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อานแผนปายมอเตอร
ตามมาตรฐาน IEC vs NEMA
Name plate motor vs Standard
ตอนที่ 2
จากตอนที่1 ที่ไดกลาวไปแลวถึงรายละเอียดที่
แสดงบนแผนปายมอเตอร เชนชนิดของมอเตอรที่ระบุ และระบบแรงดัน และกระแสไฟฟา ตัวประกอบกําลัง
(Power factor, Cos ϕ) ความเร็วรอบมอเตอร การกําหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร และ มาตรฐานการ
ปองกัน (IP) สําหรับมอเตอรไฟฟา ตอนที่ 2 ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมจาก แผนปายมอเตอร ที่ควรรู
ดังตอไปนี้
มาตรฐานวิธีการติดตั้ง (Type of construction)
ตามมาตรฐานโครงสร า งและ การติ ด ตั้ ง ของ
IEC 60034-7 จะใชอักษรยอ IM (International
Mounting) ตามดวยตัวอักษร B หมายถึง การติดตั้ง
โดยว า งแกนเพลาตามแนวระนาบ มี ฐ านรองรั บ ตั ว
มอเตอร (Base) หรือ V หมายถึง การติดตั้งตัวมอเตอร
ตามแนวดิ่ง (Vertical) แลวจะตามดวยตัวเลขอาจจะมี
เพียงหนึ่งตัวหรือ สองตัวขึ้นอยูกับการอธิบาย ลักษณะ
การติดตั้ง ดังตารางตอไปนี้

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดวิธีการติดตั้ง ของเครื่องจักรตามแกนเพลาแนวนอน (IM B…)
อักษรยอ
Code 1

IM B3

Code 2

IM 1001

ภาพการ
ติดตั้ง
Drawing

ชนิดของโครงสราง
ฐาน

ขาเปน
ฐานรอง
รับ
-

IM B5

IM B6

IM B7

IM B8

IM 3001

IM 1051

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

IM 1061

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

IM 1071

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

หนา
แปลน

รายละเอียดอื่นๆ
แบรริ่ง 2 ตัว

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

ลักษณะการติดตั้ง
แกนเพลาตามแนวนอน
(Horizontal shaft)

ติดตั้งโดยยึดกับขามอเตอร
วางบนแทนรองรับ หรือพื้น
โดยตรง

แบรริ่ง 2 ตัว

หนาแปลนติด
ดานเพลาขับยืน
่
ออกมา
แบรริ่ง 2 ตัว

-

แบรริ่ง 2 ตัว
-

แบรริ่ง 2 ตัว

-

ติดตั้งโดยยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ
ขามอเตอร ยึดดานขาง
แทนรองรับดานซาย
(มองจากดานเพลาขับ)

ขามอเตอร ยึดดานขาง
แทนรองรับดานขวา (มอง
จากดานเพลาขับ)

ขามอเตอร ยึดดานบนแทน
รองรับ

แบรริ่ง 1 ตัว
IM B9
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IM 9101

-

-

มอเตอรไมมีฝา
ครอบดานเพลา
ขับ
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ติดตั้งยึดติดกับโครง
มอเตอรดานเพลาขับ
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IM B10

IM B14

IM 1201

IM B20

IM 1101

IM B30

IM B34

IM B35

-

IM 3601

IM B15

IM B25

-

IM 4001

ขาเปน
ฐานรอง
รับ
ขาเปน
ฐานรอง
รับ
ขาเปน
ฐานรอง
รับ

IM 2401

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา
มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

แบรริ่ง 2 ตัว

หนาแปลนติด
ดานเพลาขับลึก
เขามา

ติดตั้งยึดติดกับโครง
มอเตอรดานเพลาขับ

แบรริ่ง 2 ตัว
End shield
spigot.

ติดตั้งยึดติดกับโครง
มอเตอรดานเพลาขับ

แบรริ่ง 1 ตัว
ไมมีแบรริ่งดาน
เพลา

ยึดกับขาดานลางwith
additional mounting on end
face of frame

แบรริ่ง 2 ตัว
ขายกลอยสูงขึ้น

ยึดกับขาดานลาง

-

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

IM 9201

-

-

IM 2101

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

มีหนา
แปลน

IM 2001

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

แบรริ่ง 2 ตัว
ขายกลอยสูงขึ้น
แบรริ่ง 2 ตัว
3 or 4 pads on
end shield(s) or
frame
แบรริ่ง 2 ตัว
End shield
spigot No
access to back
Flange at D-end
แบรริ่ง 2 ตัว

ยึดกับขาดานลางกับหนา

แปลนดานเพลาขับ

Pad mounted

ยึดกับขาดานลาง with
additional mounting on Dend side of flange

ยึดกับขาดานลางกับหนา

แปลนดานเพลาขับ

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดวิธีการติดตั้ง ของเครื่องจักรตามแกนเพลาแนวตั้ง (IM V…)
อักษรยอ
Code 1

IM V1

IM V2

IM V3

IM V4
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Code 2

IM 3011

IM 3231

IM 3031

IM 3211

ภาพการ
ติดตั้ง
Drawing

ชนิดของโครงสราง
ฐาน

-

-

-

-

หนา
แปลน
มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา
มีหนา
แปลน
ดาน
ไมใช
เพลาขับ
มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา
มีหนา
แปลน
ดาน
ไมใช
เพลาขับ

รายละเอียดอื่นๆ
แบรริ่ง 2 ตัว
End shield
flange at D-end
with access to
back
แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield flange
at N-end with
access to back

ลักษณะการติดตั้ง
แกนเพลาตามแนวนอน
(Horizontal shaft)

ยึดติดกับหนาแปลนดาน
เพลาขับ โดยเพลาขับชี้ลง
ดานลาง

ยึดติดกับหนาแปลนดาน
ไมใชเพลาขับ โดยเพลาขับ
ชี้ขึ้นดานบน

แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield flange
at D-end with
access to back

ยึดติดกับหนาแปลนดาน
ไมใชเพลาขับ โดยเพลาขับ

แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield flange
at N-end with
access to back

ยึดติดกับหนาแปลนดาน
ไมใชเพลาขับ โดยเพลาขับ
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ชี้ขึ้นดานบน

ชี้ลงดานลาง
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IM V5

IM 1011

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

-

IM V6

IM 1031

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

-

IM V8

IM 9111

-

แบรริ่ง 2 ตัว

แบรริ่ง 2 ตัว

-

แบรริ่ง 1 ตัว
No endshield or
bearing at D-end

-

แบรริ่ง 1 ตัว
No endshield or
bearing at D-end

ยึดกับขา,
เพลาขับชี้ลงดานลาง

ยึดกับขา
เพลาขับชี้ขึ้นดานบน

ยึดติดกับขาหนาโครงดาน
เพลาขับ โดยเพลาขับชี้ลง
ดานลาง

IM V9

IM 9131

-

ยึดติดกับขาหนาโครงดาน
เพลาขับ โดยเพลาขับชี้ขึ้น
ดานบน

IM V10

IM V14

IM V15

IM 4011

-

IM 4031

-

IM 2011

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

แบรริ่ง 2 ตัว
Special flange at
D-end

ติดตั้งโดยยึดกับหนาแปลน
แบบฝงลึกดานเพลาขับ โดย
เพลาขับชี้ขึ้นดานบน

มีหนา
แปลน

แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield flange
at D-end with
access to back

ยึดกับขาและยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ,
เพลาขับชี้ลงดานลาง

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

แบรริ่ง 2 ตัว
Special flange at
D-end

ติดตั้งโดยยึดกับหนาแปลน
แบบฝงลึกดานเพลาขับ โดย
เพลาขับชี้ขึ้นดานบน

แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield spigot
no access to
back
Flange at D-end
แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield spigot
no access

ยึดกับขาและยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ,
เพลาขับชี้ลงดานลาง

-

IM V17

IM 2111

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

IM V18

IM 3611

-

มีหนา
แปลน

-

มีหนา
แปลน

IM V19

IM 3631

IM V21

IM 3015

-

IM V30

IM 9211

-

IM V31
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IM 9231

ติดตั้งโดยยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ,
เพลาขับชี้ลงดานลาง

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

IM 4131

IM V16

แบรริ่ง 2 ตัว
Special flange at
D-end

มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา

-

แบรริ่ง 2 ตัว
Eudshield spigot
No access to
back
Flange at D-end
แบรริ่ง 2 ตัว
Eudshield spigot
No access to
back
Flange at D-end
แบรริ่ง 2 ตัว
3 or 4 pads on
endshield(s) or
frame
แบรริ่ง 2 ตัว
3 of 4 pads on
endshield(s) or
frame

วันที่ 26 สิงหาคมคม พ.ศ. 2546

ติดตั้งโดยยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ,
เพลาขับชี้ลงดานลาง
ติดตั้งโดยยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ, เพลาขับชี้ขึ้น
ดานบน
ติดตั้งโดยยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ, เพลาขับชี้ลง
ดานลาง
Pad-mounted
เพลาขับชี้ลงดานลาง

Pad-mounted
เพลาขับชี้ขึ้นดานบน
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IM V35

IM V 36

IM V 37

IM 2031

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

IM 2031

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

IM 2131

ขาเปน
ฐานรอง
รับ

มีหนา
แปลน
มีหนา
แปลน
ดาน
เพลา
มีหนา
แปลน

แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield flange
at D-end with
access to back

ยึดกับขาและยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ, เพลาขับชี้ขึ้น
ดานบน

แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield spigot
no access to
back
Flange at D-end
แบรริ่ง 2 ตัว
Endshield spigot
no access to
back
Flange at D-end

ยึดกับขาและยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ, เพลาขับชี้ขึ้น
ดานบน
ยึดกับขาและยึดกับหนาแปลน
ดานเพลาขับ, เพลาขับชี้ขึ้น
ดานบน

สวนมาตรฐานโครงสรางอเมริกา หรือตาม NEMA MG1-4.03 จะใชอักษรยอที่แตกตางกัน มีการระบุ
ตําแหนงของกลองตอสายที่แตกตางจากมาตรฐาน IEC โดยใชตัวอักษรดังตอไปนี้
F หมายถึง การติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ ยึดกับพื้น (Floor mounting)
W หมายถึง การติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ หรือแนวดิ่ง ยึดกับผนัง (Wall mounting)
C หมายถึง การติดตั้งโดยวางแกนเพลาตามแนวระนาบ ยึดกับเพดานหรือพื้นดานบน (Ceiling mounting)

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดวิธีการติดตัง้ ของเครื่องจักรตามมาตรฐาน NEMA MG1-4.03
อักษรยอ

ภาพการติดตัง
้

เปรียบ
เทียบกับ
IEC 34-7

Floor mounting

F-1

อักษรยอ

F-2
กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานขวามือ

Wall mounting

Wall mounting

W-1

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานซายมือ

W-4
IM B6
IM B7

Wall mounting

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานขวามือ

IM B6
IM B7

Wall mounting

W-5

W-6

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานขวามือ

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานซายมือ

IM V6

Wall mounting

IM V5

Wall mounting

W-7

W-8

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานขวามือ

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานซายมือ

IM V5

Ceiling mounting

IM V6

Ceiling mounting

C-1
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IM B6
IM B7

Wall mounting

W-3

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานซายมือ

IM B3

W-2
IM B6
IM B7

Wall mounting
กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานซายมือ

เปรียบ
เทียบกับ
IEC 34-7

Floor mounting
IM B3

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานซายมือ

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานบน และ
ดานขวามือ

ภาพการติดตัง
้

C-2
IM B8

กลองตอสายติด
ตั้งอยูดานขวามือ
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ประสิทธิภาพ (Efficiency)
โดยทั่ ว ไปในแคตตาล อ คของมอ
เตอรมักจะแจงถึงประสิทธิภาพของมอเตอรที่
กําลังพิกัด (rated output) ในมาตรฐาน IEC
34-2
ได ก ล า วไว ว า มี วิ ธี ก ารวั ด ค า
ประสิทธิภาพของมอเตอรสองวิธี คือวิธีการ
วัดโดยตรง (direct method) และวิธีการวัด
โดยออม
(indirect
method) สําหรับ
มาตรฐาน NEMA ที่นิยมใชในอเมริกาจะวัด
ตามมาตรฐาน IEEE 112 method B ซึ่งวิธีการคิด และคํานวณหาคาประสิทธิภาพตามมาตรฐานทั้งสองแบบจะ
แตกตางกันตรง การประเมินคาความสูญเสียในขดลวด ดังนั้น วิธีที่เที่ยงตรงและดีที่สุดในการวัดประสิทธิภาพ
คือ การวัดโดยตรง ตามมาตรฐาน IEC34-2 โดยวัดกําลังขาเขาในรูปของกําลังไฟฟา และ วัดกําลังขาออกในรูป
ของแรงบิด และความเร็วรอบ (Direct Measurement) โดยใชวิธีการทดสอบขับโหลดเทียม และวัดแรงบิดดวย
torque meter ความเร็วรอบที่จุดพิกัดแรงบิด ดานขาออกของมอเตอร ตามสูตรตอไปนี้
ประสิทธิภาพ (%)

=

Power output
*100%
Power input

Power input =

3 x Voltage x Current x Power Factor
nT
2π n
*T =
= ωT =
9.55
60

Power output
ω
T
n

= ความเร็วเชิงมุม
= แรงบิด มีหนวยเปน นิวตันเมตร
= ความเร็วรอบ มีหนวยเปน รอบตอนาที

มาตรฐานการระบายความรอนสําหรับมอเตอรไฟฟา (Methods of cooling)
ตามมาตรฐาน IEC 34, Part 6 จะมีเลข (identification) บอกการระบายความรอนสองวิธีมีอักษรบอกการระบาย
ความรอนคือ IC (International Cooling) สําหรับวิธีแรกคือมีเลขบอกเต็มรูปแบบมีอักษร IC แลวตามดวยกลุม
อักษรสองกลุมแตละกลุมประกอบดวยตัวอักษรหนึ่งตัวและตัวเลขสองตัว ตัวอยางเชน IC W37 A71ทั้ง NEMA
และ IEC ตางก็มีวิธีการกําหนดการระบายความรอนที่ตางระบบกัน โดยมาตรฐาน NEMA ตาม MG1-1.25 และ
1.26 จะอธิบายเปนประโยคไมมีรหัสกํากับเหมือน IEC คลายๆกับการกําหนดมาตรฐานการปองกัน ซึ่งพอจะ
แสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานการระบายความรอนระหวาง NEMA และ IEC34-6 ไดดังตาราง โดยมีเลขตัวแรก
อธิบายชนิดการไหลวนของการระบายความรอน สวนเลขตัวที่สองบอกวาเปนการระบายความรอนแบบใด ดัง
ตารางที่แสดง ดังตอไปนี้
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดวิธีการระบายความรอนตามมาตรฐาน IEC 34-6
เลขตัวแรก

0

1

2

3

4

5

6

เลขตัวที่สอง

เครื่องจักรกลมีอากาศไหลเขาและ
ไหลออกโดยอิสระ
(machine with free opening for
the ventilating air inlet and
outlet)
ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอลม
ไหลเขาได หนึง่ ทอ
(machine with pipe adapter, one
inlet duct)
ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอลม
ไหลออกไดหนึง่ ทอ
(machine with pipe adapter one
outlet duct)
ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอมี
ทอลมไหลเขาและไหลออก
(machine with pipe adapter inlet
and outlet duct)
เครื่องจักรกลปดมิดชิดระบายความ
รอนดวยพัดลม ดวยอากาศรอบขาง
(Totally enclosed machine frame
cooled by surrounding air)

เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลีย
่ นความ
รอนรวมในตัว ดวยอากาศรอบขาง

(Integral Nature of heat exchanger
rib or tubes or etc.)

เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลีย
่ นความ
รอนรวมอยูภ
 ายนอก (ระบายความรอน
ดวยอากาศรอบขาง)

ระบายความรอนดวยลมตามธรรมชาติ
(Non ventilated)

0

1

2

3

5

ระบายความรอนดวยลมแบบแยก
อิสระโดยอุปกรณระบายความ รอน
รวมภายในแตระบบขับพัดลมไมขึ้นอยู
กับเครื่องจักรกล

6

7

7

8

เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลีย
่ นความ
รอนรวมอยูภ
 ายนอก (ระบายความรอน
โดยไมใชอากาศรอบขาง)

8

(Machine mounted heat exchanger
using remote medium.)

9

ระบายความรอนดวยลมแบบแยก
อิสระ โดยอุปกรณระบายความ รอน
จะติดกับเครื่องจักรกลมีระบบขับพัด
ลมขึ้นอยูกับเครื่องจักรกล
สํารอง

เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลีย
่ นความ
รอนรวมอยูใ นตัว ระบายความรอนโดย
ไมใชอากาศรอบขาง

เครื่องจักรกลมีตัวแลกเปลีย
่ นความ
รอนติดแยกอยูภ
 ายนอก ระบายความ
รอนโดยไมใชอากาศรอบขาง

ระบายความรอนดวยลมตัวเองแตพัด
ลมไมติดที่เพลามอเตอร

4

(Machine mount heat exchanger.)

(Integral heat exchanger using
remote medium)

ระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง
(Self ventilated)

ระบายความรอนดวยลมแบบแยก
อิสระโดยอุปกรณระบายความรอนติด
รวมกับเครื่องจักรกล
ระบายความรอนดวยลมแบบแยก
อิสระ อุปกรณระบายความรอนไมติด
รวมกับเครื่องจักรกล แยกระบบขับ
โดยแรงอัดอากาศออกจากแหลงจาย
ระบบ
ระบายความรอนโดยการเคลื่อนที่
สัมพัทธ ตัวอยางเชนโดยการ
เคลื่อนที่ของมอเตอรผานอากาศ
(Cooling by relative displacement)

9

การระบายความรอนที่ไมไดระบุไว
ดังกลาวขางตน

(Separate heat exchanger.)
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ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบการระบายความรอนตามมาตรฐานของ NEMA และ IEC สําหรับมอเตอรมาตรฐาน
มาตรฐาน NEMA MG1-1.26

การระบายความรอมตามมาตรฐาน IEC-34-6

Open Drip-proof and/or weather
protected motor
Open inlet ducted, separate
blower

IC 01 หรือ
IC 0A1
IC 17
หรือ
IC 1A7

มอเตอรมีอากาศไหลเขาและไหลออกโดยอิสระ และระบาย
ความรอนดวยลมภายในตัวเอง
ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอลมไหลเขาได หนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมแบบแยกอิสระโดยอุปกรณระบาย
ความรอนไมตด
ิ รวมกับเครื่องจักรกลมีระบบขับไมขึ้นอยูกับ
เครื่องจักรกลหรือโดยแรงอัดอากาศจากของแหลงจายระบบ

Open outlet ducted, separate
blower

IC 27หรือ
IC 2A7

ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอลมไหลออกไดหนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมแบบแยกอิสระโดยอุปกรณระบาย
ความรอนไมตด
ิ รวมกับเครื่องจักรกลมีระบบขับไมขึ้นอยูกับ
เครื่องจักรกลหรือโดยแรงอัดอากาศจากของแหลงจายระบบ

Pipe inlet ventilated, self
ventilated
Pipe outlet ventilated, self
ventilated
Pipe inlet and outlet ventilated,
self ventilated
Totally enclosed, non-ventilated

IC 11หรือ
IC 1A1
IC 21หรือ
IC 2A1
IC 31หรือ
IC 3A1
IC 40

Totally enclosed, fan cooled
ribbed frame

IC 41หรือ
IC 4A1A1

ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอลมไหลเขาได หนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง
ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอลมไหลออกไดหนึ่งทอ และ
ระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง
ระบายความรอนดวยลมแบบมีทอมีทอลมไหลเขาและไหล
ออก โดยระบายความรอนดวยลมภายในตัวเอง
มอเตอรปดมิดชิดระบายความรอนดวยพัดลม ระบายความรอน
ดวยอากาศรอบขาง โดยระบายความรอนดวยลมตาม
ธรรมชาติ
มอเตอรปดมิดชิดระบายความรอนทีผ
่ ิวเฟรมดวยพัดลม
ระบายความรอนดวยอากาศรอบขางและระบายความรอนดวย
ลมภายในตัวเอง
มอเตอรปดมิดชิดระบายความรอนดวยพัดลม ระบายความรอน
ดวยอากาศรอบขาง โดยระบายความรอนผานการเคลื่อนที่
สัมพัทธ
ตัวอยางเชนโดยการเคลื่อนทีข
่ องมอเตอรผานอากาศ

Totally enclosed, air over

IC 48

ขอกําหนดอุณหภูมิแวดลอม และระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
ข อ กํ า ห น ด เ กี่ ย ว กั บ ร ะ ดั บ ค ว า ม สู ง จ า ก
ระดับน้ําทะเลสําหรับบานเราไมนาจะมีปญหาประการ
ใด เพราะประเทศไทย ตั้งอยูสูงกวาระดับน้ําทะเลไม
เกิน 1000 เมตร แตอุณหภูมิแวดลอมสําหรับบานเรา
จะมี ผ ลต อ การนํ า ไปใช ง าน เพราะเป น เมื อ งร อ น
บางครั้งอาจจะมีอุณหภูมิรอนเกินถึง 50OC โดยเฉพาะ
เมือนํามอเตอรไปติดตั้งภายนอกกลางแดดในหนารอน
อุณหภูมิอาจจะรอนถึง 60OC จากประสบการณผูเขียน
ไดพบมอเตอรไหมอันเกิดจากสาเหตุ สภาพอุณหภูมิ
สู ง กว า ที่ ไ ด อ อกแบบไว หรื อ นํ า มอเตอร ไ ปติ ด ตั้ ง ในบริ เ วณพื้ น ที่ ที่ ไ ม ส ามารถระบายอากาศได ดี โดยเฉพาะเครื อ งจั ก ร
ประเภทคอมเพรสเซอร ที่ทําโครงเหล็กครอบสําเร็จรูปมาจากตางประเทศ ผานการทดสอบขับโหลดที่เมืองหนาวไดไมมี
ประกอบกั บ ความร อ นจาก
ป ญ หาประการใด แต เ มื อ นํ า มาใช ที่ บ า นเรา ความร อ นสะสมภายในสู ง เกิ น กว า 50OC
คอมเพรสเซอรชวยสมทบ ทําใหเกิดความรอนสะสมมาก มอเตอรระบายความรอนออกไมได ทําใหมอเตอรไหม หรือไม
สามารถขั บโหลดได ไ มเ ต็ม พิ กัด กํ า ลั ง ดั งนั้ นผู ผ ลิต หรื อมาตรฐานการผลิ ต มอเตอร โดยทั่ว ไป จึง ไดอ อกแบบ และ ได
กําหนดคาพิกัดความรอนสูงสุด จะตองขับโหลดลดลงเมือ อุณหภูมิแวดลอมสูงเกินกวา 40OC

www.tinamics.com

วันที่ 26 สิงหาคมคม พ.ศ. 2546

หนาที่ 7 / 8

ตารางที่ 6 ผลกระทบตอกําลังงานมอเตอร จากอุณหภูมิแวดลอม และระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
อุณหภูมิรอบขาง (°C)
กําลังงาน (%)
ของกําลังงานพิกด
ั

40
100

45
96.5

50
93

55
90

60
86.5

70
79

-

ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล
กําลังงาน (%)
ของกําลังงานพิกด
ั

1000
100

1500
97

2000
94.5

2500
92

3000
89

3500
86.5

4000
83.5

ยกตัวอยางจากตาราง และแผนปายมอเตอร ที่กําลัง 18.5 kW ตามมาตรฐานไดออกแบบใหใชงานที่อุณหภูมิ
แวดลอม 40OC หากนําไปใชในที่อุณหภูมิแวดลอม 50OC มอเตอรตัวเดียวกันนี้ สามารถขับโหลดไดสูงสุดเพียงแค 93%
หรือ 17.2 kW เทานั้น ชางเทคนิค หรือวิศวกรไฟฟา จะตองตั้งคาโอเวอรโหลดปองกันมอเตอรไหมไวที่ 93% ของพิกัด
กระแส หากนํามอเตอรไปใชขับโหลดตามพิกัดกระแส มอเตอรไมสามารถระบายความรอนออกไดหมด จะทําใหมอเตอร
รอนเกินความสามารถที่ฉนวนจะรับได สงผลใหมอเตอรไหมไดในที่สุด
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