแกนเหล็กใหม
ตัวอยางที่ 2.3 โรงงานแหงหนึ่งนํามอเตอรขนาด 22 kW ไปพันขดลวดใหมเสียคาใชจาย 13,000 บาท พบวา
ประสิทธิภาพลดลงเหลือ 84% ขณะที่มอเตอรประสิทธิภาพสูงขนาด 22 kW ประสิทธิภาพ 92% ราคาตัวละ 43,000
บาท จงพิจารณาวาควรเลือกวิธีการพันขดลวดใหมหรือซื้อใหม ถามอเตอรมีภาระเฉลี่ย 80% และอัตราคาไฟฟาเฉลี่ย
2.5 บาท/kWh ใชงานวันละ 16 ชั่วโมง
วิธีทํา
กรณีพันขดลวดใหม
พลังงานที่ใช
= (kWพิกัด/eff) × (ชั่วโมงใชงาน/ป) × %ภาระ
= (22/0.84) × 16 × 365 × 0.8
= 122,362 kWh/ป
กรณีซื้อใหม
พลังงานที่ใช
= (22/0.92) × 16 × 365 × 0.8
= 111,722 kWh/ป
พลังงานที่ประหยัดได = (122,362 - 111,722) × 2.5
= 26,600 บาท/ป
ราคาของมอเตอรที่เพิ่มขึ้น
=
43,000 – 13,000 = 30,000
บาท
ระยะเวลาคืนทุน
= (30,000/26,600)
= 1.12 ป
ดังนั้นการซื้อมอเตอรใหมนาจะเหมาะสมกวา
2.6 การใชมอเตอรที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระ
การใชงานมอเตอรที่มีขนาดพิกัดสูงเกินไปจะทําใหมอเตอรทํางานที่เปอรเซ็นตภาระต่ําๆ ซึ่งเปนสภาวะ
การทํางานที่ไมดี เพราะมอเตอรจะมีประสิทธิภาพและตัวประกอบกําลังต่ําลง เมื่อมองในแงการประหยัดพลังงาน
แลว ควรจะใชงานมอเตอรที่เหมาะสมกับภาระโดยประมาณ 80 - 100 % ของพิกัด ดังนั้นการวัดและตรวจสอบการ
ใชงานมอเตอร จึงมีความจําเปนเพราะขอมูลที่ไดสามารถนํามาวิเคราะหเพื่อปรับเปลี่ยนขนาดของมอเตอรให
เหมาะสมกับงาน
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ตัวอยางที่ 2.4 มอเตอรปมน้ําขนาด 37 kW ประสิทธิภาพที่พิกัด (Full load) 90.5% คาตัวประกอบกําลัง 0.87 ขณะ
ใชงานวัดภาระทางไฟฟาได 9.9 kW ตัวประกอบกําลัง 0.54 ใชงาน 24 ชั่วโมง/วัน โรงงานเปดใชงาน 300 วัน/ป
ราคาคาไฟฟาเฉลี่ย 2.5 บาท/kWh (Core loss ประมาณ 30% ของ Loss ทั้งหมด และCopper loss ประมาณ 70% ของ
Loss ทั้งหมด)
วิธีทํา กอนปรับปรุง
Core loss
= kWพิกัด × ((1/eff)-1) × % Core loss
= 37 × ((1/0.905)-1) × 0.3
= 1.165 kW
Copper loss
= kWพิกัด × ((1/eff)-1)× % Copper loss × (kVAใชงาน / kVAพิกัด)2
= 37 × ((1/0.905)-1)× 0.7 × ((9.9/0.54)/(37/0.87))2
= 0.505 kW
ดังนั้น มีคาความสูญเสียรวม 1.67 kW
หลังการปรับปรุง
เปลี่ยนมอเตอรปมน้ําจาก 37 kW เปน 11 kW ประสิทธิภาพที่พิกัด (full load) 89 % ตัวประกอบ กําลัง 0.84
ตัวประกอบกําลังขณะใชงานมีคาใกลเคียงกับคาตัวประกอบกําลัง (full load) ของมอเตอรตัวใหม 0.84 (Core loss
ประมาณ 30% ของ Loss ทั้งหมด และ Copper loss ประมาณ 70% ของ Loss ทั้งหมด)
= kWพิกัด × ((1/eff)-1) × % Core loss
= 11 × ((1/0.89)-1) × 0.3
= 0.408 kW
Copper loss
= kW พิกัด × ((1/eff)-1)× % Copper loss × (kVAใชงาน/ kVAพิกัด)2
= 11 × ((1/0.89)-1)× 0.7 x ((9.9/0.84)/(11/0.84))2
= 0.77 kW
ดังนั้น มีคาความสูญเสียรวม 1.178 kW
เงินที่ประหยัดได
= (1.67-1.178) kW × 24 (ชั่วโมง/วัน) × 300 (วัน/ป) × 2.5 บาท/kWh
= 8,856 บาท/ป
ผลการประหยัดจะมีคามากขึ้น หากการเปลี่ยนมอเตอรพิจารณามอเตอรประสิทธิภาพสูง แตราคาก็จะสูง
ตามดวยเชนกัน
Core loss

2.7 การหลีกเลีย่ งการเดินมอเตอรตัวเปลาและการใชอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน
เนื่องจากในขณะที่มอเตอรเดินตัวเปลาไมมีภาระ กําลังที่มอเตอรใชจะถูกเปลี่ยนเปนกําลังสูญเสียทั้งหมด
ซึ่งประกอบดวยกําลังสูญเสียในแกนเหล็ก กําลังสูญเสียในขดลวด กําลังสูญเสียเกิดจากแรงเสียดทาน และแรงตาน
ของพัดลมระบายอากาศ ดังนั้นไมควรปลอยใหมอเตอรเดินตัวเปลา และการใชอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระ
การใชงาน (Dynamic motor load control) ก็จะชวยในการประหยัดพลังงาน ในขณะที่มอเตอรเดินตัวเปลาไมมีภาระ
ได
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ตัวอยางที่ 2.5 จากการสํารวจการใชพลังงานในโรงงานแหงหนึ่งพบวามีเครื่องจักรซึ่งใชมอเตอรขนาด 18.7 kW
เปนตัวขับเคลื่อน วัดคากําลังไฟฟาขณะเดินเครื่องตัวเปลา 3.71 kW เวลาในการเดินเครื่องตัวเปลารวมกันเฉลี่ย
3 ชั่วโมง/วัน โรงงานทํางาน 300 วัน/ป คาไฟฟาเฉลี่ย 2.5 บาท/kWh ดังนั้นหากสามารถลดชวงเวลาการเดินเครื่อง
ตัวเปลาได ทําใหสามารถประหยัดคาใชจายเทาใด
วิธีทํา

เงินที่ประหยัดได

= kWใชงาน × ชั่วโมงใชงาน/ป × คาไฟฟาเฉลี่ย
= 3.71 × 3 × 300 × 2.5
= 8,347.5 บาท/ป

ปจจุบันมีอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน (Dynamic motor load control) จะทําหนาที่ ลด
กระแสไฟฟาที่ใชในการสรางสนามแมเหล็กในขณะที่มอเตอรไมมีภาระ ทําใหคาสูญเสียในมอเตอรลดลง ดังนั้น
ระยะเวลาที่มอเตอรไมมีภาระแตยังคงตองเดินมอเตอรไว จึงมีความสําคัญตอผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นเปน
อยางมาก โดยปกติมอเตอรที่จะติดตั้งอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน ควรมีชวงเวลา Unload หรือ
เดินเครื่องตัวเปลาไมต่ํากวา 60% ของระยะการใชงานทั้งหมด จึงจะทําใหผลการประหยัดพลังงานเปนที่นาพอใจ

รูปที่ 2.4 วงจรการทํางานของอุปกรณควบคุมมอเตอรตามภาระการใชงาน
การทํางานของอุปกรณจะประกอบดวยไทรีสเตอรซึ่งทําหนาที่เปนสวิตซอิเล็กทรอนิกสในการตัดตอวงจร
เพื่อปรับเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟาที่จายใหกับมอเตอร อุปกรณจะคํานวณภาระการใชงานจริงของมอเตอรโดยการ
วัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาเพื่อหาคากําลังไฟฟาและคาตัวประกอบกําลัง เมื่อภาระการใชงานลดลง ขนาด
ของกระแสไฟฟาที่ใชในการสรางสนามแมเหล็กเพื่อสรางแรงบิดตามภาระการใชงานจริงสามารถลดลงไดโดยการ
ลดขนาดของแรงดันไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรทําใหกระแสไฟฟารวมที่จายใหมอเตอรลดลง สงผลใหการสูญเสียใน
มอเตอรลดลงดวย
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2.8 การตรวจปรับสายพานใหมีความตึงที่พอเหมาะ
ควรมีการสํารวจและตรวจวัดการใชมอเตอรขับภาระดวยสายพานภายในโรงงานวามีเครื่องจักรที่มีมอเตอร
ขับภาระดวยสายพานแลวมีสภาพหยอนหรือไม โดยปกติการใชมอเตอรขับสายพานนั้นก็จะเกิดการสูญเสียอยู
ระหวาง 2-3 % แตถาสายพานหยอนไปก็จะทําใหเกิดการสูญเสียเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นควรตรวจสอบสายพานเปน
ประจํา โดยพิจารณาจากรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 การตรวจปรับความตึงสายพาน

=

จาก

D

เมื่อ

D
คือ
ระยะความหยอนของสายพานที่เหมาะสม
L
คือ
ระยะความหางของพูเลย
ถาใหระยะความหางของพูเลยยาว 100 ซ.ม. ก็จะไดระยะความหยอนของสายพานที่เหมาะสม
D = 100/100 = 1ซ.ม.
วีธีการตรวจสอบคือใชนิ้วกดลงที่สายพาน ระยะ D จะตองไมควรกวางกวาที่คํานวณได

L / 100

ตัวอยางที่ 2.6 โรงงานใชมอเตอรขนาด 37 kW เปดใชงาน 18 ชั่วโมงตอวัน เปนเวลา 300 วันตอป เมื่อทางโรงงาน
ทําการปรับสายพานใหมีความตึงที่เหมาะสม เปนการชวยลดการใชพลังงานไดเทาใด
พลังงานที่ลดลง = kWพิกัด × (ชั่วโมงใชงาน/ป) × (% ที่ประหยัดได)
= 37 × 18 × 300 × 3 % ที่ประหยัดได
= 5,994 kWh/ป
คาไฟฟาลดลง
= 5,994 (kWh/ป) × 2.5 (บาท/ kWh)
= 14,985 บาท/ป
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2.9 การเลือกใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร (Variable Speed Drive: VSD)
เป น อุ ป กรณ ที่ ใ ช ค วบคุ ม ความเร็ ว รอบมอเตอร ใ ห เ หมาะสมกั บ สภาวะของภาระ เป น อุ ป กรณ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมประเภทตางๆ ทําใหสามารถใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัดพลังงานไดสูง

รูปที่ 2.6 ตัวอยางการใชงานอุปกรณควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร
นอกจากนั้นยังสามารถใชเครื่องควบคุมความเร็วรอบเพื่อปรับเปลี่ยนความถี่และแรงดันไฟฟากระแสสลับ
(Voltage/frequency control: V/f) สําหรับมอเตอรไฟฟาเพื่อควบคุมความเร็วรอบใหสัมพันธกับความตองการภาระ
ของระบบ (Load demand) ไดอีกดวย
ขอดีของการใชอุปกรณควบคุมความเร็วรอบมอเตอร
 สามารถปรับความเร็วรอบมอเตอรได ทําใหเลือกใชความเร็วรอบที่เหมาะสมตามความตองการของ
งานแตละประเภท
 มีการควบคุมความเร็วรอบแบบวงปด (Closed loop control) ทําใหระบบมีการทํางานที่แมนยําและมี
เสถียรภาพอยูตลอดเวลา
 เปนการเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานใหถูกตองตามความตองการ เนื่องจากระบบมีความแมนยํามากขึ้นทํา
ใหชวยลดตนทุนการผลิต
 ชวยลดการสึกหรอของเครื่องจักร และปองกันการสูญเสียจากการทํางานของมอเตอร พัดลมและปม
น้ํา
 ลดการกระชากไฟตอนเริ่มตน ทําใหลดคาความตองการกําลังไฟฟา (Demand) ลงได
 ประหยัดพลังงาน โดยใชพลังงานตามความจําเปนของภาระ
การควบคุมความเร็วของมอเตอรตามความตองการของภาระ
เมื่อกอนนั้นการควบคุมปริมาณการไหลของปมน้ํา พัดลมและโบลวเวอร มักทําโดยใหมอเตอรหมุนดวย
ความเร็วตามปกติแลวควบคุมปริมาณการไหลโดยการใชวาลว (Valve) หรือแดมเปอร (Damper) วิธีนี้ใชอุปกรณ
ราคาถูกแตประสิทธิภาพต่ําจึงตองเสียคาใชจายแพงมาก ดังนั้นในปจจุบันจึงไดเปลี่ยนมาใชวิธีการเปลี่ยนความเร็ว
รอบมอเตอร (Variable speed drive) ในการควบคุมปริมาณการไหลเพื่อประหยัดพลังงาน ดังแสดงในรูปที่ 2.7
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รูปที่ 2.7 วิธีการควบคุมและกําลังไฟฟาที่มอเตอรใช
ตารางที่ 2.1 กฎของปมน้ํา
Function

เปลี่ยนความเร็วรอบ

เปลี่ยนเสนผานศูนยกลาง

อัตราการไหล

⎛N ⎞
Q 2 = Q1 ⎜ 2 ⎟
⎜N ⎟
⎝ 1⎠

หัวน้ํา

⎛N ⎞
h 2 = h 1 ⎜⎜ 2 ⎟⎟
⎝ N1 ⎠

กําลังที่เพลา

⎛N ⎞
L 2 = L1 ⎜ 2 ⎟
⎜N ⎟
⎝ 1⎠

⎛D ⎞
Q 2 = Q1 ⎜ 2 ⎟
⎜D ⎟
⎝ 1⎠
2
⎛ D2 ⎞
h 2 = h1 ⎜ ⎟
⎜D ⎟
⎝ 1⎠
3
⎛ D2 ⎞
L 2 = L1 ⎜ ⎟
⎜D ⎟
⎝ 1⎠

ตารางที่ 2.2 กฎของพัดลม
Function
ความจุอากาศ
ความดันอากาศ
กําลังที่เพลา

2

3

เปลี่ยนความเร็วรอบ
⎛N ⎞
Q 2 = Q1 ⎜ 2 ⎟
⎜N ⎟
⎝ 1⎠
2
⎛ N2 ⎞
P2 = P1 ⎜ ⎟
⎜N ⎟
⎝ 1⎠
3
⎛ N 2 ⎞ ⎛ η1 ⎞
L 2 = L1 ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ N ⎟ ⎝η 2 ⎠
⎝ 1⎠

กําลังไฟฟาขาเขาของปมน้ําและพัดลม : LM =

เปลี่ยนเสนผานศูนยกลาง
⎛D ⎞
Q 2 = Q1 ⎜ 2 ⎟
⎜D ⎟
⎝ 1⎠
2
⎛ D2 ⎞
P2 = P1 ⎜ ⎟
⎜D ⎟
⎝ 1⎠
⎛D ⎞
L 2 = L1 ⎜ 2 ⎟
⎜D ⎟
⎝ 1⎠

3

L2

ηM

สัญลักษณตัวหอย 1 และ 2 แทนกอนและหลังการควบคุมความเร็วรอบและเสนผานศูนยกลางภายนอกของใบพัด
ตามลําดับ
2-12

ตอนที่ 3 บทที่ 2 มอเตอรไฟฟา

ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา

ตัวอยางที่ 2.7 โบลวเวอรถูกควบคุมความเร็วรอบโดยใชอินเวอรเตอรใหลดลงเปน 60% ของความเร็วเต็มพิกัด ถา
ปริมาณอากาศขณะเดินเต็มที่เปน 3,000 m3/min ความดัน 100 Pa กําลังที่เพลา 50 kW (ประสิทธิภาพของโบลว
เวอรเปลี่ยนจาก 80% เปน 72%) จงคํานวณหาความจุอากาศ ความดัน และกําลังที่เพลา เมื่อลดความเร็วรอบลง และ
ถาโรงงานทํางาน 16 ชั่วโมง/วัน 300 วัน/ป จงคํานวณผลการประหยัด โดยคิดที่อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 2.5 บาท/kWh
วิธีทํา จากสมการ
Q2 = Q1(N2/N1)
P2 = P1 (N2/N1)2
L2 = L1(N2/N1)3(η1/η2)
แทนคา
Q2 = 3,000 × 0.6
= 1,800 m3/min
P2 = 100 × (0.6)2
= 36 Pa
L2 = 50 × (0.6)3 × (80/72)
= 12 kW
ผลของการประหยัดพลังงาน (50-12) kW = 38 kW
ดังนั้น โรงงานประหยัดเงินได

= 38 kW × 16 ชั่วโมง/วัน × 300 วัน/ป × 2.5 บาท/kWh
= 456,000 บาท/ป

2.10 วิธีการอนุรักษพลังงานปมน้ําและพัดลมอุตสาหกรรม
เสนโคงลักษณะสมบัติของปมน้ํา (Pump Characteristic curve)
เสนโคงลักษณะสมบัติของปมเปนการแสดงความสัมพันธของปริมาณน้ํากับแรงดันน้ํา โดยการเดินทอทํา
ใหเกิดความตานทานในทอ ซึ่งแปรผกผันกับกําลังสองของความเร็วในการไหล ทําใหกราฟของความตานทานใน
ทออยูในรูปพาราโบลา
จุดทํางานของปมน้ําเมื่อเสนความตานทานของทอเปลีย่ น
อันเนื่องมาจากสนิมและรอยขรุขระในทอที่ใชงานมานานทําใหความตานทานเพิ่มขึ้น เสน Resistance
curve จะเปลี่ยนจาก R ไปเปน R' ดังรูปที่ 2.8 ดังนั้นจุดทํางานจึงเคลื่อนจาก a ไป b ทําใหปริมาณของน้ําที่จายออก
ลดลง ทําใหกราฟของความตานทานภายในทออยูในรูปพาราโบลา
จากรูปที่ 2.9 ถาระดับน้ําในถังเปลี่ยนหรือความดันเปลี่ยน เสนความตานทานในทอ จะเคลื่อนขึ้น ลงขนาน
กับ R1 R2 หรือ R3 และจุดทํางานจะเคลื่อนไปเปน b หรือ c ตามลําดับ ในกรณีที่เฮดจริงเปลี่ยนแปลงบอยเนื่องจาก
การใชน้ํา ตําแหนงของจุดประสิทธิภาพสูงสุดจะพิจารณาจากชวงการเปลี่ยนแปลงและเฮดจริง

2-13

ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา

เฮดของปม

เฮดของปม

ตอนที่ 3 บทที่ 2 มอเตอรไฟฟา

เฮดดานสง

เฮดดานสง

ความตานทานในทอ
ความตานทานในทอ
อัตราการสง

อัตราการสง

รูปที่ 2.8 จุดทํางานเมื่อเสนความตานทานเปลี่ยน

รูปที่ 2.9 จุดทํางานเมื่อเฮดจริงเปลี่ยน

การติดตั้งปมแบบอนุกรมและแบบขนาน
การติดตั้งปมหลายตัวในระบบ เพื่อที่ทําใหระบบมีเฮดสูงขึ้นหรือมีอัตราการไหลสูงขึ้น สามารถทําไดโดยการ
ติดตั้งปมใหมีลักษณะการตอแบบอนุกรมและแบบขนาน ในทางปฏิบัติการตอปมทั้งแบบอนุกรมและแบบขนาน
จะตองติดตั้งวาลวกันไหลกลับ (Check value) เพื่อที่จะปองกันการไหลยอนกลับของของไหล(Black flow) ซึ่งจะ
สงผลใหชิ้นสวนของปมไดรับความเสียหายได และอาจติดตั้งวาลวควบคุมการไหล (Shutoff value) ทางดานทอดูด
และทอปลอยของระบบ เพื่อควบคุมอัตราการไหลของของไหลในระบบ
ปมตัวที่ 1

ปมตัวที่ 1

ปมตัวที่ 2

ปมตัวที่ 2

(ก) การติดตั้งแบบขนาน

(ข) การติดตั้งแบบอนุกรม

รูปที่ 2.10 การติดตั้งปมแบบขนานและแบบอนุกรม
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ทํางานขนาน 3 ตัว

b
ทํางานเครื่องเดียว

ทํางานขนาน 2

เฮดดานสง

a

b”

Qb
Q’b
Q

a’

b’

เฮดของปม

เฮดของปม

เฮดรวมดานสงของปม

H1 H2 H3

2Qb’

3Qb

อัตราการสง

รูปที่ 2.11 ลักษณะการเดินปมแบบขนาน

ความตานทานในทอ
อัตราการสง

รูปที่ 2.12 ลักษณะการเดินปม แบบอนุกรม

การติดตั้งปมแบบขนาน เมื่อปมหลายตัวนํามาใชงานรวมกันแบบขนาน เสนกราฟเฮดของปมทั้งหมดได
จากการรวมจํานวนการจายน้ําของปมแตละตัวดังรูปที่ 2.11 ในกรณีเดินขนานและ เสนความตานทานในทอ
คงที่ จะทําใหไดปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นจาก Q เปน 2Qb’ และ 3Qb ที่มีคาเฮดไมเพิ่มมากนัก จาก H1 เปน H2 และ H3 จุด b”
คือจุดทํางานของปมเดียว จุด a’ คือ จุดทํางานของปม 2 ตัว (เทียบเทากับจุด b’ ของปมเดี่ยว) และจุด a คือ จุดทํางาน
ของปม 3 ตัว (เทียบเทากับจุด b ของปมเดี่ยว) ที่ความตานทานในทอ เดียวกัน
การตอปมน้ําเพื่อเดินอนุกรม จะทําใหเฮดของระบบมีคาสูงขึ้น แตมีอัตราการไหลของของไหลภายใน
ระบบไมเปลี่ยนแปลง เฮดของระบบที่เพิ่มสูงขึ้นสามารถหาไดจากผลรวมของเฮดของปมแตละเครื่อง
แนวทางการประหยัดพลังงานของปมน้ําอุตสาหกรรม
1. เลือกใชชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง การเลือกปมปกติจะเลือกตามปริมาณน้ํา แรงดันน้ําและจุดประสงค
การใชงาน การเลือกใหปมมีประสิทธิภาพสูงที่จุดทํางานเปนสิ่งสําคัญมาก
2. การลดคาแรงดันหัวน้ําของปม การลดคาแรงดันหัวน้ําของปมลง จะทําใหกําลังที่ตองการจากมอเตอร
นอยลงและสามารถประหยัดพลังงานได วิธีการลดคาแรงดันหัวน้ําสามารถทําไดโดย
- พยายามลดตําแหนงงอโคงของทอใหเหลือนอย
- ทอ วาลวและอุปกรณอื่นๆ เลือกใชของที่มีความตานทานนอย
- ทําความสะอาดใบพัด ฟลเตอรและสวนประกอบอื่นๆ ของปมเปนประจํา
- ตรวจตราตําแหนงที่มีการรั่วซึม เชน จากแบริ่งของปมหรือตามทอน้ําแลวทําการซอมใหเรียบรอย
3. การควบคุมปริมาณน้ํา เทาที่ผานมาการควบคุมปริมาณน้ําทําไดโดยการใชวาลวปรับคาใหเหมาะสม
กับภาระ ซึ่งไมไดทําใหกําลังที่มอเตอรลดลง จึงไมมีผลตอการประหยัดพลังงาน แตเมื่อใชวิธีการควบคุมความเร็ว
รอบของปมใหเหมาะกับสภาพของภาระจะทําใหกําลังที่มอเตอรลดลง และมีผลในการประหยัดพลังงานสูง
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ความเสียดทาน , ความดัน

เสนโคงสมรรถนะของพัดลมและโบลวเวอร
เสนความตานทานรวม (Rc)

ความดัน

เสนความตานทาน (Rd)
เสนความตานทาน คงที่ (Rs)

ปริมาณอากาศ หรือ ความเร็ว

รูปที่ 2.13 เสนโคงความดันและความตานทาน

a

ทํางาน
เครื่องเดียว

ไมคงที่

R

b b’
c’

การทํางานแบบขนาน

c
d

ความดัน (%)

ความดัน (%)

เมื่ออากาศไหลผานทอหรืออุปกรณ นั่นคือความดันจากพัดลมตองมากกวาความตานทานของทอหรือ
อุปกรณ จากรูปที่ 2.13 ความตานทานของระบบจะประกอบดวย 2 สวนคือ Rd ซึ่งเปนสัดสวนกับกําลังสองของ
ความเร็วของอากาศ (หรือปริมาตรของอากาศเมื่อเสนผานศูนยกลางคงที่) และ Rs คือความตานที่คงที่โดยไม
คํานึงถึงความเร็วลม อาจกลาวไดวาขึ้นอยูกับ Rd เพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามในกรณีที่อากาศไหลผานถังความดัน
หรือปลอยน้ําจากความสูง เชน Aeration blower แนนอนจะมีความตานทาน Rs ดวย และความตานทานรวม
จะเปน Rc
การติดตั้งพัดลมแบบขนานและแบบอนุกรม
การขนาน
หากตองการปริมาตรอากาศจํานวนมากจะใชโบลวเวอร 2 ตัว หรือมากกวาทํางานขนานกัน
ถา
โบลวเวอร 2 ตัวที่มีการทํางานเหมือนกันมาขนานกันจะมีคุณลักษณะตามเสนโคง a b’ c’ d’ ในรูปที่ 2.14 ซึ่งจะได
ปริมาตรอากาศเปน 2 เทาที่ความดันเดียวกัน เมื่อเทียบกับการใชโบลวเวอรตัวเดียวตามเสนโคง a b c d อยางไรก็ดี
ปริมาตรอากาศจริง c’ ในการเดินโบลวเวอร 2 ตัวขนานกันไมจําเปนจะตองไดเปน 2 เทาของการเดินตัวเดียว c ถา
ความตานทานในระบบมีคาสูงจะมีผลนอยเมื่อเดินแบบขนาน
โบลวเวอร (แบบหลายใบหรือแบบแอ็กเซียลโฟล) เมื่อเดินขนาน เสนโคงคุณลักษณะจะเปนหุบเขาลง
ไปคลายรูปตัว S ในรูปที่2 .15 ปริมาตรของอากาศจะกระเพื่อมในชวงรูปตัว S และการทํางานจะไมคงที่
การทํางานแบบขนาน
ทํางาน
เครื่องเดียว

เสนความตานทาน

d’

ปริมาตรอากาศ (%)

ปริมาตรอากาศ (%)

รูปที่ 2.14 เดินขนาน

รูปที่ 2.15 คุณลักษณะรูป S
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การอนุกรม
เมื่ อ ต อ งการความดั น สู ง ๆ จะใช โ บล ว เวอร ตั้ ง แต 2 ตั ว ขึ้ น ไปที่ ทํ า งานเป น อนุ ก รมกั น ในกรณี
โบลวเวอร 2 ตัวที่มีสมรรถนะการทํางานเหมือนกับเสนโคงแสดงคุณลักษณะเปนไปตามรูปที่2 .16 เสนโคง a’ b’ c’
d จะไดรับความดันเพิ่มเปน 2 เทาในปริมาตรอากาศเหมือนกันกับเสนโคงแสดงคุณลักษณะ a b c d ใน รูปที่ 2.16
ในทางปฏิบัติความดันที่ไดจะไมเปน 2 เทาของโบลวเวอรที่ทํางานตัวเดียว
ในการทํางานที่เปนอนุกรมกัน ระบบความตานทานที่ไมสูงจะมีผลนอยมากในการเดินอนุกรม
ทํางานแบบอนุกรม

R’
Rc

ความดัน (%)

a’

ทํางานแบบอนุกรม

ทํางานเครื่องเดียว

a

b

c’

ความดัน (%)

b’

ทํางานเครื่องเดียว

c

ปริมาตรอากาศ (%)

R
O’’
O’

C
I’

O

ทํางานแบบขนาน

I

Qo’Qo’’ QI Qo
2QI
QI’
ปริมาตรอากาศ (%)

d

รูปที่ 2.16 เดินอนุกรม

Q

รูปที่ 2.17 เปรียบเทียบการเดินพัดลม
แบบขนานและแบบ
จากรูปที่ 2.17 เปนการนําเสนโคงแสดงคุณลักษณะของพัดลมที่ตอแบบอนุกรมและแบบขนานมา
เปรียบเทียบ จุดตัดระหวางเสนความตานทาน R กับเสนโคงแสดงคุณลักษณะ ก็คือจุดทํางาน จุด C คือจุดทํางานที่
เรียกวาเปนจุดวิกฤต ทั้งนี้เพราะเมื่อตอพัดลมแบบอนุกรมหรือแบบขนานแลวจะใหผลเทากัน ดังนั้นหากเสนความ
ตานทานมีคาสูง (อยูทางดานซายของจุด C) ตอแบบอนุกรมจะดีกวาตอแบบขนาน (ให Q มากกวา) ในทางตรงขาม
หากเสนตานทานมีนอย (อยูทางดานขวาของจุด C) ตอแบบขนานจะดีกวา
แนวทางการประหยัดพลังงานของพัดลมอุตสาหกรรม
1. การเลือกเครื่องสงลมที่มีประสิทธิภาพสูง โดยทั่วไปจะเลือกจากปริมาณลม Static pressure และ
จุดมุงหมายของงาน การเลือกพัดลมที่ใหคาประสิทธิภาพสูงโดยการดูจากเสนโคงลักษณะสมบัติ เปนสิ่ง
สําคัญ
2. ลด Static pressure หรือ Total pressure static pressure ของพัดลม เปนผลรวมของความตานทานของ
ทอและแดมเปอร ถาสามารถลด Static pressure ไดก็จะสามารถลดปริมาณลมที่ไมจําเปนลงได ซึ่งมีผลตอ
การประหยัดพลังงาน ในการลด Static pressure นั้นสามารถทําไดดังนี้
- แทนที่จะใชทอแบบความเร็วสูงใหเปลี่ยนมาใชทอแบบความเร็วขนาดกลาง และพยายามลดขอโคงงอ
ใหเหลือนอยที่สุด เพื่อลดความตานทานของทอ
- แดมเปอรและชิ้นสวนประกอบอื่นๆ ใหเลือกใชแบบที่มีความตานทานนอย
- ทําความสะอาดใบพัด ฟลเตอรที่ชองลมดูดและลมเปาออกของพัดลมเปนประจํา
- ตรวจตราการรัว่ ของอากาศตามทอ ถามีใหทําการซอมแซมเสีย
2-17

ตอนที่ 3 บทที่ 2 มอเตอรไฟฟา

ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา

3. ควบคุมปริมาณลม โดยทั่วไปการควบคุมปริมาณลมใหเหมาะสมกับสภาพภาระจะทําโดยใชแดมเปอร ซึ่ง
ไมมีผลทางดานการประหยัดพลังงานเพราะกําลังขาออกของมอเตอรไมไดลดลง เมื่อใชวิธีปรับความเร็ว
รอบของมอเตอรพัดลมแทนทําใหกําลังขาออกของมอเตอรลดลงได จึงมีผลตอการประหยัดพลังงาน
2.11 มอเตอรประสิทธิภาพสูง
ปจจุบันไดมีการผลิตมอเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงออกสูตลาด โดยพยายามผลิตใหมีราคาสูงขึ้นไมมากแตใช
พลังงานไฟฟานอยกวา ทําใหประสิทธิภาพของมอเตอรเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4% หรือสามารถลดการสูญเสียพลังงาน
ไดประมาณ 25-30% นอกจากจะประหยัดพลังงานแลวมอเตอรประสิทธิภาพสูงยังมีขอดีอื่นๆ อีกคือเกิดความรอน
จากการทํางานนอยกวา อายุการใชงานของฉนวนและลูกปนยาวนานขึ้น การสั่นสะเทือน นอยกวา มีเสียงรบกวน
นอย และคาตัวประกอบกําลังดีขึ้น ผูผลิตมอเตอรไดมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบ และการเลือกใช
วัสดุ ในการผลิตที่ดีขึ้น เพิ่มคาประสิทธิภาพใหกับมอเตอร ดังแสดงในรูปที่ 2.18
1. ปรับปรุงคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอรทั่วไปใชเหล็กแผนที่มีองคประกอบของคารบอนต่ํา (Low
carbon laminated steel) สําหรับตัวแกนเหล็กที่สเตเตอรและโรเตอร ซึ่งแกนเหล็กดังกลาวมีคาการสูญเสียทางไฟฟา
เทียบกับน้ําหนักประมาณ 6.6 วัตตตอเหล็ก 1 กิโลกรัม แตมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงใชแผนเหล็กซิลิกอน
คุณภาพสูง (High silicon steel) ซึ่งมีคาความสูญเสียทางไฟฟาลดลงถึงครึ่งหนึ่ง คือ เหลือเพียงประมาณ 3.3 วัตตตอ
เหล็ก 1 กิโลกรัม
2. แผนเหล็กที่มีขนาดบางลง การลดความหนาของแผนเหล็กที่ใชทําแกนเหล็กทั้งใน สเตเตอร และโร
เตอร ชวยลดการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไฟฟาไหลวน ซึ่งเมื่อรวมกับการปรับปรุงฉนวนระหวาง แผนเหล็กแลว
ชวยลดคาการสูญเสียที่เกิดจากกระแสไฟฟาไหลวนไดมากยิ่งขึ้น
3.
เพิ่ ม ปริ ม าณตั ว นํ า มอเตอร รุ น เก า ๆ ใช ล วดทองแดงหรื อ ลวดอะลู มิ เ นี ย มที่ มี ข นาดพอดี กั บ
กระแสไฟฟาสูงสุดที่เกิดจากภาระของมอเตอร แตมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงจะใชขดลวดทองแดงขนาดใหญ
ขึ้นเพื่อลดคาความตานทานในขดลวด โดยขนาดของตัวนําจะใหญกวาประมาณ 35-40 เปอรเซ็นต
4. ปรับปรุงรองสลอต เพื่อรองรับขนาดของขดลวดที่ใหญขึ้น จึงมีการปรับปรุงและออกแบบรองสลอต
ใหม รวมทั้งเพิ่มความยาวของแกนเหล็กที่สเตเตอรดวย ทําใหคาตัวประกอบกําลังดีขึ้น
2. ลดชองวางสเตเตอรและโรเตอร การลดชองวางที่เปนทางเดินของสนามแมเหล็กไฟฟาจะทําให
สนามแมเหล็กไฟฟาจากสเตเตอรที่วิ่งผานไปยังโรเตอรมีคาเพิ่มขึ้น ดังนั้นมอเตอรจะใชพลังงานไฟฟาลดลงเพื่อ
ผลิตแรงบิดเทาเดิม นอกจากนี้การเพิ่มความยาวของแกนเหล็กยังเปนการเพิ่มปริมาณสนามแมเหล็ก เชนเดียวกันกับ
การลดชองวางระหวางโรเตอรกับสเตเตอร
6. ปรับปรุงฉนวนที่โรเตอร รองสลอตที่โรเตอรจะไดรับการตรวจสอบเปนอยางดี และเคลือบดวยฉนวน
ที่สามารถทนความรอนไดสูง จึงชวยลดการสูญเสียจากตัวนําที่ไมเรียบรอยที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตขณะฝงตัว
นําเขาไวในโรเตอร ซึ่งโดยปกติแลวตัวนําที่อยูที่โรเตอรจะถูกออกแบบไวในลักษณะเปนแนวเฉียงกับแนวแกนของ
โรเตอรเพื่อที่จะลดเสียงรบกวนและแรงบิดที่ไมสม่ําเสมอในมอเตอรขนาดเล็ก
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7. ออกแบบพัดลมใหม มอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูงมีอุณหภูมิต่ําขณะทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับ
มอเตอรธรรมดา เปนผลใหลดขนาดของพัดลมที่ใชระบายความรอนลงไปได ซึ่งเปนการลดความสูญเสียจากแรงลม
รวมทั้งลดระดับเสียงของพัดลมในขณะทํางานดวย

ลดช อ งว า งสเตเตอร แ ละโรเตอร ทํ า ให
สนามแม เ หล็ ก ไฟฟ า จาก สเตเตอร ที่
วิ่ง ผ านไปยัง โรเตอร มีค า เพิ่ม ขึ้ น ดั ง นั้ น
มอเตอร จ ะใช พ ลั ง งานไฟฟ า ลดลง
เพื่อผลิตแรงบิดเทาเดิม

ปรับปรุงฉนวนที่โรเตอร รองสลอต ที่
โรเตอรสามารถทนความรอนไดสูง จึง
ชวยลดการสูญเสียจากตัวนํา

ลดความหนาของแผนเหล็กที่ใช
ทํ า แกนเหล็ ก ทั้ ง ในสเตเตอร
และโรเตอร ชวยลดการสูญเสีย
ที่เกิดจากกระแสไหลวน

ลดขนาดของพั ด ลมที่ ใ ช ร ะบาย
ความร อนลงไปได ซึ่ งเปน การลด
การสูญเสียจากแรงลม

ใช ข ดลวดทองแดงขนาดใหญ ขึ้ น
เพื่อลดคาความตานทานในขดลวด
ออกแบบร อ งสล อ ตใหม และเพิ่ ม
ความยาวของแกนเหล็กที่สเตเตอรทํา
ใหคาตัวประกอบกําลังดีขึ้น

ใช แ ผ น เหล็ ก ซิ ลิ ก อนคุ ณ ภาพสู ง ซึ่ ง มี ค า
การสูญเสียทางไฟฟาลดลงถึงครึ่งหนึ่งสําหรับ
ตัวแกนเหล็กที่สเตเตอรและโรเตอร

รูปที่ 2.18 การปรับปรุงสวนตางๆของมอเตอรประสิทธิภาพสูง
ความแตกตางในเรื่องคาพลังงาน
ในปจจุบนั มอเตอรประสิทธิภาพสูงจะมีราคาสูงกวามอเตอรมาตรฐานประมาณ 20% ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้ จะ
กลับคืนมาในรูปของการประหยัดคาพลังงาน จากการที่ประสิทธิภาพของมอเตอรนั้นสูงขึ้น การประหยัดคา
พลังงาน สามารถคํานวณไดดังนี้
คาพลังงานที่ประหยัดได = คาไฟฟาโดยเฉลี่ย × กิโลวัตตชั่วโมงที่ประหยัดได
กิโลวัตตชั่วโมงที่ประหยัด = กิโลวัตตที่ลดลง × ชั่วโมงการทํางานตลอดป

โดย

⎡

100

⎤
⎥
effมอเตอรประสิทธิภาพสูง ⎥⎦
100

กิโลวัตตที่ลดลง

= kWพิกัด × ⎢

eff มอเตอรมาตรฐาน คือ
eff มอเตอรประสิทธิภาพสูง คือ

ประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน
ประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูง

⎢⎣ effมอเตอรมาตรฐาน
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การคํานวณความเปนไปไดในการลงทุนใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง โดยทั่วไปจะใชวิธีที่ เรียกวา “ระยะ
คืนทุนแบบเชิงเดียว” (Simple payback)
ระยะคืนทุนแบบเชิงเดียว =

=
* ใชเมื่อซื้อมอเตอรใหมเทานั้น

ราคาที่เพิมขึ้น *
คาพลังงานที่ประหยัด ได

ราคามอเตอรประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอรมาตรฐาน
คาพลังงานที่ประหยัดได

ตารางที่ 2.3 ประสิทธิภาพมอเตอรมาตรฐานกับมอเตอรประสิทธิภาพสูง
ขนาดพิกัด
(แรงมา)
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
400
500

2 ขั้ว (3,000 รอบ/นาที)
มอเตอร
มอเตอร
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูง
80.0
84.0
82.5
86.5
82.5
87.5
82.5
88.5
82.5
89.5
86.5
89.5
87.5
90.2
87.5
90.2
88.5
91.0
88.5
91.7
90.2
92.4
91.0
92.4
91.7
93.0
91.7
94.1
91.7
94.1
93.0
94.5
93.5
92.0
93.5
92.0
93.5
92.0
93.5
92.0

4ขั้ว (1,500 รอบ/นาที)
มอเตอร
มอเตอร
มาตรฐาน
ประสิทธิภาพสูง
81.5
86.5
82.5
86.5
82.5
88.5
82.5
88.5
86.5
90.2
88.5
90.2
89.5
91.7
89.5
91.7
90.2
92.4
91.0
92.4
91.7
93.0
91.7
93.6
92.4
94.1
92.4
94.1
93.0
94.5
93.6
94.5
93.8
92.0
93.8
92.0
93.8
92.0
94.0
92.4

ที่มา : กระบวนการและเทคนิคการลดคาใชจายพลังงาน” ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย
ประหยัดไดอยางไร
การใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะทําใหเกิดการประหยัดไดอยางไรนั้น มีขอเปรียบเทียบใหเห็นไดชัด ก็
คือคิดที่ตนทุนจากคาพลังงานไฟฟา และตนทุนจากการบํารุงรักษา
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ตนทุนที่เกิดจากคาพลังงานไฟฟา เปนตัวอยางที่ใชกันทั่วไปเมื่อจะแสดงใหเห็นถึงผลดีของอุปกรณไฟฟา
ที่มีประสิทธิภาพสูง และยังสามารถแสดงใหเห็นถึงผลลัพธของอุปกรณไฟฟาที่มีประสิทธิภาพสูงอยางไดผล ตราบ
ใดที่คาไฟฟายังคงเปนสวนประกอบสําคัญของตนทุนที่ใชในการผลิตสินคาตางๆ
ตัวอยางที่ 2.8 หากซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูงมาใชแทนมอเตอรมาตรฐาน ถาขนาดของมอเตอรที่ตองใชนั้น
เทากับ 45 กิโลวัตต เราจะประหยัดคาพลังงานไดเทาไหร และระยะคืนทุนแบบเชิงเดียวจะมีคาเทาใด
ขอมูล :
ขนาดมอเตอร
45
kW
คาประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน
91.5% (ที่ 75% ของภาระเต็มกําลัง)
คาประสิทธิภาพของมอเตอรประสิทธิภาพสูง
93.9% (ที่ 75% ของภาระเต็มกําลัง)
ราคาที่สูงกวาของมอเตอรประสิทธิภาพสูง
10,000 บาท
ชั่วโมงการใชงาน
2,000 ชั่วโมงตอป
คาไฟฟาโดยเฉลี่ย
2.5
บาท/kWh
45 × ((100/91.5) - (100/93.9)) × 0.75
0.95 kW
กิโลวัตตที่ประหยัดได
0.95 × 2,000
1,900 kWh/ป
คาพลังงานที่ประหยัดได
1,900 × 2.5
4,750 บาท/ป
คาพลังงานที่ประหยัดไดตลอดอายุการใชงาน
= 95,000 บาทในเวลา 20 ป
ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว
= (10,000 บาท/4,750 บาท)
= 2.11 ป

วิธีทํา กิโลวัตตที่ลดลง

=
=
=
=
=
=

ตัวอยางที่ 2.9 พิจารณาถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1% เชนจาก 94% เปน 95% ของมอเตอรขนาด 500 แรงมา ทํางาน
ที่ 80% ของพิกัดกําลังจะทําใหมอเตอรใชกําลังไฟฟาลดลงเทาใด (โดยกําหนดให 1 แรงมา เทากับ 746 W)
วิธีทํา
กําลังไฟฟาที่มอเตอรประสิทธิภาพ 94% ตองการ

= 0.746 × 500 ×

กําลังไฟฟาที่มอเตอรประสิทธิภาพ 95% ตองการ

= 0.746 × 500 ×
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0.8
0.94
0.8
0.95
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ดังนั้นมอเตอรไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ 95% จะกินกําลังไฟฟานอยกวามอเตอรไฟฟาที่มีประสิทธิภาพ 94%
เปนจํานวนเทากับ 317.45 - 314.11 = 3.34 kW
ถามอเตอรทํางานในลักษณะที่ตอเนื่องทุกวันๆละ 24 ชั่วโมง ตลอดปประมาณ 8,760 ชั่วโมง ก็จะทําให
ประหยัดคาไฟฟาไดจํานวนมาก แตถามอเตอรทํางานในลักษณะที่ตอเนื่องเปนชวงๆ ซึ่งชั่วโมง การทํางานจะลดลง
เชน ประมาณ 6,000 ชั่วโมงใน 1 ป ผลการประหยัดก็จะลดลงตามระยะเวลาการใชงานและคิดอัตราคาไฟฟาเฉลี่ยที่
2.5 บาท/kWh ก็จะสามารถประหยัดคาไฟฟาไดจากคาประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น 1 % เทากับ 3.34 × 6,000 × 2.5 =
50,100 บาท/ป ซึ่งในการใชงานจริงๆ นั้น นอกจากคาพลังงานไฟฟา ที่ผูประกอบการตองชําระแลวยังตองชําระคา
ความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด (Peak Demand) ใหกับทางการไฟฟาดวย ดังนั้นคาไฟฟาที่ประหยัดไดจะมีคา
มากกวาตัวเลขที่คํานวณได
ตัวอยางที่ 2.10 จากการสํารวจพบวาโรงงานแหงหนึ่งมีการใชมอเตอรขนาด 55 kW แตถาเปลี่ยนมาใชมอเตอร
ประสิทธิภาพสูง อยากทราบวาผลการประหยัดที่ไดจะมีเทาไร
ขอมูล :
ขนาดพิกัดมอเตอร
55
kW
ประสิทธิภาพมอเตอรมาตรฐาน
91.5% เฉลี่ย 80% ของภาระ
ประสิทธิภาพมอเตอรประสิทธิภาพสูง
94.5% เฉลี่ย 80% ของภาระ
ชั่วโมงใชงานตอป
6,000 ชั่วโมง/ป
การคํานวณ :
กิโลวัตตชั่วโมงที่ประหยัดได
= 55 × 0.8 × ((100/91.5) – (100/94.5)) × 6,000
= 9,161 kWh/ป
คาพลังงานไฟฟาที่ประหยัดได
= 9,161 × 2.5
= 22,902.5 บาท/ป
ตัวอยางที่ 2.11 จากขอมูลในตัวอยางที่ 2.10 คํานวณหาระยะเวลาที่คืนทุนอยางงาย
คาพลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดตอป
= 22,902.5 บาท/ป
ราคามอเตอร ขนาด 55 kW
มอเตอรมาตรฐานทั่วไป
= 90,000 บาท
มอเตอรประสิทธิภาพสูง
= 135,000 บาท
ราคาซื้อมอเตอรที่เพิ่มขึ้น
= 135,000 - 90,000 บาท
= 45,000 บาท
ระยะเวลาที่คืนทุนอยางงาย
= (45,000 บาท/22,902.5 บาท/ป)
= 1.96
ป
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ตนทุนดานการบํารุงรักษา
โดยทั่วไปความเสียหายของมอเตอรที่เกิดขึ้นมีสาเหตุมาจากตลับลูกปนอันเนื่องมาจากมีอายุ การใชงาน
มากเกินไป มีการหลอลื่นไมดี และมีฝุนผงเขาไปในตลับลูกปน ตลอดจนการติดตั้งที่ไมถูกตอง แมวาปจจุบันจะมี
เครื่องมือที่ใชตรวจสอบ วิเคราะหและทํานายสภาพของตลับลูกปน เพื่อบํารุงรักษากอนที่มอเตอรจะเกิดความ
เสียหายอยางรุนแรง แตการใชอุปกรณเหลานั้นไมใชการแกปญหาที่ตนเหตุของความเสียหาย
ความเสีย หายที่ เกิด ขึ้นกับตลับ ลูกปน ไม ไดเกิ ดจากการขาดการบํ ารุง รักษาเพียงเทา นั้น อุณหภู มิของ
มอเตอรในขณะทํางานเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหอายุการใชงานของตลับลูกปนลดลง อุณหภูมิของมอเตอรในขณะ
ทํางาน เปนผลจากอุณหภูมิภายนอกและอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในตัวมอเตอรเอง ซึ่งโดยปกติแลวจะไมคอยมีการ
ควบคุมอุณหภูมิภายนอกของมอเตอรกันเทาไรนัก แตการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง จะชวยลดการเพิ่มและสะสม
ของอุณหภูมิไดดี เมื่อเทียบกับมอเตอรมาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้มอเตอรประสิทธิภาพสูงยังใชตลับลูกปนที่มี
คุณภาพสูงอีกดวย ดังนั้นมอเตอรประสิทธิภาพสูงจะมีคาใชจายในการบํารุงรักษาต่ําเนื่องจากมีอายุการใชงานที่
ยาวนานกวาและ ประสิทธิภาพการใชงานก็นานกวา
ถึงแมวาตลับลูกปนจะเปนสาเหตุหลักของความเสียหายของมอเตอร แตองคประกอบอื่นๆ เชน ความ
เสียหายทางกล (Mechanical damage) สภาพแวดลอมที่มอเตอรติดตั้งอยู และการติดตั้งที่ไมถูกตอง เชน เพลาที่ขับ
ภาระไมไดศูนย (Alignment) สิ่งเหลานี้ก็เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมอเตอรเสียหายไดเชนกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงอายุ
การใชงานของมอเตอรจึงตองนําตัวแปรอื่นๆ มาวิเคราะหดวย
การพิจารณาใชมอเตอรไฟฟาประสิทธิภาพสูง
(1) พิจารณาเลือกซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูงอยางไร
การเลือกซื้อหรือเปลี่ยนมอเตอรใหมใหเปนมอเตอรประสิทธิภาพสูง ควรพิจารณาเมื่อเครื่องที่ใชอยูเดิม
ชํารุด ซึ่งพิจารณาไดดังนี้
• หากมอเตอรที่มีอาการเสีย มีขนาดต่ํากวา 10 kW ใหเปลี่ยนไดเลย
• หากมอเตอรที่มีอาการเสีย มีขนาดมากกวา 10 kW สามารถไปพันขดลวดไดใหมประมาณ 1-2 ครั้ง
เพราะหากเกินกวานี้ราคาคาซอมจะสูงกวาการซื้อเครื่องใหม
• ใหเลือกเปลี่ยนจากมอเตอรที่มีขนาดเล็กและมีชั่วโมงการทํางานสูง
• มอเตอรที่มีอายุการใชงานเกินกวา 15 ป ใหเปลี่ยนไดทันที
(2) เมื่อไรจึงจะใชมอเตอรประสิทธิภาพสูง
ควรพิจารณาการใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงในสถานการณดังตอไปนี้
• ควรซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูงสําหรับโรงงานใหม
เมื่อมีการซื้อมอเตอรใหมมักจะมีคาใชจายที่เพิ่มขึ้น (ซึ่งเรียกวา Price Premium : ราคามอเตอร
ประสิทธิภาพสูง - ราคามอเตอรมาตรฐาน) ถึงแมวาจะมีคาใชจายดังกลาวเพิ่มเติม แตการใช
มอเตอรประสิทธิภาพสูงยังคงเปนที่นาสนใจในการลงทุน
• ควรซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนการนํามอเตอรมาตรฐานมาพันขดลวดใหม
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-

มอเตอรที่นํามาพันขดลวดใหม (สวนใหญจะเปนมอเตอรขนาดใหญกวา10 kW)ประสิทธิภาพจะ
ลดลงถึง 2%
- ในกรณีนี้ ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งหมดจะเทากับผลรวมของประสิทธิภาพที่ลดลงเนื่องจากการพัน
ขดลวดใหม (มากถึง 2%) กับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจากประสิทธิภาพของมอเตอรมาตรฐาน
- สําหรับกรณีนี้ ราคาที่สูงขึ้นคือราคาของมอเตอรประสิทธิภาพสูงลบดวยคาพันขดลวดใหม
• ควรซื้อมอเตอรประสิทธิภาพสูง เพื่อนํามาใชเปนมอเตอรสํารอง
- เมื่อจําเปนตองซื้อมอเตอรสําหรับเปนมอเตอรสํารองเพื่อใชแทนมอเตอรที่ไหมจะเปนโอกาสที่
เหมาะสมและเปนการคุมคาที่จะเปลี่ยนมาใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรมาตรฐาน
ในแตละกรณีที่กลาวมาขางตน ควรมีการคํานวณระยะคืนทุนเชิงเดียว เพื่อชวยในการตัดสินใจวาสมควร
ติดตั้งมอเตอรประสิทธิภาพสูงหรือไม
2.12 การบํารุงรักษามอเตอร
การดูแลมอเตอรในขณะที่มอเตอรยังอยูในสภาพใชงานไดจะมี 2 แนวทาง ดังนี้
1) Preventive Maintenance (PM) หรือการบํารุงรักษาเชิงปองกัน ลักษณะนี้จะมีการตั้งเวลาชั่วโมงการทํางาน
และแตละคาของชั่วโมงจะมีลักษณะการเขาทํา PM เชน ตารางขางลางนี้
ตารางที่ 2.4 เปนการปองกันมอเตอรจากการเกิดปญหาไดในระดับหนึ่งเทานั้น แตก็ยังมีผลเสียที่อาจเกิดขึ้น
โดยทั่วไป เชน
- แปรงถานอาจจะแตกหักกอน 2,000 ชั่วโมง ทําใหเกิดการหยุดมอเตอรกอน 2,000 ชั่วโมง โดยไมได
วางแผนลวงหนา
- แปรงถานยังคงใชงานไดดี และยังมีความยาวที่ยังใชงานได แตตองถูกเปลี่ยนทิ้งที่ 2,000 ชั่วโมง เมื่อ
ถึงกําหนดเวลา
- แบริ่งอาจจะเสียหายกอน 10,000 ชั่วโมง
ตารางที่ 2.4 ตัวอยางการตั้งชั่วโมงทํางานและลักษณะการทํางาน PM
ชั่วโมงการทํางาน
ลักษณะการทํางาน PM
- ทุก 1,000
- อัดจารบี 40 gm
- ทุก 2,000
- เปลี่ยนแปรงถาน
- ทุก 10,000
- เปลี่ยน Bearing
- ทุก 20,000
- ถอด ลางทําความสะอาดและอาบวานิช
ใหม
จะเห็นไดวาลักษณะการบํารุงรักษาเชิงปองกันไวกอนยังมีผลเสียเดนชัด 2 ประการ คือ
เวลาหยุดมอเตอร (Shutdown) โดยไมจําเปนหรือไมไดวางแผนไวกอน ในกรณีที่เวลาการทํา PM ยังมา
ไมถึง
เสียอะไหล (Spare parts) โดยไมจําเปนในกรณีที่เวลาการทํา PM มาถึง
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2) Predictive maintenance หรือการบํารุงรักษาเชิงพยากรณ ซึ่งจะทําโดยการตั้งชั่วโมงการทํางาน
เพื่อเขาตรวจเช็ค และจากผลการตรวจเช็คนี้จะนําไปวิเคราะหดูแนวโนมของปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อหาทาง
ปองกันความเสียหาย หรือเวลาหยุดของมอเตอร สรุปคือมี 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดชั่วโมงทํางานเขาตรวจเช็ค เชน
ชั่วโมงการทํางาน
500
100

ลักษณะเขาตรวจเช็ค
- อุณหภูมิแบริ่ง และ Frame มอเตอร
- ความสั่นสะเทือน (Vibration)

ขั้นตอนที่ 2 นําขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มาเก็บขอมูล และวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบแนวโนม และเทียบกับคา
มาตรฐาน เชน
หัวขอวิเคราะห
- อุณหภูมิแบริ่งของมอเตอร A ดาน Drive
- อุณหภูมิแบริ่งของมอเตอร B

500
60
60

ชั่วโมงการทํางาน
1,000 1,500 2,000
65
68
71
61
60
60

จะเห็นวาแนวโนมของอุณหภูมิแบริ่งดาน Drive ของมอเตอร A จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่อุณหภูมิแบริ่ง
ดาน Drive ของมอเตอร B ยังคงที่อยู นั่นคือ ควรจะมีการหาสาเหตุการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของมอเตอร A วา
เนื่องมาจากอะไร แลววางแผนหยุดและทําการแกไข ซึ่งในลักษณะการหยุดนี้ จะเกิดกอนที่มอเตอรจะเกิดความ
เสียหายมาก และเปนลักษณะที่มีการวางแผนไวกอน นั่นคือจะเกิดการสูญเสียนอยที่สุด
ควรมีการตรวจเช็คมอเตอรอยางสม่ําเสมอพรอมกับการทํา PM พื้นฐาน (เชน การอัดจารบี) ซึ่งเรียก
ลักษณะดังกลาวนี้รวมๆ วา Predictive maintenance ลักษณะการ PM แบบ Predictive นี้ชวยใหทราบประวัติของ
มอเตอร แนวโนมของปญหาที่จะเกิดขึ้น และการวางแผนแกไขระยะยาว รวมทั้งการประหยัดดานทุนของอะไหล
และหยุดมอเตอรโดยไมจําเปน
ขั้นตอนการบํารุงรักษา
1) ทํา Check list ของจุดที่ควรทําการเช็คและกําหนดชั่วโมงการเขาตรวจเช็ค
2) เขาตรวจเช็คตามชั่วโมงที่กําหนด
3) วิเคราะหดูแนวโนมของขอมูล
4) ทําการแกไขมอเตอรที่มีแนวโนมทํางานบางอยางไมได เชน อุณหภูมิสูงขึ้น แลวทําการตรวจเช็คอีกครั้ง
1. ขณะมอเตอรยังใชงานอยู
- ควรเติมจารบีกรณีครบรอบหรือแบริ่งมีเสียงดัง
- ตรวจดูการระบายความรอน มีอะไรขวางทางลมหรือการระบายอากาศหรือไม
2. ข ณะมอเตอรหยุดนิ่ง
- กรณีไมมีความเสียหายใหทําการขันจุดตอของไฟฟา และสภาพทั่วไปของเครื่องจักร
- กรณีเสียหายตองถอดมอเตอรมาทําการเปดตรวจเช็คจุดตาง ๆ
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3. การพิจารณาดูคาจากการตรวจเช็คตางๆ บางครั้งสามารถเปรียบเทียบกับคามาตรฐานได เชน คา
ความสั่นสะเทือน (Vibration) ถาหากมีคาสูงกวามาตรฐานอาจจะตองมีการหยุดเครื่องจักร เพื่อตรวจเช็คละเอียดอีก
ครั้งวามีสาเหตุมาจากอะไร โดยสาเหตุของความสั่นสะเทือนอาจจะเนื่องมาจาก
- การตั้งศูนย (Alignment) ไมดี
- โรเตอรของมอเตอรเกิดไมสมดุล (Unbalance)
- เฟรมของมอเตอรบิดเสียรูป
- แทงโรเตอรบาร (กรณีมอเตอรกระรอก) เกิดการแตกหัก
- ขามอเตอรไมไดระดับ (Soft foot)
4. ในกรณีที่มอเตอรสกปรกมาก และตองการลางสิ่งสกปรกออก ควรจะทําการถอด แยกชิ้นสวน
มอเตอรกอน แลวแยกลางเปนชิ้นสวน เชน Stator, Rotor อื่นๆ โดยการลาง อาจจะใชน้ําสะอาด สารละลายซึ่งไมกัด
กรอนจําพวก Solvent ตางๆ แลวนําชิ้นสวนเหลานั้นมาอบใหแหงสนิทกอนจะทําการประกอบใหม
หมายเหตุ หลังจากอบแหงแลวอาจนํา Stator หรือ Rotor ที่มีขดลวดมาทําการจุมวานิช เพื่อปดจุดแตก (Crack) ของ
ฉนวน ซึ่งเปนการยืดอายุของฉนวน
2.13 สรุปแนวทางการอนุรักษพลังงานมอเตอรไฟฟา
มอเตอรเปนอุปกรณไฟฟาที่ใชพลังงานไฟฟามาก การใชมอเตอรใหประหยัดพลังงานไฟฟามีขอปฏิบัติ
ดังนี้
• เลือกขนาดของมอเตอรใหเหมาะสมกับงานนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาคาตัวประกอบกําลังไฟฟาบริเวณนั้นมี
คาต่ํา ขนาดของมอเตอรตองเหมาะกับภาระจึงจะทําใหการสูญเสียที่เกิดขึ้น โดยไมจําเปนนั้นลดนอยลง
• เลือกประสิทธิภาพของมอเตอรใหเหมาะสมกับสภาวะการดําเนินงานซึ่งควรอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะห
การลงทุนโดยพิจารณาถึงราคาซื้อ ชั่วโมงการทํางาน ประสิทธิภาพของมอเตอรและคาไฟฟา
• ปดมอเตอรทุกครั้งเมื่อไมมีการใช เนื่องจากการเดินเครื่องทิ้งไวโดยไมมีภาระงานจะใชพลังงานประมาณ 1020% ของพลังงานที่ใชขณะที่มอเตอรทํางานที่ภาระเต็มกําลัง
• ควรมีการตรวจสอบการใชงานมอเตอรเพื่อพิจารณาใชตัวควบคุมความเร็วของมอเตอร
• ควรมีการตรวจสอบดูวามีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติของทั้งมอเตอรและระบบจายไฟฟาหรือไม เนื่องจากความรอน
ที่เกิดขึ้น จะแสดงถึงการสูญเสียกําลังของมอเตอรและทําใหประสิทธิภาพลดลง
• ควรใชการขับเคลื่อนโดยตรงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางออม (เชน ขับเคลื่อนดวยสายพาน) จะ
เกิดการสูญเสียพลังงานเปนจํานวนมาก
• ถาแรงดันไฟฟาของมอเตอร 3 เฟสไมสมดุลย อาจมีการสูญเสียพลังงานจํานวนมากได จึงควรมีการตรวจสอบ
ความสมดุลยของแรงดันไฟฟาเปนประจํา
• เลือกใชมอเตอรประสิทธิภาพสูงแทนมอเตอรแบบมาตรฐานเมื่อเปลี่ยนมอเตอรใหม
• หลีกเลี่ยงการเริ่มเดินเครื่องและกลับทิศทางการหมุนของมอเตอรขนาดใหญในชวงเวลาที่มีความตองการ
กําลังไฟฟาสูงสุด
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• ปรับปรุงและบํารุงรักษาระบบทางกลของมอเตอรอยูเสมอ เชน ตรวจสอบความตึงของสายพาน อัดจาระบีและ
หยอดน้ํามันหลอลื่นตามกําหนด เพื่อลดกําลังสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานหรือความฝด
• ควรติดตั้งมอเตอรในบริเวณที่มีอากาศถายเทไดดี เพราะการใชงานมอเตอรในที่ๆ มีอุณหภูมิสูง จะทําใหกําลัง
สูญเสียของมอเตอรเพิ่มขึ้น เนื่องจากความรอนของขดลวดมีคาเพิ่มขึ้น
• ตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่จายใหมอเตอร ถาหากแรงดันไฟฟาสูงเกินกวาพิกัดที่บอกไวบนปายเครื่อง จะทําให
เกิดกําลังสูญเสียในแกนเหล็กมากขึ้นกวาพิกัด ทําใหสมรรถนะการทํางานของมอเตอรเปลี่ยนไปและมีผลตอ
อายุการใชงานมอเตอร
• การใชงานมอเตอรอยางถูกตอง จะใชพลังงานไฟฟาลดลงทําใหตนทุนลดลง ชวยเพิ่มศักยภาพ การแขงขันทาง
การตลาดได ทําใหเกิดความมั่นคงแกอุตสาหกรรมมากขึ้น และสิ่งสําคัญนอกเหนือจากนี้ก็คือ เปนการชวย
ประหยัดพลังงานโดยรวมของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย
2.14 กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จงอธิบายหลักการทํางานเบื้องตน ของมอเตอรไฟฟามาพอสังเขป
อธิบายความสัมพันธของประสิทธิภาพจากการใชงานมอเตอรกับคาความสูญเสียในมอเตอรมาพอสังเขป
อธิบายผลที่เกิดขึ้นจากการนํามอเตอรไปพันขดลวดใหม
จงบอกแนวทางการอนุรักษพลังงานมอเตอรไฟฟา อยางนอย 5 แนวทาง
จงอธิบายความแตกตางของมอเตอรไฟฟามาตรฐานกับมอเตอรประสิทธิภาพสูง
จงบอกขอพิจารณาที่จะนํามอเตอรประสิทธิภาพสูงมาใชงาน อยางนอย 5 ขอ
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. มีนาคม, 2548
[12] ศูนยอนุรักษพลังงานแหงประเทศไทย. รางตําราฝกอบรมการอนุรักษพลังงานภาคปฏิบัติ (Mini Plant) ดาน
ไฟฟา. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, กระทรวงพลังงาน. มีนาคม, 2548
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 มอเตอรไฟฟา

ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา

ภาคผนวก
ตารางที่ 2.5 การตรวจวัดการใชพลังงานของมอเตอร

เครื่องจักร

ชนิดมอเตอร
(AC/DC)

ชั่วโมง
ใชงาน
ตอวัน

ขนาด
มอเตอร
(kW)

พิกัดมอเตอร (คาจากเนมเพนท)
แรงดันไฟฟา กระแสไฟฟา
คาตัว
(V)
(A)
ประกอบกําลัง
(PF)

ผลจากการตรวจวัด
กระแสไฟฟา (A)
เครื่องจักร

เครื่องจักร

แรงดันไฟฟา
(V)

กําลังไฟฟา
(kW)

การปรับปรุงแกไข
ไมรับปรุง

คาตัว
ประกอบกําลัง
(PF)

วิธีปรับปรุง

ปรับปรุง
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สมรรถนะ
(%)

กําลังไฟฟาหลัง
ปรับปรุง

ตอนที่ 3 บทที่ 2 มอเตอรไฟฟา

คาตัวประกอบกําลัง

ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา

=

สมรรถนะการใชงาน =

P
3×V×I
กําลังไฟฟาที่วัดได
กําลังไฟฟาที่เนมเพรท

×100

ตารางที่ 2.6 การบันทึกขอมูลการใชงานปมน้ํา

หมาย ตําแหน
เลข งติดตั้ง

ขนาด
มอเตอร
(kW)

กระแสไฟฟา
ความดัน
(A)
(Psig)
การทํางาน
เฟ
แรงดันไฟ
หยุ
ส เฟส เฟส
ฟา
หนา หลัง เริ่ม
ด
R S T
(V)
ปม ปม
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หมาย
เหตุ

ตอนที่ 3 บทที่ 2 มอเตอรไฟฟา

ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา

ตารางที่ 2.7 การบํารุงรักษาปมน้ําประเภทแรงเหวี่ยงชนิดเพลานอนในแนวราบ
การบํารุงรักษาปมน้ํา

ประจําวัน

6 เดือน

1 ป

วันที่……….เดือน………………….ป...............................
ยี่หอเครื่องปมน้ํา...............................รุน..................หมายเลขเครื่อง............................................................
ชื่อผูทําการบํารุงรักษา..............................................ชื่อหัวหนาผูควบคุม...............................................

การซอมบํารุงรักษา

1.
2.
3.
4.
2.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
2.

ผลการซอมบํารุงรักษาและ
แกไข
หมายเหตุ
ปรับปรุง
ใชงานไดตามปกติ /สาเหตุ

ตรวจสอบทุกวัน
อุณหภูมิของรองลื่น
ความดันทางทอดูดและทอจาย
การรั่วจากกันรั่ว
การหลอลืน่ กันรั่ว
ภาระ (Load) ของเครื่องปม น้ํา
ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน
ระดับน้ํามันหลอลื่นที่มาหลอเลี้ยงรองลืน่
ตรวจสอบทุก 6 เดือน
การไดศูนยระหวางปมน้ํากับตนกําลัง
การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองลื่น
ตรวจสอบทุก 1 ป
การรั่วตามเพลาและการซอมบํารุงกันรัว่
การสึกของปลอกเพลา
ชองวางระหวางใบพัดและแหวนกันสึก
ทดสอบและปรับแกเกจวัดตางๆ ที่ใชวัดน้ําและ
กระแสไฟฟา
เปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นและไขที่รองลื่น
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ตอนที่ 3 บทที่ 2 มอเตอรไฟฟา

ตําราฝกอบรมผูรับผิดชอบดานพลังงาน(ผชพ) ดานไฟฟา

ตารางที่ 2.8 ตัวอยางราคากลางมอเตอรประสิทธิภาพสูง
ขนาด

ราคา (บาท) (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ราคา (บาท) (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %)

มอเตอร
Motor

Price (Baht) @ 38 B/$
2 โพล
4 โพล
6 โพล

Price (Baht) @ 38 B/$
2 โพล
4 โพล
6 โพล

kW
0.75
1.1
1.5

2 poles
7,800
8,900

4 poles
7,800
8,900

6 poles
9,000
12,000
14,000

2 poles
8,346
9,523

4 poles
8,346
9,523

6 poles
9,630
12,840
14,980

2.2
3.7
2.5

11,700
13,700
19,600

10,500
13,500
17,800

16,900
20,000
29,500

12,519
14,659
20,972

11,235
14,445
19,046

18,083
21,400
31,565

7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110

22,500
32,500
35,000
43,000
46,500
65,000
71,500
82,900
94,500
142,700
156,700
200,000

20,000
29,600
34,800
42,900
47,500
61,800
62,900
74,000
82,700
153,600
168,000
199,000

37,900
40,500
46,600
60,000
65,700
81,500
89,000
144,500
157,000
206,000
249,000
281,000

24,075
34,775
37,450
46,010
49,755
69,550
76,505
88,703
101,115
152,689
167,669
214,000

21,400
31,672
37,236
45,903
50,825
66,126
67,303
79,180
88,489
164,352
179,760
212,930

40,553
43,335
49,862
64,200
70,299
87,205
95,230
154,615
167,990
220,420
266,430
300,670
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