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การทดสอบมอเตอร
ตอน Routine Test

Induction Motor Testing
ตอน Routine Test

เมื่อตนป 2003 นี้ บริษัท ซีเมนส เอจี กลุม ออโต
เมชั่น แอนด ไดรฟ แผนก Large Drives ประเทศเยอรมันนี ไดรวมเอาหองทดสอบตางๆ มารวมไวที่ศูนย
เดียวกัน ดวยขนาดพื้นที่ 4000 ตารางเมตรของศูนยทดสอบเครื่องจักรกล ทําใหสามารถทดสอบ ไดทั้งมอเตอร
และ ไดร ฟ รวมไปถึ ง ชุ ด ขั บ เคลื่ อ นรถรางไฟฟ า จนกระทั่ ง ถึ ง ชุ ด ขั บ เคลื่ อ นรถรางไฟฟ า ความเร็ ว สู ง (ชุ ด
ขับเคลื่นรถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดินกรุงเทพมหานคร ที่จะเปดใชเร็วๆ นี้ ก็ไดผานการทดสอบจากศูนย
ทดสอบแหงนี้)
ศูนยทดสอบแหงนี้ สามารถทดสอบเครื่องจักรกลหมุนไดตามมาตรฐานที่สําคัญตางๆ ไมวาจะเปน IEC,
VDE, DIN หรือมาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งสามารถทําการปรับสภาพแวดลอมในการทดสอบอุปกรณเสมือนจริงไดเชน
ที่อุณหภูมิแวดลอมการทดสอบสูงถึง 85OC หรือ ที่อุณหภูมิแวดลอมติดลบไดถึง -55OC และดวยความสามารถ
ของศู น ย ท ดสอบเครื่ อ งจั ก รกลนี้ เมื่ อ นํ า เครื่ อ งจั ก รที่ ไ ด ผา นการทดสอบ ไปติ ดตั้ ง Commissioning
และ
นําออกไปใชงานจริง จะสามารถชวยลดเวลาในการติดตั้ง และลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับโครงการตางๆได
ในการทดสอบระบบขับเคลื่อนรถรางไฟฟา สามารถทดสอบเครื่องจักรกลได
ถึงขนาด 1600 kW ตอตัวดวยความเร็วรอบทดสอบสูงสุดถึง 4200 รอบตอนาที
ยกตัวอยาง รถรางแมเหล็กไฟฟาความเร็วสูงหัวจรวด
ICE
ของประเทศ
เยอรมันนี ที่หมุนดวยความเร็วรอบถึง 6000
รอบตอนาที นอกจากนี้ยังสามารถ
ทดสอบแรงดันไฟฟา กระแสตรงไดถึง 30 kV
สํ า หรั บ การทดสอบเครื่ อ งจั ก รกล ในงานอุ ต สาหกรรม ศู น ย ท ดสอบแห ง นี้
สามารถสรางโหลดเสมือน (Simulate) ไดเสมือนจริง เชนลักษณะโหลด คอมเพรสเซอร โหลดระบบสายพาน
ลําเลียง (Conveyor) พัดลม หรือปมน้ํา ทําใหผลการทดสอบสามารถทําไดเสมือนจริงมากที่สุด นอกจากนี้ยัง
สามารถทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟา เชนเครื่องกําเนิดไฟฟาจากพลังงานลม ดวยเครื่องจักรทดสอบขนาดใหญถึง
5 MW สามารถทดสอบความเร็วรอบไดสูงสุดถึง 4200 รอบตอนาที ทั้งแรงดันไฟฟาแบบกระแสตรง และระบบ
ไฟฟากระแสสลับสามารถทดสอบไดสูงสุดถึง 13.8 กิโลโวลท ทั้งที่ความถี่ 50 Hz และ 60 Hz ซึ่งนับเปนศุนย
ทดสอบมอเตอรที่ใหญ และทันสมัยที่สุดในโลก ทั้งนี้สามารถดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Web site
http://www.siemens.com/ad-picture/529 หรือ http://www.siemens.de/largedrives

จากรูปที่ 1 แสดงบรรยากาศภายนอกของศูนยทดสอบที่ใหญ และทันสมัยที่สุดในโลก และภาพภายใน
ศูนยทดสอบ ในขณะที่ผูเขียนไดมีโอกาสไปทําการทดสอบมอเตอรแรงดันไฟฟาสูง 3300 โวลท ขนาดกําลัง
900 กิโลวัตต แบบ 10 ขั้ว ที่ความเร็วรอบ 900 รอบตอนาที พรอมทั้งทดสอบชุดควบคุมความเร็วรอบมอเตอร
แรงดันไฟฟา 3300 V แบบ 12 pulse rectifier, Voltage source 3 Level systems

รูปที่ 1 แสดงภายนอก และภายในศูนยทดสอบมอเตอร ของซีเมนสประเทศเยอรมัน
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ในการไปทดสอบครั้งนี้ ไดทําการทดสอบมอเตอรตามมาตรฐาน IEC โดยเปนการทดสอบตอหนาพยาน
ทั้งการทดสอบแบบประจําที่ตองกระทํากันทุกตัวตามขบวนการผลิตอยูแลวตามมาตรฐานการผลิต ISO และ การ
ทดสอบเฉพาะแบบ (Type Test) ในบางหัวขอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทดสอบขับโหลดเสมือนจริง (Heat run
test) ที่พิกัดยาวนานกวา ครึ่งวัน และการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลทั้งมอเตอร และชุดควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร
ในการทดสอบมอเตอรเหนี่ยวนําที่จะกลาวถึงตอไปนี้ จะเปนการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 34-1 และ
IEC 34-2 ซึ่งเปนการทดสอบที่มีคุณภาพสูง และเนื่องจากประเทศไทยมีมาตรฐาน มอก. 866-2532 และ มอก.
867-2532 ที่มีลักษณะใกลเคียงกับมาตรฐาน IEC มาก โดยมีกลุมของการทดสอบ 3 แบบ คือ การทดสอบแบบ
ประจํา (Routine test) การทดสอบเฉพาะแบบ (Type test) และ การทดสอบรับรองพิเศษเฉพาะแบบ (Special
type test) โดยมีรายการทั้งหมดตามมาตรฐานการทดสอบดังตอไปนี้
A การทดสอบแบบประจํา (Routine test)
การทดสอบแบบประจําของมอเตอรเหนี่ยวนําไฟฟาแบบกรงกระรอก (Squirrel Cage Induction motor,
SCI) หรือแบบสลิปริ่งมอเตอร (Wound rotor or Slipring rotor) ปกติจะทําทุกตัวตามขบวนการผลิตอยูแลว การ
ทดสอบแบบประจําจะทําเพื่อใหแนใจไดวา มอเตอรอยูในสภาพที่พรอมใชงาน ไมมีการชํารุดเสียหายทั้งทาง
ไฟฟ า และทางกล ซึ่ ง รายการทดสอบประจํ า ต อ ไปนี้ อ าจจะใช ทํ า การทดสอบมอเตอร ทุ ก รายการหรื อ ทํ า การ
ทดสอบบางรายการนั้นขึ้นกับขนาดของมอเตอร
การทดสอบแบบประจํา (Routine test)
A1. ความตานทานของขดลวดสเตเตอร (Resistance of stator winding)

ชนิดของมอเตอร
SCI
Slip ring
9

A2. ความตานทานของขดลวดโรเตอร (Resistance of Rotor winding)
A3. การวัดความตานทานของฉนวนสเตเตอร (Insulation resistance test of the stator)

9
9

9

A4. การวัดความตานทานของฉนวนโรเตอร (Insulation resistance test of the rotor)

9
9

A5. การทดสอบขณะเดินเครื่องไมมีโหลด (No-Load test)

9

9

A6. การทดสอบตรึงโรเตอร (Short circuit or Lock Rotor test)

9

9

A7. ทิศทางการหมุนและลําดับเฟส (Phase sequence and direction)

9

9

A8. การทดสอบแรงดันไฟฟาที่ขดลวดสเตเตอร (Stator winding voltage test)

9

9

A9. การทดสอบแรงดันไฟฟาที่ขดลวดโรเตอร (Rotor winding voltage test)

9

A10. วัดความสั่นสะเทือนจากการทํางาน (Vibration test, ISO 3945 ,VDI 2056 )

9

9

A11. การตรวจสอบอุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ตด
ิ กับมอเตอร (Functional check of the
accessories)
A12. การตรวจสอบแรงดันโรเตอรเมื่อตรึงโรเตอร (Locked-rotor standstill voltage)

9

9
9

B การทดสอบเฉพาะแบบ (Type test)
การทดสอบเฉพาะแบบของมอเตอรเหนี่ ยวนําเปน การทดสอบเพื่อตรวจสอบคุณภาพของวัส ดุ, ฝมือ ,
ความน าเชื่ อถื อของเครื่อ งจัก รในขบวนการผลิต และสว นประกอบที่ ใช โดยใช ก ารสุม จากมอเตอร ที่ผ า นการ
ทดสอบเฉพาะแบบประจํามาแลว โดยสวนใหญจะทําการทดสอบเพียงตัวเดียวหากในการผลิตในครั้งเดียวกันมี
ลักษณะเหมือนๆ กัน โดยรายการทดสอบเฉพาะแบบมีรายการดังตอไปนี้
การทดสอบเฉพาะแบบ (Type test)

ชนิดของมอเตอร
SCI
Slip ring

B1. การทดสอบอุณหภูมิโหลดตามพิกด
ั (Heat run test)

9

9

B2. การตรวจสอบแรงดันไฟฟาที่เพลา (Checking the shaft voltages)

9

9

B3. ทดสอบคุณสมบัติการอิ่มตัวในภาวะที่ไมมีโหลด
(Plotting the no-load characteristic and measuring the iron and friction losses)
B4. ทดสอบคุณสมบัติการอิ่มตัวในภาวะที่ตรึงโรเตอร (Lock rotor)
(Plotting the short-circuit characteristic and measuring the short-circuit losses)
B5. ทดสอบคุณสมบัติของโหลด
(Plotting the load characteristic)

9

9

9

9

9

9
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B6. การหาคา หรือการวัดประสิทธิภาพ (Test or Calculating the efficiency)

9

9

B7.
For
B8.
For

9

9

9

9

สําหรับมอเตอรกันระเบิด
Eex e: Measuring the
สําหรับมอเตอรกันระเบิด
Eex p: Measuring the

: วัดระยะเวลาการเริ่มหมุน
tE time
: ตรวจสอบระบบอัดอากาศเพื่อกันระเบิด
pressure distribution

C. การทดสอบรับรองพิเศษเฉพาะตามแบบ (Special type test)
การทดสอบรับรองพิเศษเฉพาะตามแบบ ของมอเตอรเหนี่ยวนํามีเพื่อตรวจสอบวา การออกแบบเปนไป
ตามาตรฐานหรือไม โดยจํานวนทดสอบใหตกลงกับผูเกี่ยวของ ซึ่งรับรองพิเศษเฉพาะตามแบบมีดังนี้
การทดสอบรับรองพิเศษเฉพาะแบบ (Special Type test)

SCI

Slipring

C1. การทดสอบขดลวดสเตเตอร Loss-tangent ( loss factor )

9

9

C2. วัดระดับเสียง (Noise measurement)

9

9

C3. ตรวจวัดปริมาณไหลของลมระบายความรอน (Measuring the cooling air flow)

9

9

C4. ตรวจวัดคุณสมบัติ กระแส และแรงบิดเมื่อความเร็วรอบเกินโดยใช cradle dynamometer

9

9

C5. คํานวณหาคาแรงเฉื่อยของทุนโรเตอร
(Determine the moment of inertia using deceleration)
C6. ทดสอบความเร็วรอบหมุนเกินพิกัด (Over speed test)

9

9

9

9

C7. ทดสอบฉนวนโดยการจุมน้ํา ( wet test ) ตามมาตรฐานNEMA MG1-20.49.1

9

9

C8. ตรวจสอบกราฟเริ่มหมุน (Checking the starting torque)

9

A1, A2. ความตานทานของขดลวดสเตเตอร (Resistance of stator winding)
การทดสอบนี้จะทําการวัดคาความตานทานที่ขั้วมอเตอร ที่อุณหภูมิแวดลอมปกติในหองทดลอง โดยจะ
ปล อ ยแรงดั น ไฟฟ า กระแสตรงเข า ที่ ข ดลวดจนกระทั่ ง กระแสที่ เ ข า สู ม อเตอร ค งที่ และทํ า การวั ด อุ ณ หภู มิ เ มื่ อ
กระแสที่ปลอยเขาคงที่ คาความตานทานสามารถคํานวณไดจากคาแรงดันและคากระแสไฟฟาที่วัดได หลังจาก
นั้นก็ทําการวัดซ้ําแบบเดิมโดยเปลี่ยนไปวัดที่ขั้วอื่นๆจนครบ คาที่วัดไดในแตละเฟสจะตองมีคาผิดพลาดกันไม
เกิน 3% จากคาที่วัดไดจะตองถูกคํานวณปรับคาใหถูกตองเปนคาที่อุณหภูมิมาตรฐานที่ 20O C เพื่อสามารถ
นําไปเปรียบเทียบกับคาที่มาตรฐานที่กําหนดไวโดยใชสมการดานลางนี้

R20 =
เมื่อ

R20
Rmeasured
K
Tmeasured

Rmeasured * ( K + 20)
K + Tmeasured

เปนความตานทานของขดลวด (โอหม) ที่ถูกทําใหถูกตองที่อุณหภูมิ 20O C
เปนความตานทานของขดลวด (โอหม) ที่วัดไดที่อุณหภูมิแวดลอม tmeasured
เปนคาคงที่ของเนื้อโลหะ (ทองแดงมีคา 234.5 ; อลูมิเนียมมีคา 225)
เปนอุณหภูมิของขดลวดขณะที่วัดความตานทาน (O C)

จากรูปคาคาวมตานทานแตละขด U1-U2, V1-V2, W1-W2 สามารถคํานวณไดดังตอไปนี้
Rphase = 1/2 * Rphase-to-phase สําหรับขดลวดสเตเตอรที่ตอแบบ Y หรือแบบ Star
Rphase = 3/2 * Rphase-to-phase สําหรับขดลวดสเตเตอรที่ตอแบบ ∆ หรือแบบ Delta
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A3, A4. การวัดความตานทานของฉนวน (Insulation resistance test)

การทดสอบความต า นทานของฉนวนนี้ จะกระทํ า กั บ
มอเตอร ทุ ก ตั ว ที่ โ รงงานผู ผ ลิ ต ตามมาตรฐาน IEC
เป น การ
ทดสอบแบบประจํา (Routine test) การวัดนี้จะกระทําทั้งกอน
และระหวางการใชงานมอเตอร ซึ่งจะเปนตัวชี้คุณภาพของฉนวน
และความเสื่ อ มคุ ณ ภาพของฉนวน ค า ความต า นทานของฉนวน
เปรียบเสมือนเครื่องวัดการบํารุงรักษาในระยะยาว ในการทดสอบ
ใหนําสายตัวนําที่ตอเชื่อมเขาขั้วของมอเตอรปลดออก ซึ่งสายตัว
นํ า ต า งๆ จะถู ก ต อ เข า ด ว ยกั น และวั ด ค า ความเป น ฉนวนระหว า
ขดลวดกั บ โครงมอเตอร ห รื อ กราว ด โดยวั ด แค เ พี ย งชุ ด เดี ย วก็
สามารถใชแทนคาของขดลวดทั้งหมดได
การทดสอบความตานทานของฉนวนจะตองทํากอนที่จะมีการจายไฟฟา หรือเริ่มหมุน โดยปกติคาความ
ตานทานจะทดสอบดวยแรงดันไฟฟา 1000 V ที่อุณหภูมิแวดลอม 20OC ตามคามาตรฐานความชื้นจะตองมีผล
ไมต่ํากวาคาดังตอไปนี้
สําหรับขดลวดใชกับแรงดันไฟฟา Un < 2kV
Un > 2kV
อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิตางๆ
ชุดขดลวดความรอน (Space Heaters)
อุปกรณอื่นๆ
คาความเปนฉนวนของแหวนรองลื่น

10 MΩ
100 MΩ
500 MΩ
1 MΩ
100 MΩ
1 MΩ (100 V test voltage)

คาความตานทานของฉนวนอาจจะมีคาต่ํากวานี้ได ถาความชื้นมีคามากกวามาตรฐาน หรืออุณหภูมิสูงกวา
มาตรฐาน

A5. การทดสอบขณะเดินเครื่องไมมีโหลด (No-Load test)
การทดสอบเดินเครื่องในขณะที่เครื่องจักรกลไมไดตอ โหลด
หรือไมไดทดสอบขับโหลด เปนการขับมอเตอรตัวเปลา การทดสอบนี้
เปนวิธีการตรวจสอบทางกายภาพ และการออกแบบทั้งทางไฟฟา และ
เครื่องกลไดดี ในขณะที่ทําการการทดสอบขณะเดินเครื่องยังสามารถ
ทําการตรวจสอบคาความสูญเสียในแกนเหล็ก และคาสูญเสียทางกล
โดยตรงได รวมไปจนถึงสามารถตรวจสอบชองวางระหวางอากาศได
(Air gap are checked)
คาตางๆที่ไดจากการวัด จะทําการทดสอบหลังจากอุณหภู มิ
คงที่ และคาตางๆที่จะวัดมีคาคงที่จึงจะทําการบันทึก สําหรับมอเตอร
ไฟฟาแรงดันสูงจะตองหมุนไมนอยกวา 30 นาทีจึงจะสามารถบันทึก
คาได คากระแสไมมีโหลด และคาสูญเสียตางๆ ใหวัดที่แรงดัน และ
ความถี่ พิ กั ด หลั ง จากนั้ น ให นํ า ค า ที่ วั ด ไดไปเปรี ย บเที ย บกั บ ค า
มาตรฐานที่ไดจากกการออกแบบ
เพื่อประเมินผลคาความคลาด
ผิดพลาด
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A6. การทดสอบตรึงโรเตอร (Short circuit or Lock Rotor test)
การทดสอบตรึงโรเตอร หรือ ลอกโรเตอร หรือบางครั้งก็เรียกวา Short circuit test การทดสอบนี้เปน
การทดสอบถึงการออกแบบของโรเตอร รวมไปถึงขดลวดภายในตัวโรเตอร และสนามแมเหล็กที่สงถายมาจาก
ขดลวดสเตเตอร โดยการตรวจสอบคาความแตกตางของกระแสทั้งสามเฟส และสนามแมเหล็กสมมาตรกัน
หรือไม
การทดสอบนี้จะทําการลอกโรเตอรโดยทางกลไมใหหมุนได ที่แกนเพลามอเตอร สําหรับมอเตอรชนิดส
ลิปริง หรือ วาวสโรเตอรจะตองทําการลัดวงจรที่ขดลวดโรเตอรเสียกอน กอนที่จะทําการตรวจสอบวัดคา
การทดสอบจะโดยการเพิ่มค าแรงดัน ไฟฟา กระแสสลับ ที่พิกัด ความถี่ของมอเตอรที่ต องการทดสอบ
จนกระทั่งกระแสไหลมีคาเทากับพิกัดกระแสตามที่ออกแบบไว หลังจากนั้นจึงทําการวัดคาแรงดันไฟฟา และคา
กําลังสูญเสียที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นใหนําคาที่วัดไดไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่ไดจากกการออกแบบ เพื่อ
ประเมินผลคาความคลาดผิดพลาด

A7. ทิศทางการหมุนและลําดับเฟส (Phase sequence and direction)
ลําดับเฟสของระบบจายไฟฟาจะถูกกําหนดเปนมาตรฐาน
L1, L2, L3 เมื่อจายเขาสูมอเตอร ที่ขั้วตอสาย U V W ทิศทาง
ของมอเตอร ใหเปนไปดังตอไปนี้
เมื่อจายไฟฟา L1, L2, L3 ตอเขากับขั้วมอเตอร U V W
ตามลําดับ แลวทําใหมอเตอรหมุนตามเข็มนาฬิกา เมื่อมองจากดาน
เพลาขับ หรือ clockwise rotation
เมื่อจายไฟฟา L1, L2, L3 ตอเขากับขั้วมอเตอร W V U
ตามลํ า ดั บ แล ว ทํ า ให ม อเตอร ห มุ น ทวนตามเข็ ม นาฬิ ก า เมื่ อ มอง
จากดานเพลาขับ หรือ Anti-Clockwise
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A8, A9. การทดสอบแรงดันไฟฟาที่ขดลวดสเตเตอร และ โรเตอร (Stator and Rotor winding voltage test)
การทดสอบนี้เปนการทดสอบคาความเปนฉนวนของขดลวด ระหวางขดลวดเฟสกับเฟส และ ระหวางก
ราวด รวมทั้ง อุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิ เชน RTD หรือ PT100 โดยใชแรงดันที่ทดสอบดังตารางตอไปนี้
เครื่องจักรกลที่ทดสอบ

แรงดันไฟฟาที่ใชทดสอบ (Vrms)
2 * Un + 1000 V, ต่ําทีส
่ ุด 1500 Vrms

ขดลวดสเตเตอร เมื่อมอเตอรมข
ี นาด 1 kW ≤ 10000 kW
ขดลวดสเตเตอร เมื่อมอเตอรมข
ี นาด

2 * Un + 1000 V

> 10000 kW

ขดลวดทุตย
ิ ภูมิ หรือที่โรเตอร
เมื่อไมมีการกลับทิศทางการหมุน
เมื่อตองการกลับทิศทางการหมุน

2 * URotor + 1000 V
4 * URotor + 1000 V

เมื่อ URotor หมายถึงแรงดันไฟฟาที่ขดลวดทุติยภูมิ หรือที่โรเตอร

แรงดันไฟฟาที่ใชทดสอบระหวางขดลวด หรือระหวางกราวด สําหรับมอเตอร ถาหากเปนไปไดควรจะ
แยกวัด ในแตละเฟส โดยใชเวลาในการทดสอบไมนอยกวา 1 นาที
สําหรับเครื่องจักรที่ใชกับแรงดันไฟฟาไมเกิน 660 โวลท และมีกําลังไมเกิน 220 kW ในระยะเวลาที่ทํา
การทดสอบ 1 นาที่ สามารถจะทําการทดสอบของเฟสอื่นๆ ไดใหมภายในระยะเวลา 5 วินาที
ในระหวางการทดสอบแรงดันไฟฟา กระแสไฟฟาที่จายเขาสูเครื่องจักรจะตองถูกวัด และบันทึกคาของ
กระแส เพื่อใชคํานวณ และเปรียบเทียบกับคาความเปนฉนวนพังทลาย (Insulation breakdown)
ยกตัวอยางมอเตอรที่ทําการทดสอบมีพิกัดแรงดันไฟฟา 3300 โวลท ดังนั้นแรงดันไฟฟาที่ใชในการ
ทดสอบ คือ 2*3300 + 10000 = 7600 โวลท โดยทดสอบจายแรงดันไฟฟาคางเอาไวไมนอยกวา 60 วินาที
A10. การทดสอบความสั่นสะเทือน (Vibration Test)
การทดสอบนี้เปนการตรวจสอบความสมดุลยข องโรเตอร เมื่อมอเตอรเดินเครื่ องในสภาวะไมมีโหลด
โดยปอนแรงดันไฟฟาและความถี่ไ ฟฟาตามพิกัด คาการสั่นสะเทือนที่ชุด รองรับแบริ่ งดังรูป ทั้ง ดานแนวนอน
(Horizontal) ดานแนวตั้ง (Vertical) และแนวแกนเดียวกับแกนเพลา ตั้งแตหมายเลข 1-6 จะถูกบันทึกคาความ
สั่นสะเทือนตามมาตรฐาน IEC 34-14 ในรูปของความเร็วยอดคลื่น (Peak velocity) หนวยที่วัดเปน มิลลิเมตร/
วินาที (mm/s) โดยมีคาสูงสุดที่ยอมรับไดไมเกิน Vrms= 2.8 mm/s สําหรับเครื่องจักรกลที่มีความเร็วระหวาง
600-3600 รอบตอนาที หรือในกรณีพิเศษอาจจะมีการออกแบบ ดังตารางแสดงตามมาตรฐาน IEC 34-14
ดังตอไปนี้

Vibration
Severity
Grade of
quality

Speed range
รอบตอนาที

N (Normal)
R (Reduced)

Maximum vibration in Vrms mm/s
(deviation +10%)
at motor shaft high (mm.)
56-132

132-225

225-400

600 - 3600

1.8

2.8

3.5

600 - 1800

0.71

1.12

1.8

> 1800 - 3600

1.12

1.8

2.8

600 - 1800

0.45

0.71

1.12

> 1800 - 3600

0.71

1.12

1.8

S (Special)
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A11. การตรวจสอบอุปกรณเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ติดกับมอเตอร (Functional check of the accessories)
สําหรับมอเตอรขนาดใหญโดยทั่วไปจะมีชุดตรวจวัดความรอนฝงอยู
ในขดลวดสเตเตอร เพื่อปองกันมอเตอรรอนเกินจนขดลวดไหม รวมทั้งจะมี
ขดลวดความรอนเพื่อทําหนาที่อุนเครื่องปองกันความชื่นเขาไปจับในขดลวด
อาจจะทําใหเกิดการลัดวงจรได
ดั ง นั้ น อุ ป กรณ ต า งๆเหล า นี้ ควรจะได รั บ การทดสอบ โดยเฉพาะค า
ความเปนฉนวนของอุปกรณเหลานี้ โดยจะตองทําการทดสอบที่แรงดันไฟฟา
ไมนอยกวา 1500 โวลท โดยสวนใหญจะทําการทดสอบไปพรอมกันกับหัวขอ
A3 การวัดความตานทานของฉนวน (Insulation resistance test)
สําหรับแหวนรองลื่น (Bearing) หรืออุปกรณตรวจวัดความรอนที่ฝง
อยูในแหวนรองลื่น หรืออุปกรณตรวจวัดอื่นๆ ก็จําเปนจะตองทดสอบรวมกัน
ไปดวย ตามคูมือการใชงานของเครื่องจักรกลนั้นๆ
A12. การตรวจสอบแรงดันโรเตอรเมื่อตรึงโรเตอร (Checking the locked-rotor standstill voltage)
สําหรับสลิปริ่งมอเตอร หรือ วาวลโรเตอรจะมีอัตราสวน
ของขดลวด ระหวาง ขดลวดสเตเตอร และขดลวดโรเตอร การ
ตรวจสอบวัดแรงดันเมื่อตรึงโรเตอร เปนการตรวจวัดอัตราสวน
โดยเปดวงจรของโรเตอรออกที่ขั้วตอสายโรเตอร จาย
แรงดันไฟฟากระแสสลับที่พิกัดเขาที่ขดลวดสเตเตอร
แรงดันไฟฟาจะเหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟาที่ขดลวดโรเตอร
เหมือนหลักการของหมอแปลงไฟฟา จึงทําการวัด และบันทึกคา
แรงดันไฟฟาที่ขั้วของโรเตอรทั้งสามขั้ว
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