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บทที่ 4
การอนุรักษ์ พลังงานสํ าหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า
(Energy Conservation for Motor)
ความสํ าคัญของเนื้อหาวิชา
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ข้ ึ นอยู่กบั ค่าของการสู ญเสี ยที่ เกิดขึ้ นในตัวมอเตอร์ มอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งจะ
ต้องการกําลังไฟฟ้ าป้ อนเข้าน้อยกว่า เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่าที่ ให้กาํ ลังงานขาออก
เท่ากัน หลายปี ที่ผ่านมาทางผูผ้ ลิตมอเตอร์ ได้วิจยั และพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งออกสู่ ตลาด
สามารถลดการสู ญเสี ยพลังงานได้ประมาณ 25-30% ของการสู ญเสี ยเดิม นอกจากประหยัดพลังงานแล้วมอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสู งยังมีขอ้ ดี อื่นๆ อีกคื อ เกิ ดความร้อนจากการทํางานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวน และ
ลูกปื นยาวนานขึ้น การสัน่ สะเทือนน้อยกว่า มีเสี ยงรบกวนน้อย และค่าเพาเวอร์ แฟกเตอร์ดีข้ ึน การติดตั้งเครื่ อง
ควบคุ มความเร็ วรอบในเครื่ องปั๊ มนํ้า พัดลม เครื่ องอัดอากาศ (Air compressor) เป็ นที่ ยอมรั บมานานแล้วว่า
สามารถประหยัดพลังงานได้มาก การลดความเร็ วรอบของปั๊ มนํ้าลง 50 % จะทําให้อตั ราการไหลลดลง 50 %
ในขณะที่ ความดันลดลง 75 % และแรงม้าของต้นกําลัง (Break Horsepower, BHp) ลดลงมากถึง 87.5 % ตาม
ทฤษฎีของ Affinity Laws
วัตถุประสงค์
1. บอกชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ประเภทต่างๆได้
2. อธิ บายเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าได้
3. บอกความแตกต่างของมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งกับมอเตอร์มาตรฐานทัว่ ไปได้
4. เลือกใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งและอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานได้
5. บอกแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานในมอเตอร์ได้
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4.1 บทนํา
มอเตอร์ ไฟฟ้ า (Motor) หมายถึง เครื่ องกลไฟฟ้ าชนิ ดหนึ่ งที่ เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ ามาเป็ นพลังงานกล มอเตอร์
ไฟฟ้าเป็ นอุปกรณ์ตน้ กําลังและเป็ นอุปกรณ์ควบคุมเครื่ องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในระบบต่างๆในโรงงานและอาคาร
4.2 ชนิดและหลักการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถแบ่งตามประเภทของกระแสไฟฟ้าได้ 2 ชนิดคือ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (Direct
Current Motor) และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating Current Motor)
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงหรื อเรี ยกว่า ดี.ซี มอเตอร์ อาจแบ่งออกเป็ น 3 ชนิด ได้แก่
• มอเตอร์แบบอนุกรมหรื อเรี ยกว่า ซี รีส์มอเตอร์ (Series Motor)
• มอเตอร์แบบขนานหรื อเรี ยกว่า ชันท์มอเตอร์ (Shunt Motor)
• มอเตอร์ไฟฟ้าแบบผสมหรื อเรี ยกว่า คอมเปาวด์มอเตอร์ (Compound Motor)
ส่ วนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับหรื อเรี ยกว่า เอ.ซี มอเตอร์ สามารถแบ่งออกตามจํานวนเฟสของกระแสไฟฟ้าได้
ดังนี้
• มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 1 เฟส หรื อเรี ยกว่า ซิงเกลเฟสมอเตอร์ (A.C. Sing phase motor) ซึ่ ง
สามารถจําแนกย่อยได้เป็ น 5 ประเภท ได้แก่
o สปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-phase motor) หรื ออินดักชันมอเตอร์(Induction motor)มอเตอร์ชนิ ดนี้นิยม
ใช้งานมากในตูเ้ ย็น เครื่ องสู บนํ้าขนาดเล็ก เครื่ องซักผ้า เป็ นต้น มีขนาดแรงม้าขนาดตั้งแต่ 1/4 แรงม้า , 1/3
แรงม้า, 1/2 แรงม้า จะมีขนาดไม่เกิน1 แรงม้า
o คาปาซิ เตอร์มอเตอร์ (Capacitor motor)
o รี พลั ชัน่ มอเตอร์ (Repulsion motor)
o ยูนิเวอร์เวอร์แซลมอเตอร์ (Universal motor)
o เชดเดดโพล มอเตอร์ (Shaded-pole motor)
• มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับชนิด 3 เฟสหรื อเรี ยกว่า ทรีเฟสมอเตอร์ (A.C. Three phase motor)
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4.3 ส่ วนประกอบและหลักการทํางานของมอเตอร์ ไฟฟ้ า
4.3.1 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟส
4.3.1.1 สปลิทเฟสมอเตอร์ (Split-phase motor)
• โรเตอร์ (Rotor)
โรเตอร์ ทาํ ด้วยแผ่นเหล็กบางๆ (Laminated) อัดซ้อนกันเป็ นแกนและมีเพลา
ร้อยทะลุเหล็กบางๆเพื่อยึดให้แน่ นรอบโรเตอร์ น้ ี จะมีร่องไปตามทางยาวใน
ร่ องนี้ จะมีทองแดงหรื ออลูมิเนี ยมเส้นโตๆ ฝั งอยู่โดยรอบปลายของทองแดง
หรื ออลูมิเนี ยมนี้ จะเชื่ อมติดอยู่กบั วงแหวนทองแดงหรื ออลูมิเนี ยม ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกรงกระรอกจึงเรี ยกชื่อว่า
โรเตอร์กรงกระรอก (Squirrel cage rotor)
• สเตเตอร์ (Stator)
สเตเตอร์ (Stator) หรื อเรี ยกว่าโครงสร้างสนามแม่เหล็กซึ่ งประกอบด้วยแผ่นเหล็ก
บางๆ อัดแน่น มีร่องสําเร็ จไว้ใส่ ขดลวดเรี ยกว่าช่ องสลอต (slot) อัดเป็ นปึ กแผ่น
อยูภ่ ายในกรอบโครง (Frame) ซึ่ งเฟรมนั้นจะทํามาจากเหล็กหล่อ (Cast iron) หรื อ
เหล็กเหนียว (Steel) ที่สเตเตอร์ของสปลิทเฟสมอเตอร์จะมีขดลวดพันอยู่ 2 ชุด คือ
ขดรันหรื อขดเมน (Running Winding หรื อ Main Winding) พันด้วยลวดเส้นใหญ่
จํานวนรอบมากขดลวดรันนี้จะมีไฟฟ้าไหลผ่านอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ นการเริ่ มสตาร์ทหรื อทํางานปกติ ขดลวด
ชุดที่สอง สําหรับเริ่ มหมุนหรื อขดสตาร์ ต (Starting winding) พันด้วยลวดเส้นเล็กและจํานวนรอบน้อยกว่าขดรัน
ขดลวดสตาร์ทจะต่ออนุกรมอยูก่ บั สวิตช์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแล้วจึงนําไปต่อขนานกับขดรัน
• ฝาครอบ
ฝาครอบของมอเตอร์ ท้ งั สองข้างส่ วนใหญ่ทาํ มาจากเหล็กหล่อหรื อเหล็กเหนี ยวทั้งสองข้างจะถูกยึดด้วยสลัก
เกลียวให้แน่ นและยังมีแบริ่ งแบบตลับลูกปื น (Ball bearing) สําหรับรองเพลาในการหมุนของโรเตอร์ ให้ตรง
แนวศูนย์กลางไม่เกิดการเสี ยดสี กบั สเตเตอร์ และที่ฝาปิ ดอีกด้านหนึ่งจะมีส่วนประกอบของสวิทช์แรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลางอยูใ่ นส่ วนที่เป็ นหน้าสัมผัสที่อยูก่ บั ที่

ฝาครอบปิ ดหัว-ท้ ายของมอเตอร์
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• สวิตช์ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลาง (Centrifugal switch)
สวิตช์แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางนี้ ทาํ หน้าที่ ตดั วงจรสตาร์ ทหรื อบางที่ เรี ยกว่าสวิทช์ตดั วงจรสตาร์ ทสวิตช์แ รง
เหวี่ยงนี้ ประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วนดังนี้ คือส่ วนที่อยู่กบั ที่ (Stationary part) จะประกอบติดอยู่กบั ฝาปิ ดหัว
ท้ายของมอเตอร์ ซ่ ึ งเป็ นส่ วนของหน้าสัมผัสหรื อหน้าทองขาวอยู่ 2 อัน และส่ วนที่ หมุน (Rotating part) เป็ น
ส่ วนที่ ติดอยู่กบั เพลาของโรเตอร์ การทํางานของสวิทช์หนี ศู นย์กลาง เมื่ อความเร็ วรอบของมอเตอร์ ได้ 75
เปอร์ เซ็นต์ของความเร็ วรอบสู งสุ ดของมอเตอร์ จะทําให้ส่วนที่ติดอยู่กบั แกนเพลาของโรเตอร์ ผลักดันส่ วนที่ติด
ตั้งอยูก่ บั ฝาของมอเตอร์ทาํ ให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันตัดวงจรขดสตาร์อย่างอัตโนมัติ

สวิตช์ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลางส่ วนเคลื่อนทีไ่ ด้

สวิตช์ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลางส่ วนอยู่กบั ที่

การทํางานอาศัยหลักการเหนี่ ยวนําทางแม่เหล็กไฟฟ้ า โดยที่ ขดรันและขดสตาร์ ทที่ วางทํามุมกัน 90 องศาทาง
ไฟฟ้ าเพื่อทําให้เกิดสนามแม่เหล็กหมุน(Rotating magnetic field)ไปเหนี่ ยวนําให้เกิดกระแสไหลในขดลวดกรง
กระรอก (Squirrel-cage winding) กระแสส่ วนนี้ จะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นไปผลักกับสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์
เกิดเป็ นแรงบิดที่โรเตอร์ ให้หมุนไป เมื่อโรเตอร์หมุนด้วยความเร็ ว 75 เปอร์เซ็นต์ ของความเร็ วสู งสุ ดสวิตช์แรง
เหวี่ยงหนีศูนย์กลางจะตัดขดลวดสตาร์ทออก ส่ วนขดรันจะทํางานตลอดตั้งแต่เริ่ มเดินมอเตอร์ จนหยุดหมุน เมื่อ
จะนํามอเตอร์น้ ีไปใช้งานต้องให้หมุนตัวเปล่าก่อนแล้วจึงจะต่อโหลด
4.3.1.2 คาปาซิเตอร์ มอเตอร์ (Capacitor motor)
คาปาซิ เตอร์มอเตอร์ เป็ นมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสสลับ 1 เฟสที่มีลกั ษณะคล้ายสปลิทเฟสมอเตอร์ มากต่างกันตรงที่
มีคาปาซิ เตอร์ เพิ่มขึ้นมาทําให้มอเตอร์ แบบนี้ มีคุณสมบัติพิเศษกว่าสปลิทเฟสมอเตอร์ คือมีแรงบิดขณะสตาร์ ท
สู งใช้ กระแสขณะสตาร์ ทน้ อยมอเตอร์ ชนิ ดนี้ มีขนาดตั้งแต่ 1/20 แรงม้า ถึ ง 10 แรงม้า มอเตอร์ น้ ี นิยมใช้งาน
เกี่ยวกับ ปั๊มนํ้า เครื่ องอัดลม ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็น
โครงสร้างของคาปาซิ เตอร์มอเตอร์ มีส่วนประกอบส่ วนใหญ่เหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกือบทุกอย่าง คือ
• โรเตอร์เป็ นแบบกรงกระรอก
• สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด คือ ชุดสตาร์ทและชุดรัน
• ฝาปิ ดหัวท้ายประกอบด้วย ปลอกทองเหลือง ( Bush ) หรื อตลับลูกปื น ( Ball bearing ) สําหรับรองรับเพลา
• คาปาซิ เตอร์ หรื อคอนเดนเซอร์ ( Capacitor or Condenser) โดยทัว่ ไปมี 3 ชนิ ด คื อ 1. แบบกระดาษหรื อ
Paper capacitor 2. แบบเติ มนํ้า มันหรื อ Oil -filled capacitor 3. แบบสารประกอบไฟฟ้ าหรื อ Electrolytic
capacitor
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โรเตอร์ แบบกรงกระรอก

สเตเตอร์ ประกอบด้ วยขดลวด 2 ชุด คือ ชุดสตาร์ ท และชุดรัน

ฝาปิ ดหัวท้ าย

คาปาซิเตอร์ หรื อคอนเดนเซอร์

4.3.1.3 รีพลั ชั่นมอเตอร์ (Repulsion motor)
โครงสร้างที่สาํ คัญของรี พลั ชัน่ มอเตอร์ประกอบไปด้วย 5 ส่ วนสําคัญคือ
1. สเตเตอร์ (Stator )
2. โรเตอร์ (Rotor )
3. แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน (Brush and Brush Holder)
4. ฝาปิ ดหัวท้าย (End Plate)
5. อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Switch)
สเตเตอร์ของรี พลั ชัน่ มอเตอร์จะมีขดลวดพันอยูเ่ พียงชุดเดียวเหมือนกับขด
รันของสปลิทเฟสมอเตอร์

โรเตอร์ คือตัวหมุนของรี พลั ชัน่ มอเตอร์ มีขดลวดพันอยูใ่ นร่ อง
( Slots ) และปลายของขดลวดจะไปต่อตรงที่ข้ วั คอมมิวเตเตอร์
แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน แปรงถ่านทําจาก
แท่งคาร์บอนมีสองอันต่อด้วยสายตัวนําถึงกัน
วางอยูบ่ นซองแปรงถ่านและมีสปริ งกด
เหมือนกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
การทํางานของมอเตอร์ อาศัยสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้ นและอุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางจะทําหน้าที่กดวง
แหวนตัวนํา (Neck Lace) ให้ติดกับซี่ คอมมิวเตเตอร์ เหมือนกับลัดวงจรคอมมิวเตเตอร์ การลัดซี่ คอมมิวเตเตอร์
นั้น เพื่อให้ขณะที่มอเตอร์ สตาร์ ทไปแล้วที่ความเร็ วประมาณ 75% ของความเร็ วพิกดั ของมอเตอร์ อุปกรณ์ แรง
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เหวี่ย งหนี ศูนย์กลางนี้ จะทํา งานโดยกดวงแหวนตัวนํา ลัด ซี่ ค อมมิวเตเตอร์ ทํา ให้มอเตอร์ หมุนรันไปแบบ
อินดักชัน่ เพราะขณะนี้ โรเตอร์ จะมีคุณสมบัติเหมือนโรเตอร์ แบบกรงกระรอก รี พลั ชัน่ มอเตอร์ บางชนิ ดจะมี
ตัวยกแปรงถ่านออกจากคอมมิวเตเตอร์ ในขณะที่อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางทํางานอีกด้วย
4.3.1.4 ยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ (Universal motor)
เป็ นมอเตอร์ ขนาดเล็กมี ขนาดกําลังไฟฟ้ าตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึ ง 1/30 แรงม้า นําไปใช้ได้กบั แหล่งจ่ ายไฟฟ้ า
กระแสตรงและใช้ได้กบั แหล่งจ่ายไฟฟ้ ากระแสสลับชนิ ด 1 เฟส มอเตอร์ ชนิ ดนี้ มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คื อให้
แรงบิดเริ่ มหมุนสู งนําไปปรับความเร็ วได้ นิยมนําไปใช้เป็ นตัวขับเครื่ องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่ องบดและ
ผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า เครื่ องนวดไฟฟ้า มอเตอร์จกั รเย็บผ้า สว่านไฟฟ้า เป็ นต้น
การทํางานของยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ จะอาศัยการที่ ขดอาร์ เมเจอร์ (โรเตอร์ ) และขดลวดสนามแม่เหล็กที่ ต่อ
อนุกรมกัน เมื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าจะเกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นที่ตวั อาร์เมเจอร์ และที่ข้ วั สนามแม่เหล็ก ทําให้เกิดแรงผลักกัน
ทําให้มอเตอร์หมุนไปได้
4.3.1.5 เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded- pole motor)
เชดเดดโพลมอเตอร์เป็ นมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส มีขนาดเล็กที่สุดมีแรงบิดเริ่ มหมุนตํ่ามากนําไปใช้งานได้กบั
เครื่ องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ เช่น ไดร์เป่ าผม พัดลมขนาดเล็ก โครงสร้างของมอเตอร์ประกอบด้วย
1. ขดลวดสนามแม่เหล็ก จะพันอยูร่ อบ ๆ แกนของตัวสเตเตอร์
2. โรเตอร์ (ตัวหมุน) มีลกั ษณะเป็ นโรเตอร์ แบบกรงกระรอก
3. สเตเตอร์ เป็ นแผ่นเหล็กบางวางอัดซ้อนกัน บริ เวณขั้วสนามแม่เหล็กแต่ละด้านแบ่ง เป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่เล็ก
กว่าจะมีวงแหวนทองแดงพันอยูร่ อบ ๆ
4. วงแหวนทองแดง (Shaded Coil) หรื อขดลวดช่วยหมุน(Auxiliary Winding)
การทํา งานของเชดเดดโพลมอเตอร์ จ ะอาศัย ขดลวดช่ ว ยหมุ น คื อ ลวดทองแดงเส้ น ใหญ่ ที่ พ ัน อยู่ กับ ขั้ว
สนามแม่ เ หล็ ก เรี ยกว่ า เชดเดด (Shaded Coil) หรื อขดลวดช่ ว ยหมุ น (AuxiliaryWinding) เมื่ อ จ่ า ยไฟฟ้ า
กระแสสลับเข้าขดลวดสเตเตอร์ ของมอเตอร์ จะเกิ ดเส้นแรงแม่เหล็กเคลื่ อนที่ ผ่านโรเตอร์ ของมอเตอร์ และมี
สนามแม่เหล็กส่ วนหนึ่ งที่ ผ่าน ขดลวดเชดเดดทําให้เกิ ดแรงแม่เหล็กบิ ดเบี้ ยวไป การบิ ดเบี้ ยวไปนี้ ทาํ ให้เ กิ ด
แรงบิดหมุนขนาดเล็กทําให้มอเตอร์หมุนได้
4.3.2 มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ 3 เฟส
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส สามารถแบ่งออกตามโครงสร้างและหลักการทํางานของมอเตอร์ได้ 2 แบบ คือ
1. อินดักชัน่ มอเตอร์ (Induction Motor)
2. ซิ งโครนัสมอเตอร์ (Synchronous Motor)
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4.3.2.1 อินดักชั่นมอเตอร์ (Induction motor )
มอเตอร์ ไฟสลับ 3 เฟส มีคุณสมบัติที่ดี คือมีความเร็ วรอบคงที่เนื่ องจากความเร็ วรอบ
อินดักชันมอเตอร์ข้ ึนอยูก่ บั ความถี่ (Frequency) ของแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ มี
ราคาถูก โครงสร้างไม่ซับซ้อน สะดวกในการบํารุ งรักษาเพราะไม่มีคอมมิวเตเตอร์
และแปรงถ่านเหมือนมอเตอร์ไฟฟ้ ากระแสตรงเมื่อใช้ร่วมกับเครื่ องควบคุมความเร็ ว
แบบอิ นเวอร์ เ ตอร์ (Inverter) สามารถควบคุ มความเร็ ว (Speed) ได้ต้ งั แต่ ศู นย์จนถึ งความเร็ วตามพิ กัด ของ
มอเตอร์ นิ ยมใช้กนั มาก เป็ นต้นกําลังในโรงงานอุต สาหกรรม ขับเคลื่ อนลิ ฟ ท์ ขับเคลื่ อนสายพานลํา เลี ย ง
ขับเคลื่อนเครื่ องจักรไฟฟ้า เช่น เครื่ องไส เครื่ องกลึงมอเตอร์ อินดักชัน่ มี 2 แบบ แบ่งตามลักษณะตัวหมุนคือ
• อินดักชันมอเตอร์ ที่มโี รเตอร์ แบบกรงกระรอก(Squirrel Cage Induction Motor) อินดักชันมอเตอร์แบบนี้
ตัวโรเตอร์จะมีโครงสร้างแบบกรงกระรอกเหมือนกับโรเตอร์ของสปลิทเฟสมอเตอร์
• อินดักชั นมอเตอร์ ที่ มีโรเตอร์ แบบขดลวด(Wound Rotor Induction Motors) อิ นดักชันมอเตอร์ ชนิ ดนี้ ต ัว
โรเตอร์ จะทําจากเหล็กแผ่นบางๆอัดซ้อนกันเป็ นตัวทุ่ นคล้ายกับอาร์ เมเจอร์ ของมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรงมี ร่อง
สําหรับวางขดลวดของตัวโรเตอร์ เป็ นขดลวด 3 ชุด สําหรับสร้างขั้วแม่เหล็ก 3 เฟส เช่นกัน ปลายของขดลวดทั้ง
3 ชุด ต่อกับสลิปริ ง (Slip Ring) จํานวน 3 อัน สําหรับเป็ นทางให้กระแสไฟฟ้ าครบวงจรทั้ง 3 เฟส การทํางานของ
อินดักชันมอเตอร์ เมื่อจ่ายไฟฟ้ าสลับ 3 เฟส ให้ที่ขดลวดทั้ง 3 ของตัวสเตเตอร์ จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนรอบ ๆ ตัว
สเตเตอร์ ทําให้โรเตอร์ ได้รับการเหนี่ยวนําทําให้เกิดขั้วแม่เหล็กที่ตวั โรเตอร์ และขั้วแม่เหล็กนี้ จะพยายามดึงดูดกับ
สนามแม่เหล็กที่หมุนอยู่รอบ ๆ ทําให้มอเตอร์ของอินดักชันมอเตอร์ หมุนไปได้ความเร็ วของสนามแม่เหล็กหมุนที่
ตัวสเตเตอร์ ซ่ ึ งจะคงที่ ตามความถี่ ของไฟฟ้ ากระแสสลับ ดังนั้น โรเตอร์ ของอิ นดักชั่นของมอเตอร์ จึงหมุ นตาม
สนามหมุนดังกล่าวไปด้วยความเร็ วเท่ากับความเร็ วของสนามแม่เหล็กหมุน
4.3.2.2 ซิงโครนัสมอเตอร์ (Sychronous motor)
ซิ งโครนัสมอเตอร์เป็ นมอเตอร์ ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ขนาดพิกดั ของกําลังไฟฟ้า
ตั้งแต่ 150 kW (200 hp) จนถึง 15 MW (20,000 hp) มีความเร็ วตั้งแต่ 150 ถึง
1,800 RPM โครงสร้างของซิ งโครนัสมอเตอร์ ที่สาํ คัญมี 2 ส่ วนคือ
1. สเตเตอร์ (Stator) มีร่องสําหรับพันขดลวดจํานวน 3 ชุด เฟสละ 1 ชุด เมื่อจ่าย
ไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ให้กบั สเตเตอร์จะเกิดสนามแม่เหล็กหมุนขึ้นเหมือน
สนามแม่เหล็กหมุนของอินดักชันมอเตอร์
2. โรเตอร์ (Rotor) เป็ นแบบขั้วแม่ เ หล็กยื่ น (Salient Poles) และมี ข ดลวดพัน
ข้างๆ ขั้วแม่เหล็กยื่นเหล่านั้นขดลวดสนามแม่เหล็กที่พนั รอบขั้วแม่เหล็กยื่นต่อ
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงภายนอก เพื่อสร้างขั้วแม่เหล็กขึ้นที่ตวั โรเตอร์
การทํางานของซิ งโครนัสมอเตอร์เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ให้กบั สเตเตอร์ของซิ งโครนัสมอเตอร์จะเกิด
สนามแม่เหล็กหมุนเนื่ องจาก โรเตอร์ของซิ งโครนัสมอเตอร์เป็ นแบบขั้วแม่เหล็กยื่น และมีขดลวด
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สนามแม่เหล็กพันอยูร่ อบ ๆ เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้กบั โรเตอร์จะทําให้เกิดขั้วแม่เหล็กขึ้นที่โรเตอร์
ขั้วแม่เหล็กนี้ จะเกาะตามการหมุนของสนามหมุนของสเตเตอร์ ทําให้มอเตอร์หมุนไปด้วยความเร็ วเท่ากับ
ความเร็ วของสนามแม่เหล็กที่สเตเตอร์
4.3.3 การเลือกใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ า 3 เฟส
4.3.3.1 ลักษณะของโหลด
ในการเลือกและควบคุมมอเตอร์เราจําเป็ นต้องเข้าใจลักษณะโหลดประเภทต่างๆที่มอเตอร์ขบั เคลื่อนซึ่ งโหลด
ของมอเตอร์จดั ได้ 3 ลักษณะดังนี้
แรงบิดแปรผัน

T

P

แรงบิดคงที่

T

speed

กําลังคงที่

T

speed

P

speed

speed

P

speed

speed

T = แรงบิด (Nm) P = กําลังกลที่ใช้ (kWm)
ประเภทของโหลด
โหลดประเภทแรงบิดแปรผันตามความเร็ว (Variable Tarque) ได้แก่ ปั๊มนํ้าหรื อพัดลมซึ่ งเมื่อความเร็ วรอบ
สู งขึ้น แรงบิดจะตามความเร็ วรอบกําลังสอง และกําลังกลที่ใช้กจ็ ะแปรผันตามความเร็ วรอบกําลังสาม
โหลดประเภทแรงบิดคงที่ (Constant Torque) ได้แก่ ปั้นจัน่ ลิฟท์ ซึ่ งแรงฉุดมักจะเป็ นนํ้าหนักที่ฉุด แรงบิดจึง
คงที่ไม่ข้ ึนกับความเร็ วรอบ โหลดประเภทนี้ กําลังกลที่ใช้จะแปรผันตามความเร็ วรอบ
โหลดประเภทกําลังงานคงที่ (Constant Power) เช่น เครื่ องม้วน เครื่ องเจาะ สว่าน ฯลฯแรงบิดจะลดลง เมื่อ
ความเร็ วรอบสู งขึ้น และกําลังกลที่ใช้จะคงที่ ไม่ข้ ึนกับความเร็ วรอบ ในตารางต่อไปนี้จะแสดงลักษณะโหลด
และแรงฉุดเริ่ มเดินเครื่ องของเครื่ องจักรประเภทต่าง ๆ ในโรงงาน
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โหลดเครื่ องจักรแบบต่ าง ๆ
เครื่ องจักร
ประเภท
โหลด
พัดลม
VT
-แรงเหวีย่ ง
-สร้ างความดัน CT
ปั๊ม
VT
-แรงเหวีย่ ง
-สร้ างความดัน CT
CT
-ของหนืด
คอมเพรสเซอร์
-แรงเหวีย่ ง
-ลูกสู บ
-โรตารี่
เครน

VT
CT
CT
CT

แรงฉุดเริ่ ม
เดินเครื่ อง
ตํ่า
ตํ่า
ตํ่า
ปานกลาง
สู ง
ตํ่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

เครื่ องจักร
ระบบลําเลียง
-สายพาน
-สกรู
เครื่ องย่อย
เครื่ องบด
เครื่ องรี ด (Extruder)
เตาเผาปูน
เครื่ องผสม(mixer)
เครื่ องปั๊ม
เลื่อย
เครื่ องม้วน
ลิฟท์

ประเภท
โหลด
CT
CT
CT
CHP
CT
CT
CT
CT
CT
CHP
CT

แรงฉุดเริ่ ม
เดินเครื่ อง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
สู ง
สู ง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

VT = แรงบิดผันแปร CT = แรงบิดคงที่ CHP = กําลังกลคงที่
ตํา่ = แรงบิดเริ่มเดินเครื่ องน้ อยกว่ าแรงบิดพิกดั
ปานกลาง = แรงบิดเริ่มเดินเครื่ อง 100 - 150% ของแรงบิดพิกัด
สู ง = แรงบิดเริ่มเดินเครื่ องเกิน 150% ของแรงบิดพิกดั
4.3.3.2 การพิจารณาคุณสมบัตขิ อง มอเตอร์
การสัง่ ซื้ อมอเตอร์มาใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการใช้งาน มีขอ้ มูลในการใช้งานหลายอย่างที่ตอ้ งกําหนด
ข้อมูลหลักๆ ได้แก่

แผ่ นป้ ายประจํามอเตอร์
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1. แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ แรงดันไฟฟ้ าและความถี่ของมอเตอร์ ตอ้ งสอดคล้องกับระบบไฟฟ้ าพิ กดั ภายใน
โรงงาน เช่น ถ้าแผ่นป้ายระบุ ∆ 380 V / Y 660 V หมายถึง ถ้าเข้าสายที่ข้ วั มอเตอร์แบบ ∆ จะใช้กบั แรงดัน 380
V ถ้าเข้าสายแบบ Y จะใช้กบั แรงดัน 660 V เป็ นต้น
R

R

380 V

S

S
380 V

660 V

T

380 V

T
DELTA CONNECTION

Y CONNECTION

การต่ อสายเข้ ามอเตอร์
2. การป้ อ งกั น นํ้ า และฝุ่ น ต้อ งเลื อ กระดับ การกัน ฝุ่ นและกัน นํ้า ของมอเตอร์ ใ ห้ส อดคล้อ งกับ การใช้ง าน
โดยทัว่ ไปเราจะอ้างอิงมาตรฐาน IEC ซึ่ งใช้รหัสตัวเลข 2 ตัว แสดงระดับการป้ องกันฝุ่ น และกันนํ้า ตามลําดับ
ดังนี้
การป้ องกันฝุ่ นและกันนํา้ ตามมาตรฐาน IEC
รหัส
ระดับการป้ องกันฝุ่ น
0 ไม่ มกี ารป้ อนกัน
1 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 50 mm. ได้
2 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 12 mm. ได้
3 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 2.5 mm. ได้
4 ป้ องกันวัตถุขนาดเกิน 1 mm. ได้
5 ป้ องกันฝุ่ น
6 ผนึกกันฝุ่ น

รหัส
0
1
2
3
4
5
6
7
8

ระดับการป้ องกันนํา้
ไม่ มกี ารป้ อนกัน
ป้ องกันหยดนํ้าลงในแนวดิง่
ป้ องกันหยดนํ้าและนํ้าสาดมุมไม่ เกิน 15 องศากับแนวดิง่
ป้ องกันหยดนํ้าและนํ้าสาดมุมไม่ เกิน 60 องศากับแนวดิง่
ป้ องกันนํา้ สาดทุกทิศทาง
ป้ องกันนํา้ ฉีดทุกทิศทาง
ป้ องกันนํา้ จากนํา้ ท่ วมได้ ชั่วขณะ
จมนํ้าลึกไม่ เกิน1 เมตร ได้ 30 นาที
ใช้ งานใต้ นาํ้ ได้

ตัวอย่ าง เช่น มอเตอร์ที่ใช้งานในร่ มทัว่ ไปมักจะเลือก IP54 และใช้งานกลางแดดจะเป็ น IP65 เป็ นต้น
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3. อุณหภูมิเพิ่มของฉนวน เราต้องเลือกการทนความร้อนของฉนวน ปกติ ฉนวนจะเป็ นตัวกําหนดอายุการใช้
งานของมอเตอร์ ในการทนต่ออุณหภูมิของมอเตอร์ มกั จะกําหนดในรู ปอุณหภูมิเพิ่ม คือยอมให้อุณหภูมิเพิ่มจาก
บรรยากาศแวดล้อมได้กี่องศา IEC ได้กาํ หนดระดับของอุณหภูมิเพิ่มไว้ดงั นี้
อุณหภูมเิ พิม่ ของฉนวน
อุณหภูมิ
อุณหภูมแิ วดล้ อม (๐C)
อุณหภูมเิ พิม่ (๐C)
เผื่อสํ าหรับจุดสู งสุ ด (๐C)
อุณหภูมสิ ู งสุ ด (๐C)

Class A
40
60
5
105

Class B
40
80
10
130

Class F
40
105
10
155

Class H
40
125
15
180

มอเตอร์ที่ใช้งานทัว่ ไปมักเลือกระดับฉนวนชั้น B และมอเตอร์ที่ใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ หรื อ อาจมีภาระเกินได้
มักเลือกฉนวนชั้น F หรื อ H
4.แรงฉุดเริ่ มเดินเครื่ อง การใช้งานบางแบบเราใช้แรงฉุ ดเริ่ มต้นตํ่า บางแบบใช้แรงฉุ ดเริ่ มต้นสู ง แต่ขณะทํางาน
ภาระตํ่า ในมาตรฐาน NEMA ได้กาํ หนดรหัส เกี่ ย วกับ แรงฉุ ด เริ่ มเดิ นเครื่ องของมอเตอร์ โดยกํา หนดเป็ น
DESIGN A ถึง D ดังนี้
แรงฉุดของมอเตอร์ ตามมาตรฐาน NEMA
Design
A
B
C
D

แรงบิดเริ่มเดินเครื่ อง
(% Full load)
ปานกลาง
(70-275%)
ปานกลาง
(70-275%)
สู ง
(200-250%)
สู งสุ ด
(275%)

กระแสเริ่มเดินเครื่ อง
(% Full load)
ไม่ จํากัด
(600-900%)
ปานกลาง
(600-700%)
ปานกลาง
(600-700%)
ปานกลาง
(600-700%)

แรงบิดสู งสุ ด
(% Full load)
สู ง
(175-300%)
ปานกลาง
(5%)
ปานกลาง
(5%)
สู ง
(275%)

4.3.3.3 การรับภาระของมอเตอร์
บางลักษณะการใช้งานมอเตอร์ทาํ งานตลอดเวลา บางลักษณะทํางานเดินช่วงสั้นๆ มักเรี ยกว่า DUTY หรื อ
SERVICE FACTOR (SF)
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4.3.3.4 ประสิ ทธิภาพของมอเตอร์
ผูผ้ ลิตมอเตอร์ในยุโรปได้แบ่งชั้นของมอเตอร์ ขนาดไม่เกิน 90 กิโลวัตต์ตามประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานด้วย
โดยใช้รหัส Eff ตามด้วยตัวเลข 1-3

Eff1

Eff2

Eff3

Eff3 จะหมายถึงมอเตอร์ธรรมดา Eff2 และ Eff1 จะมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นตามลําดับ
4.4 ประสิ ทธิภาพมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ข้ ึนอยู่กบั ค่าของการสู ญเสี ยที่เกิ ดขึ้นในตัวมอเตอร์ โดยทัว่ ๆ ไปแล้วการสู ญเสี ยใน
มอเตอร์จะมาจากการสู ญเสี ยที่มีค่าคงที่ และการสู ญเสี ยที่เปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร์ ได้ดงั นี้
การสู ญเสี ยในมอเตอร์
ก. การสู ญเสี ยที่แกนเหล็ก (Core losses)
เกิ ดจากพลังงานที่ ใช้ในการเปลี่ ย นทิ ศ ทางของสนามแม่เ หล็กที่ ไ หลอยู่ในแกนเหล็ก (Hysteresis losses)
รวมทั้งการสู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy current losses)
ข. การสู ญเสี ยจากแรงลมที่ตา้ นทานการหมุน และแรงเสี ยดทาน (Windage and friction losses)
เกิดจากแรงเสี ยดทานในตลับลูกปื น และแรงต้านของครี บระบายอากาศที่ตวั มอเตอร์
ค. การสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ (Stator losses)
เกิดจากกระแสที่ไหลผ่านขดลวดที่มีความต้านทานอยูภ่ ายใน โดยอยูใ่ นรู ปความร้อน
ง. การสู ญเสี ยที่โรเตอร์ (Rotor losses)
อยูใ่ นรู ปความร้อนเช่นเดียวกับสเตเตอร์ แต่เกิดที่ตวั นําในโรเตอร์
จ. การสู ญเสี ยจากภาระการใช้งาน (Stray losses)
เป็ นผลจากค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากความถี่ในแกนเหล็กที่โรเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร์ ค่า
การสู ญเสี ยจากค่ากระแสฮาร์ มอนิ กในตัวนําของโรเตอร์ ขณะที่ มีโหลดค่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่ เกิ ดจาก
กระแสโหลด
การสู ญเสี ยที่ แกนเหล็ก การสู ญเสี ยจากแรงลม และแรงเสี ยดทาน เป็ นค่าการสู ญเสี ยที่ คงที่ และไม่ข้ ึ นกับ
โหลดของมอเตอร์เรี ยกโดยรวมว่า “ค่ าการสู ญเสี ยขณะที่มอเตอร์ ไม่ มโี หลด” (No - Load losses)
การสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ โรเตอร์ และจากภาระการใช้งาน จะเพิ่มขึ้นตามขนาดของโหลดเรี ยกโดยรวมว่า “ค่ า
ความสู ญเสี ยขณะมีโหลด” (Load losses)
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ค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์หาได้ดงั นี้
ประสิ ทธิ ภาพ , % =
=

746 X แรงม้าขาออก(HP) X 100
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)
กําลังงานขาออก (วัตต์) X 100
746 X แรงม้าขาออก( HP ) X 100
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)

ค่าประสิ ทธิ ภาพอาจเขียนอยูใ่ นรู ปที่แสดงค่ากําลังงานสู ญเสี ยของมอเตอร์ดว้ ยก็ได้ ดังนี้
ประสิ ทธิ ภาพ , % =

กําลังงานขาออก (วัตต์)
กําลังงานขาออก (วัตต์) + กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์)

X 100

ประสิ ทธิ ภาพ , % =

กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์) - กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์) X 100
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)

ปริ มาณของกําลังไฟฟ้าป้อนเข้าที่ใช้ผลิตแรงม้าตามพิกดั นั้น จะต่างกันสําหรับมอเตอร์แต่ละตัว มอเตอร์ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าจะต้องการกําลังงานป้ อนเข้าน้อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับมอเตอร์ที่มีประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่าที่ให้
ขาออกเท่ากัน
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ความสั มพันธ์ ของประสิ ทธิภาพมอเตอร์ ทภี่ าระต่ างๆ ของมอเตอร์
พิกดั กระแสไฟฟ้ ามอเตอร์ แบบเหนี่ยวนํา 1 เฟส และ 3 เฟส
Single phase motors
kW hp
220V 240V
0.37 0.5
0.55 0.75
7.5 1
1.1 1.5
1.5 2
1.8 2.5
2.2 3
3
4
4
5
4.4 6
5.2 7
5.5 7.5
6
8
7
9
7.5 10

3.9
5.2
6.6
9.6
12.7
15.7
18.6
24.3
29.6
34.7
39.8
42.2
44.5
49.5
54.4

3.6
4.8
6.1
8.8
11.7
14.4
17.1
22.2
27.1
31.8
36.5
38.7
40.8
45.4
50

kW

hp

0.39
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3
3.7
4
5.5
7.5
9
10
11
15
18.5
22
25
30
33
37
40
45
51
55
59
63
75
80
90
100

0.5
0.75
1
1.5
2
3
4
5
5.5
7.5
10
12
13.5
15
20
25
30
35
40
45
50
54
60
70
75
80
85
100
110
125
136

3 phase 4 pole motors 50/60 Hz
220 - 240V

380V

415V

440V

500V

660V

1000V

1.8
2.75
3.5
4.4
6.1
8.7
11.5
13.5
14.5
20
27
32
35
39
52
64
75
85
103
113
126
134
150
170
182
195
203
240
260
295
325

1.03
1.6
2
2.6
3.5
5
6.6
7.7
8.5
11.5
15.5
18.5
20
22
30
37
44
52
60
68
72
79
85
98
105
112
117
138
147
170
188

2
2.5
3.5
5
6.5
7.5
8.4
11
14
17
21
28
35
40
47
55
60
66
71
80
90
100
105
115
135
138
165
182

0.99
1.36
1.68
2.37
3.06
4.42
5.77
7.1
7.9
10.4
13.7
16.9
20.1
26.5
32.8
39
45.3
51.5
58
64
67
76
83
90
97
109
125
131
146
162

1
1.21
1.5
2
2.6
3.8
5
5.9
6.5
9
12
13.9
15
18.4
23
28.5
33
39.4
45
50
55
60
65
75
80
85
89
105
112
129
143

0.6
0.9
1.1
1.5
2
2.8
3.8
4.4
4.9
6.6
8.9
10.6
11.5
14
17.3
21.3
25.4
30.3
34.6
39
42
44
49
57
61
66
69
82
86
98
107

0.4
0.6
0.75
1
1.3
1.9
2.5
3
3.3
4.5
6
7
7.5
9
12
14.5
17
20
23
25
28
30
33
38
40
43
45
53
57
65
71
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4.4.1 แนวทางการประหยัดพลังงานในการใช้ มอเตอร์
การใช้พลังงานของมอเตอร์ไฟฟ้าจะขึ้นอยูก่ บั กําลังทางกลที่ตอ้ งการใช้งาน ประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์
ทางกล ประสิ ทธิ ภาพของการส่ งกําลัง ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ รวมถึงประสิ ทธิ ภาพของอินเวอร์เตอร์
(ถ้ามี) และชัว่ โมงการใช้งานของมอเตอร์ ดังสมการต่อไปนี้

พลังงาน
ไฟฟ้ าที่
มอเตอร์
ใช้ (kWh)

กําลังงานที่
ต้องการ (kW)

1

=
ประสิทธิภาพ
x
เครือ่ งจักร

ηL

2

ประสิทธิภาพ
การส่งกําลัง

ηt

x
3

ประสิทธิภาพ
x ประสิทธิภาพ
มอเตอร์
อินเวอร์เตอร์

ηm

4

ηc

ชัวโมง
่
x การ
ทํางาน
(hr)

6

5

ดังนั้นถ้าต้องการลดการใช้พลังงานในมอเตอร์ จําเป็ นจะต้องควบคุมตัวแปรทั้ง 6 ดังนี้
แนวทางในการลดการใช้ พลังงานในมอเตอร์
หมายเลข
แนวทางในการประหยัดพลังงาน
มาตรการที่ดาํ เนินการ
1
การลดกําลังทางกลหรื อโหลดทางกลให้ต่าํ ที่สุด
• การเปลี่ยนใบพัดหอผึ่งนํ้าจากโลหะเป็ นไฟ
เบอร์กลาส
• การลดอัตราการไหลของนํ้าเย็น
• การซ่อมจุดรั่วไหลของอากาศอัด
• การเลือกขนาดเครื่ องจักรให้เหมาะสม
• การลดโหลดที่ไม่จาํ เป็ นลงโดยการ
บํารุ งรักษา
• การเลือกเดินเครื่ องจักรให้มีจาํ นวนที่
เหมาะสมกับโหลดหรื อใช้การควบคุม
ความเร็ วรอบเพื่อให้เหมาะสมกับโหลดที่มี
การเปลี่ยนแปลง
2
การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของอุปกรณ์/ระบบ
• การเลือกเดินชุดที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
ทางกล
• การติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็ วรอบ
• การลดขนาดปั๊มและพัดลมให้เหมาะสม
• การตรวจสอบและบํารุ งรักษาเพื่อลดการ
สู ญเสี ยทางกลของเครื่ องจักร
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3

การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการส่ งกําลัง

4

การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์

5

การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพอินเวอร์เตอร์ (ถ้ามี)

6

การลดเวลาทํางานของมอเตอร์

•
•
•
•
•
•
•

การปรับความตึงของสายพาน
การใช้สายพานประสิ ทธิ ภาพสูง
การเปลี่ยนสานพานที่ชาํ รุ ด
การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง
การลดขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม
การระบายความร้อนของมอเตอร์
การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง
กําลังสู ญเสี ยตํ่า
• การหยุดมอเตอร์ที่เดินตัวเปล่า

4.5 ความแตกต่ างระหว่ างมอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและมอเตอร์ ไฟฟ้ ามาตรฐานทั่วไป
ในช่ วงหลายปี ที่ ผ่านมาทางผูผ้ ลิตมอเตอร์ ได้วิจยั และพัฒนาเพื่อผลิตมอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งออกสู่ ตลาด
โดยพยายามให้มีราคาสู งขึ้นไม่มาก มอเตอร์ รุ่นใหม่น้ ี มีส่วนประกอบและลักษณะการทํางานเหมือนมอเตอร์
แบบเดิ มแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ าน้อยกว่า เนื่ องจากเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในการออกแบบใช้วสั ดุที่ดีข้ ึ นและ
พิถีพิถนั ในกระบวนการผลิตมากขึ้นทําให้ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์สูงขึ้นประมาณ 2-4 % หรื อสามารถลดการ
สู ญเสี ยพลังงานได้ประมาณ 25-30 % นอกจากประหยัดพลังงานแล้วมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งยังมีขอ้ ดีอื่นๆ อีก
คือ เกิดความร้อนจากการทํางานน้อยกว่า อายุการใช้งานของฉนวนและลูกปื นยาวนานขึ้น การสัน่ สะเทือนน้อย
กว่า มีเสี ยงรบกวนน้อย และค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ดีข้ ึน
นับตั้งแต่วิกฤตการณ์พลังงานในทศวรรษที่ 70 บรรดาผูผ้ ลิตมอเตอร์ได้พฒั นามอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งโดยการ
นําเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุ งชิ้นส่ วนอุปกรณ์ต่างๆ ในมอเตอร์ดงั นี้
การพัฒนามอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
1. ปรับปรุ งคุณภาพของแกนเหล็ก
มอเตอร์ ทวั่ ๆ ไปใช้เหล็กแผ่นที่มีองค์ประกอบของคาร์บอนตํ่า (Low-carbon laminated steel) สําหรับทําตัว
แกนเหล็กที่สเตเตอร์ และโรเตอร์ ซึ่ งแกนเหล็กดังกล่าวมีค่าการสู ญเสี ยทางไฟฟ้ าเทียบกับนํ้าหนักประมาณ
6.6 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโลกรัม ซึ่ งมอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้แผ่นเหล็กซิ ลิกอนคุณภาพสู ง (High grade
silicon steel) ซึ่ งจะมี ค่ าการสู ญเสี ยทางไฟฟ้ าลดลงถึ งครึ่ งหนึ่ งคื อเหลื อเพี ยงประมาณ 3.3 วัตต์ต่ อเหล็ก 1
กิโลกรัม
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2. แผ่นเหล็กที่บางขึ้น
การลดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ทาํ แกนเหล็ก ทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์ จะช่วยลดการสู ญเสี ยที่เกิดจาก
กระแสไหลวน ซึ่ งเมื่อรวมกับการปรับปรุ งฉนวนระหว่างแผ่นเหล็กแล้วจะช่วยลดค่าการสู ญเสี ยที่เกิ ดจาก
กระแสไหลวนได้มากยิ่งขึ้น
3. เพิ่มขนาด ของตัวนํา
มอเตอร์ รุ่ นเก่า ๆ จะใช้ลวดทองแดง หรื อลวดอะลูมิเนี ยมที่มีขนาดพอดีกบั กระแสสู งสุ ดที่เกิดจากโหลดของ
มอเตอร์ แต่ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้ลวดทองแดงขนาดใหญ่ข้ ึ นเพื่ อลดค่ าความต้านทานใน
ขดลวด โดยขนาดของตัวนําจะใหญ่กว่าประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
4. ปรับปรุ งการออกแบบร่ องสล๊อต
เพื่อที่จะรองรับกับขนาดขดลวดที่ใหญ่ข้ ึนทําให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งและออกแบบร่ องสล็อตใหม่ รวมทั้งเพิ่ม
ความยาวของแกนเหล็กที่สเตเตอร์ซ่ ึ งแกนเหล็กที่ยาวขึ้นจะเป็ นผลต่อค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ที่ดีข้ ึนด้วย
5. ลดช่องว่างระหว่างสเตเตอร์ และโรเตอร์
การลดช่องว่างที่เป็ นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจะทําให้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสเตเตอร์ที่ว่ิงผ่านไป
ยังโรเตอร์มีค่าเพิ่มสู งขึ้น ดังนั้นมอเตอร์จะใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงเพื่อที่จะสร้างแรงบิดเท่าเดิม นอกจากนี้การ
เพิ่มความยาวของแกนเหล็กยังเป็ นการเพิ่มปริ มาณสนามแม่เหล็ก ที่จะเป็ นผลทําให้เกิดผลแบบเดียวกันกับ
การลดช่องว่างระหว่างโรเตอร์กบั สเตเตอร์
6. ปรับปรุ งฉนวนที่โรเตอร์
ในมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งร่ องสล๊อตที่โรเตอร์ จะได้รับการตรวจสอบเป็ นอย่างดี และเคลือบด้วยฉนวนที่
สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่ งจะลดค่าการสู ญเสี ยจากตัวนําที่ ไม่เรี ยบร้อยที่ เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการผลิ ต
ขณะที่ ฝังตัวนําเข้าไว้ในโรเตอร์ ซึ่ งโดยปกติ แล้วตัวนําที่ อยู่ที่โรเตอร์ จะถูกออกแบบไว้ในลักษณะเฉี ยงกับ
แนวแกนของโรเตอร์ เพื่อที่จะลดเสี ยงรบกวนและแรงบิดที่ไม่สมํ่าเสมอในมอเตอร์ขนาดเล็ก
7. ออกแบบพัดลมใหม่
เนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งมีอุณหภูมิในขณะที่ทาํ งานตํ่ากว่ามอเตอร์ ธรรมดาเป็ นผลให้พดั ลมที่
ใช้ระบายความร้อนมีขนาดเล็กลงซึ่ งเป็ นการลดการสู ญเสี ยจากแรงลมรวมถึงระดับเสี ยงของพัดลมในขณะ
ทํางานด้วย

มอเตอร์ ที่ผลิตได้มาตรฐาน จะต้องได้รับการทดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน ซึ่ งปั จจุบนั หลายประเทศได้พฒั นา
มาตรฐานการทดสอบที่สากลยอมรับ อาทิ มาตรฐาน CSA ของประเทศแคนาดา มาตรฐาน NEMA ของประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา มาตรฐาน IEC ของยุโรป และมาตรฐาน JEC ของประเทศญี่ ปุ่น เป็ นต้น ซึ่ งแต่ ละมาตรฐาน
ดังกล่าวนั้น อาจมีรายละเอียดในการทดสอบแตกต่างกัน ลักษณะของกราฟแสดงประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
แสดงได้ดงั รู ปที่ 4.5-1 และ 4.5-2
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วิธีการทดสอบตามมาตรฐานจะสามารถแสดงประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ซึ่ งค่าประสิ ทธิ ภาพนั้นมี 2 ลักษณะ คือ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐาน (Nominal) หรื อค่ารับประกันตํ่าสุ ด (Guaranteed Minimum) ซึ่ งมีความแตกต่างกัน ดังนี้
• ค่ าประสิ ทธิภาพมาตรฐาน เป็ นค่าเฉลี่ยที่ได้จากมอเตอร์ แบบเดียวกันจํานวนมากจากผูผ้ ลิตมอเตอร์ แต่ละ
ตัวอาจมีค่าประสิ ทธิ ภาพที่ต่างจากค่าเฉลี่ยนี้มาก
• ค่ าประสิ ทธิภาพรับประกันตํา่ สุ ด เป็ นค่าที่ผผู ้ ลิตรับประกันว่ามอเตอร์ขนาดนั้นๆ จะมีค่าประสิ ทธิ ภาพไม่
น้อยกว่านั้น มาตรฐานระดับชาติส่วนใหญ่จะมีขีดกําหนดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ารับประกัน
ตํ่าสุ ดเอาไว้
ตารางที่ 4.5-1 แสดงความแตกต่างของค่าประสิ ทธิ ภาพมาตรฐาน และ ค่าประสิ ทธิ ภาพรับประกันตํ่าสุ ด ของ
มอเตอร์ที่มีพิกดั ต่างกัน

รู ปที่ 4.5-1 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพกับ
พิกดั มอเตอร์ของมอเตอร์อินดักชัน่
ชนิด 3 เฟส แบบกรงกระรอก

รู ปที่ 4.5-2 การเปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพกับ
เปอร์เซ็นต์การใช้งานมอเตอร์ของมอเตอร์
อินดักชัน่ กรงกระรอก ชนิด 3 เฟส

ที่มา : Energy Conservation of Electrical Equipment

4-18

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

ตารางที่ 4.5-1 เปรี ยบเทียบประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์มาตรฐานกับมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง
ขนาดพิกดั
(แรงม้ า)

2 ขั้ว (3,000 รอบ/นาที)
4 ขั้ว (1,500 รอบ/นาที)
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
มอเตอร์
มาตรฐาน ประสิทธิภาพสู ง มาตรฐาน ประสิทธิภาพสู ง
3
80.0
84.0
81.5
86.5
5
82.5
86.5
82.5
86.5
7.5
82.5
87.5
85.5
88.5
10
85.5
88.5
85.5
88.5
15
85.5
89.5
86.5
90.2
20
86.5
89.5
88.5
90.2
25
87.5
90.2
89.5
91.7
30
87.5
90.2
89.5
91.7
40
88.5
91.0
90.2
92.4
50
88.5
91.7
91.0
92.4
60
90.2
92.4
91.7
93.0
75
91.0
92.4
91.7
93.6
100
91.7
93.0
92.4
94.1
125
91.7
94.1
92.4
94.1
150
91.7
94.1
93.0
94.5
200
93.0
94.5
93.6
94.5
250
93.5
95.0
93.8
95.0
300
93.5
95.0
93.8
95.0
400
93.5
95.0
93.8
95.0
500
93.5
95.0
94.0
95.4
ที่มา : “ กระบวนการและเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายพลังงาน” ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

4.6 การอนุรักษ์ พลังงานที่เกิดจากการใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
ในปัจจุบนั มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งจะมีราคาสู งกว่ามอเตอร์มาตรฐานประมาณ 20 - 30% ราคาที่เพิ่มขึ้นนี้จะ
กลับคืนมาในรู ปของการประหยัดค่าพลังงาน จากการที่ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์น้ นั สู งขึ้น การประหยัดค่า
พลังงานสามารถคํานวณได้ดงั นี้ :เมื่อ:

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

= ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย x กิโลวัตต์ชวั่ โมงที่ประหยัดได้

กิโลวัตต์ชว่ั โมงที่ประหยัด

= กิโลวัตต์ที่ลดลง x ชัว่ โมงการทํางานตลอดปี

กิโลวัตต์ม้ ทค่ี่ลาดลง
ภาระกิ
โลวัตปต์ระสิ
x (ทธิ ภาพสู
100งโดยทัวไปจะดู
100 นทุ) นเบืองต้น
= นใช้
การคํานวณความคุ
การลงทุ
มอเตอร์
้
่ _ จากระยะเวลาคื
ประสิ ทธิ ภาพ

ประสิ ทธิ ภาพ

มอเตอร์มาตรฐาน
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หากเป็ นการซื้ อมอเตอร์ ใหม่ ระยะคืนทุนเบื้องต้น คือ อัตราส่ วนระหว่างราคาที่เพิ่มขึ้นของมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพ
สู งกับค่าพลังงานที่ประหยัดได้
ระยะคืนทุนเบื้องต้น =
=

ราคาที่เพิ่มขึ้น*
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้
ราคาของมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง – ราคามอเตอร์มาตรฐาน
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

ที่มา : Energy Conservation of Electrical Equipment

ตัวอย่ างที่ 4.1 ข้อมูลมอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งแสดงโดยสังเขป ดังต่อไปนี้
ข้ อมูล :
ขนาดมอเตอร์
= 45
กิโลวัตต์
ค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
= 91.5%
(ที่ 75% ของภาระเต็มกําลัง)
ค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง = 93.9%
(ที่ 75% ของภาระเต็มกําลัง)
ราคาที่สูงกว่าของมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง = 10,000
บาท
ชัว่ โมงการใช้งาน
= 2,000
ชัว่ โมงต่อปี
ค่าไฟฟ้าโดยเฉลี่ย
= 1.1
บาท/กิโลวัตต์ชว่ั โมง
จงคํานวณผลการประหยัดพลังงานและระยะเวลาในการคืนทุนอย่างง่าย เมื่อซื้ อมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งเครื่ อง
ใหม่มาใช้แทนมอเตอร์มาตรฐาน ถ้าหากขนาดของมอเตอร์ที่ตอ้ งใช้น้ นั เท่ากับ 45 กิโลวัตต์
การคํานวณ :
กิโลวัตต์ที่ลดลง
= 45 กิโลวัตต์ x (100/91.5 - 100/93.9) x 0.75
= 0.95
กิโลวัตต์
กิโลวัตต์ที่ประหยัดได้
= 0.95 กิโลวัตต์ x 2000 ชัว่ โมง
= 1,900
กิโลวัตต์ชวั่ โมง
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

= 1,900 กิโลวัตต์ชวั่ โมง x 1.1บาท/กิโลวัตต์ชว่ั โมง
= 2,090 บาท
ค่าพลังงานที่ประหยัดได้ตลอดอายุการใช้งาน = 41,800 บาท ในเวลา 20 ปี
ระยะเวลาคืนทุนแบบเชิงเดียว
= 10,000
2,090
=
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ตัวอย่ างที่ 4.2 พิ จารณาถึ งประสิ ทธิ ภาพที่ เพิ่ มขึ้ น 1% เช่ นจาก 94% เป็ น 95% ของมอเตอร์ ขนาด 500
แรงม้า ทํางานที่ 80% ของพิกดั กําลังจะทําให้มอเตอร์กินกําลังไฟฟ้าลดลงเท่าใด
การคํานวณ :
กําลังไฟฟ้า ที่มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพ 94% ต้องการ
0.8
=
0.746 x 500 x
0.94
kW
=
317.45
กําลังไฟฟ้า ที่มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพ 95% ต้องการ
0.8
=
0.746 x 500 x
0.95
kW
=
314.11
โดยกําหนดให้ 746 W เท่ากับ 1 แรงม้า
ดังนั้นมอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ 95% จะกินกําลังไฟฟ้ าน้อยกว่ามอเตอร์ ไฟฟ้ าที่ มีประสิ ทธิ ภาพ 94%
เป็ นจํานวนเท่ากับ
kW
3.34
317.45 − 314.11 =
ถ้ามอเตอร์ทาํ งาน ประมาณ 6,000 ชัว่ โมงใน 1 ปี และคิดค่าไฟฟ้าที่ 3 บาท ต่อ kWh ก็จะสามารถประหยัดค่า
ไฟฟ้าได้จากค่าประสิ ทธิ ภาพที่เพิ่มขึ้น 1% ได้เท่ากับ
=
3.34 x 6,000 x 3
=
60,120
บาทต่อปี
ซึ่ งในการใช้งานจริ งๆนั้นนอกจากค่ากําลังไฟฟ้ าที่ ผปู ้ ระกอบการต้องชําระแล้ว ผูป้ ระกอบการยังต้องชําระค่า
พลังไฟฟ้า (Demand) ให้กบั ทางการไฟฟ้าด้วย ดังนั้นค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ จะมีค่ามากกว่าตัวเลขที่คาํ นวณได้
ต้นทุนจากการบํารุ งรักษาโดยทัว่ ไปแล้ว มาจากความเสี ยหายของมอเตอร์ที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุมาจากตลับลูกปื น
แม้ว่าในปั จจุบนั นี้ จะมีเครื่ องมือที่ใช้ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และทํานายสภาพของตลับลูกปื น เพื่อที่จะได้
ทําการบํารุ งรักษาก่อนที่มอเตอร์จะเกิดความเสี ยหายที่รุนแรงขึ้น แต่การใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไม่ใช่การแก้ปัญหา
ที่ตน้ เหตุของความเสี ยหาย สาเหตุของความเสี ยหายของตลับลูกปื น ไม่ได้เกิดจากการขาดการบํารุ งรักษาเท่านั้น
อุณหภูมิของมอเตอร์ ในขณะทํางาน ก็เป็ นองค์ประกอบอีกอันหนึ่ ง ที่ทาํ ให้อายุการใช้งานของตลับลูกปื นลดลง
อุณหภูมิของมอเตอร์ในขณะทํางาน เป็ นผลมาจากอุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นภายในตัวมอเตอร์เอง
มอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งเองมีอุณหภูมิของมอเตอร์ ในขณะทํางานที่ ต่ าํ เมื่อเทียบกับมอเตอร์ ธรรมดาทัว่ ไปใน
การรั บโหลดขนาดต่ าง ๆ กัน และมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งยังใช้ต ลับลู กปื นที่ มีคุณภาพสู งอี กด้วย ดังนั้น
มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งโดยทัว่ ไป จะมีค่าใช้จ่ายจากการบํารุ งรักษาที่ต่าํ เนื่องจากอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า
และประสิ ทธิ ภาพสู งกว่า เทคโนโลยีใหม่ของมอเตอร์ น้ ี ทําให้ได้มอเตอร์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพที่สูงขึ้น และอายุการ
ใช้งานที่ ยาวนานกว่าเดิ ม มีรายงานผลการตรวจสอบการใช้มอเตอร์ ว่าอุณหภูมิที่เพิ่ มขึ้ นของตลับลูกปื นของ
มอเตอร์ เ หนี่ ย วนํา แบบกรงกระรอก ชนิ ด ระบายความร้ อนด้วยตัวเอง (Total enclosed fan cool motor) จะ
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ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

เพิ่มขึ้นประมาณ 50% ถึง 75% ของอุณหภูมิที่ขดลวด และการออกแบบของมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง จะเพิ่มอายุ
การใช้งานของสารหล่อลื่นในตลับลูกปื นขึ้นอีกถึง 200% เทียบกับมอเตอร์ ธรรมดาทัว่ ๆไป อายุการใช้งานของ
สารหล่อลื่นที่ยาวนานขึ้นจะเป็ นผลให้ความทนทานของตลับลูกปื นและมอเตอร์เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
จากข้อมูลที่กล่าวมา สรุ ปได้วา่ อุณหภูมิของขดลวด เป็ นตัวแปรสําคัญสําหรับอายุการใช้งานของตลับ
ลูกปื น การลดอุณหภูมิของขดลวดเท่ากับเป็ นการเพิ่ มอายุการใช้งานของตลับลูกปื นและมอเตอร์ แม้ว่าตลับ
ลู กปื นจะเป็ นสาเหตุ หลักของความเสี ย หายของมอเตอร์ แต่ องค์ประกอบอื่ นๆ เช่ น ความเสี ย หายทางกล
(Mechanical damage) สภาพแวดล้อมที่ มอเตอร์ ติดตั้งอยู่ และการติ ดตั้ง (Alignment) ยังคงเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญที่ทาํ ให้มอเตอร์เสี ยหายได้ ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงอายุการใช้งานของมอเตอร์จะต้องนําเอาตัวแปรอื่น ๆ มา
วิเคราะห์ดว้ ย มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิ ภาพสู ง ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงกว่ามอเตอร์ธรรมดาทัว่ ไปประมาณ 15 ถึง
30 เปอร์ เซ็นต์ แต่ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานเมื่อใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าประสิ ทธิ ภาพสู งจะตํ่ากว่าเมื่อใช้มอเตอร์ทว่ั ๆ
เมื่อพิจารณาต้นทุนการดําเนินงาน เนื่องจากมูลค่าที่สูงของค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการบํารุ งรักษาของมอเตอร์
ผู ้ป ระกอบการหรื อผู ้ซ้ื อ จึ ง ควรที่ จ ะใช้ค่ า ใช้จ่ า ยเหล่ า นี้ เป็ นองค์ ป ระกอบในการตัด สิ น ใจซื้ อมอเตอร์
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง เมื่ อ เที ย บกับ มอเตอร์ ธ รรมดาทั่ว ไป ซึ่ งจะชดเชยได้จ ากค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ใช้จ่ า ยในการ
บํารุ งรักษาที่ต่าํ กว่า ดังนั้นการพิจารณาต้นทุนการดําเนิ นงานทั้งหมด จะช่วยให้ผปู ้ ระกอบการมีตน้ ทุนในการ
ผลิตที่ต่าํ ลง หลังจากระยะของการคืนทุนแล้วจํานวนเงินที่ประหยัดได้ในแต่ละปี จะเป็ นผลให้ตน้ ทุนในการผลิต
ของผูป้ ระกอบการลดลง ดังนั้นการเปลี่ยนมอเตอร์ ที่หมดอายุ ด้วยมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง หรื อใช้ตน้ ทุนใน
การดําเนิ นงานเป็ นตัวแปรร่ วมในการตัดสิ นใจในการซื้ อมอเตอร์ จะทําให้ผูป้ ระกอบการมี ความพร้ อมต่ อ
สภาวะตลาดที่ผู ้ บริ โภคได้ตื่นตัวเป็ นอย่างมากเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่ งจากการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของ
ผูป้ ระกอบการเป็ นผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อมลภาวะที่เกิดจากปฏิกิริยาเผาไหม้เชื้อเพลิง
ในกระบวนการผลิ ต ไฟฟ้ า ลดลงด้วย ดังนั้นผูป้ ระกอบการที่ รักษาสภาพแวดล้อมย่อมเข้าไปอยู่ใ นใจของ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่า ซึ่ งเป็ นผลพลอยได้ของผูป้ ระกอบการนอกเหนือจากการประหยัดค่าไฟฟ้า
4.7 หลักการพิจารณาใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
การพิจารณาใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
(1) การพิจารณาเลือกซื้ อมอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
การเลือกซื้ อหรื อเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้เป็ นมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง ควรพิจารณาเมื่อเครื่ องที่ใช้อยูเ่ ดิมชํารุ ด
ซึ่ งพิจารณาได้ดงั นี้
• หากมอเตอร์ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดตํ่ากว่า 10 kW ให้เปลี่ยนได้เลย
• หากมอเตอร์ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดมากกว่า 10 kW สามารถไปพันขดลวดได้ใหม่ประมาณ 1 – 2 ครั้ง
เพราะหากเกินกว่านี้ราคาค่าซ่อมจะสู งกว่าการซื้ อเครื่ องใหม่และประสิ ทธิ ภาพจะลดลง
• ให้เลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีชวั่ โมงการทํางานสู ง
• มอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี ให้เปลี่ยนได้ทนั ที
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(2) เมื่อไรจึงจะใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
ควรพิจารณาการใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งในสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ :
• ควรซื้ อมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งสําหรับโรงงานใหม่
เมื่อมีการซื้ อมอเตอร์ใหม่มกั จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (ซึ่ งเรี ยกว่า Price Premium) : (ราคามอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสู ง – ราคามอเตอร์มาตรฐาน) ถึงแม้วา่ จะมีค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มเติม แต่การใช้มอเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสู งยังคงเป็ นที่น่าสนใจในการลงทุน
• ควรซื้ อมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งแทนการนํามอเตอร์ มาตรฐานมาพันขดลวดใหม่
- มอเตอร์ที่นาํ มาพันขดลวดใหม่ (ส่ วนใหญ่จะเป็ นมอเตอร์ขนาดใหญ่กว่า 10 กิโลวัตต์) ประสิ ทธิ ภาพจะ
ลดลงถึง 2%
- ในกรณี น้ ี ประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของประสิ ทธิ ภาพที่ลดลง เนื่องจากการพัน
ขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กับ ประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนจากประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
- สําหรับกรณี น้ ี ราคาที่สูงขึ้นคือราคาของมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งลบด้วย ค่าพันขดลวดใหม่
• ควรซื้ อมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง เพื่อนํามาใช้เป็ นมอเตอร์สาํ รอง
เมื่อจําเป็ นต้องซื้ อมอเตอร์สาํ หรับเป็ นมอเตอร์สาํ รองเพื่อใช้แทนมอเตอร์ที่ไหม้ จะเป็ นโอกาสที่เหมาะสม
และ เป็ นการคุม้ ค่าที่จะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งแทนมอเตอร์ มาตรฐาน
ในแต่ ละกรณีที่กล่ าวมาข้ างต้ น ควรมีการคํานวณระยะคืนทุนเชิงเดียว (ดังตัวอย่ างทีผ่ ่ านมา) เพื่อช่ วยในการ
ตัดสิ นใจว่ าสมควรติดตั้งมอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู งหรื อไม่
4.8 การพิจารณาใช้ อุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร์
กําลังขาออกของมอเตอร์ จะมีความสัมพันธ์กบั แรงบิดของโหลด ดังนี้
P =

โดยที่

nT
9550

P คือ กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ (kW)
n คือ ความเร็ วรอบ (rpm)
T คือ แรงบิดของโหลดของมอเตอร์ (N-m)

เพราะฉะนั้นถ้าความเร็ วรอบลดลง กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ กจ็ ะน้อยลงด้วย ในปั จจุบนั เครื่ องควบคุม
ความเร็ วรอบมอเตอร์ ได้มีการนํามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายในงานอนุ รักษ์พลังงาน เนื่ องจากค่ าใช้จ่า ยด้า น
พลังงานไฟฟ้านับวันจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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4.8.1 งานที่ใช้ เครื่ องควบคุมความเร็วรอบ
ในช่วงต้นปี ค.ศ. 1980 ค่าใช้จ่ายสําหรับพลังงานไฟฟ้าเพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่เครื่ องควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์
ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Mass Production ทั้งยังได้นาํ เทคโนโลยีทางด้านไมโครโปรเซสเซอร์ มาใช้ใน
การออกแบบระบบควบคุ มของเครื่ อง ขนาดของเครื่ อง และราคาตํ่าลง ทําให้โอกาสในการนํามาใช้ในงาน
อนุรักษ์พลังงานเพิ่มสู งขึ้น เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนสั้นลงอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 2 ปี ดังรู ปที่ 4.8-1

รู ปที่ 4.8-1 วิวฒั นาการทางเทคโนโลยีของเครื่ องควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์
การติดตั้งเครื่ องควบคุมความเร็ วรอบในเครื่ องปั๊ มนํ้า พัดลม เครื่ องอัดอากาศ (Air compressor) เป็ นที่ยอมรับกัน
มานานแล้วว่า สามารถประหยัดพลังงานได้มาก โดยการลดความเร็ วรอบของเครื่ องสู บนํ้าลง 50% จะทําให้
อัตราการไหลลดลง 50% ในขณะที่ความดันลดลง 75% และแรงม้าของต้นกําลัง (Break Horsepower, BHp)
ลดลงมากถึง 87.5% ตามทฤษฎีของ Affinity laws
กําลังงาน1  ความเร็วรอบ1 

=
กําลังงาน2  ความเร็วรอบ2 

3

การใช้เครื่ องควบคุมความเร็ วรอบ ร่ วมกับมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพในการส่ งพลังงาน
สู งสุ ด ซึ่ งในปั จจุบนั ทําได้สูงถึง 97% โดยควบคุมความเร็ วรอบของมอเตอร์ ให้เหมาะสมกับลักษณะของโหลด
ตามกระบวนการผลิตในแต่ละอุตสาหกรรมแล้ว สําหรับอุปกรณ์เครื่ องสู บนํ้า พัดลม และเครื่ องอัดอากาศ จะมี
จุดทํางานที่เหมาะสมและให้ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดที่ความเร็ วรอบประมาณ 70% ของความเร็ วรอบสู งสุ ด
มอเตอร์ ไฟฟ้ ามาตรฐาน หรื อมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง โดยทัว่ ไปสามารถใช้ขบั โหลดแบบแรงบิ ดคงที่ ได้ที่
ความเร็ วรอบ 50% ของความเร็ วรอบสู งสุ ดโดยไม่เ กิ ดความเสี ย หายที่ มอเตอร์ ซึ่ งในกรณี ที่ขบั โหลดแบบ
แรงบิดไม่คงที่ สําหรับมอเตอร์ขนาดเดียวกัน ก็ไม่จาํ เป็ นต้องลดขนาดมอเตอร์ หรื อเพิ่มพัดลมระบายความร้อน
ให้แก่มอเตอร์ ดังรู ปที่ 4.8-2
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รู ปที่ 4.8-2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของแรงบิดที่ความเร็ วรอบต่างๆ ของมอเตอร์มาตรฐาน
ในการขับโหลดแบบแรงบิดไม่คงที่
การประยุกต์ใช้เครื่ องควบคุมความเร็ วรอบเพื่อการอนุ รักษ์พลังงานในโหลดแบบแรงบิ ดไม่คงที่ โดยเฉพาะ
เครื่ องสู บนํ้า จําแนกได้เป็ นสี่ ประเภท
1. แบบรักษาแรงดันคงที่ เช่นสถานีส่งจ่ายนํ้าประปา, ระบบนํ้าเย็น (Chilled water system) ระบบสู บนํ้าสําหรับ
หม้อไอนํ้า ระบบชลประทาน ระบบซี ลด้วยนํ้า (Water seal systems) ระบบนํ้าร้อน และนํ้าหล่อเย็น เป็ นต้น
2. แบบรั กษาระดับคงที่ เช่ น สถานี สูบส่ งนํ้าเย็น ระบบสู บนํ้าเสี ยในอุตสาหกรรม ระบบบําบัดนํ้าเสี ย ระบบ
บรรจุของเหลว และระบบ Condensate return เป็ นต้น
3. แบบรักษาอุณหภูมคิ งที่ เช่น ระบบนํ้าหล่อเย็นในเตาอบ และเตาเผา ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน การหล่อ
เย็นตลับลูกปื น และระบบหมุนเวียนนํ้าหล่อเย็น
4. แบบรั กษาอัตราการไหลคงที่ เช่ น การหมุนเวียนตะกอนในระบบบําบัดนํ้า เสี ย และการหมุนเวีย นของ
ของเหลวในกระบวนการผลิต เป็ นต้น ดังรู ปที่ 4.8-3

รู ปที่ 4.8-3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของการประหยัดพลังงานของมอเตอร์ที่ค่าความเร็ วรอบ
และอัตราการไหลต่างๆ
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4.9 การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
สิ่ งผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบมอเตอร์ไฟฟ้านั้น เหตุของการสู ญเสี ยพลังงาน ดังนั้นควรทําการตรวจวินิจฉัยเพื่อ
หาสิ่ งผิดปกติ เพื่อทําการแก้ไขอย่างสมํ่าเสมอดังตาราง
รายการตรวจ
1. ตรวจสอบฝาครอบพัดลม
ระบายความร้อนของมอเตอร์

เกณฑ์ พจิ ารณา
ฝาครอบควรอยูใ่ นสภาพดีเพื่อให้
มอเตอร์ระบายความร้อนได้ดี

2. ตรวจสอบเสี ยงของมอเตอร์
ขณะทํางาน

ขณะทํางานมอเตอร์ไม่ควรมีเสี ยงดัง • หาสาเหตุและทําการแก้ไขก่อน
ผิดปกติ ซึ่ งขณะนั้น
ชํารุ ด
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ต่าํ

3. ตรวจสอบการสัน่ สะเทือนของ
มอเตอร์ขณะทํางาน

ขณะทํางานมอเตอร์ไม่ควรมีการ
สัน่ สะเทือนที่ผิดปกติ

4. ตรวจสอบอุณหภูมิผิวของ
มอเตอร์

ขณะทํางานอุณหภูมิผิวของมอเตอร์ • หาสาเหตุและทําการแก้ไข
ไม่ควรสู งผิดปกติ (มือสัมผัสไม่ได้) • นําไปใช้ในจุดที่ใช้งานน้อย
ซึ่ งบ่งบอกถึง
• เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ลดลงอาจ
เกิดจากมอเตอร์รับภาระมากกว่า
พิกดั หรื อมอเตอร์เคยไหม้มาก่อน
หรื อการระบายความร้อนไม่ ดี หรื อ
ลูกปื นหรื อระบบรองลื่นผิดปกติเป็ นต้น

5. ตรวจสอบประวัติมอเตอร์

มอเตอร์เกิดการไหม้แต่ละครั้งจะทํา • นํามอเตอร์ที่เคยไหม้ไปใช้งาน
ให้ประสิ ทธิ ภาพลดลงประมาณ 4%
ในจุดที่ใช้งานน้อย
• เปลี่ยนมอเตอร์ใหม่

6. ตรวจวัดพลังไฟฟ้า (kW) เทียบ มอเตอร์มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดเมื่อ
กับพิกดั มอเตอร์
รับภาระอยูใ่ นช่วง 80 - 90% โดย
ภาระตํ่ากว่า 80% ในทุก 10%
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จะลดลง
ประมาณ 1%
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รายการตรวจ
7. ตรวจสอบค่าตัวประกอบ
กําลังไฟฟ้า (PF)

เกณฑ์ พจิ ารณา
ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าควรสู ง
กว่า 0.85 เพราะค่า PF ตํ่า
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ จะลด
ตํ่าลง

แนวทางปฏิบัตทิ ี่ดี
• ติดตั้งตัวเก็บประจุ
• ลดขนาดมอเตอร์ให้เหมาะสม
กับภาระโดยการสลับกันภายใน
โรงงาน หรื อเปลี่ยนมอเตอร์
ใหม่

8. ตรวจสอบการเดินตัวเปล่าของ
มอเตอร์

การเดินตัวเปล่าโดยไม่เกิดงานจะ
ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
โดยเปล่าประโยชน์ เพราะขณะเดิน
ตัวเปล่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์
ตํ่า

• บริ หารจัดการการใช้ให้เดินตัว
เปล่าน้อยที่สุด
• ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์
ถ้ามีการเดินตัวเปล่าเป็ นระยะ
เวลานาน

9. ตรวจสอบสภาพของมอเตอร์

มอเตอร์มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 • เปลี่ยนเป็ นมอเตอร์
ปี เคยไหม้และขนาดใหญ่กว่าภาระ
ประสิ ทธิ ภาพสู งในขนาดที่
รวมทั้งมีการใช้งานต่อวันมาก
เหมาะสม

10. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มอเตอร์ขบั มอเตอร์ขบั อุปกรณ์ที่สามารถลด
รอบได้ เช่น ปั๊ม พัดลม หรื อ
เครื่ องจักร
11. ตรวจสอบระบบส่ งกําลังของ
มอเตอร์

• ติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบมอเตอร์

ประสิ ทธิ ภาพการส่ งกําลังจะต้องสู ง • ปรับความตึงของสายพาน
ที่สุด
• ใช้สายพานประสิ ทธิ ภาพสู ง
• เปลี่ยนวิธีการส่ งกําลังใหม่
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4.10 แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน
แบบตรวจสอบศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานนี้ มีประโยชน์ในการค้นหาแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานก่อนที่
จะดําเนินการตรวจวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อหาผลการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
ผลการตรวจสอบศักยภาพ
รายการศักยภาพการอนุรักษ์ พลังงาน

ดําเนิน

พร้ อม

การแล้ ว ดําเนินการ

ไม่ พร้ อม
ดําเนินการ

1. การลดการเดินมอเตอร์ตวั เปล่า

เพราะ…

2. การสลับมอเตอร์ให้มีขนาดเหมาะสม

เพราะ…

3. การลดการใช้งานมอเตอร์ที่เคยไหม้

เพราะ…

4. การเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้มีขนาดเหมาะสม

เพราะ…

5. การใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง

เพราะ…

6. การใช้ Invertor ลดรอบมอเตอร์

เพราะ…

7. การเปลี่ยนจากมอเตอร์ 1 เฟส เป็ น 3 เฟส

เพราะ…

8. การติดตั้งคาปาซิ เตอร์ที่มอเตอร์

เพราะ…

9. การลดภาระที่มอเตอร์ขบั

เพราะ…

10. การปรับความตึงของสายพานให้เหมาะสม

เพราะ…

11. การลดการใช้ VS Moter

เพราะ…

12. การเลือกใช้ระบบส่ งกําลังที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง

เพราะ…

13. การเปลี่ยนแบริ่ งและหล่อลื่นในระยะเวลาที่เหมาะสม

เพราะ…

14. การเปลี่ยนสายพานตัววีเป็ นสายพานตัววีแบบ Cogged

เพราะ…

15. การเปลี่ยนสายพานตัววีเป็ นสายพานตัววีแบบซิ งโครนัส
16. การปรับแรงดันไฟฟ้าเข้ามอเตอร์ให้เหมาะสม
17. ไม่เปิ ดมอเตอร์ก่อนใช้งานและปิ ดทันทีหลังเลิกงาน
18. เปลี่ยนจากมอเตอร์ กระแสตรงเป็ นมอเตอร์กระแสสลับ

เพราะ…
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4.11 โปรแกรมวิเคราะห์ มาตรการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อลดความยุง่ ยากซับซ้อนในการวิเคราะห์ผลการอนุรักษ์พลังงาน จึงทําเป็ นโปรแกรม Microsoft Excel โดย
ผูใ้ ช้นาํ ข้อมูลเบื้องต้น และข้อมูลตรวจวัดกรอกลงในช่องว่าง โปรแกรมจะคํานวณผลการอนุรักษ์พลังงานที่
ถูกต้องได้ทนั ที
มาตรการที่ 1 การหยุดมอเตอร์ ที่เดินตัวเปล่ า
1. หลักการและเหตุผล
มอเตอร์ หลายชุดในโรงงานเดินขณะเครื่ องจักรไม่ได้ทาํ การผลิต จึงสามารถหยุดได้โดยใช้คนควบคุ มหรื อ
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม อุปกรณ์เหล่านี้ ได้แก่ เครื่ องสู บนํ้าระบายความร้อน พัดลมระบายความร้อน เครื่ องสู บ
ไฮโดรลิกส์ หอผึ่งนํ้า

รูปมอเตอร์ ที่เดินตัวเปล่ า
รูปพลังไฟฟ้ าที่มอเตอร์ ใช้
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังงานไฟฟ้าที่ลดลง (kWh/y)
= พลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ (kW) x ชัว่ โมงที่สามารถหยุดมอเตอร์ได้ต่อวัน (h/d) x จํานวนวันที่หยุด
ได้ต่อปี (d/y)
2.2 สมการที่ใช้ วเิ คราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนเปลี่ยนมอเตอร์ (฿) / ด้านพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 จํานวนชั่วโมงที่สามารถหยุดมอเตอร์ที่เดิน
ตัวเปล่าต่อวัน
1.2 จํานวนวันที่โรงงานทํางาน
1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
1.4 เงินลงทุนในการปรับปรุง
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้ารวมของมอเตอร์ที่สามารถหยุดได้
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
Esave = P x h x d
3.2 ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
BS = ESAVE x CE
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C/BS
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h
d
CE
C

h/d

ข้อมูล

5.00

d/y
300.00
฿/kWh
3.00
฿
10,000.00

P

kW

15.00

Q

kWh/y

22,500.00

BS

฿/y

67,500.00

PB

y

0.15

แหล่งที่มา
ของข้อมูล
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มาตรการที่ 2 การใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั ผูผ้ ลิตมอเตอร์ได้ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์ให้สูงขึ้นโดยปรับปรุ งขดลวดแกนเหล็ก และช่องว่าง
อากาศทําให้เกิ ดมอเตอร์ มาตรฐานใหม่ที่เรี ยกว่ามอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู ง มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่ามอเตอร์
ธรรมดา 2-5% และมีราคาสู งกว่ามอเตอร์ธรรมดาประมาณ 25-30%

รู ปมอเตอร์ เดิมก่ อนเปลีย่ น
รู ปมอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
2. สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์
2.1 สมการที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ทางเทคนิค
2.1.1 พลังไฟฟ้าที่ลดลงต่อปี (kWh/y)
= พลังไฟฟ้าที่มอเตอร์เดิมใช้ (kW) x (1-(ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์เดิม /
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ใหม่)) x ชัว่ โมงการใช้งานมอเตอร์ต่อปี (h/y)
2.2 สมการที่ใช้ วเิ คราะห์ การลงทุน
2.2.1 ระยะเวลาคืนทุน (y)
PB = เงินลงทุนเปลี่ยนมอเตอร์ (฿) / ด้านพลังงานไฟฟ้าลดลง (฿/y)
3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยป้อนข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลตรวจวัดใส่ ในช่องสี ฟ้า
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รายการ

สัญลักษณ์ หน่วย

1. ข้อมูลเบื้องต้น
1.1 ชั่วโมงการทํางานต่อวัน
1.2 วันทํางานต่อปี
1.3 ขนาดมอเตอร์เดิม
1.4 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
1.5 ราคารวมค่าติดตั้งของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง
2. ข้อมูลตรวจวัด
2.1 กําลังไฟฟ้าเฉลี่ยของมอเตอร์เดิม
2.2 ประสิทธิภาพของมอเตอร์เดิม
ณ จุดใช้งานจากกราฟ
3. การวิเคราะห์ทางเทคนิค
3.1 เลือกขนาดมอเตอร์ตัวใหม่
3.2 กําลังทางกลเดิม
Pm = kW x( η1/100)
3.3 ประสิทธิภาพมอเตอร์ใหม่ ณ จุดใช้งานค่า.
จากกราฟเมื่อจ่ายภาระ kW
3.4 พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
ESAVE = kW x (1-( η1/100)/( η2/100))
xhxd
3.5 ค่าไฟฟ้าที่สามารถประหยัดได้
BS = ESAVE x CE
4. การวิเคราะห์การลงทุน
4.1 ระยะเวลาคืนทุน
PB = C/BS
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h
d
p
CE
C

ข้อมูล

h/d
24.00
d/y
300.00
kW
15.00
฿/kWh
3.00
฿
60,000.00

kW

kW

13.00

η1

%

75.00

Q

kW

15.00

Pm

kW

9.75

η2

%

80.00

ESAVE

kW

5,850.00

BS

฿

17,550.00

PB

y

3.42

แหล่งที่มา
ของข้อมูล
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4.12 กรณีศึกษา
กรณี ศึกษาถือเป็ นต้นแบบของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ประสบผลสําเร็ จในการอนุรักษ์พลังงานที่โรงงาน
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานที่เป็ นรู ปธรรมต่อไป
กรณีศึกษาที่ 1: การใช้ อุปกรณ์ ควบคุมความเร็วมอเตอร์ ไฮดรอลิกส์ ขนาดใหญ่ ของเครื่ องฉีดพลาสติก เพื่อให้
การทํางานพอดีกบั สภาวะโหลด
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการแห่ งหนึ่ ง ใช้เครื่ องฉี ดพลาสติ กขนาด 2,500 ตัน 1 เครื่ อง ซึ่ งใช้มอเตอร์ ขบั เครื่ องสู บไฮ
ดรอลิกส์ จํานวน 5 ตัว โดยมีขนาดดังนี้ มอเตอร์ 1 ขนาด 45 KW, มอเตอร์ 2 ขนาด 45 KW, มอเตอร์ 3 ขนาด
45 KW, มอเตอร์ 4 ขนาด 37 KW, มอเตอร์ 5 ขนาด 45 KW และมี เวลาการผลิ ตชิ้ นงาน(Cycle Time) โดย
เฉลี่ยประมาณ 50.5 วินาที
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
มอเตอร์ ที่รับภาระตํ่ากว่าพิกดั มากจะทําให้ประสิ ทธิ ภาพลดตํ่าลง ส่ งผลให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ าที่ ใช้ใน
การขับ ซึ่ งโดยทัว่ ไปผูอ้ อกแบบเครื่ องจักรมักเผื่อขนาดของมอเตอร์ ไว้เนื่ องจากไม่ทราบว่าผูใ้ ช้จะนําไปใช้
งานในลักษณะใด
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
โดยทัว่ ไปมอเตอร์ที่รับภาระตํ่ากว่าร้อยละ 80 ของพิกดั ประสิ ทธิ ภาพจะลดลงร้อยละ 1 ในทุกๆ ภาระร้อยละ
10 ที่ลดลง ดังนั้นสถานประกอบการจึงทดลองติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็ วมอเตอร์ให้กบั เครื่ องสู บไฮดรอ
ลิกทีละชุด แล้วทําการวัดกําลังไฟฟ้าที่ใช้และ Cycle Time โดย Cycle Time จะต้องไม่เพิ่มขึ้น และกําลังไฟฟ้า
จะต้องลดลง
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
เมื่ อลดรอบมอเตอร์ ตวั ที่ 1 - 4 พบว่า Cycle Time เพิ่ มขึ้ น แต่ มอเตอร์ ตวั ที่ 5 ไม่ส่งผลต่ อ Cycle Time และ
กําลังไฟฟ้ าที่ ใช้ขบั ลดลง เนื่ องจากมอเตอร์ ตวั ที่ 5 ขับปั๊ มที่ มีขนาดใหญ่เกิ นความต้องการของเครื่ อง โดย
กําลังไฟฟ้าที่ใช้ขบั ก่อนลดรอบ 11.778 kW ใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งรอบการทํางาน 0.16222 kWh

รู ปที่ 4.12-1 แสดงเครื่ องฉี ดพลาสติกและมอเตอร์ตวั ที่ 5
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5. สภาพหลังปรับปรุ ง
หลังจากทําการติดตั้ง Power Logic ที่มอเตอร์ตวั ที่ 5 เพื่อควบคุมความเร็ วรอบมอเตอร์ขบั เครื่ องสู บไฮดรอลิก
ให้ทาํ งานเหมาะสมกับโหลดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พบว่ากําลังไฟฟ้ าที่ใช้ขบั หลังลดรอบ 11.778 kW ใช้
พลังงานไฟฟ้าต่อหนึ่งรอบการทํางาน 0.03804 kWh

รู ปที่ 4.12-2 แสดงกราฟเปรี ยบเทียบกําลังไฟฟ้าของมอเตอร์ตวั ที่ 5 ก่อนและหลังติดตั้ง Power Logic
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
กําลังไฟฟ้าลดลง
=
11.778 – 8.815
kW
=
2.963
kW
พลังงานไฟฟ้าลดลง
=
162.22 – 38.04
=
0.12418
kWh/รอบ
จํานวนรอบการทํางานใน 1 ชัว่ โมง =
3600/50.5
=
71.29
รอบ/hr
ค่ากําลังไฟฟ้าลดลง
=
2.963 kW x 132.93 บาท/kW-เดือน
x 12 เดือน/ปี
=
4,726.44
บาท/ปี (PEAK DEMAND)
ค่าพลังงานไฟฟ้าลดลง
=
0.12418 kWh/ x 71.29 รอบ/hr x9 hr/วัน
x 248 วัน/ปี
=
19,759.43 kWh/ปี x 2.695 บาท/kWh
=
53,251.67
บาท/ปี (ON PEAK)
=
0.12418 kWh/รอบ x 71.29 รอบ/hr x 8 hr/วัน
x 248 วัน/ปี
4-34

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

=
=
=

รวมเป็ นเงิน
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

=
=
=
=

17,563.94 kWh/ปี x 1.1914 บาท/kWh
20,925.68
บาท/ปี ( OFF PEAK)
0.12418 kWh/รอบ x 71.29 รอบ/hr x 8 hr/วัน
x 52 วัน/ปี
3,682.76 kWh/ปี x 1.1914 บาท/kWh
4,387.64
บาท/ปี ( OFF PEAKsaturday)
41,006.13
kWh/ปี
83,291.43
บาท/ปี

=
=
=

242,378
บาท
242,378 / 83,291.43
2.91
ปี

กรณีศึกษาที่ 2: การใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู งและปรับลดขนาดให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
สถานประกอบการใช้ ม อเตอร์ ขนาด 30 kW ทํา งานที่ 1450 RPM วัน ละประมาณ 8 ชั่ ว โมง มี พิ กัด
ประสิ ทธิ ภาพ 87.30% และจากการตรวจวัดพบว่าใช้กาํ ลังไฟฟ้า 10.59 kW เพาเวอร์แฟคเตอร์(P.F.) 0.75 จาก
การคํา นวณพบว่ า มี copper loss และ iron loss ในปริ ม าณที่ สู ง และโหลดการใช้ง านของมอเตอร์ มี ค่ า
ค่อนข้างตํ่า ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพขณะใช้งานจริ งตํ่าจึงมีแนวคิดที่จะทําการเปลี่ยนเป็ นมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพ
สู งและปรับขนาดให้เหมาะสมกับภาระงานจริ ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
มอเตอร์ มีอายุการใช้งานและมีขนาดพิกดั ใหญ่กว่าภาระใช้งานจริ งมาก ส่ งผลให้มีประสิ ทธิ ภาพในขณะใช้
งานจริ งตํ่ากว่าที่พิกดั มาก เนื่ องจากเกิ ดการสู ญเสี ยไฟฟ้ าเนื่ องจากแกนเหล็ก (Iron Loss) จํานวนมาก ทําให้
สิ้ นเปลืองพลังงานขณะใช้งาน

4-35

ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

ประสิทธิภาพและเพาเวอร์แฟคเตอร์ (%)

100
90

ประสิทธิภาพ

80
70

เพาเวอร์แฟคเตอร์

60
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

โหลด (%)

รู ปที่ 4.12-3 ประสิ ทธิ ภาพและค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เหนี่ยวนําที่โหลดต่างๆ กัน
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยนใหม่เป็ นมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งที่มีขนาดเหมาะสมกับภาระการใช้งานจริ ง โดยลดขนาดของ
มอเตอร์จากขนาด 30 kW 1,450 RPM เป็ นขนาด 22.5 kW 1,500 RPM
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
พิ กัด มอเตอร์ เ ดิ ม ขนาด 30 kW 1,450 RPM ประสิ ทธิ ภ าพ 87.30% แรงดันไฟฟ้ า 380 Volt. กระแสไฟฟ้ า
48.3 Amp. ค่าจากการตรวจวัด กําลังไฟฟ้า 10.59 kW แรงดันไฟฟ้า 377 Volt. ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.75
5. สภาพหลังปรับปรุ ง
พิ กัด มอเตอร์ ใ หม่ ขนาด 22.5 kW 1,500 RPM ประสิ ท ธิ ภ าพ 88.60% แรงดัน ไฟฟ้ า 380 Volt. ใช้ ง าน
8 ชัว่ โมง/วัน 300 วัน/ปี แฟคเตอร์การใช้งาน 75%
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
ก่ อนปรับปรุ งขนาดมอเตอร์
=
กระแสไฟฟ้าจริ ง (Iactual)
(Pก่อน x 1000) / (30.5 x Vactual x P.F.)
=
=
Iron Loss

=
=
=

Copper Loss

=
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(10.59 x 1000) / (3^0.5 x 377 x 0.75)
21.6

A

kW x [(100 / ηก่อน) - 1] x 0.3 x (Vactual / Vrated)2
30 x [(100 / 87.30) - 1] x 0.3 x (377 / 380)^2
1.29

kW

kW x [(100 / ηก่อน) - 1] x 0.7 x (Iactual / Irated)2
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=

30 x [(100 / 87.30) - 1] x 0.7 x (21.6 / 48.3)^2

=

0.61

kW

ขนาดมอเตอร์

=

22.5

kW

ความเร็ วรอบ
ประสิ ทธิ ภาพมอเตอร์หลังปรับปรุ ง
(ηหลัง)
กําลังไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง (Pหลัง)

=

1,500

RPM

หลังปรับปรุ งขนาดมอเตอร์

=
=

88.60
%
[Pก่อน - (Iron Loss + Copper Loss)] / (ηหลัง /
100)

=

[10.59 - (1.29 + 0.61)] / (88.60 / 100)

=

9.81

kW

=

8

วันทํางาน (D)

=

ชัว่ โมง/วัน

300

วัน/ปี

แฟคเตอร์การใช้งาน (F)

=

75.00

%

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ก่อนปรับปรุ ง

=

Pก่อน x H x D x F

ชัว่ โมงทํางาน (H)

=
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้หลังปรับปรุ ง

=

10.59 x 8 x 300 x 75/100
19,062.00 kWh/ปี

=

Pหลัง x H x D x F

=

9.81 x 8 x 300 x 75/100

=

17,652.58

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

=

19,062.00 − 17,652.58 kWh/ปี

ราคาค่าไฟฟ้า

=

3.86

คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้

=

1,409.42 x 3.86

=

5,440.37

บาท/ปี

เงินลงทุน

=

บาท

ระยะเวลาคืนทุน

=

26,750.00

7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน

=
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kWh/ปี
บาท/kWh

26,750.00 / 5,440.37
4.92

ปี

ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

กรณีศึกษาที่ 3: การลดการเดินตัวเปล่ าของมอเตอร์ ขับสายพาน
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
กระเบื้องเซรามิก ที่ออกจากเตาเผาจะลําเลียงโดยสายพานลําเลียงซึ่ งในแต่ละเตาจะมีอยู่ 2 ไลน์ โดยไลน์หนึ่ ง
ใช้สาํ รองในกรณี ที่อีกไลน์หนึ่ งชํารุ ด ซึ่ งสถานประกอบการทําการเปิ ดมอเตอร์ ขบั สายพานทิ้งไว้ตลอดเวลา
ทั้ง 7 เตา ส่ งผลให้สิ้นเปลื่องพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
การปล่อยให้มอเตอร์เดินตัวเปล่าโดยไม่ได้ผลผลิต ทําให้เกิดการใช้พลังงานไม่คุม้ ค่า
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดกําลังไฟฟ้ าของมอเตอร์ ขบั สายพานที่ เดิ นตัวเปล่าทั้ง 7 เตา เพื่ อนําไปหาพลังงานไฟฟ้ าที่
สู ญเสี ย และทําการต่อวงจรควบคุมการทํางานของไลน์บรรจุท้ งั 2 ไลน์ โดยถ้าไลน์หนึ่ งทํางานให้อีกไลน์
หนึ่งหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ
4. สภาพก่ อนปรับปรุ ง
ขณะสายพานเดินตัวเปล่าใช้กาํ ลังไฟฟ้ าเฉลี่ยต่อไลน์ประมาณ 2.6 kW สถานประกอบการมีการเดินตัวเปล่า
ทั้งหมด 7 ไลน์ โดยเวลาทํางาน 24 ชัว่ โมง/วัน 350 วัน/ปี

รู ปที่ 4.12-4 ไลน์ที่ไม่ได้ทาํ การบรรจุเดินตัวเปล่า

5. สภาพหลังปรับปรุ ง
ทําการต่อวงจรควบคุมการทํางานของไลน์บรรจุท้ งั 2 ไลน์ ถ้าไลน์หนึ่งทํางานให้อีกไลน์หนึ่ งหยุดทํางานโดย
อัตโนมัติ ซึ่ งทําให้สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 107,016 kWh/ปี
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รู ปที่ 4.12-5 วงจรควบคุมให้มอเตอร์ขบั สายพานในไลน์ที่ไม่ได้ทาํ การบรรจุหยุดเดิน
6. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้
=
กําลังไฟฟ้า x จํานวนไลน์ x ชัว่ โมงทํางาน x
วันทํางาน x แฟคเตอร์ใช้งาน
=
2.6 x 7 x 24 x 350 x 0.7
=
107,016
kWh/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัดได้
=
107,016 x 2.6
=
278,241.6
บาท/ปี
7.การวิเคราะห์ ผลตอบแทนการลงทุน
เงินลงทุน
=
บาท
ผลประหยัดที่ได้
=
278,241.6
บาท/ปี
ระยะเวลาคืนทุน
=
ปี

กรณีศึกษาที่ 4: การลด Cycle time ในการผลิต
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีเครื่ อง Injection ในการผลิตขวดบรรจุภณ
ั ฑ์ โดยก่อนปรับปรุ งได้กาํ หนด Cycle Time ในการผลิต
เท่ากับ 21.8 sec และกินกําลังไฟฟ้าเฉลี่ย 7.05 kW
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
สภาพเดิมมีตน้ ทุนพลังงานที่สูง SEC = 0.993 kWh/kg โดยผูร้ ับผิดชอบพิจารณาว่าสามารถที่จะปรับลดลงได้
เพื่อเพิ่ม Productivity และลดต้นทุนพลังงาน
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21.8 Sec

รู ปที่ 4.12-6 Cycle Time ก่อนปรับปรุ ง = 21.8 sec
3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ผูร้ ับผิดชอบมาตรการได้ดาํ เนิ นการทดลองปรับลด Cycle Time ให้ต่าํ ที่สุดโดยที่ไม่กระทบกับคุณภาพของ
สิ นค้า และติ ดตั้งเครื่ องบันทึ กพลังงานไฟฟ้ าเพื่ อตรวจสอบการใช้พลังงานในสภาวะ ก่อน และหลังปรั บ
Cycle Time
4. สภาพหลังปรับปรุ ง

17.5 Sec

รู ปที่ 4.12-7 ปรับลด Cycle Time หลังปรับปรุ ง = 17.5 sec เพื่อลดต้นทุนพลังงาน
5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
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รู ปที่ 4.12-7 การวัดกําลังไฟฟ้าเปรี ยบเทียบก่อน-หลังปรับ Cycle Time
กําลังไฟฟ้าลดลง
= 0.66 kW
พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัด
= 5,988 kWh/yr
ค่าไฟฟ้าที่ประหยัด
= 18,803 ฿/yr

กรณีศึกษาที่ 5 : ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องบด Hammer
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
เครื่ องบดเมื่อบดมันเส้นแล้วเกิ ดการฟุ้งกระจายที่ Screw ใต้เครื่ องบดและตัวเครื่ องบด ทําให้ผูค้ วบคุมการ
ผลิตไม่สามารถปล่อยวัตถุดิบเข้ามาบดได้มาก อันเนื่ องมาจาก Screw ใต้เครื่ องบดมีความเร็ วใน การลําเลียง
ไม่เพียงพอ
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
Screw ใต้เครื่ องบดลําเลียงมันเส้นที่บดแล้วไม่ทนั ทําให้เกิดการฟุ้งที่ Screw และตัวเครื่ อง ผูค้ วบคุมการผลิต
ไม่สามารถปล่อยของลงเครื่ องบดในปริ มาณมากได้ โดยความสามารถการบดมันเส้นประมาณ 12 Ton/hr
สมรรถนะของเครื่ องบด 5.92 kWh/ton
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3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ทําการเปลี่ยนระบบส่ งกําลังใหม่ โดยปกติ Screw มีความเร็ วรอบ 50 rpm (ขับตรง) การออกแบบจะใช้เฟื อง
ขับขนาด 30 ฟัน เฟื องตาม 18 ฟัน จากการคํานวณจะได้ความเร็ วรอบ 83 rpm
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ผลการทดลอง ความสามารถการบดมันเส้นเพิ่มขึ้นจาก 12 Ton/hr เป็ น 25 Ton/hr สมรรถนะของเครื่ องบด
เพิ่มขึ้นจาก 5.92 kWh/ton เป็ น 4.57 kWh/ton
วัตถุดบิ

ตะแกรง
(mm)

ปริมาณวัตถุดบิ เวลา
(Ton)
(hr)

Ton/hr

kWh

kWh/ton

มันเส้น

2x2

14

1:10

11:99

83

5.92

มันเส้น

2x2

14

0:45

18:66

71

5.07

มันเส้น

2x2

14

0:35

28:0

64

4.57

5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
จากการทดลอง
kWh ที่ประหยัดได้

=

5.92 - 4.57

ปริ มาณการบดมันเส้น 15 Ton/วัน
ใน 1 ปี ประหยัดได้
ค่าไฟฟ้า ยูนิตละ 2.80 บาท/kwh
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=

1.35

kwh/ton

=

450

Ton/เดือน

=
=
=

5,400
7,290
20,412

Ton/ปี
kWh/ปี
บาท/ปี
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กรณีศึกษาที่ 6 : ลดการทํางานของเครื่ องบดผสม ( Needer )
1. ความเป็ นมาและลักษณะการใช้ งาน
โรงงานมีเครื่ องบดผสม ( Needer ) จํานวน 4 เครื่ องขนาด 146 แรงม้า ทําหน้าที่บดผสมยางพารากับสารเคมี
รวมกันแล้วส่ งต่อให้เครื่ องบดผสมยางกับกํามะถัน บดผสมรวมกันอีกทอดหนึ่ง
2. ปัญหาของอุปกรณ์ /ระบบก่ อนปรับปรุ ง
เครื่ องบดผสม Needer มีการเปิ ดเดินตัวเปล่าอยูเ่ ป็ นครั้งคราว เนื่องจากกําลังการผลิตมีมากกว่าเครื่ องจักรใน
Line การผลิตต่อเนื่อง

3. แนวคิดและขั้นตอนการดําเนินงาน
ศึกษาผลกระทบในการหยุดเครื่ องบดผสม ( Needer ) ช่วง On Peak
4. สภาพหลังปรับปรุ ง
ติดตั้งชุดควบคุม ( switch ) ที่อุปกรณ์บดผสม ( Needer ) ทั้ง 4 เครื่ องให้ปิดช่วง 18.00 น.และเปิ ดอีกครั้งช่วง
22.00 น.
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5. การวิเคราะห์ ทางเทคนิค
เครื่ องบดผสม ( Needer ) ใช้กาํ ลังไฟฟ้า Name plate 146 Hp จํานวน 4 เครื่ อง
ใช้งานจริ ง
=
73.7
kW. (with load)
ใช้งานจริ ง
=
6.8
kW. (without load)
ผลประหยัด
=
6.8 kW x 4 เครื่ อง x 4 ชม. x 312 วัน/ปี
=
33,946
kWh/ปี
=
33,946 kWh/ปี x 85.21/( 1,000,0000,000 )
=
0.002893
ktoe/ปี
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
=
1.7034
บาท/kWh
ค่า Ft
=
0.85
ผลประหยัดจากหน่วย =
( 0.85 + 1.7034 ) บาท/kWh x 326,225 kWh/ปี
=
87,647
บาท/ปี
คิดเป็ นเงินที่ประหยัด
จาก Peak Demand
=
73.7 x 285 บาท/kW x 12 เดือน
=
1,008,216
บาท/ปี
รวมผลประหยัด
=
87,647 + 1,008,216
=
1,140,862
บาท/ปี
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สรุ ปเนื้อหาวิชา
1. ชนิดและส่ วนประกอบของมอเตอร์
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า สามารถแบ่ งประเภทของกระแสไฟฟ้ า ได้ 2 ชนิ ด คื อ มอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสตรง (Direct
current motor) และมอเตอร์ ไฟฟ้ ากระแสสลับ (Alternating Current Motor) มอเตอร์ ที่ใช้ส่วนใหญ่ คื อ
มอเตอร์กระแสสลับแบบสปลิทเฟส มอเตอร์ (Split-phase motor)ซึ่ งมีส่วนประกอบที่สาํ คัญดังนี้
• โรเตอร์ (Rotor)
โรเตอร์ทาํ ด้วยแผ่นเหล็กบางๆ (Laminated) อัดซ้อนกันเป็ นแกน มีร่องไปตามทางยาว ในร่ องนี้จะมีทองแดง
หรื ออลูมิเนียมเส้นโตๆ ฝังอยูโ่ ดยรอบปลายของทองแดงหรื ออลูมิเนียมนี้ จะเชื่ อมติดอยู่กบั วงแหวนทองแดง
หรื ออลูมิเนียม ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกรงกระรอกจึงเรี ยกชื่อว่าโรเตอร์กรงกระรอก(Squirrel cage rotor)
• สเตเตอร์ (Stator)
สเตเตอร์ ซึ่ งประกอบด้วยแผ่นเหล็กบางๆ อัดแน่น มีร่องสําเร็ จไว้ใส่ ขดลวดเรี ยกว่าช่องสลอต (slot) อัดเป็ น
ปึ กแผ่นอยู่ภายในกรอบโครง (Frame) ซึ่ งเฟรมนั้นจะทํามาจากเหล็กหล่อ (Cast iron) หรื อเหล็กเหนี ยว (Steel)
ที่สเตเตอร์ของสปลิทเฟสมอเตอร์จะมีขดลวดพันอยู่ 2 ชุด คือ ขดรันหรื อขดเมน (Running Winding หรื อ Main
Winding) พันด้วยลวดเส้นใหญ่จาํ นวนรอบมาก ขดลวดชุ ดที่ สองสําหรั บเริ่ มหมุนหรื อขดสตาร์ ต (Starting
winding) พันด้วยลวดเส้นเล็กและจํานวนรอบน้อยกว่าขดรัน
• ฝาครอบ
ฝาครอบของมอเตอร์ท้ งั สองข้างส่ วนใหญ่ทาํ มาจากเหล็กหล่อหรื อเหล็กเหนียว มีแบริ่ งแบบตลับลูกปื น (Ball
bearing) สําหรับรองเพลาในการหมุนของโรเตอร์ให้ตรงแนวศูนย์กลาง
• สวิทช์ แรงเหวีย่ งหนีศูนย์ กลาง (Centrifugal switch)
สวิทช์แรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลางประกอบด้วยส่ วนสําคัญ 2 ส่ วนดังนี้ คื อส่ วนที่ อยู่กบั ที่ (Stationary part)จะ
ประกอบติดอยู่กบั ฝาปิ ดหัวท้ายของมอเตอร์ซ่ ึ งเป็ นส่ วนของหน้าสัมผัสหรื อหน้าทองขาวอยู่ 2 อัน และส่ วน
ที่หมุน(Rotating part) จะติดอยูก่ บั เพลาของโรเตอร์ การทํางานของสวิทช์หนีศูนย์กลางเมื่อความเร็ วรอบของ
มอเตอร์ได้ 75 เปอร์เซ็นต์ของความเร็ วรอบสู งสุ ดของมอเตอร์ จะทําให้ส่วนที่ติดอยู่กบั แกนเพลาของโรเตอร์
ผลักดันส่ วนที่ติดตั้งอยูก่ บั ฝาของมอเตอร์ทาํ ให้หน้าสัมผัสแยกออกจากกันตัดวงจรขดสตาร์อย่างอัตโนมัติ
สําหรับมอเตอร์ อื่นๆเช่น คาปาซิ เตอร์ มอเตอร์ มีส่วนประกอบส่ วนใหญ่เหมือนกับแบบสปลิทเฟสเกื อบทุ ก
อย่าง คือ
• โรเตอร์เป็ นแบบกรงกระรอก
• สเตเตอร์ประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด คือ ชุดสตาร์ทและชุดรัน
• ฝาปิ ดหัวท้ายประกอบด้วย ปลอกทองเหลือง ( Bush ) หรื อตลับลูกปื น ( Ball bearing ) สําหรับรองรับ
เพลา
• คาปาซิ เตอร์ หรื อคอนเดนเซอร์ ( Capacitor or Condenser) โดยทัว่ ไปมี 3 ชนิ ด คือ 1. แบบกระดาษหรื อ
Paper capacitor 2. แบบเติมนํ้ามันหรื อ Oil -filled capacitor 3. แบบนํ้ายาไฟฟ้าหรื อElectrolytic capacitor
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โครงสร้างที่สาํ คัญของรี พลั ชัน่ มอเตอร์ประกอบไปด้วย 5 ส่ วนสําคัญคือ
1. สเตเตอร์ (Stator )
2. โรเตอร์ (Rotor )
3. แปรงถ่านและซองแปรงถ่าน (Brush and Brush Holder)
4. ฝาปิ ดหัวท้าย (End Plate)
5. อุปกรณ์แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Device)
ยูนิเวอร์ แซลมอเตอร์ เป็ นมอเตอร์ ขนาดเล็กมีขนาดกําลังไฟฟ้ าตั้งแต่ 1/200 แรงม้าถึง 1/30 แรงม้า นําไปใช้
ได้กบั แหล่งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสตรงและใช้ได้กบั แหล่งจ่ ายไฟฟ้ ากระแสสลับชนิ ด 1 เฟส มอเตอร์ ชนิ ดนี้ มี
คุ ณสมบัติที่โดดเด่ น คื อให้แรงบิ ดเริ่ มหมุนสู งนําไปปรับความเร็ วได้ ทั้งปรั บความเร็ วได้ง่ายทั้งวงจรลด
แรงดันและวงจรควบคุมอิเล็กทรอนิ กส์ นิ ยมนําไปใช้เป็ นตัวขับเครื่ องใช้ไฟฟ้ าภายในบ้าน เช่ น เครื่ องบด
และผสมอาหาร มีดโกนหนวดไฟฟ้า เครื่ องนวดไฟฟ้า มอเตอร์จกั รเย็บผ้า สว่านไฟฟ้า เป็ นต้น
เชดเดดโพลมอเตอร์ (Shaded pole motor)เป็ นมอเตอร์กระแสสลับ 1 เฟส มีขนาดเล็กที่สุดมีแรงบิดเริ่ มหมุน
ตํ่ามากนําไปใช้งานได้กบั เครื่ องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ๆ เช่น ไดร์เป่ าผม พัดลมขนาดเล็ก โครงสร้างของมอเตอร์
ประกอบด้วย
1. ขดลวดสนามแม่เหล็ก จะพันอยูร่ อบ ๆ แกนของตัวสเตเตอร์
2. โรเตอร์ (ตัวหมุน) มีลกั ษณะเป็ นโรเตอร์ แบบกรงกระรอก
3. สเตเตอร์ เป็ นแผ่นเหล็กบางวางอัดซ้อนกัน บริ เวณขั้วสนามแม่เหล็กแต่ละด้านแบ่ง 2 ส่ วน ส่ วนที่เล็กกว่า
จะมีวงแหวนทองแดงพันอยูร่ อบ ๆ
4. วงแหวนทองแดง (Shaded Coil)
2. ประสิ ทธิภาพมอเตอร์ ไฟฟ้ า
ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ข้ ึนอยู่กบั ค่าของการสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นในตัวมอเตอร์ โดยทัว่ ๆ ไปแล้วการสู ญเสี ยใน
มอเตอร์จะมาจากการสู ญเสี ยที่มีค่าคงที่ และการสู ญเสี ยที่เปลี่ยนแปลงตามโหลดของมอเตอร์ ได้ดงั นี้
ก. การสู ญเสี ยทีแ่ กนเหล็ก (Core losses) เกิดจากพลังงานที่ใช้ในการเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ไหล
อยู่ในแกนเหล็ก (Hysteresis losses) รวมทั้งการสู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวนในแกนเหล็ก (Eddy current
losses)
ข. การสู ญเสี ยจากแรงลมที่ต้านทานการหมุนและแรงเสี ยดทาน (Windage and friction losses) เกิดจากแรง
เสี ยดทานในตลับลูกปื น และแรงต้านของครี บระบายอากาศที่ ตวั มอเตอร์ โดยรวมแล้วการสู ญเสี ย ที่ แ กน
เหล็ก การสู ญเสี ยจากแรงลม และแรงเสี ยดทาน เป็ นค่าการสู ญเสี ยที่ คงที่ และไม่ข้ ึ นกับโหลดของมอเตอร์
เรี ยกโดยรวมว่า “ค่าการสู ญเสี ยขณะที่มอเตอร์ไม่มีโหลด” (No - Load losses)
ค. การสู ญเสี ยที่สเตเตอร์ (Stator losses) จะอยู่ในรู ปของความร้อนเกิ ดจากกระแสที่ ไหลผ่านขดลวดที่ มี
ความต้านทานอยูภ่ ายใน
ง. การสู ญเสี ยที่โรเตอร์ (Rotor losses) อยูใ่ นรู ปความร้อนเช่นเดียวกับสเตเตอร์ แต่เกิดที่ตวั นําในโรเตอร์
4-46

คู่มือผู้รับผิดชอบด้ านพลังงาน (โรงงาน) พ.ศ. 2561

จ. การสู ญเสี ยจากภาระการใช้ งาน (Stray losses) เป็ นผลจากค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากความถี่ในแกนเหล็กที่
โรเตอร์ ค่ากระแสไหลวนในขดลวดที่สเตเตอร์ ค่าการสู ญเสี ยจากค่ากระแสฮาร์ มอนิ กในตัวนําของโรเตอร์
ขณะที่ มีโหลดค่าสนามแม่เหล็กรั่วไหลที่ เกิ ดจากกระแสโหลด ซึ่ งการสู ญเสี ยที่ สเตเตอร์ โรเตอร์ และจาก
ภาระการใช้งาน จะเพิ่ มขึ้ นตามขนาดของโหลดเรี ย กโดยรวมว่า “ค่ าความสู ญ เสี ยขณะมีโหลด” (Load
losses)
ค่าประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์หาได้ดงั นี้
ประสิ ทธิ ภาพ , % = 746 X แรงม้าขาออก( HP ) X 100

=

กําลังงานขาออก (วัตต์) X 100
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์)
ค่าประสิ ทธิ ภาพอาจเขียนอยูใ่ นรู ปที่แสดงค่ากําลังงานสู ญเสี ยของมอเตอร์ดว้ ยก็ได้ ดังนี้
ประสิ ทธิ ภาพ , % =
หรื อ
ประสิ ทธิ ภาพ , % =

กําลังงานขาออก (วัตต์)
กําลังงานขาออก (วัตต์) + กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์)
กําลังไฟฟ้าป้อนเข้า (วัตต์) - กําลังงานสู ญเสี ย (วัตต์)
กําลังงานขาออก (วัตต์)

X 100
X 100

3. ความแตกต่ างระหว่ างมอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและมอเตอร์ ไฟฟ้ ามาตรฐานทั่วไป
มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งทําโดยการนําเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุ งชิ้นส่ วนอุปกรณ์ต่างๆ ในมอเตอร์ดงั นี้
3.1 ปรั บปรุ งคุณภาพของแกนเหล็ก มอเตอร์ ทวั่ ๆ ไปใช้เหล็กแผ่นที่ มีองค์ประกอบของคาร์ บอนตํ่า (Lowcarbon laminated steel) สําหรับทําตัวแกนเหล็กที่สเตเตอร์และโรเตอร์ ซึ่ งแกนเหล็กดังกล่าวมีค่าการสู ญเสี ย
ทางไฟฟ้าเทียบกับนํ้าหนักประมาณ 6.6 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโลกรัม ซึ่ งมอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้แผ่น
เหล็กซิ ลิกอนคุณภาพสู ง (High grade silicon steel) ซึ่ งจะมีค่าการสู ญเสี ยทางไฟฟ้ าลดลงถึงครึ่ งหนึ่ งคือเหลือเพียง
ประมาณ 3.3 วัตต์ต่อเหล็ก 1 กิโลกรัม
3.2 แผ่ นเหล็กที่บางขึน้ การลดความหนาของแผ่นเหล็กที่ใช้ทาํ แกนเหล็ก ทั้งในสเตเตอร์และโรเตอร์ จะช่วย
ลดการสู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวน ซึ่ งเมื่อรวมกับการปรับปรุ งฉนวนระหว่างแผ่นเหล็กแล้วจะช่วยลด
ค่าการสู ญเสี ยที่เกิดจากกระแสไหลวนได้มากยิ่งขึ้น
3.3 เพิม่ ปริมาณของตัวนํา มอเตอร์รุ่นเก่า ๆ จะใช้ลวดทองแดง หรื อลวดอะลูมิเนียมที่มีขนาดพอดีกบั กระแส
สู งสุ ดที่เกิดจากโหลดของมอเตอร์ แต่มอเตอร์ไฟฟ้าประสิ ทธิ ภาพสู งจะใช้ลวดทองแดงขนาดใหญ่ข้ ึนเพื่อลด
ค่าความต้านทานในขดลวดโดยขนาดของตัวนําจะใหญ่กว่าประมาณ 35 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
3.4 ปรับปรุ งการออกแบบร่ องสล๊ อต เพื่อที่จะรองรับกับขนาดขดลวดที่ใหญ่ข้ ึนทําให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งและ
ออกแบบร่ องสล็อตใหม่ รวมทั้งเพิ่มความยาวของแกนเหล็กที่สเตเตอร์ซ่ ึ งแกนเหล็กที่ยาวขึ้นจะเป็ นผลต่อค่า
เพาเวอร์แฟกเตอร์ที่ดีข้ ึนด้วย

4-47

ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

3.5 ลดช่ องว่ างระหว่ างสเตเตอร์ และโรเตอร์ การลดช่องว่างที่เป็ นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจะทําให้
สนามแม่เหล็กไฟฟ้ าจากสเตเตอร์ ที่วิ่งผ่านไปยังโรเตอร์ มีค่าเพิ่มสู งขึ้ น ดังนั้นมอเตอร์ จะใช้พลังงานไฟฟ้ า
ลดลงเพื่ อ ที่ จะสร้ า งแรงบิ ด เท่ า เดิ ม นอกจากนี้ การเพิ่ มความยาวของแกนเหล็ก ยัง เป็ นการเพิ่ มปริ มาณ
สนามแม่เหล็ก ที่จะเป็ นผลทําให้เกิดผลแบบเดียวกันกับการลดช่องว่างระหว่างโรเตอร์กบั สเตเตอร์
3.6 ปรั บปรุ งฉนวนที่โรเตอร์ ในมอเตอร์ ประสิ ทธิ ภาพสู งร่ องสล๊อตที่ โรเตอร์ จะได้รับการตรวจสอบเป็ น
อย่างดี และเคลือบด้วยฉนวนที่สามารถทนความร้อนได้สูงซึ่ งจะลดค่าการสู ญเสี ยจากตัวนําที่ไม่เรี ยบร้อยที่
เกิ ดขึ้ นจากกระบวนการผลิ ตขณะที่ ฝังตัวนําเข้าไว้ในโรเตอร์ ซึ่ งโดยปกติ แล้วตัวนําที่ อยู่ที่โรเตอร์ จะถูก
ออกแบบไว้ในลักษณะเฉี ยงกับแนวแกนของโรเตอร์ เพื่อที่จะลดเสี ยงรบกวนและแรงบิดที่ไม่สมํ่าเสมอใน
มอเตอร์ขนาดเล็ก
3.7 ออกแบบพัดลมใหม่ เนื่ องจากมอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิ ภาพสู งมีอุณหภูมิในขณะที่ทาํ งานตํ่ากว่ามอเตอร์
ธรรมดาเป็ นผลให้พดั ลมที่ ใช้ระบายความร้อนมีขนาดเล็กลงซึ่ งเป็ นการลดการสู ญเสี ยจากแรงลมรวมถึ ง
ระดับเสี ยงของพัดลมในขณะทํางานด้วย
วิธีการทดสอบตามมาตรฐานจะสามารถแสดงประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ซึ่ งค่าประสิ ทธิ ภาพนั้นมี 2 ลักษณะ
คื อ ค่ าเฉลี่ ยมาตรฐาน (Nominal) หรื อค่ ารั บประกันตํ่าสุ ด (Guaranteed Minimum) ซึ่ งมี ความแตกต่ างกัน
ดังนี้
• ค่ าประสิ ทธิภาพมาตรฐาน เป็ นค่าเฉลี่ยที่ได้จากมอเตอร์ แบบเดียวกันจํานวนมากจากผูผ้ ลิตมอเตอร์แต่
ละตัวอาจมีค่าประสิ ทธิ ภาพที่ต่างจากค่าเฉลี่ยนี้มาก
• ค่ าประสิ ทธิภาพรับประกันตํ่าสุ ด เป็ นค่าที่ผผู ้ ลิตรับประกันว่ามอเตอร์ขนาดนั้นๆ จะมีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ไม่นอ้ ยกว่านั้น มาตรฐานระดับชาติส่วนใหญ่จะมีขีดกําหนดความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยและค่ารับประกัน
ตํ่าสุ ดเอาไว้
4. หลักการพิจารณาใช้ มอเตอร์ ไฟฟ้ าประสิ ทธิภาพสู งและอุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบ
(1) การพิจารณาเลือกซื้ อมอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
การเลือกซื้ อหรื อเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่ให้เป็ นมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง ควรพิจารณาเมื่อเครื่ องที่ใช้อยูเ่ ดิมชํารุ ด
ซึ่ งพิจารณาได้ดงั นี้
• หากมอเตอร์ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดตํ่ากว่า 10 kW ให้เปลี่ยนได้เลย
• หากมอเตอร์ ที่มีอาการเสี ยที่มีขนาดมากกว่า 10 kW สามารถไปพันขดลวดได้ใหม่ประมาณ 1 - 2 ครั้ง
เพราะหากเกินกว่านี้ราคาค่าซ่อมจะสู งกว่าการซื้ อเครื่ องใหม่
• ให้เลือกเปลี่ยนจากมอเตอร์ที่มีขนาดเล็กและมีชวั่ โมงการทํางานสู ง
• มอเตอร์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า 15 ปี ให้เปลี่ยนได้ทนั ที
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(2) เมื่อไรจึงจะใช้ มอเตอร์ ประสิ ทธิภาพสู ง
ควรพิจารณาการใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งในสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้ :
• ควรซื้ อมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งสําหรับโรงงานใหม่
เมื่ อ มี ก ารซื้ อ มอเตอร์ ใ หม่ ม ัก จะมี ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (ซึ่ งเรี ย กว่ า Price Premium) : ราคามอเตอร์
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง - ราคามอเตอร์ ม าตรฐาน ถึ ง แม้ว่ า จะมี ค่ า ใช้จ่ า ยดัง กล่ า วเพิ่ ม เติ ม แต่ ก ารใช้ม อเตอร์
ประสิ ทธิ ภาพสู งยังคงเป็ นที่น่าสนใจในการลงทุน
• ควรซื้ อมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งแทนการนํามอเตอร์ มาตรฐานมาพันขดลวดใหม่
- มอเตอร์ ที่นาํ มาพันขดลวดใหม่ (ส่ วนใหญ่จะเป็ นมอเตอร์ ขนาดใหญ่กว่า 10 กิโลวัตต์) ประสิ ทธิ ภาพ
จะลดลงถึง 2%
- ในกรณี น้ ี ประสิ ทธิ ภาพที่ ดีข้ ึ นทั้งหมดจะเท่ากับผลรวมของประสิ ทธิ ภาพที่ ลดลง เนื่ องจากการพัน
ขดลวดใหม่ (มากถึง 2%) กับประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึนจากประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์มาตรฐาน
- สําหรับกรณี น้ ี ราคาที่สูงขึ้นคือราคาของมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งลบด้วย ค่าพันขดลวดใหม่
• ควรซื้ อมอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู ง เพื่อนํามาใช้เป็ นมอเตอร์สาํ รอง
เมื่ อจํา เป็ นต้อ งซื้ อมอเตอร์ สํา หรั บเป็ นมอเตอร์ สํา รองเพื่ อ ใช้แ ทนมอเตอร์ ที่ไ หม้ จะเป็ นโอกาสที่
เหมาะสมและเป็ นการคุม้ ค่าที่จะเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์ประสิ ทธิ ภาพสู งแทนมอเตอร์ มาตรฐาน
(3) แนวทางการอนุรักษ์ พลังงาน
• เลือกขนาดของมอเตอร์ให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าบริ เวณ
นั้นมีค่าตํ่า
• เลือกประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์ ให้เหมาะสมกับสภาวะการดําเนิ นงาน ซึ่ งควรอยู่บนพื้นฐานของการ
วิเคราะห์การลงทุน โดยพิจารณาถึงราคาซื้ อ, ชัว่ โมงการทํางาน, ประสิ ทธิ ภาพของมอเตอร์และค่าไฟฟ้า
• ปิ ดมอเตอร์ ทุกครั้ งเมื่ อไม่ มีการใช้ เนื่ องจากการเดิ นเครื่ องทิ้ งไว้โ ดยไม่ มีภ าระงานจะใช้พ ลังงาน
ประมาณ 10 - 20% ของพลังงานที่ใช้ขณะที่มอเตอร์ทาํ งานเต็มกําลัง (Rated Load)
• ควรมีการตรวจสอบการใช้งานมอเตอร์เพื่อพิจารณาใช้ตวั ควบคุมความเร็ วของมอเตอร์
• ควรมีการตรวจสอบดูว่ามีอุณหภูมิที่สูงผิดปกติ ของทั้งมอเตอร์ และระบบจ่ายไฟฟ้ าหรื อไม่ เนื่ องจาก
ความร้อนที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงการสู ญเสี ยกําลังของมอเตอร์ และทําให้ประสิ ทธิ ภาพที่ลดลง
• ควรใช้การขับเคลื่อนโดยตรงเมื่อมีโอกาส เนื่องจากการขับเคลื่อนทางอ้อม (เช่น ขับเคลื่อนด้วยสายพาน)
จะเกิดการสู ญเสี ยพลังงานเป็ นจํานวนมาก
• ถ้าความต่างศักย์ (Voltage) ของสายแต่ละเส้นของมอเตอร์ 3 เฟส ไม่สมดุล อาจมีการสู ญเสี ยพลังงาน
จํานวนมากได้ จึงควรมีการตรวจสอบความสมดุลของความต่างศักย์อยูเ่ ป็ นประจํา
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ตอนที่ 2 บทที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานสํ าหรับมอเตอร์ ไฟฟ้า

การพิจารณาใช้ อุปกรณ์ ปรับความเร็วรอบเพื่อประหยัดพลังงานในมอเตอร์
กําลังขาออกของมอเตอร์ จะมีความสัมพันธ์กบั แรงบิดของโหลด ดังนี้
nT
9550
P คือ กําลังขาออกที่เพลาของมอเตอร์ (kW)
n คือ ความเร็ วรอบ (rpm)
T คือ แรงบิดของโหลดของมอเตอร์ (N-m)
P

โดยที่

=

ฉะนั้นถ้าความเร็ วรอบลดลง กําลังขาออกที่ เพลาของมอเตอร์ ก็จะน้อยลงด้วย ในปั จจุ บนั เครื่ องควบคุม
ความเร็ วรอบมอเตอร์ ได้มีการนํามาใช้กนั อย่างแพร่ หลายในงานอนุ รักษ์พลังงาน เนื่ องจากค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานไฟฟ้านับวันจะเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การติดตั้งเครื่ องควบคุมความเร็ วรอบในเครื่ องปั๊ มนํ้า พัดลม เครื่ องอัดอากาศ (Air compressor) เป็ นที่ยอมรับ
กันมานานแล้วว่า สามารถประหยัดพลังงานได้มาก โดยการลดความเร็ วรอบของปั๊ มนํ้าลง 50% จะทําให้
อัตราการไหลลดลง 50% ในขณะที่ความดันลดลง 75% และแรงม้าของต้นกําลัง (Break Horsepower, BHP)
ลดลงมากถึง 87.5% ตามทฤษฎีของ Affinity laws
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