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ขอจํากัดการเริ่มหมุนมอเตอรขอจํากัดการเริ่มหมุนมอเตอร    

  MMoottoorr  lliimmiitteedd  ssttaarrttiinngg    
 

สําหรับมอเตอรขนาดใหญเกินกวา 200 kW หรือโดยเฉพาะ
มอเตอรแรงดันสูง (High Voltage motor) จะมีขอจํากัดการเริ่มหมุน แบบ
ตอตรง (Direct on Line) ในสภาวะอุณหภูมิของมอเตอรปกติเทาสภาวะ

แวดลอมแตไมเกิน 40’C จะสตารติดตอไดไมเกิน 3 ครั้ง (3 cold) หรือ ในขณะที่มอเตอรรอนแลวสามารถสตาร
ตดิตอกันไดไมเกิน 2 ครั้ง บางครั้งจะเรียกส้ันๆ วา 3 Cold / 2 Warm limited ทําไมจึงเปนเชนนั้น? 
 

ถาเราเริ่มหมุนมอเตอรติดตอกัน
หลายๆครั้ง กระแสปริมาณมากที่ไหลใน
ขดลวด สเตเตอร จะไปเหนี่ยวนําใหเกิด
กระแสไหลในแทงโรเตอร โดยอัตราสวน
นั้นขึ้นอยูกับความแตกตางของความเร็ว
สนามแมเหล็กหมุนจากสเตเตอร และ
ความเร็วรอบของทุนโรเตอร  ในขณะที่
สตารทมอเตอรหลายๆครั้ง หรือ สตารท
ในขณะ Over Load อาจจะทําใหเกิด
กระแสไหลสูงมาก 5-6 เทา ทําใหเกิด
ความรอนสะสมสูงเพิ่มขึ้น อาจจะทําให
แทงโรเตอร หรือ end ring รอนละลาย
เสียหายได  

อุณหภูมิที่แทงโรเตอรสามารถ
คํานวณไดจาก ความสัมพันธของกระแส
เริ่มหมุน จากขดลวดสเตเตอรได ซึ่งจะมี
ความสัมพันธดังรูปภาพที่แสดง 
 สวนระยะเวลาที่จะตั้งคาทริปสา
มารถคํานวณไดจากสมการดังตอไปนี้ 
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tTRIP  = ระยะเวลาที่ตั้งคาตัดวงจร tripping time 

IStart  = กระแสเริ่มหมุน start-up current of the motor 
TStart max = จํานวณครั้งสูงสุดที่ยอมใหเริ่มหมุนไดติดตอกัน maximum permissible starting time 
Irms  = กระแสใชงาน actual current following 
 
 

รูปแสดงความรอนสะสมที่ทุนโรเตอรเมื่อสตารทติดตอกัน 3ครัง้
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ตัวอยางมอเตอร  Standards: EN60034-1/IEC34-1 
พิกัดกําลัง  PN  : 460  kW  พิกัดแรงดัน  UN  : 3300 VY 
พิกัดความถี่  fN  : 50  Hz  Class of rating   : S1 
กระแส  IN  : 98  A  ความเร็วรอบ  nN  : 1488 rpm   
อุณหภูมิแวดลอม       : 40  OC แรงบิด  MN  : 2952 Nm 
เพาเวอรเฟกเตอร  cos φ : 0.85   Thermal insulation design class F / utilization to class B 
 

  
จากกราฟ 1 กระแสเริ่มหมุนของอิน
ดักชั่นมอเตอร โดยทั่วไป จะมีคากระแส
เริ่มหมุน (Starting Current) 
โดยประมาณ 5-6 เทา ในกรณีน้ี กระแส
เริ่มหมุนมอเตอรมีขนาด มากกวา 500 
A และจะคอยๆลดลง เม่ือความเร็วรอบ
มอเตอรเขาใกลพิกัดความเร็วรอบ ที่ 
99% ของความเร็วรอบซิงโครนัส 

 
จากกราฟ 2 แรงบิดเริ่มหมุน

ของอินดักชั่นมอเตอร โดยทั่วไป จะมี
คาแรงบิดเริ่มหมุน (Starting torque) 
โดยประมาณ 1-2 เทา ในกรณีมอเตอร
ตัวอยางนี้ มีแรงบิดเริ่มหมุนมอเตอร
โดยประมาณ 1.3 เทาของแรงบิดพิกัด 
หรือคิดเปน 3,837 นิวตันเมตร โดยสวน
ใหญ เ ม่ือความเร็ วรอบเพิ่ มมากขึ้ น
แรงบิดจะลดลงนิดหนอยเหมือนตกทอง
ชาง เราเรียกแรงบิดชวงนี้วา pull up 
torque และเมื่อความเร็วรอบมอเตอร
เขาใกลพิกัดความเร็วรอบ ที่ 80-90% 
ของความเร็วรอบซิงโครนัส  ณ .จุด
แรงบิดสู งสุด เรา เรี ยกว า  Breaking 
Torque หรือแรงบิดหยุดหมุน จุด
ความเร็วรอบที่แรงบิดหยุดหมุน กับ
แรงบิดพิกัดจะไมแตกตางกันมากนัก 
น่ันก็คือเมื่อมอเตอรขับโหลดเกินพิกัด 
ความเร็วรอบของมอเตอรจะถอยลดลง
มา แรงบิดจะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือจะเอาชนะ
โหลดที่ ม ากขึ้ น  จนกว าจะ เ กินจุ ด 
แรงบิดหยุดหมุนมอเตอรก็จะไมสามารถ
หมุนตอไปได 
 
 
 

    


