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EOCR คือ อะไร?
What is EOCR?
ในอดีตเราไดรูจักโอเวอรโหลด ซึ่งทํางานดวยหลักการ แผนเหล็กไบ
เมทอลขยายตัว เนื่องจากความรอน (Thermal
Overload
Relay) เปน
ระยะเวลานานมาแลว ดวยความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
โอเวอรโหลด แบบเดิมๆ จึงไดพัฒนามาเปน EOCR
EOCR มีสวนประกอบหลักดวยกัน 4 สวนคือ สวนตรวจจับกระแส สวนคํานวณ, สวนการกําหนดคา และสวนที่
แสดงผล การเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิมๆ มาใชระบบอิเล็กทรอนิกสที่มีความแมนยําไมเพียงแตปองกันในสวนของ
มอเตอร แตยังปองกันโหลดของมอเตอร ที่ตออยูกับมอเตอรนั่นหรือเครื่องจักรกลตางๆ กระแสของมอเตอรจะมี
ความสัมพันธกับโหลดของเครื่องจักร ถาโหลดมาก กระแสมอเตอรก็จะมากตามไปดวย หลักสําคัญนี้ เราสามารถคาด
การโหลดของเครื่องจักร จากการตรวจดูที่กระแสของมอเตอร ถาโหลดเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ปริมาณของกระแสมอเตอร
ก็จะเพิ่มขึ้นดวย การเพิ่มขึ้นของโหลดที่ผิดปกติสามารถบงบอกถึงโอกาสที่ปญหาจะเกิดขึ้นตามมา อาจจะสงผลให
มอเตอรไหม และเครื่องจักรเสียหายได
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสชวยใหเราสามารถวิเคราะห และปองกันมอเตอรโดยวิธีการตรวจเช็ดกระแสของ
มอเตอร โดยปกติเราจะออกแบบมอเตอร โดยดูจากเครื่องจักร จึงจะพิจารณาขนาดมอเตอรที่เทากัน หรือมีขนาดสูง
กวาขนาดที่เครื่องจักรตองการ โดยคํานึงความปลอดภัย เผื่อพิกัด และหลักดานเศรษฐศาสตร ดังนั้นขนาดพิกัดของ
มอเตอรและเครื่องจักรจะไมเทากัน ในอดีตเราจะตั้งคาพิกัด Over Load จากคาพิกัดของมอเตอรในโอเวอรโหลด
รีเลย
ดวยเทคโนโลยี EOCR เราสามารถจะตั้งคาพิกัดกระแสที่คาพิกัดโหลดของเครื่องจักรได โดยใชฟงกชั่น
แอมปมิเตอรใน EOCR ซึ่งในขณะนี้จะทําใหเราสามารถวิเคราะหสภาพโหลดของเครื่องจักรและมอเตอรไดจากคาที่
ใชงานจริง
ตัวอยาง สมมุติมีวัตถุที่ไมเหมาะสมมาขัดขวางการทํางานของปมโดยฉับพลัน ดั้งนั้นกระแสของมอเตอรจะ
เพิ่มขึ้น นั้นบงถึงปญหาที่เกิดขึ้น ถากระแสของมอเตอรไมเพิ่มสูงกวาพิกัดของมอเตอร
ในโอเวอรโหลดรีเลย
แบบเดิมๆ ก็จะไมตัดการทํางานของมอเตอร และผลของการทํางานเกินพิกัดของเครื่องสูบน้ํา จะนําไปสูปญหาใหญ
เกิดความเสียหายกับปมไดในที่สุด
แต EOCR จะตัดการทํางานของมอเตอรทันที
ปลอยใหทํางานจนเกิดปญหาใหญ ตามมา

ตามคาความเปนจริงของกระแสที่เกินขึ้นไปสําหรับปม ไม
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หลักการทํางาน
หลักการพื้นฐานของการปองกันใน EOCR เปนอะไรที่งายมาก มีปจจัยสําคัญ 2 อยางคือ กระแสและเวลา
ทํางาน ปจจัยหลัก 2 อยางนี้ถูกประยุกตใชงานมากมายในอุตสาหกรรม ผูใชสามารถใช EOCR ตั้งคากระแส และ
เวลาใหเหมาะสม หลังจากรับรูคากระแสใชงานที่แทจริงของมอเตอรดวยแอมมิเตอรฟงชั่นที่มีใน EOCR เขาชวย
ผูใชสามารถปรับตั้งเวลาที่จะตัดวงจรกําลังออกในเวลาที่กําหนดเมื่อกระแสของมอเตอรมากเกินไปกวาที่ผูใชตองการ

รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธ
Inverse time/Current

รูปที่ 4. กราฟแสดงความสัมพันธ
ระหวางเวลา และกระแส

จากรูป EOCR ใชเสนคุณลักษณะแบบ Definite time ดังที่แสดงในรูปที่ 4 แตโอเวอรโหลดรีเลย โดยทั่วไป
ใชเสนคุณลักษณะ แบบ Inverse time ดังแสดงในรูปที่ 3 เสนคุณลักษณะแบบ Inverse time มีสัดสวนแบบขึ้นลง
ระหวางคากระแสกับเวลาทริป ซึ่งเปนไปไมไดที่ผูใชจะปรับตั้งคาเวลาได แตเสนคุณลักษณะแบบ Definite time
แสดงใหเราเห็นวา EOCR จะทริปในทันทีหลังจากตรวจเช็คเจอที่เกินกําหนดเวลาและคากระแสที่ผูใชไดตั้งไว ในเสน
คุณลักษณะแบบ Definite time เราจะเห็นวาเวลาที่ทริปมีลักษณะการตอบสนองอยางรวดเร็วใน 0.2 วินาที (Ground
fault, Short circuit : 0.05 วินาที) ซึ่งเปนขอดีของเทคโนโลยี่อิเล็กทรอนิกสที่มีมาชวยในงาน เและทําชวยในการ
ปองกันในลักษณะการรับแรงกระซากรุนแรงของเครื่องจักร การปรับตั้งคากระแสและเวลาทริปโดยผูใชที่เปนไปอยาง
คลองตัวนี้ทําใหมีการนําไปใชอยางหลากหลาย
การใชงานในลักษณะโหลดตางๆ
1) พัดลม โดยทั่วไปการออกแบบจะเลือกโอเวอรโหลดรีเลย ใหมีพิกัดกระแสเทาพิกัดกระแสมอเตอร แตตัวพัดลม
ใชกําลังใชงานปกติเพียง 75-85% ของพิกัดกําลังมอเตอร หากพัดลมมีการใชงานมากเกินไปถึง 2 เทาไมวาจะ
ดวยเหตุผลใด กระแสไฟฟาจะมีคาประมาณ 1.5 – 1.7 เทา ของพิกัดกระแสของมอเตอร ซึ่งหมายความวามี
ปญหาบางอยางเกิดขึ้นอยูภายใน เราตองหยุดเครื่องจักรและตรวจสอบระบบ เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไป
ภายหนา แตก็มีความเปนไปไดที่โอเวอรโหลดรีเลย (Class 10) ไมทริปแมจะผานไปถึง 4 นาทีแลวก็ตาม ดัง
แสดงในตารางที่ 1 และจะทําใหเครื่องจักรชํารุดเสียหาย ตัวมอเตอรไหมไปดวย
ตารางที่ 3 IEC 947-4-1 สําหรับ รีเลย
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Type of
overload relay
Thermal type
compensated for
air temp variations

Multiple of current setting

A

B

C

D

1.05

1.2

1.5

7.2

10A : 2min
Limits of operation
of time- delay

O ver
2h

U nder
2h

Reference
ambient air
temperature

+20 ℃

10 : 4min
20 : 8min
30 :12min

ดวยเทคโนโลยี EOCR สามารถจะตรวจจับกระแสในขณะใชงานอยูจริงๆ และสั่งทริปเมื่อกระแสเกินคาที่ได
ตั้งไว 110% – 120% ในเวลาที่กําหนด ซึ่งผูใชสามารถตรวจเช็คสภาวะโหลดของเครื่องจักรที่ผิดปกติ โดยดูจาก
การเปลี่ยนแปลงกระแสที่เกิดขึ้น ดังเชนสาเหตุจากตลับลูกปนและใบพัดของพัดลม ซึ่งสามารถวางแผนหยุดมอเตอร
ไดทันทีและตรวจเช็คปญหาไมใหมีปญหามากไปกวานี้ เกิดผลเสียกับกระบวนการผลิต
ยิ่งไปกวานั้น ในกรณีที่แผนกรองอุดตันเพราะมีการใช
งานเปนเวลานาน
จะทําใหกระแสลดลง จากการตรวจจั บ
กระแสนั้นทําใหเราทราบถึงสภาวะผิดปกติและรูวาเวลาที่ตอง
เปลี่ยนแผนกรองมาถึงแลว การตรวจเจอกระแสต่ํานั้นสามารถ
นํามาประยุกตใชงานไดอยางดี โดยใชฟงกชั่น Under current
ของ EOCR
นอกเหนื อ ไปจากกรณี ที่ แ ผ น กรองอุ ด ตั น กรณี ที่
สายพานขาด (ขณะใชงานอยู) หรือสายพานหยอนเมื่อใชไป
นานๆ ก็ จ ะส ง ผลให ก ระแสลดลง การตรวจเจอกระแสต่ํ า นั้ น
สามารถนํามาประยุกตใชงานไดโดยใชฟงกชั่น Under current
ของ EOCR เหมือนกับกรณีที่แผนกรองอุดตัน

รูปที่ 5 พัดลมเมื่อแผนกรองอากาศมีปญหา

รูปที่ 6 รูปแสดงพัดลมเมื่อสายพานหยอน

รูปที 7 รูปแสดงพัดลม เมื่อสายพานขาด
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2)
ป ม น้ํ า ในงานป ม น้ํ า อาจจะมี ป ม น้ํ า ที่ ทํ า งานโหลดมากเกิ น ไป หรื อ น อ ยเกิ น ไปก็ ไ ด หากมี วั ส ดุ
แปลกปลอมโดยเฉพาะอยางยิ่งในปมสูบสิ่งโสโครก ที่คอยกีดขวางการหมุนใบพัดของปม กระแสในปมจะเพิ่มขึ้นและ
เปนเหตุทําใหปมเสียหายและมอเตอรไหม EOCR
สามารถตรวจเช็คการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟาไดอยาง
รวดเร็ว และวิเคราะหสภาวะทางกลไกของปมวาปกติดีหรือไม EOCR มีฟงกชั่นปองกันกระแสกระชากเพื่อปองกัน
ระบบปมน้ําไมใหอยูในสภาวะการหยุดติดขัดกระแสกระชากชวงขณะปมทํางานอยู ในการตอบสนองอยางรวดเร็ว
เพียง 0.2 วินาที ของ EOCR สามารถตรวจเช็คลวงหนาได หากวาลวหรือแผนกรองอุดตันโดยใชฟงกชั่น Under
current ก็ยังสามารถทํางานไดดีเหมือนกับโหลดแบบพัดลม
Power
Supply
Level
Switch

M

รูปที่ 8 แสดงปญหาที่จะพบไดในปมน้ํา
รูปที่ 9 แสดงปม
 สูปน้ําแบบจุม
(Submersible Pump)

ในปมน้ําแบบจุมแชในน้ําได ปมน้ําชนิดนี้ ใชหลักการระบายความรอนดวยน้ํา คุณสามารถปองกันปมน้ําชนิดนี้
จากปญหาปมทํางานตัวเปลา ไมมีน้ําดวยวิธีการจากสวิตชลูกลอย ระดับน้ํา
EOCR สามารถปองกันปญหาดังกลาว
ดวยฟงกชั่น Under Current เปนวิธีการปองกันเพิ่มเขาไปเปนสองเทา หากแผนกรองมีการอุดตันดวยฟงกชั่น Under
Current จะแสดงใหคุณทราบวาถึงเวลาที่คุณจะตองเปลี่ยนแผนกรองแลว ปมน้ําที่ใชในน้ํานี้มักมีอันตรายเสมอที่จะ
ถูกไฟฟาช็อตหรือรั่วลงกราวด ซึ่งสามารถปองกันไดโดยใช EOCR รุนที่มีการใช ZCT ซึ่งมีฟงกชั่น Ground Fault
เชน EOCR-FEZ
3 ) ปนจั่น หรือ รอก ทั้งปนจั่นและชักรอกมีพิกัดการรับน้ําหนักโหลดของตัวเอง EOCR สามารถหยั่งรูได
วาน้ําหนักเกินหรือไม เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเปนความหายนะ
ดวยการตอบสนองอยางรวดเร็วแมน เมื่อ
น้ําหนักเริ่มมีมากขึ้น มอเตอรก็ตองทํางานหนักมากขึ้น และกระแสของมอเตอรจะเพิ่มมากขึ้น ถาน้ําหนักเกินกําหนด
ความสามารถของเครื่อ งจัก ร ก็ ควรจะหยุด การเดินเครื่ องจั กรไวกอ นแล วคอ ยสตาร ทเครื่องใหม หลัง จากมีการลด
น้ําหนักบรรทุกใหนอยลงแลว เพื่อความปลอดภัย และปองกันเครื่องจักร แตเทอรมอลโอเวอรโหลดรีเลย อาจจะไมมี
การทริปเลยก็ไดในเวลาถึง 2 ชั่วโมง ของขนาดพิกัดกระแสที่ 1.2 เทา และในกรณีของเฟสขาดหาย (Phase Loss)
กําลังของมอเตอรจะลดลงซึ่งอาจเปนอันตรายไดเชนกัน
ดวย ฟงกชั่น การปองกันเฟสขาดหาย (Phase loss)
ของ EOCR จะชวยทําใหคุณเดินเครื่องจักรไดอยางปลอดภัย

รูปที่ 10 แสดง ปนจั่นยกของ

รูปที่ 11 แสดง เครนในโรงงาน (Hoist)
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4) สายพานลําเลียง
ผลกระทบทางกล ทําใหผูออกแบบเลือกขนาดเทอรมอลโอเวอรโหลดรีเลย Class สูงขึ้น ซึ่ง เทอรมอลโอ
เวอรโหลด หลีกเลี่ยงไมไดในเรื่องการสะสมความรอน เพื่อปองกันการหยุดแบบนารําคาญ แตก็ทําใหเทอรมอลโอ
เวอรโหลด ไมสามารถทํางานไดอยางถูกตองแมนยําเพราะมีการใชเวลาที่ยาวนานขึ้นในการทริป EOCR สามารถ
ตรวจเช็คตามสภาพการบรรทุกลําเลียง เชน สินคาที่บรรทุกมาอยางอัดแนนในการลําเลียงและ สายพานขาด (Dry
Running) ในบางครั้ง และวิเคราะหสภาพการบรรทุกดวยขนาดของกระแส และปองกันอุบัติเหตุไวลวงหนาไมใหมี
การเสียหายขยายออกไป
Mechanical
impact !

Conveyor

M

Conveyor

รูปที่ 12 สายพานลําเลียง Conveyer

Overload

Motor

Threshold (preset)

Is=Ir
I=0

D-time

Fluctuating load

O-time

Thermal memory

EOCR

Output contact
98
95
96
Start / Motor ON
Power Supply: A1,A2

Thermal

95

Output contact
96

Unwanted motor stopping

รูปที่ 13 เปรียบเทียบ ระหวาง TOR and EOCR
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5) เครื่องมือจักรกล
เครื่องมือจักรกลที่มีอยูมากมายนับไมถวนถูกนําไปใชในอุตสาหกรรม อยางเชนสวานไฟฟา
เลื่อย และ
เครื่องบด เปนตน ดังเชนการตัดชิ้นสวน เครื่องจักร CNC ก็ยังคงเสมือนเครื่องมือจักรกลปกติธรรมดานี่เอง เครื่องมือ
จักรทุกชนิดใชมอเตอรในการทํางานทั้งสิ้น ณ ที่นี้ EOCR สามารถรูสภาพของเครื่องจักรที่มีการทํางานหนัก มีการ
ติดขัด และอื่นๆ แลวยังสามารถถูกนําไปตรวจเช็คติดตามกระแสของตัวมอเตอรอีกดวย

Drill

Object

รูปที่ 14 Drilling machine tool

รูปที่ 15 CNC machine tool

ตัวอยางเชน EOCR สามารถตรวจสอบความคมของสวานในเครื่องมือจักรกลกลสําหรับขุดเจาะ หากปลาย
ของสวานทื่อ ความเสียดทานระหวางสวานและวัสดุจะมีมาก และกระแสของมอเตอรก็จะเพิ่มขึ้นเพราะมีแรงเสียดทาน
เพิ่มขึ้น ปลายสวานที่ทื่อนี้ทําใหผลผลิตออกมาไมไดประสิทธิภาพ กลายเปนของเสีย EOCR สามารถชวยคุณลด
การผลิตสินคาที่ไมไดคุณภาพ ของเสียลดลงได
6) มอเตอรที่ใชในกระบวนการดานเคมี
นี้จะเปนตัวอยางหนึ่งของ EOCR ที่สามารถนําไปใชในกระบานการดานเคมี กับฟงกชั่นรีเซ็ตอัตโนมัติ/รีเซ็ต
ทั น ที หากเครื่ อ งจั ก รอย า งเช น เครื่ อ งฉี ด พลาสติ ก เครื่ อ งกวน และป ม ดู ด สารเคมี ที่ เ ป น ของเหลวที่ จ ะสามารถ
กลายเปนของแข็งได การหยุดการทํางานของเครื่องจักรอันเนื่องมาจากการทํางานหนักเกินไป ถึงแมมอเตอรจะมี
ความสามารถทํางานไดดวยความที่มีขนาดใหญอยูแลวก็ตาม คุณตองทําใหระบบเริ่มตนทํางานขึ้นอีกครั้งกอนที่จะทํา
ใหวัสดุแข็ งตัวเสียก อน แตเ ทอรมอลโอเวอรโหลดรีเลย ไมสามารถเริ่มระบบการทํ างานได ในทันทีกอ นที่แผนไบ
เมนทอลจะถูกทําใหเย็นตัวลง EOCR สามารถรีสตารทระบบของคุณขึ้นมาใหมอีกครั้งทันทีในเวลาใดก็ได การที่มี
เครื่องจักรติดขัดอยูกับวัสดุสารเคมีแข็งตัวเปนการทํางานที่เสียเวลาซึ่งคุณสามารถลดการสูญเสียเวลานี้ลงไปได
อีก ตัว อย า งหนึ่ง ที่ต องการอุณ หภู มิค งที่ ใ นการทํา งานกระบวนการของสารเคมี ใชข ดลวดทํ าความร อ น
ไฟฟาสําหรับการทําความรอน หากขดลวดทําความรอนเสนใดในชุดทําความรอนขาดไปโดยสาเหตุมาจากการใชงาน
เปนเวลานานหรือดวยเหตุใดก็ตาม อุณหภูมิจะลดลงและจะทําใหกระแสลดลงไปดวย EOCR สามารถตรวจสอบ
สภาวะของกระแสที่ลดต่ําลงและปองกันไดโดยใช EOCR ในการรักษาอุณหภูมิใหคงที่ที่เปนประเด็นสําคัญสําหรับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับสารเคมี

A
รูปที่ 16 ตัวอยาง Heater fault
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7. ประยุกตใชงานกับกลไกของเครื่องจักร
1) การปองกันการติดขัด
เมื่อการติดขัดของเครื่องจักรเกิดขึ้นเพราะมีวัสดุที่ไมคาดคิดวา
จะมีไปติดอยูกับกลไกของปมน้ําหรือสายพาน (สายพาน เกียร เปนตน)
มอเตอร ก็ จ ะมี ก ระแสขึ้ น สู ง ในช ว งเวลานั้ น ฟ ง ก ชั่ น Shock
cerent
สามารถตรวจจับกระแสที่มีมากกวาคาที่ตั้งไวไปตามชวงเวลาที่ตั้งไว ก็
จะสั่งหยุดกําลังไฟฟาของระบบ สัณญาณของ EOCR-FDE สามารถตอ
คอนโทรลไวเปนสัญญาณเตือน หรือเปนการสั่งตัดวงจรกําลังไฟฟา หรือ
ควบคูกันไป

or
KM1

Trip
Command
EOCR
FDE

LT47
JAM
!

or
ALARM

รูปที่ 17 ตัวอยางการนําไปประยุกตใช

2) โหลดที่มีกลไกการทํางานดวยความเฉื่อยสูง (เวลาในการสตารทนาน)
ในกรณีที่มีแรงเฉื่อยสูง เราจะเลือกแบบเทอรมอลโอเวอรโหลดรีเลย Class สูงเพราะใชเวลาสตารทนาน เทอรมอลโอ
เวอรโหลดรีเลย Class สูงยังมีเวลาการทิปยาวนานอีกดวย หากมีมอเตอรกระแสเกินไหลไปอาจจะทําใหมอเตอรมี
อายุการใชงานสั้นลงหรือทําใหมอเตอรไหมไปเลยก็ไดเพราะมีเวลาในการทิปนาน แตคุณสามารถตั้งคาเวลาชวง
สตารทและเวลาการทริปใน EOCR ได หากมอเตอรมีการทํางานหนัก คุณสามารถทําใหรีเลยสั่งทริปในเวลาที่ไดตั้ง
คาไวไดทันทีเพื่อปองกันระบบไดอยางรวดเร็วถูกตองแมนยํา

Typical motor starting curve
with high inertia

Typical motor starting curve
with high inertia
Typical inverse curves of TOR

t

Typical inverse curves of EOCR

t
Definite curve
O-time setting
Adjustable
from 0.5sec
- 10sec
Definite curve
D-time setting
Adjustable
from 0.5sec
- 30sec

Class 30
Class 20
Class 10
Ir

I

Ir

รูปที่ 18 Typical Thermal Overload

I
รูปที่ 19 Typical EOCR
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3) โหลดที่มีรอบการทํางาน Start / Stop มากกวา 30-50 ครั้งตอชั่วโมง
Overload
Threshold (preset)

Is=Ir

Motor

I=0

D-time
Frequent motor starting

EOCR

Output contact
98

O-time

Thermal memory

95
96
Start / Motor ON
Power Supply: A1,A2
Unwanted motor stopping

Output contact

Thermal

95

96
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