ขอมูลทั่วไป

General note
WARNING
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Description

1.1

Application

The data and recommendations specified in all instructions
supplied, and in all other related instructions, must always be
observed in order to avoid hazardous situation and the risk of
possible injury or damage.
These instructions are augmented by supplementary instructions
(yellow).
which contain additional information on the safety
measures for electrical machines and devices. The latter
instructions thus augment all submitted instructions and all other
related instructions.
Furthermore, the pertinent national, local and plant-specific
regulations and requirements should be keep in mind!
Special designs and other versions may vary in technical details! If
in doubt, be sure to contact the manufacturer, quoting the type
designation and serial number, or have maintenance work done by
one of SIEMENS service centers.

- 1LG motors
The motors are suitable for operation in dusty and damp environments. The insulation is
tropicalized. If they are properly stored or installed outdoors, special weatherproofing
measures are not unusually required.
Measuring-surface sound-pressure level at 50 Hz (DIN EN 21680 Part 1)
1LG4, 1LG6, 1LG9
Aprox. 51 to 76 dB (A)
- 1LA and 1MA motors
the motors are provided with degree of protection IP55(see rating plate) and can be used in
dusty and damp environments. A suitable superstructure or and additional cover is
recommended if the motors are deployed or stored outdoors to avoid the long-term effects of
intense, direct sunshine, rain, snow, ice and dust. If necessary please consult the
manufacturer or your technical department. The motors are tropic proof. Guide value: 60%
relative humidity at a coolant temperature of 40 C.
Ambient temperature
Site altitude

-20 C … +40 C
< 1000 m

If the ambient conditions deviate, this must be shown on the ratings plate; these data then
apply.
1.2

Construction and mode of operation

- 1LG motors
The 1LG4, 1LG6 and 1LG9 motors are standardly self ventilated with own fans. In additional
to that the 1LG motors are optionally either without and own fan (such as fan motors with
cooling by means of a separate fan arranged on the shaft end) or with external cooling
(option G17).
The 1PP4, 1PP6 and 1PP9 motors are equipped with own cooling without any fan.
The feet on foot-mounted motors are cast integrally with the motor casing (see fig.1) or they
can be optionally bolted onto the casing (option K11/see fig.2)
Rearranging the feet (e.g. for changing the position of the terminal box) is possible for
options K9, K10 and K11. The bores and surfaces, necessary for this purpose, are already
machined in a corresponding way. Where motors with brake are concerned (e.g. option
G26), take into consideration also the brake operating instructions!

คําเตือน

1.

เพือ่ หลีกเลีย่ งอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได ผูใชงานควรศึกษารายละเอียดและปฏิบัติตาม
ขอมูลและคําแนะนําที่ระบุอยูในคูมือฉบับนี้และเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติมทาง
ดานความปลอดภัยสําหรับเครื่องจักรและอุปกรณไฟฟาสามารถดูไดจากเอกสารเพิ่มเติม(ฉบับสีเหลือง)
นอกจากนัน้ ในการนําไปใชงานจะตองคํานึงถึงสภาพภูมิประเทศและทองถิ่น รวมถึงขอกําหนดและ
ความตองการของโรงงานอีกดวย ถามีขอสงสัยเกี่ยวกับรุนอื่นๆหรือตองการใหออกแบบสําหรับการใช
งานแบบพิเศษที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทางดานเทคนิค กรุณาติดตอกับ SIEMENS โดย
ใหระบุ Type designation และ Serial number ดวย ในกรณีที่ตองการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
การซอมบํารุงกรุณาติดตอกับ SIEMENS service centers

รายละเอียด

1.1 การนําไปใชงาน
- มอเตอรแบบ 1LG
มอเตอรแบบ 1LG เปนมอเตอรที่เหมาะสําหรับใชงานในสภาพแวดลอมที่มีฝุนและความชื้น เนือ่ งจากฉนวนถูกออกแบบมาเปน
พิเศษเหมาะกับการใชงานในเขตรอนสามารถติดตั้งหรือจัดเก็บไวภายนอกอาคารได ระดับความดังของเสียงบริเวณพื้นผิวที่ทํา
การวัดที่ความถี่ 50 Hz(ตามมาตรฐานDIN EN 21680 Part1)สําหรับมอเตอรแบบ1LG4,1LG6,1LG9 ประมาณ 51 ถึง 76dB(A)
- มอเตอรแบบ 1LA และ 1MA
มอเตอรแบบ 1LA และ 1MA มีระดับการปองกัน( Degree of protection )เปนแบบ IP55(ดูไดจากแผนปายพิกัดมอเตอร) และ
สามารถใชงานไดในสภาพแวดลอมที่มีฝุนและความชื้น ในกรณีที่ติดตั้งใชงานภายนอกอาคารควรมีหลังคาคลุม เพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบระยะยาวที่เกิดจากความรอน, แสงแดด, ฝน,หิมะ, นําแข็
้ งและฝุน มอเตอรถูกออกแบบมาใหเหมาะกับการใชงาน
ในเขตรอน ความชื้นสัมพัทธ 60% ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 40 องศาเซลเซียส และสามารถใชงานไดในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิอยูระหวาง –20
ถึง +40 องศาเซลเซียส และในระดับความสูงไมเกิน 1000 เมตร ในกรณีที่จะนํามอเตอรไปใชงานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเกินจาก
ชวงระหวาง –20 ถึง +40 องศาเซลเซียส มอเตอรตวั นั้นจะตองมีชวงอุณหภูมิใชงานระบุอยูบนแผนปายพิกัดมอเตอร
1.2 โครงสรางและรูปแบบการใชงาน
- มอเตอรแบบ 1LG
มอเตอรแบบ1LG4,1LG6 และ 1LG9จะมีใบพัดลมระบายความรอนติดตั้งภายในเปนอุปกรณมาตรฐานยิ่งไปกวานั้นยังสามารถ
ติดตัง้ พัดลมระบายความรอนเพิ่มเติมภายนอกที่ปลายเพลาหรือจะติดตั้งชุดระบายความรอนภายนอก(Option G17) ไดอีกดวย
มอเตอรแบบ 1PP4, 1PP6 และ 1PP9 จะมีชดุ ระบายความรอนติดตั้งมาดวย ดังนั้นจึงไมจําเปนตองมีใบพัดลมระบายความรอน
แบบใดๆทั้งสิ้น
ขาของมอเตอรแบบยึดฐาน(foot-mounted motor)จะแบงออกเปน 2 แบบ
แบบที่ 1 ขาของมอเตอรจะถูกหลอติดกับตัวมอเตอร(ดังรูปที่ 1)
แบบที่ 2 ขาของมอเตอรจะยึดติดกับตัวมอเตอรโดยใช bolt( Option K11 ดังรูปที่ 2)
สําหรับมอเตอรที่มี Option K09, K10 และ K 11 สามารถเปลี่ยนตําแหนงของกลองขั้วตอสายไฟมอเตอรไดโดยการเปลี่ยน
ตําแหนงการติดตั้งขามอเตอร ซึ่งมอเตอรที่มี Option เหลานีไ้ ดมกี ารเจาะรูและทําพื้นผิวของตัวมอเตอรใหเหมาะสําหรับการ
ติดตัง้ ขามอเตอรในตําแหนงนั้นๆเตรียมไวเรียบรอยแลว สําหรับมอเตอรที่มีเบรค (Option G26) จะตองดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
คูม อื การใชงานเบรค คูมือฉบับนี้สามารถใชงานรวมกับคูมือการใชงานมอเตอรแบบอื่นๆได ยกเวนมอเตอรที่เปนแบบปองกัน
การระเบิด (Explosion proof motor EExe series)

These instructions are valid in additional to the operating instructions to the given motor
type. They are not valid for motors of EExe series.

รูปที่ 1 ขาของมอเตอรจะถูกหลอติดกับตัวมอเตอร
Fig.1 The feet on foot-mounted motors are
cast integrally with the motor casing

Fig.2 The feet on foot-mounted motors
bolted onto the motor casing

- 1LA and 1MA motors
1LA and 1MA motors are self-cooled (with a fan). 1PP motors are supplied without their own
fans. The customer must ensure that there is sufficient cooling, either through seperately
driven fan or, with fan drives, through the driven fan. When the fan is mounted make sure
that the fan hub does not obstruct the flow of air over the cooling ribs. 1LA-BG56, 1LP and
1MF motrs are self-cooled (without a fan).
In case of the base motor the feet are screwed or cast on the motor housing.The screw-fitted
feet on the motor housing can be changed over the alter the position of the terminal box
(see fig.2). The thread in the existing drillholds in the motor housing can be tapped to fasten
the motor feet in the retrospect. However, the stand surface of the feet must be remachined
and aligned afterwards and shims fitted, if necessary.
The brake connection cable is also to be considered in the case of brake motors!
2

Operation

- มอเตอรแบบ 1LA และ 1MA
มอเตอรแบบ 1LA และ 1MA จะมีระบบระบายความรอนภายในตัวเองโดยมีใบพัดลมระบายความรอน
มอเตอรแบบ 1PP จะไมมีใบพัดลมระบายความรอนภายใน ดังนั้นผูใชจะตองแนใจวามีระบบการระบายความรอนที่เพียงพอ
ในกรณีทมี่ กี ารติดตั้งพัดลมระบายความรอนเพิ่มเติม ใบพัดลมจะตองไมกีดขวางการไหลของลมที่จะเขาไประบายความรอนใน
ครีบระบายความรอนของมอเตอร
มอเตอรแบบ 1LA-BG56, 1LP และ 1MF จะมีระบบระบายความรอนภายในตัวเอง โดยปราศจากใบพัดลมระบายความรอน
สําหรับมอเตอรที่ติดตั้งแบบยึดฐาน(foot-mounted motor) ขาของมอเตอรจะมีทั้งแบบที่หลอติดกับตัวมอเตอร(ดังรูปที่ 1) และ
แบบที่ใช bolt ขันติดกับตัวมอเตอร(ดังรูปที่ 2)
สําหรับมอเตอรที่ใช bolt ยึดขาติดกับตัวมอเตอรสามารถเปลี่ยนตําแหนงของกลองขั้วตอสายไฟมอเตอรได โดยการเปลี่ยน
ตําแหนงการติดตั้งขามอเตอร ซึ่งจะมีการเจาะรูบนตัวมอเตอรและทําเกลียวสําหรับขัน bolt เพือ่ ยึดขาติดกับตัวมอเตอรและทํา
พืน้ ผิวของตัวมอเตอรบริเวณที่ยึดติดกับขามอเตอรใหเหมาะสําหรับการติดตั้งขามอเตอรในตําแหนงนั้นๆ เตรียมไวเรียบรอยแลว
สําหรับมอเตอรที่มีเบรค จะตองคํานึงถึงเรื่องการเขาสายของชุดเบรคดวย

2.

WARNING
Before starting any work on the machine, be sure to isolate it
from the power supply.

การใชงาน
คําเตือน

Transportation and Storage
WARNING
- The motors should always be lifted at both lifting eyes during
transport.
- For lifting machines sets (such as built-on gearboxes, fan
units) always use the lifting eyes or lifting pegs provided!
- Machine sets may not be lifted by suspending the individual
machines!
- Check the lifting capacity of the hoist!
- Built-on device (e.g. tachometer) must not be used to help lift
the motor.

If after delivery, the motors are stored for more than 3 years under favourable conditions

ตัดไฟทุกครั้งกอนเขาทํางานกับเครื่องจักร

2.1 การขนยายและการจัดเก็บ

คําเตือน
2.1

รูปที่ 2 ขาของมอเตอรจะยึดติดกับตัวมอเตอรโดยใช bolt

- ในขณะขนยายมอเตอรควรยกมอเตอรโดยใช Lifting eyes ทัง้ สองขาง
- ในกรณีที่ตองทําการยกเครื่องจักรทั้งชุด (มอเตอรที่ตออยูกับชุดเกียรหรือพัดลม) ควรยกโดยใช
Lifting eyes หรือ Lifting pegs
- ไมควรยกเครื่องจักรดานใดดานหนึ่งโดยลําพังควรยกทั้งสองดานพรอมกัน
- กอนการยกตองตรวจสอบพิกัดการรับนํ้าหนักของอุปกรณที่ใชในการยก เชน รอกและเครนดวย
- หามหิว้ หรือแขวนเชือกหรือสลิงกับอุปกรณที่ติดตั้งมากับตัวมอเตอร เชน ตัววัดความเร็วรอบ
เพือ่ ชวยในการยกมอเตอร

ในกรณีทมี่ อเตอรถูกเก็บไวโดยไมไดนํามาใชงานนานกวา 3 ป ในสถานที่จัดเก็บที่เหมาะสม(สถานทีแ่ หงปราศจากฝุนและการ
สัน่ สะเทือน) กอนทดลองเดินเครือ่ งจักรจะตองทําการอัดจาระบีใหม แตถาสถานที่จัดเก็บไมเหมาะสมจะตองทําการอัดจาระบี
ใหมเร็วขึ้นกวาเดิม สําหรับมอเตอรที่มีแบริ่งเปนแบบลูกปนเม็ดกลม(ball bearing) ในกรณีที่มอเตอรถูกเก็บไวโดยไมไดนํามา

(kept in a dry place free from dust and vibration) prior to commissioning, the bearings should
be regreased. Under unfavourable conditions, this period is considerably shorter.
The roller bearings should be replaced if the period from the time the motor is delivered up
until it is commissioned exceeds 4 years. The service life of the motor unit is considerably
reduced the longer it is stored.
Finished surfaces (flange surfaces, ends og shaft, etc.) should be treated with an anticorrosion agent.
If necessary, the insulation resistance of the winding should be checked, see Section 2.6

ใชงานนานกวา 4 ปควรทําการเปลี่ยนแบริ่งใหมดวย การจัดเก็บมอเตอรไวเปนระยะเวลานานโดยไมไดนํามาใชงานจะมีผลทํา
ใหอายุการใชงานของมอเตอรลดลง สําหรับพื้นผิวที่เปนมันวาว เชน หนาแปลนหรือปลายเพลาควรทาสารปองกันสนิมเพื่อปอง
การการเกิดสนิมดวย ในบางกรณีที่จําเปนควรตรวจสอบคาความตานทานไฟฟาของฉนวนของมอเตอรดวย (ดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมในหัวขอ 2.6)

2.2

หลังจากการติดตั้งควรถอด lifting eyes ออก สําหรับมอเตอรที่ติดตั้งในแนวดิ่งและปลายเพลาหันขึ้นดานบน (มอเตอรที่ติดตั้ง
แบบ IM V6 ) จะตองตรวจสอบใหแนใจวานํ้าจากภายนอกไมสามารถไหลซึมเขาไปภายในแบริ่งดานบนของมอเตอรได สําหรับ
มอเตอรทตี่ ิดตั้งในแนวดิ่งและปลายเพลาหันลงสูพื้น (มอเตอรที่ติดตั้งแบบ IM V5 ) จะตองมีแผนโลหะปดดานบนเหนือฝาครอบ
พัดลมดานทาย(มอเตอรที่ติดตั้งแบบ IM V5 with canopy ) เพือ่ ปองกันไมใหสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเขาไปในใบพัดลม
ระบายความรอนดานทายมอเตอร

Installation

After installations, screwed-in lifting eyes should either be removed or tightened down.
In the case of motors with shaft end facing upwards or downwards (such as IMV5, IMV6 )
measures must be taken to ensure that no water can penetrate into the upper bearing.
If the motor is installed vertically with the shaft end facing downwards, a protective shield is
recommended for the ventilator hood in order to prevent the ingress of foreign bodies.
If the shaft end is facing upwards, a cover must be provided by the equipment operator to
prevent the ingress of liquids along the shaft.
Quiet running
Stable foundations or mounting conditions, exact alignment of the motors and well-balanced
transmission element are essential for quiet vibration-free running. If necessary, shims
should be inserted under the motor feet to prevent strain, or the whole rotor and
transmission element should be balanced.
2.3

Terminal box

- 1LG motors
In case of terminal boards with 6 terminals, the top part of the terminal box can be turned
through 4x90 degrees. For terminal boards with 9 terminals, it can be turned through 180
degrees.
- 1LA and 1MA motors
BG56…90L: In the case of 1LA and 1LP motors, the top part of the terminal box can be
turned through 4 x 90 degrees.
BG100…160L: The cast terminal box on the motor housing can not be turned. In the case of
motors with screw-fitted upper section of the terminal box this can be turned 4 times through
90 degrees
2.4

Balancing, transmission elements

A suitable device should always be used for fitting and removing the transmission elements
(coupling halves, pulleys, pinions) (see fig.3).
Spacer washer (to protect centering bore in shaft end)

2.2 การติดตั้ง

การเดินเครื่องโดยปราศจากการสั่นและเสียงรบกวน
สําหรับการเดินเครื่องจักรโดยปราศจากการสั่นและเสียงรบกวน จะตองคํานึงถึงการ alignment ทีถ่ กู ตองเหมาะสม, การทํา
บาลานซ อุปกรณสงกําลัง, สภาพการติดตัง้ และสภาพฐานวางเครื่องจักรที่เหมาะสม ในบางกรณีจําเปนตองมีการใสแผนโลหะ
บางๆรองระหวางขามอเตอรกับฐานวางเครื่องจักร และในบางครั้งอาจตองทํา บาลานซ โรเตอรและอุปกรณสงกําลังเพื่อลดการ
สัน่ และเสียงรบกวนในขณะที่เครื่องจักรทํางาน
2.3

กลองขั้วตอสายไฟมอเตอร (Terminal box)

- มอเตอรแบบ 1LG
สําหรับขั้วตอสายไฟที่มี 6 ขั้ว ฝาครอบดานบนกลองขั้วตอสายไฟมอเตอร สามารถหมุนไดทีละ 90 องศา
สําหรับขั้วตอสายไฟที่มี 9 ขั้ว ฝาครอบดานบนกลองขั้วตอสายไฟมอเตอร สามารถหมุนไดทีละ 180 องศา
- มอเตอรแบบ 1LA และ 1MA
รุน BG56…90L สําหรับมอเตอรแบบ 1LAและ 1LP ฝาครอบดานบนกลองขั้วตอสายไฟมอเตอรสามารถหมุนไดทีละ 90องศา
รุน BG100…160L สําหรับมอเตอรที่มีกลองขั้วตอสายไฟมอเตอรหลอติดกับตัวมอเตอรไมสามารถหมุนได
สําหรับมอเตอรที่มีกลองขั้วตอสายไฟมอเตอรแบบใชสกูรยึดติดกับตัวมอเตอรสามารถหมุนไดทีละ 90 องศา
2.4

อุปกรณสงกําลังและการทําบาลานซ

ในการถอดประกอบอุปกรณสงกําลัง เชน คัปปลิ้ง, เฟองและพูเลยสายพาน ดังรูปที่ 3 ตองใชอุปกรณและเครื่องมือที่เหมาะสม
ใส Spacer washer รองไวเพื่อปองกันการกระแทกที่รูตรงกลางปลายเพลา

Use the tapped hole provide in the end of the shaft for fitting drive component such as
coulpings, gearwheels, belt pulleys, etc. and, if possible, heat the components as
necessary. Use a suitable puller tool for removing the components. Do not strike the
components, e.g. with a hammer or similar tool, when fitting or removing them and do
not exert more than the maximum value of radial or axial force – according to the catalogtransmitted to the motor bearings through the shaft extension.
Fig.3 Removing the transmission elements

การถอดอุปกรณสงกําลัง เชน คัปปลิ้ง, เฟองและพูเลยสายพาน ควรใชเครื่องมือดังแสดงในรูปดานบน ซึ่งในบางกรณีที่จําเปนอาจใช
ความรอนทําใหอุปกรณสงกําลังขยายตัวและสามารถถอดออกไดโดยงาย หามใชอุปกรณหรือเครื่องมือ เชน คอนตอกอัดอุปกรณสง
กําลังในการถอดและประกอบ และในขณะทําการถอดตองไมใชแรงกระทําในแนวรัศมีหรือแนวแกนสูงเกินกวาคาสูงสุดที่ยอมรับได

รูปที่ 3 แสดงวิธีการถอดอุปกรณสงกําลัง

As standard, the rotors are dynamically balanced with the half featherkey inserted.
The type of balance is marked on the drive end of the shaft (shaft end face) or the rating plate:
H = balanced with half featherkey
F = balanced with whole featherkey
N = balanced without featherkey
When fitting the transmission element, keep the type of balanced in mind!
The transmission elements must be balanced in accordance with ISO1940.
Balanced with half featherkey
Poor running characteristics can arise in the case of transmission elements having a length
ratio of hub length l to length of shaft end IM < 0.8 and running at speeds of > 1500 rev/min
(see fig.4). If necessary, re-balancing should be carried out, e.g. the part of the featherkey
TP that protrudes from the transmission element and above the shaft surface should be cut
back(see fig.4).
WARNING

โดยทั่วไปในการทําไดนามิคบาลานซ ของโรเตอรทําไดโดยการใส half featherkey รูปแบบการทําบาลานซจะถูกทําเครื่องหมาย
ไวทพี่ นื้ ทีห่ นาตัดดานหนาของเพลามอเตอรดานที่ตอกับโหลด หรือถูกระบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอรดังรายละเอียดดังตอไปนี้
H = การบาลานซโดยใช half featherkey
F = การบาลานซโดยใช whole featherkey
N = การบาลานซโดยไมใช featherkey
เมือ่ ทําการประกอบอุปกรณสงกําลังจะตองคํานึงถึงชนิดของการบาลานซดว ยเสมอ และในการทําบาลานซอปุ กรณสงกําลังจะ
ตองปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO1940
การทําบาลานซโดยใช half featherkey
คุณลักษณะการเดินเครื่องจักรที่ไมดีจะเพิ่มขึ้น ถาอุปกรณสงกําลังมีอัตราสวนความยาวระหวาง hub length ( l )กับความยาว
เพลา ( lm ) นอยกวา 0.8 ที่ความเร็วรอบมากกวา 1500 รอบตอนาที ในบางกรณีที่จําเปนควรจะทํา บาลานซ ใหม โดยการตัด
สวนของ featherkey ( Tp ) ทีย่ นื่ ออกมาจากอุปกรณสงกําลังและอยูเหนือผิวของเพลา ( ดูรูปที่ 4)

The usual measures should be taken to guard transmission
elements from touch. If a motor is started without transmission
element attached, the featherkey should be secured to prevent it
being thrown out.

Tp = สวนของ featherkey ที่ยื่นออกมาจากอุปกรณสงกําลังและอยูเหนือผิวของเพลา
I
= ความยาวของ hub
lm = ความยาวของเพลาที่ยื่นออกจากหนาแปลนมอเตอร

Tp = Protruding section of featherkey
I
= Hub length
lm = Length of shaft

รูปที่ 4 การทํา บาลานซ ดวย half featherkey
คําเตือน

Fig.4 Balancing with haft featherkey
2.5

Electrical connection
WARNING

2.5

การตอวงจรไฟฟา

คําเตือน
All work on the low-voltage machine must be carried out by qualified
skilled worker. Before work is carried out the machine must be at a
standstill, disconnected and secured against switching on. This
applies to the auxiliary circuits as well (e.g. space heater)

ควรจัดทํา guard ครอบอุปกรณสงกําลัง เพื่อปองกันการสัมผัสกับอุปกรณสงกําลังในขณะที่เครื่องจักร
กําลังทํางาน ในกรณีทตี่ อ งการใหมอเตอรทํางานโดยไมมีอุปกรณสงกําลังยึดติดอยูที่เพลาตองตรวจ
สอบใหแนใจกอน วามีการปองกันการหลุดของ featherkey ออกจากเพลาในระหวางที่มอเตอรหมุน

ผูท ปี่ ฏิบตั งิ านกับเครื่องจักรตองเปนผูมีทักษะและความรูเกี่ยวกับเครื่องจักรเปนอยางดี กอนที่จะเขา
ปฏิบตั งิ านกับเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ใชรวมกับเครื่องจักร เชนขดลวดทําความรอนตอง ตรวจสอบให
แนใจวาเครื่องจักรหยุดอยูและมีการตัดไฟเรียบรอยแลว

รูปที่ 5 แสดงการเจาะชองเขาสายไฟที่กลองขั้วตอสายไฟมอเตอร
Fig.5 Knocking out the openings for cables and leads in the terminal box

NOTE: If the opening for cables and wiring in the terminal box are sealed with a “cast
skin” (knockout), this must be removed in the appropriate manner (see fig.5).
Care must be taken not to damage the terminal box, the terminal board, the cable
connections, etc. inside the terminal box!
See fig.6 for details of the screwed connection for cables and leads.
An adapter must be screwed in for PTC thermistor connections!
The terminal box must be sealed so that it is dust and water-tight.

การเจาะ(knockout) ชองเขาสายไฟที่กลองขั้วตอสายไฟมอเตอรจะตองทําอยางระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นกับกลองขั้วตอสายไฟมอเตอร, แทนฉนวนของขั้วตอสายไฟ ,ขัว้ ตอสายไฟ และสวนประกอบอื่นๆที่อยูภายในกลองขั้วตอ
สายไฟมอเตอร ดังรูปที่ 5
รายละเอียดของ screwed connection แบบตางๆสําหรับการเขาสายไฟที่กลองขั้วตอสายไฟมอเตอรแสดงไดดังรูปที่ 6 หลังจาก
เขาสายไฟเรียบรอยแลวจะตองทําการซีลเพื่อปองกันฝุนและนํ้าเขาไปภายในกลองขั้วตอสายไฟมอเตอร ตรวจสอบแรงดันไฟฟา
และความถีข่ องแหลงจายไฟฟาใหตรงกับที่ระบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอร แรงดันไฟฟาและความถี่ของแหลงจายไฟฟาเบี่ยง
เบนไดไมเกิน + 5%(ยกเวนมอเตอรแบบ 1ME6 แรงดันไฟฟาและความถี่ของแหลงจายไฟฟาเบี่ยงเบนไดไมเกิน + 3%) โดยไมสง
ผลกระทบทําใหกําลังขาออกของมอเตอรลดลง การตอและจัดวาง terminal จะตองตรงตาม diagram ที่ระบุไวที่กลองขั้วตอสาย
ไฟมอเตอร การตอสาย ground ตองตอที่ขั้วตอสายไฟที่มีเครื่องหมาย

Screwed connections with nut (e.g. DIN EN 50262 )

6.1

6.2

6.3

6.1 Screwed connections with nut (e.g. DIN EN 50262 )
6.2 และ 6.3 Screwed PTC thermistor connections with adapter and nuts (e.g. DIN EN 50262)

รูปที่ 6 แสดงรายละเอียดของ Screwed connections แบบตางๆ
ในกรณีที่ขั้วตอสายไฟเปนแบบ terminal clip ( ตามมาตรฐาน DIN 46282) การใสสายไฟเขาไปใน clip จะตองใสใหถูกตองไม
กระดกหรือเอียงในขณะที่ทําการขัน nut วิธกี ารเขาสายไฟแบบนี้ปลายสายไฟจะตองงอเปนรูปตัว U หรือใชหางปลา(ดังรูปที่ 7)
ซึง่ วิธกี ารแบบนี้ยังถูกนําไปใชในการเขาสายกราวนดดวย (ดังรูปที่ 8)

Screwed PTC thermistor connections with adapter and nuts(e.g. DIN EN 50262)
Fig.6 Detail of the screwed connections for cables and leads
Check to see that system voltage and frequency agree with the data given on the rating
plate. Voltage or frequency deviations of + 5% (for 1ME6, frequency deviations of + 3%)
from the rated values are permitted without the necessity of derating the output. Connection
and arrangement of the terminal links must agree with diagram provided in the terminal box.
Connect the earthing conductor to the terminal with the marking.
Wherever terminal clips are used(for example, to DIN46282), arrange the conductors so the
clips are virtually level, i.e. not tilted when tightened. This method of connection means that
the ends of single conductors must be bent in the shape of a U or be fitted with a cable lug
(see fig.7). this also applies to the green-yellow protective earthing conductor and the outer
earthing conductor (see fig.8).

7.1

7.2

7.3

7.1 การตอสายไฟในกรณีที่ใชหางปลาแบบ DIN ใหงอปลายหางปลาลงตามรูป
7.2 การตอสายไฟเสนเดี่ยว
7.3 การตอสายไฟสองเสนที่มีความหนาเทากัน

รูปที่ 7 แสดงการตอสายไฟที่ขั้วตอสายไฟเปนแบบ terminal clip

If connections are made with DIN cable lug,
band the cable lugs downward

8.1
Connecting a single conductor with a terminal clip

8.2

8.1 การตอสายกราวนดโดยใชหางปลาแบบ DIN อยูใต the outer earthing angle
8.2 การตอสายกราวนดโดยใชหางปลาแบบ DIN

รูปที่ 8 แสดงการตอสายกราวนด
Connecting two conductor of almost equal
thickness with a terminal clip

คา torque ทีใ่ ชในการขัน bolt และ nut ที่ terminal (ยกเวน terminal strips) แสดงไดดังตารางในรูปที่ 9
ขดลวดความรอนที่ใชไลความชื้นจะตองไมทํางานในขณะที่มอเตอรทํางาน

Thread

Fig.7 Electrical connection wherever terminal clips are used.

If connections are made with DIN cable lugs,
under the outer earthing angle

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

Tightening torque

min

0.8

1.8

2.7

5.5

9

14

27

(Nm)

max

1.2

2.5

4

8

13

20

40

ในกรณีที่ไมมีการระบุคา torque ทีใ่ ชในการขัน bolt และ nut ที่ terminal ใหใชคา torque ทีร่ ะบุไวในตารางนี้

รูปที่ 9 แสดงคา torque ที่ใชในการขัน bolt และ nut ที่ terminal (ยกเวน terminal strip)
2.6 การวัดคาความตานทานไฟฟาของฉนวน
If connections are made with DIN cable lugs

ในกรณีทมี่ อเตอรถูกเก็บไวเปนเวลานานหรือมอเตอรที่หยุดไปเปนเวลานาน (ประมาณ 6 เดือน) กอนการเดินเครื่องจะตองทํา
การวัดคาความตานทานไฟฟาของฉนวนกอนทุกครั้ง

Fig.8 Electrical connection for earthing conductor
Please refer to fig.9 for tightening torques for terminal bolts and nuts (except for terminal
strips). The anti-condensation heater must not be switched on during operation.

Thread

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M16

Tightening torque

min

0.8

1.8

2.7

5.5

9

14

27

(Nm)

max

1.2

2.5

4

8

13

20

40

The above values of tightening torque are applicable unless alternative values are given
elsewhere.
Fig.9 Tightening torques for terminal bolts and nuts (except for terminal strips).

คําเตือน

ในขณะทีท่ าการวั
ํ
ดคาความตานทานไฟฟาของฉนวนหรือภายหลังจากการทําการวัดเสร็จใหมๆ
หามสัมผัสกับขั้วตอสายไฟโดยเด็ดขาดเนื่องจากอาจมีแรงดันไฟฟาที่กอ ใหเกิดอันตรายกับผูสัมผัสได

คาความตานทานไฟฟาของฉนวน
- คาความตานทานไฟฟาตํ่าสุดของฉนวนของขดลวดมอเตอร เมื่อวัดเทียบกับ ground สําหรับมอเตอรตัวใหม, มอเตอรที่ทํา
ความสะอาดเรียบรอยแลวหรือมอเตอรที่ทําการพันขดลวดใหม จะตองมีคาไมตํ่ากวา 10 Mohm
- คาความตานทานไฟฟาวิกฤตของฉนวน Rcrit เทากับผลคูณระหวางแรงดันไฟฟาที่พิกัด( UN ยกตัวอยางเชน UN = 0.69 kVac)
กับคาคงที่(0.5 Mohm/kV):
Rcrit = 0.69 kV x 0.5 Mohm/kV = 0.345 Mohm

2.6

Checking the insulation resistance

The insulation resistance of the windings must be measured prior to initial startup of the
machine, after long periods of storage or standstill (approx.6 months).
WARNING
While the measurement is being taken and immediately
afterwards, some of the terminals carry dangerous voltage and
must not be touched.
Insulation resistance
- The minimum insulation resistance of new, cleaned or repaired windings with respect to
ground is 10 Mohm.
- The critical insulation resistance Rcrit is calculated first by multiplying the rated voltage
UN, e.g. 0.69 kV AC, with the constant factor (0.5 Mohm/kV):
Rcrit = 0.69 Kv x 0.5 Mohm/kV = 0.345 Mohm
Measurement
- The minimum insulation resistance of the windings to ground is measured with 500 VDC.
The winding temperature should then be 25 C + 15 C
- The critical insulation resistance should be measured with 500 V DC with the winding at
operating temperature.
Checking
If The minimum insulation resistance of a new, cleaned or repaired machine, which has
been stored or at standstill for a prolonged period of time, is less than 10 Mohm, this may be
due to humidity. The winding must then be dried.
After long periods of operation, the minimum insulation resistance may drop to the
critical insulation resistance. As long as the measured value does not fall below the
calculated value of the critical insulation resistance, the machine may be continue in
operation. If it does, the machine must be stopped immediately.
The cause must be determinded , and the windings or winding sections repaired, cleaned or
dried as neccesary.
2.7 Commissioning
NOTE: where the torque is very uneven (the drive of piston-type compressor, for example),
the inevitable result is a non-sinusoidal motor current, whose harmonics can lead to
excessive system perturbation or excessive electromagnetic interference.
In the case of converter-fed motors. High-frequency current or voltage harmonics in the
motor cables can give rise to electromagnetic interference. That is why the use of shielded
cables is recommended. The electromagnetic interference is emitted to a greater or lesser
degree, depending on the converter version concerned (type, interference suppression
measures, manufacturer). The instructions of the converter manufacturer regarding
electromagnetic compatibility must be heeded at all times. If the use of a shielded motor
cable is recommended, the shield will have the greatest effect if it is conductively connected
over a large area on the metal terminal box of the motor (with a screwed metal conduit
thread). Noise voltages may occur on the sensor leads of motors with integrated sensors
(e.g. PTC thermistors) as a result of the converter.
If the motor is operated on the converter at speeds that exceed the rated speed, the
mechanical critical speeds (safe operating speed IEC 60034-1) must be observed.
Noise immunity:
If the motor has an integrated sensor (e.g. PTC thermistor), the owner is responsible for
ensuring adequate noise immunity by choosing a suitable sensor signal lead (possibly with
shielding, connected like the motor supply lead) and evaluator.

วิธีการวัด
- คาความตานทานไฟฟาตํ่าสุดของฉนวนของขดลวดมอเตอรเมื่อวัดเทียบกับ ground จะตองวัดโดยใชระดับแรงดันไฟฟากระแส
ตรง 500 V DC และอุณหภูมิของขดลวดมอเตอรควรอยูในระหวาง 25 + 15 องศาเซลเซียส
- คาความตานทานไฟฟาวิกฤตของฉนวน Rcrit ควรวัดโดยใชระดับแรงดันไฟฟากระแสตรง 500 Vdc ทีอ่ ณ
ุ หภูมิขณะใชงานของ
ขดลวด
การตรวจสอบ
ถาคาความตานทานไฟฟาตํ่าสุดของฉนวนของขดลวดมอเตอร สําหรับมอเตอรตัวใหม, มอเตอรที่ทําความสะอาดเรียบรอยแลว
หรือมอเตอรที่ทําการพันขดลวดใหม ซึง่ ถูกเก็บไวนานหรือหยุดอยูเปนเวลานานมีคาตํ่ากวา 10 Mohm ซึ่งอาจมีผลมาจาก
ความชืน้ ดังนั้นจะตองทําการอบมอเตอรเพื่อไลความชื้นกอนที่จะนํามาใชงาน
ในกรณีทมี่ อเตอรถูกใชงานมาเปนระยะเวลานาน คาความตานทานไฟฟาตํ่าสุดของฉนวนของขดลวดมอเตอรอาจลดลงจนมีคา
เทากับคาความตานทานไฟฟาวิกฤตของฉนวน ตราบใดก็ตามทีค่ าความตานทานไฟฟาตํ่าสุดของฉนวนของขดลวดมอเตอรที่
วัดไดไมตากว
ํ่ าคาความตานทานไฟฟาวิกฤตของฉนวนที่คํานวณได ดังนั้นมอเตอรยังคงสามารถใชงานไดตอไป แตถาคาความ
ตานทานไฟฟาตําสุ
่ ดของฉนวนของขดลวดมอเตอรที่วัดไดตํ่ากวาคาความตานทานไฟฟาวิกฤตของฉนวนที่คํานวณได จะตองทํา
การหยุดมอเตอรโดยทันที และจะตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุและแกไข โดยการทําความสะอาดมอเตอร, ทําการอบมอเตอร
เพื่อไลความชื้น, พันขดลวดใหมหรือการซอมขดลวดเพียงบางสวนเทาที่จําเปนเทานั้น
2.7 การทดสอบเดินเครื่องจักร
ในกรณีที่โหลดมีแรงบิดเปลี่ยนแปลงอยางมาก (เชน คอมเพรสเซอรแบบลูกสูบ) กระแสจะไมเปนรูปซายน (non-sinusoidal)
ซึง่ เปนสาเหตุของการเกิดฮารโมนิครบกวนในระบบไฟฟา และเกิดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาสูง ในกรณีที่เปนมอเตอรแบบ
converter-fed กระแสทีม่ ีความถี่สูงหรือแรงดันฮารโมนิคในสายไฟมอเตอร จะทําใหเกิดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาสูงขึ้น
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองใชสายไฟที่มีชีลด(shielded cable)เพือ่ ลดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟา ซึ่งปริมาณสัญญาณรบกวน
แมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นจะมีคามากหรือนอยขึ้นอยูกับ converter ( รุน, การออกแบบวงจรลดสัญญาณรบกวนและบริษัทผูผลิต)
ผูใ ชงานควรศึกษารายละเอียดที่เกี่ยวของกับสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาจากคูมือของบริษัทผูผลิต converter ในกรณีที่คูมือ
ระบุใหใชสายไฟทีม่ ีชีลด ดังนั้นชีลดจะมีผลเปนอยางมากในการลดสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟฟาสัญญาณรบกวนแมเหล็กไฟ
ฟาที่เกิดจาก converter อาจจะทําใหเกิดแรงดันไฟฟารบกวนขึ้นที่สายของอุปกรณ sensorของมอเตอร(เชน PTC thermistors)
ในกรณีที่นํามอเตอรไปใชงานรวมกับ converter และใชงานที่ความเร็วรอบสูงกวาความเร็วรอบที่พิกัดตองคํานึงถึงความเร็วรอบ
วิกฤตทางกล(mechanical critical speed)ดวยในกรณีทคี่ วามเร็วรอบของมอเตอรมีคาสูงกวาความเร็วรอบวิกฤตทางกลอาจทํา
ใหมอเตอรเสียหายได (safe operating speed IEC 60034-1)
การปองกันสัญญาณรบกวน
ในกรณีที่มอเตอรมีอุปกรณ sensor อยูภายในมอเตอร(เชน PTC thermistors)ผูใ ชงานจะตองแนใจวามีการปองกันสัญญาณรบ
กวนอยางเหมาะสม โดยการเลือกใชสายไฟที่มีชีลดสําหรับสายไฟของอุปกรณ sensor เชนเดียวกับสายไฟของมอเตอรเพื่อเปน
การปองกันสัญญาณรบกวนซึ่งอาจสงผลทําใหอุปกรณ sensor ทํางานผิดพลาด ผูใ ชงานจะตองศึกษาขอมูลและคําแนะนําที่
ระบุอยูใ นเอกสารคูม อื ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยและการทดสอบเดินเครื่องจักรกอนการทดสอบเดินเครื่องจักรเสมอ
รายละเอียดการตรวจสอบกอนการทดสอบเดินเครื่องจักร
- วัดคาความตานทานไฟฟาของฉนวนของขดลวดมอเตอรจะตองมีคามากกวาคาความตานทานไฟฟาตํ่าสุดของฉนวน
- ใชมอื ทดลองหมุนโรเตอร โรเตอรจะตองหมุนไดอยางอิสระโดยไมฝดหรือติดขัด
- มอเตอรจะตองประกอบเขากับเครื่องจักรและทําการ alignment เรียบรอยแลว
- ตรวจสอบดูวาอุปกรณสงกําลังไดถูกทําการปรับตั้งเรียบรอยแลว (เชน ความตึงของสายพาน) และอุปกรณสงกําลังเหมาะสม

The data and recommendations specified in all the instructions supplied (“information on
safety and commissioning”), and in all other related instructions, must always be observed
prior to commissioning!
Before commissioning, check that:
- The minimum insulation resistance are adhered to
- The rotor turns freely without rubbing
- The motor is properly assembled and aligned
- The transmission elements are correctly adjusted (e.g. belt tension) and the transmission
element is suitable for the given operating conditions
- All electrical connections, mounting screws and connecting elements are properly tighten
and fitted
- All protective conductors are properly installed
- Any auxiliaries that may be fitted(brake, speedometer,separate fan) are in working order
- Touch protection guards are installed around moving and live parts
- The maximum speed nmax (see rating plate) is not exceeded
is the highest operating speed permitted for short
NOTE: The maximum speed nmax
periods. It should be kept in mind that motor noise and vibration are worse at this speed, and
bearing life is reduced.

กับสภาพการใชงาน
- จุดตอทางไฟฟา, สกูรทีใ่ ชยึดและจุดตออุปกรณตางๆ ไดทาการขั
ํ
นแนนเรียบรอยแลวและมีการประกอบที่ถูกตองเหมาะสม
- สายของอุปกรณปองกันทั้งหมดจะตองตออยูอยางถูกตองและเหมาะสม
- อุปกรณประกอบอื่นๆทั้งหมด(เชน เบรค, อุปกรณวัดความเร็วรอบ และพัดลมระบายความรอน) ไดทาการติ
ํ
ดตั้งเรียบรอยแลว
และอยูในสภาพพรอมใชงาน
- มีการติดตั้งอุปกรณปองกันการสัมผัส (touch protection guards)อยูร อบๆชิ้นสวนที่มีการหมุนและสวนที่มีไฟฟา
- ความเร็วรอบที่ใชงานจะตองไมเกินคาความเร็วรอบสูงสุดที่ระบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอร
คาความเร็วรอบสูงสุด nmax คือคาความเร็วรอบสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานไดในชวงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่งที่คาความเร็วรอบสูงสุดนี้
จะทําใหเกิดเสียงรบกวนและความสั่นสะเทือนสูงสุด ซึ่งมีผลทําใหอายุการใชงานของ bearing ลดลง

ขอควรระวัง ภายหลังจากการติดตั้งมอเตอรที่มีเบรค ควรมีการตรวจสอบการทํางานของเบรคดวย เพื่อใหแนใจวา
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง
รายการตรวจสอบทั้งหมดที่ระบุไวขางตนยังไมครบถวนสมบรูณ

CAUTION

After motor installation, the brake, if fitted, should be checked
for proper functioning.

It is not possible to formulate a complete check list. Other checks may also be
necessary!
3

Maintenance

3. การซอมบํารุง
มาตรการปองกันทางดานความปลอดภัย

คําเตือน

Safety precautions
WARNING

ดังนัน้ ในกรณีที่จําเปนควรมีการตรวจสอบอื่นๆเพิ่มเติมดวย

Before starting any work on the motor or other equipment,
particularly before opening covers over live or moving parts,
the motor must be properly isolated from the power supply.
Besides the main circuit, any additional or auxiliary circuits
that may be present must also be isolated.
The usual “5 safety rules” (as set forth in DIN VDE 0105) are:
- Isolate the equipment
- Take effective measures or prevent reconnection
- Verify equipment is dead
- Earth and short-circuit
- Cover or fence off adjacent live parts
The precautions listed above should remain in force until all
maintenance work is finished and the motor has been fully
assembled.

ATTENTION
The appropriate construction standards must be observed if any
modifications or repairs are made to the motor listed ( UL –
Underwriters Laboratories Inc. or CSA – Canadian Standards
Association). The markings shown on the left are used to identify
these motors on their respective rating plate.

กอนเริ่มทํางานกับมอเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนที่จะเปดฝาครอบของสวนที่หมุน
หรือสวนที่มีไฟจายอยู จะตองแนใจวาไดมีการตัดไฟเรียบรอยแลว รวมถึงไดทําการตัดไฟอุปกรณ
ประกอบตางๆดวย เชน ขดลวดทําความรอน เปนตน
ขอกําหนดทางดานความปลอดภัย 5 ประการ ( as set forth in DIN VDE 0105)
- ทําการตัดไฟอุปกรณ กอนเริ่มทํางาน
- มีมาตรการปองกันที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันการตอวงจรกลับเขามาในขณะปฏิบัติงาน
- ทําการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาอุปกรณไดถูกตัดไฟเรียบรอยแลว
- ทําการตอลงกราวนดหรือลัดวงจรลงกราวนดของอุปกรณเรียบรอยแลวกอนเริ่มทํางานกับอุปกรณ
เพือ่ ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากแรงดันไฟฟาที่สะสมอยูในอุปกรณ
- ทําการครอบหรือกั้นเพื่อปองกันไมใหสัมผัสกับสวนที่อยูใกลเคียงซึ่งมีไฟจายอยู
ผูป ฏิบตั งิ านจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันทางดานความปลอดภัย ตามรายการขางตนอยางเครงครัดจนกระทั่งงานซอม
บํารุงสิ้นสุดลงและมีการประกอบมอเตอรเรียบรอยแลว

ขอสังเกต

ในกรณีที่จะทําการดัดแปลงหรือซอมบํารุงมอเตอร จะตองคํานึงถึงมาตรฐานโครงสรางที่เหมาะสม
(The appropriate construction standards ไดแก UL-Underwriters Laboratories Inc. or CSACanadian Standard Association) ซึง่ จะมีสญ
ั ลักษณตามรูปทางดานซายมือระบุไวบนแผนปายพิกัด
ของมอเตอร

สําหรับมอเตอรทมี่ ปี ลัก๊ อุดรูสําหรับระบายนํ้าที่เกิดจากการควบแนนภายในตัวมอเตอรควรทําการถอดปลั๊กอุดเพื่อใหนํ้าที่สะสม
อยูภ ายในมอเตอรระบายออกสูภายนอกตามระยะเวลาที่เหมาะสม ปลั๊กอุดรูสําหรับระบายนํ้าที่เกิดจากการควบแนนภายในตัว

NOTE: where motors are fitted with closed condense water openings, these should be
opened from time to time to allow any accumulated condense water to drained away.
Condense water openings should always be at the lowest point of the motor!
Fitting new bearings, grease lifetime, type of grease
Under normal operating conditions, with horizontally mounted motors and coolant
temperatures up to 40 C, the grease should be:
- approx. 40,000 operating hours for speeds of 1,500 rpm
- approx. 20,000 operating hours for speeds of 3,000 rpm
Irrespective of the number of operating hours, the grease should be renewed every 3 years
because of ageing. In case of the bearings should be dismounted, washed and newly
greased. The modifications with additional greasing are to be maintained according to
instructions on the lubricating data plate.
In case of motors operating under special conditions, such as vertical motor position,
frequent operation at maximum speed nmax, heavy vibration, sudden load changes and
frequent reversing operation, the bearing should be changed at considerable more frequent
intervals than at the operating hours stated above.
The motor are standardly equipped with radial ball bearings of 62…series or with option
K36- radial ball bearing of 63…series which are provided with a cover plate (ZC3 version).
The cover plate is arranged on that side of the bearing facing the frame (stator).
NOTE:
notice the cover plate arrangement and the bearing clearance when changing the
bearings because standard modifications can differ from special motors! The cover plate
material should withstand temperature from 20 C to +150 C, e.g. polyacryl-rubber (ACM).
Type of grease for standard machines ( Fa. ESSO / UNIREX N3); grease lifetime and
lubrication intervals are valid for this type of grease only.
Compensatory greases must conform to DIN 51825-KL3N at least. In this case the
lubrication intervals at KT > 25 C are to be reduced.
Special greases are introduced on the lubricating data plate.
Avoid mixing different types of grease!
Dismantle the motor to extent necessary. Pull off the bearing with suitable device(see
fig.10). clean the bearing, or obtain a new one and pack it with fresh grease.
Pack the bearing cavities flush with grease! The cover plate or endshield is kept free of
grease to prevent overgreasing.
Heat bearings evenly to about 80-100 C and press on. Heavy blows(such as with a
hammer,…) should be avoided.
Any worn sealing elements (such as shaft sealing ring,etc.) should also be renewed.
If springless radial shaft sealing rings are used, the replacement sealing rings must also be
of the springless type.
Regreasing device
In the case of motiors with regreasing device. Take note of the information given on the
lubricating data plate
The bearings should be relubricated while the motor is running !

มอเตอรนนั้ ควรอยูในตําแหนงตํ่าที่สุดของตัวมอเตอร
การเปลี่ยนแบริ่ง, อายุการใชงานของจาระบี และ ชนิดของจาระบี
ในสภาวะการใชงานปกติ มอเตอรทตี่ ดิ ตัง้ ในแนวนอนที่อุณหภูมิไมเกิน 40 องศาเซลเซียสจะมีอายุการใชงานของจาระบีดังนี้
- ทีค่ วามเร็วรอบ 1500 รอบตอนาที อายุการใชงานของจาระบีประมาณ 40,000 ชัว่ โมง
- ทีค่ วามเร็วรอบ 3000 รอบตอนาที อายุการใชงานของจาระบีประมาณ 20,000 ชัว่ โมง
ในกรณีที่ไมคํานึงถึงจํานวนชั่วโมงการทํางาน การเปลีย่ นจาระบีใหมควรทําทุกๆ 3 ปเนื่องจากจาระบีหมดอายุการใชงาน ซึ่งใน
กรณีนคี้ วรถอดแบริง่ ออกมาลางทําความสะอาดและเปลี่ยนจาระบีใหมและจะตองทําการอัดจาระบีเพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ระบุ
ไวในเอกสารคูมือของผูผลิตหรือแผนปายขอมูลการหลอลื่นที่ตัวมอเตอร
ในสภาวะการใชงานแบบพิเศษเชนมอเตอรที่ติดตั้งในแนวดิ่ง,มอเตอรที่ใชงานที่ความเร็วรอบสูงสุด nmax บอยๆ, มอเตอรที่ใชงาน
อยูใ นบริเวณที่มีความสั่นสะเทือนสูง,มอเตอรที่ขับโหลดทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วและมอเตอรที่มีการกลับทางหมุนบอยๆ
ดังนัน้ อายุการใชงานของจาระบีและแบริง่ จะสัน้ ลง ซึ่งจะตองทําการเปลี่ยนจาระบีและแบริ่งใหมเร็วกวาที่กําหนดไวในสภาวะ
การใชงานปกติ โดยปกติทั่วไปแบริ่งของมอเตอรจะเปนแบบแบริ่งลูกปนเม็ดกลมในซีรี่ส 62…(ball bearing 62… series)หรือ
ในกรณีที่เปน option K36 แบริง่ ของมอเตอรจะเปนแบบแบริ่งลูกปนเม็ดกลมในแนวรัศมีในซีรี่ส 63… (radial ball bearing 63…
series) ซึง่ จะมีซีลโลหะดานเดียว(ZC3 version) ซึง่ ซีลโลหะจะอยูที่แบริ่งดานที่ติดกับ frame(stator) เมื่อทําการเปลี่ยนแบริ่ง
จะตองสังเกตชนิดของซีลและคาclearanceของแบริง่ ทุกครั้ง เนื่องจากมอเตอรแบบพิเศษจะแตกตางจากมอเตอรแบบมาตรฐาน
วัสดุทนี่ ามาใช
ํ
ทําเปนซีลจะตองทนอุณหภูมิไดในชวง 20 ถึง 150 องศาเซลเซียส ยกตัวอยางเชน polyacryl rubber (ACM)
ชนิดของจาระบีสําหรับเครื่องจักรมาตรฐานทั่วไปไดแก Fa.ESSO / UNIREX N3 ซึง่ อายุการใชงานของจาระบีและชวงเวลาใน
การหลอลืน่ จะถูกกําหนดโดยชนิดของจาระบีเทานั้น ในกรณีที่จําเปนจะตองนําจาระบีชนิดอื่นมาใชแทน อยางนอยที่สุดจะตอง
เปนไปตามมาตรฐาน DIN 51825-KL3N ซึง่ ในกรณีนี้ชวงเวลาในการหลอลื่นที่อุณหภูมิ KT มากกวา 25 องศาเซลเซียสจะ
ลดลง จาระบีชนิดพิเศษจะระบุอยูบนแผนปายขอมูลการหลอลื่นที่ตัวมอเตอร
หลีกเลี่ยงการใชจาระบีคนละชนิดผสมกัน
การถอดประกอบมอเตอรควรทําเทาที่จําเปนเทานั้น ในการถอดประกอบแบริ่งควรใชเครื่องมือที่เหมาะสมดังแสดงไวในรูปที่ 10
ภายหลังจากการลางทําความสะอาดแบริ่งหรือการเปลี่ยนแบริ่ง แลวทําการอัดจาระบีเขาไปในแบริ่ง จาระบีที่ใชจะตองเปน
จาระบีใหมเทานั้น การอัดจาระบีเขาไปในแบริ่งจะตองอัดใหจาระบีเขาไปในแบริ่งจนเต็มโดยไมมีชองวางเหลืออยู และจะตอง
ไมอดั จาระบีมากเกินไปจนกระทั่งลนออกมานอกซีลของแบริ่ง การเปลี่ยนแบริ่งนั้นจะใชความรอนประมาณ 80 ถึง 100 องศา
เซลเซียสทําใหแบริง่ ขยายตัวกอนแลวจึงสวมเขาไปบนเพลาแทนการใชคอนตอกอัดแบริ่ง เนื่องจากอาจจะทําใหแบริ่งเสียหายได
ในกรณีที่พบวาซีลตัวใดตัวหนึ่งชํารุดเชน shaft sealing ring ควรทําการเปลี่ยนซีลใหมและในกรณีที่เปนแบบ springless radial
shaft sealing การเปลี่ยนจะตองใชแบบที่เปน springless เปลีย่ นแทนเทานั้น
การอัดจาระบี
สําหรับมอเตอรที่มีรูอัดจาระบี จะตองทําการอัดจาระบีตามที่ระบุไวบนแผนปายขอมูลการหลอลื่นที่ตัวมอเตอร การอัดจาระบี
มอเตอรควรทําการอัดในขณะที่มอเตอรหมุนอยูเทานั้น
การใช Compound ทาพืน้ ผิวที่เปนมันวาวบริเวณรอยตอระหวางตัวมอเตอรกับฝามอเตอร
เมือ่ ทําการประกอบมอเตอรที่มีระดับการปองกันแบบ IP55 หรือสูงกวา (ระบุอยูบนแผนปายพิกัดของมอเตอร) พืน้ ผิวที่เปนมัน
วาวบริเวณรอยตอระหวางตัวมอเตอรกับฝามอเตอร จะตองใช non-hardening sealing compounds ทีเ่ หมาะสมทาที่บริเวณดัง
กลาว (ยกตัวอยางเชน Hylomar, Curil)

Spacer washer (to protect
Centering bore in shaft end)

Fig.10 Changing bearings

ใบพัดลมพลาสติก(สําหรับ frame sizes 180M…315L)
แหวนล็อคสองตัวทีใ่ สอยูใ นรองรอบเพลาทําหนาที่ปองกันการเคลื่อนที่ของใบพัดลมพลาสติกในแนวแกน ในกรณีที่ตองการถอด
ใบพัดลมพลาสติกจะตองทําการถอดแหวนล็อคสองตัวนี้ออกกอน หลังจากนั้นนําจานดูดมาใสไวหนาใบพัดลมพลาสติกแลวนํา

Joint sealing
When reassembling machines with degree of protection IP55 or higher(see rating plate), the
bright surfaces of the joint between the motor frame and the endshield should be coated
with a suitable non-hardening sealing compound(such as Hylomar,Curil)
Plastic fan(frame sizes 180M…315L)
Plastic fans have two cast-on tabs that snap into the ring groove on the shaft to prevent axial
movement. Before the fan is pulled off the shaft, these two tabs must be disengaged
(screwdriver) and held temporarily in that position, e.g. by inserting packing. In the disc at
the root of the blades, there are two openings for the claws of the extractor whose central
screw should press against the hub. On delivery, these openings may be covered by a film
of plastic and later or they should be punched.
A suitable device should be used for pulling the fan off and pressing it back on. Hammer
blows must be avoided to protect bearings.
4.

1MA and 1MF motors with increased EExe protection

Marking : CE0158

ใส Spacer washer
รองไวเพื่อปองกันการ
กระแทกที่รูตรงกลาง
ปลายเพลา

รูปที่ 10 แสดงวิธีการถอดแบริ่ง

The information in italics is intended to serve as supplementary or special information on
these types of motors.
The increased hazards in areas which are exposed to the danger of explosion of firedamp
necessitate that the general notes on safety and commissioning are carefully complied with.
CAUTION

puller มาใชเปนเครื่องมือในการถอดใบพัดลมพลาสติก โดยนําปลายขาของ puller ทัง้ สองดานไปเกี่ยวไวที่จานดูด (ควรหุมอยู
ปลายขาโลหะทั้งสองดานของ puller ดวยพลาสติก) แลวทําการขันเหล็กสกูรที่อยูตรงกลางของ puller ทีก่ ดกับพื้นที่หนาตัด
บริเวณปลายเพลา เพื่อดึงใหจานดูดเคลื่อนที่ดันใบพัดลมพลาสติกใหเคลื่อนที่หลุดออกจากเพลาควรใชเครื่องมือที่เหมาะสม
ในการถอดและประกอบใบพัดลมพลาสติก
หลีกเลี่ยงการใชคอนตอกอัดเนื่องจากอาจสงผลกระทบทําใหแบริ่งเสียหายได

Repairs must be performed in or by authorized Siemens
workshops. Any repair work carried out must be documented on the
motor (e.g. by means of an additional plate).

As to spareparts, with the exception of standardised, commercially available equivalent
parts (e.g. roller bearings), only original spareparts (see part lists) may be used; this
appiles in particular also with respect to gaskets and connectors.
Electrical machines which are protected againt explosion are in line with the standards EN
60034 (VDE 0530) and EN 50014 to 50020. It is permitted to use these machines in areas
exposed to the danger of explosion only in accordance with the stipulations of the
responsible authority with also determines whether the danger of explosion exists (division
into zones).
To be observed in the case of certification additionally marked with an X are the
special stipulations in the EC sample test certificate.
The cable entries must be approved for the explosion-endangered area and be secured to
prevent accidental loosening. Unused openings are to be closed with approved plugs.
Where the motor is mounted vertically with the shaft end at the top, e.g. models IMV3, IMV6,
IMV19 , 1MA motors must have a cover fitted so that no objects can penetrate between the
cooling ribs into the motor fan hood. The cover must not obstruct the cooling of the motor.
Should no details be given to the contrary in respect of mode of operation and tolerances in
the EC sample test certificate or on the rating plate the electric motors have been designed
and built for continuous operation and infrequent repeated start-up with no excessive
heating up when starting. The motors are only to be used for the given mode of operation
shown on the rating plate.
Section A in EN 60034-1 (VDE 0530, Part1) Voltage + 5%, frequency + 2%, waveform,
power system symmetry must be complied with in order to ensure that any increase in
temperature remains within the permitted limits. Greater deviations from the rated values
can lead to non-permissible increases in the temperature of the machine and must be
indicated on the rating plate.
The temperature class of the motor given on the rating plate must agree with the
temperature class of the inflammable gas which may occur.

4. มอเตอรปองกันการระเบิด(increased EExe protection) แบบ 1MA และ 1MF
ซึง่ มีสัญลักษณดังตอไปนี้ : CE0158
ในพื้นที่ที่เปน hazardous area ซึง่ มีโอกาสเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากการระเบิดหรือการเกิดประกายไฟ ดังนั้นผูใชงานควร
ศึกษาและปฏิบตั ติ ามขอกําหนดทางดานความปลอดภัย และการทดสอบเดินเครื่องจักรดวยความระมัดระวังอยางเครงครัด

ขอควรระวัง การซอมบํารุงมอเตอรปองกันการระเบิด

ตองกระทําโดยผูเชี่ยวชาญของบริษัท SIEMENS เทานั้น
การซอมบํารุงใดๆก็ตามจะตองทําตามที่ระบุไวในเอกสารคูมือของมอเตอรเทานั้น

อะไหลทใี่ ชในการซอมบํารุงจะตองเปนอะไหลแบบเดิมที่ผลิตโดยบริษัท SIEMENS เทานั้น (สามารถดูไดจากรายการอะไหลที่
ระบุไวในเอกสารคูมือ) โดยเฉพาะอยางยิ่งปะเก็นและคอนเนคเตอร ยกเวนอะไหลทั่วไปที่ใชแทนกันได เชน แบริ่ง เครื่องจักร
ไฟฟาที่เปนแบบปองกันการระเบิดจะตองเปนไปตามมาตรฐาน EN 60034(VDE 0530)และ EN 50014 to 50020 ซึง่ อนุญาตให
ใชไดในบริเวณทีม่ โี อกาสเกิดอันตรายอันเนื่องมาจากการระเบิดเทานั้น ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดขององคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ซึง่ ไดกาหนดไว
ํ
ตามพื้นที่ที่มีอันตรายจากการระเบิด (แบงออกเปนโซน ตามมาตรฐาน DIN57165/VDE0165)
ชองเขาสายไฟที่กลองขั้วตอสายไฟมอเตอร จะตองเปนแบบที่สามารถใชไดในพื้นที่อันตรายจากการระเบิดและตองมีระบบปอง
กันการหลุดหลวมโดยไมตั้งใจ และบริเวณที่เปดอยูซึ่งไมไดใชงานจะตองอุดดวยปลั๊กซึ่งเปนแบบที่สามารถใชไดในพื้นที่ที่มี
อันตรายจากการระเบิดเชนกัน
สําหรับมอเตอรแบบ 1MA ทีต่ ดิ ตัง้ ในแนวดิ่งและปลายเพลาหันขึ้นดานบน( IM V3, IM V6 และ IM V9)จะตองมีฝาครอบปองกัน
ไมใหวสั ดุใดๆหลนลงไปในรองระหวางครีบระบายความรอนของมอเตอร และเขาไปในใบพัดลมระบายความรอนของมอเตอร
มอเตอรถกู ออกแบบและผลิตมาใหสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง และสามารถสตารทซํ้าได(แตตอ งไมสตารทซํ้าหลายๆครั้ง
ติดตอกัน)โดยไมทาให
ํ เกิดความรอนสูงเกินไปในขณะสตารท การนํามอเตอรไปใชงานนั้นจะตองใชงานใหตรงกับรูปแบบการใช
งานทีร่ ะบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอรเทานั้น
จาก Section A ใน EN 60034-1 (VDE 0530,Part 1) กลาวไววาเมื่อแรงดันไฟฟาเบี่ยงเบนไมเกิน + 5% , ความถี่เบี่ยงเบนไม
เกิน+2%, รูปคลืน่ และระบบสงจายกําลังไฟฟาเปนแบบสมมาตร ซึ่งมีผลทําใหอุณหภูมิของมอเตอรเพิ่มขึ้นแตจะเพิ่มขึ้นไมเกิน
กวาคาทีย่ อมรับได ในกรณีที่คาความเบี่ยงเบนสูงเกินกวาคาที่ยอมรับไดจะมีผลทําใหอุณหภูมิของมอเตอรสูงเกินกวาคาที่ยอม
รับไดซึ่งตองระบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอรดวย

Each machine must be protected in all phases in accordance with EN 60079-14 against
unacceptable temperature rise by a current-sensitive delayed circuit breaker with phase
failure protection in accordance with EN 60947 0r with an equivalent device.
The overcurrent protection facility with current dependent delayed triggering is to be
selected so that the triggering time to be taken from the switch characteristic curve
for the protected motor ratio IA / IN must not be greater than the heating up time TE of
the motors. The ratio IA / IN as well as the heating up time TE are to be found on the
rating plate. The protective device is to be set to the rated current. In the case of deltaconnected winding. The trips are to be connected in series with the winding phases and set
to 0.58 times the rated current. If such the circuit is not possible, additional protective
measures are necessary (e.g. thermal machine protection).
If the rotor is blocked, the protection device must switch off the machine within the time TE
indicated for the respective temperature class.
Electric motors for heavy start up (running up time > 1.7 x tE -time) are to be protected by a
start monitoring system in accordance with the details given in the EC sample type test
certificate.
Thermal machine protection by means of direct temperature monitoring of the winding is
permissible if this is certified and indicated on the rating plate.
Separate, common interlocked protection devices are required for each speed stage for pole
reversible motors. To be recommended are devices with EC sample type test certificate.
In Germany, please refer to DIN 51765/VDE 0165 and Elex V when erecting electrical
installations in areas exposed to the danger of explosion. In countries other than
Germany, the relevant national regulations are to be complied with in each case!
Operation on a converter must be certified. The separate instructions of the manufacturer
must be complied with. The motors, converters and protection devices are to be marked as
pertinent to each other in the case of the EExe ignition protection mode and the approved
operating data is to be laid down in the general EC sample type test certificate (VDE 0165).
The connector cable is installed between the inverter and the electrical device can adversely
affect the levels of the voltage peaks produced by the inverter. The maximum value of the
voltage peaks at the terminal in the system inverter-cable-electrical device must not exceed
the value stated in the manufacturer’s special notes. Furthermore, the EMC Guideline must
be observed.

Temperature class ของมอเตอรที่ระบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอร จะตองสอดคลองกับ Temperature class ของก็าซไวไฟ
(inflammable gas)ทีอ่ าจเกิดขึ้นในบริเวณที่ใชงานนั้นดวย (Temperature class ของมอเตอรเปนตัวระบุคาอุณหภูมิสูงสุดที่ผิว
มอเตอรในขณะใชงาน ซึ่งในการนํามอเตอรไปใชงานนั้นจะตองเลือกมอเตอรที่มีอุณหภูมิสูงสุดที่ผิวมอเตอรไมสูงเกินกวาจุดติด
ไฟของก็าซไวไฟที่อาจเกิดขึ้นในบริเวณที่ใชงาน)
เครือ่ งจักรจะตองมีอุปกรณปองกันตามมาตรฐาน EN 60079-14 ซึง่ กลาวถึงการใช current-sensitive delayed circuit-breaker
with phase-failure protection ปองกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิไมใหสูงเกินกวาคาที่ยอมรับไดและตามมาตรฐาน EN 60947 ซึ่ง
กลาวถึงการใช equivalent device
การทํางานของอุปกรณปองกันกระแสเกิน จะทํางานเร็วหรือชาขึ้นอยูกับคากระแสของ
มอเตอรในขณะที่เกิดกระแสเกินขึ้น ซึ่งจะเปนไปตาม the switch characteristic curve ซึ่ง the protected motor ratio IA/IN
จะตองไมมากกวา the heating up time tE ของมอเตอรซึ่งทั้งสองคานี้จะระบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอร การเซ็ตคาของอุปกรณ
ปองกันตองเซ็ตคาเทากับคาพิกัดกระแสของมอเตอร ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่ขดลวดของมอเตอรตอเปนแบบเดลตา อุปกรณ
ปองกันตองตออนุกรมกับขดลวดของมอเตอร และเซ็ตคาเทากับ 0.58 เทาของคาพิกัดกระแสของมอเตอร ถาการปองกันดังกลาว
ขางตนยังไมเพียงพอ ดังนั้นจําเปนตองมีอุปกรณปองกันเพิ่มเติม เชน Thermal machine protection
ในกรณีที่ล็อคโรเตอร
อุปกรณปองกันจะตองตัดวงจรภายในเวลาไมเกิน the heating up time tE สําหรับมอเตอรที่มีการสตารทแบบ heavy start up
(running up time > 1.7tE ) ซึง่ จะทําการปองกันโดยใช start monitoring system ตามรายละเอียดที่ระบุไวใน the EC sample
type test certificate
Thermal machine protection จะตรวจจับอุณหภูมิที่ขดลวดของมอเตอรโดยตรง ซึ่งจะอนุญาตใหนํามาใชไดก็ตอเมื่อมีการระบุ
ไวบนแผนปายพิกัดมอเตอร
อุปกรณปองกันการทํางาน 2 speed พรอมกันแบบตอรวมหรือแบบแยกอิสระสําหรับมอเตอรที่
เปลีย่ นความเร็วรอบไดโดยการเปลี่ยนจํานวน pole ทีน่ ามาใช
ํ
จะตองเปนไปตามขอกําหนด EC sample type test certificate
การติดตัง้ อุปกรณไฟฟาในพื้นที่ที่มีอันตรายจากการระเบิดในประเทศเยอรมันจะตองปฏิบัติตามมาตรฐาน DIN51765/VDE0165
and Elex V สําหรับประเทศอื่นๆจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดของแตละประเทศนั้นๆซึ่งสอดคลองกัน
มอเตอรทจี่ ะนําไปใชงานรวมกับคอนเวอรเตอรนั้น จะตองเปนมอเตอรที่ผานการรับรองวาสามารถใชงานรวมกับคอนเวอรเตอร
ไดและผูใ ชงานตองศึกษาเอกสารคูมือจากผูผลิตดวย มอเตอร,คอนเวอรเตอรและอุปกรณปองกันที่นํามาใชงานจะตองมีเครื่อง
หมาย EExe และมีขอ มูลระบุวาสามารถใชงานไดในพื้นที่ที่มีอันตรายจากการระเบิดตาม EC sample type test certificate
(VDE0165) สายไฟทีต่ อ ระหวางอินเวอรเตอรและอุปกรณไฟฟาสงผลกระทบตอระดับแรงดันไฟกระชากที่เกิดจากอินเวอรเตอร
ซึง่ จะมีคา สูงสุดไดไมเกินคาที่ระบุไวในเอกสารคูมือผูผลิต นอกจากนั้นผูใชงานตองศึกษารายละเอียดใน EMC Guideline ดวย

ภาคผนวก
1) รายละเอียดบนแผนปายมอเตอร
โดยปกติแลวมอเตอรทุกตัวจะมีแผนปายประจําเครื่อง(Nameplate) ติดมากับตัวมอเตอรดวยเสมอ ซึ่งแผนปายนี้จะระบุราย
ละเอียดตางๆ เกีย่ วกับมอเตอรใหแกผูที่จะนําเอามอเตอรไปใชงานไดทราบ
เพื่อที่จะไดใชงานไดอยางถูกตองและหลีกเลี่ยง
อันตรายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับตัวมอเตอรในขณะใชงานกับโหลดไดอยางเหมาะสม

รายละเอียดตางๆ บนแผนปายมอเตอรสามารถอธิบายไดดังนี้
1) ชื่อของบริษัทผูผลิต สําหรับทําการติดตอสอบถามขอมูลเกี่ยวกับมอเตอร, สัง่ ซื้ออะไหล , สัง่ ซื้อเพิ่มเติมและสงซอม
2) รุนของมอเตอร ถูกกําหนดโดยบริษัทผูผลิตซึ่งใชแยกชนิดของมอเตอรแบบตางๆ ของบริษัท
3) หมายเลขเครื่อง เปนการแจงรหัสประจําตัวของมอเตอรใหผูใชงานไดทราบเพื่อใชเปนสิ่งอางอิงเมื่อตองการติดตอกับผู
ผลิต เพือ่ การขอรับทราบขอมูลอื่นๆ กรณีที่ผูใชตองการทราบขอมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไวบนแผนปายก็กระทําได
โดยการแจงใหผผู ลิตทราบวาขอมูลที่ขอทราบนั้นเปนของมอเตอรที่มีหมายเลขเครื่องเทาไร การที่ผูผลิตใหรหัสหมายเลข
เครือ่ งมากับตัวมอเตอรดวย ก็เพราะวาผูผลิตไดทําการผลิตมอเตอรชนิดเดียวกันนี้เปนจํานวนมาก และกอนที่จะสงออก
จําหนายไดผผู ลิตจะทําการทดสอบมอเตอรแตละตัวมากอน เพื่อใหแนใจไดวามอเตอรมีคุณลักษณะไมผิดไปจากที่ออก
แบบดังนัน้ เมือ่ ตองการทราบขอมูลที่เกี่ยวกับตัวมอเตอร จึงตองระบุหมายเลขเครื่องลงไปดวยเพื่อใหไดขอมูลเฉพาะตัว
ของมอเตอรตัวนั้นเอง
4) ปที่ทําการผลิต เพือ่ ใหทราบวามอเตอรนั้นผลิตเมื่อใด และมีประโยชนในการพิจารณาการเปลี่ยนจารบีหรือแบริ่งกอน
นํามอเตอรใหมทถี่ ูกเก็บเอาไวเปนเวลานานมาใชงาน ยิ่งไปกวานั้นยังใชในการติดตออางอิงกับผูผลิตวาขอมูลที่ขอทราบ
นัน้ เปนมอเตอรที่ทําการผลิตเมื่อใด
5) ชนิดของมอเตอร โดยปกติผผู ลิตจะระบุวาเปนมอเตอรชนิดใด ในกรณีที่ไมไดระบุชนิดของมอเตอรใหสังเกตจากขอมูล
อืน่ ๆ บนแผนปายเชน ระบบไฟฟาที่ใชเปนกระแสสลับหรือกระแสตรง
แผนปายของมอเตอรนอกจากจะระบุวาเปน
มอเตอรชนิดไหนแลวยังระบุวาเปนแบบ (Type) ไหนอีกดวย
รายละเอียดของ Type ตางๆจะดูไดจากหนังสือคูมือ
(Catalogue) ทีใ่ หมากับมอเตอร
ในกรณีของมอเตอรเหนี่ยวนํา ผูผลิตอาจจะระบุโครงสรางของโรเตอรบอกมาบนแผนปายดวยดังตอไปนี้
C หมายถึง โรเตอรชนิดกรงกระรอกธรรมดา
K1 หมายถึง โรเตอรชนิดกรงกระรอกพิเศษชั้นที่ 1
K2 หมายถึง โรเตอรชนิดกรงกระรอกพิเศษชั้นที่ 2
W หมายถึง โรเตอรชนิดพันขดลวด

6)

จํานวนขั้วแมเหล็ก (Pole) จํานวนชุดขัว้ คูข องขัว้ แมเหล็กประกอบดวยขั้วเหนือและขั้วใต หนึ่งขั้วคูเหนือและหนึ่งขั้วคูใต
เรียกวาสองขัว้ เปนตน ในกรณีที่ไมไดระบุจํานวนขั้วลงบนแผนปายเราก็สามารถหาไดจากสมการ

N = 120f/P
เมื่อ N คือความเร็วรอบมอเตอร (RPM)
f คือความถี่ของระบบไฟฟาที่ใช (Hz)
P คือจํานวนขั้วแมเหล็ก (Pole)
7) ระบบไฟฟาที่ใช จากขอมูลบนแผนปายจะระบุใหทราบถึงวาระบบไฟฟาที่จายใหกับมอเตอรเปนแบบเฟสเดียวหรือวา
สามเฟส มอเตอรเฟสเดียวจะนํามาใชกับไฟสามเฟสไมไดแตมอเตอรสามเฟสสามารถนํามาตอกับระบบไฟเฟสเดียวได
ถาแรงดันไฟฟาระหวางสายของระบบสามเฟสเทากับระบบเฟสเดียว
8) พิกัดกําลัง หมายถึง กําลังงานสูงสุดที่มอเตอรสามารถทํางานไดโดยไมเกิดความเสียหาย ในอดีตการระบุคาพิกัดกําลัง
ของมอเตอรนั้นถูกระบุเปนแรงมาและวัตตหรือกิโลวัตต (1 HP = 746 วัตต)แตในปจจุบันนี้ไดมีการกําหนดใหอยูในมาตร
ฐานเดียวกันทั่วโลก (ระบบ SI Unit) ดังนัน้ การระบุขนาดกําลังของมอเตอรในปจจุบันจะระบุเปนวัตตหรือกิโลวัตตเทานั้น
9) พิกัดโวลทเตจ เปนคาแรงดันที่ปอนเขามอเตอรที่ทําใหพิกัดกําลังของมอเตอรไดตรงตามที่กําหนด ระบบไฟที่จะนํา
มอเตอรไปตอเขาจะตองมีขนาดแรงดันระหวางสายเทากับที่ระบุไวบนแผนปายพิกัดมอเตอร ถามีคาตํ่ากวาที่ระบุไวบน
แผนปายพิกดั มากๆ และมอเตอรถูกนําไปใชขับโหลดดวยขนาดกําลังที่ระบุก็อาจทําใหมอเตอรเสียหายไดถามอเตอร
ไมไดตดิ อุปกรณปองกันไวกับตัวมอเตอร สาเหตุที่ทําใหมอเตอรเสียหายเมื่อใชกับแรงดันตํ่ากวาที่กําหนด ก็เพราะวา
กระแสทีไ่ หลเขาขดลวดของมอเตอรจะตองสูงกวาปกติเพื่อใหไดกําลังตามที่ตองการ และขณะเดียวกันคาความเร็วรอบ
ของมอเตอรจะไมไดตามที่ระบุ ทําใหการระบายความรอนที่ตัวมอเตอรมีคาตํ่ากวาปกติ
10) พิกัดความถี่ เปนคาความถี่ของระบบไฟฟาที่ทําใหพิกัดกําลังของมอเตอรไดตามที่กําหนด ความถี่ของระบบไฟฟาที่
ใชมีทั้ง 50 Hz และ 60 Hz แตความถี่ของระบบไฟฟาในประเทศไทยมีคา 50 Hz ดังนัน้ ถานํามอเตอรที่ใชกับระบบไฟฟา
ที่มีความถี่ 60 Hz ไปใชกับระบบไฟฟาที่มีความถี่ 50 Hz แลวความเร็วรอบของมอเตอรจะลดลงตํ่ากวาที่ระบุไวบนแผน
ปายพิกัดมอเตอร
11) พิกัดกระแส เปนปริมาณกระแสที่มอเตอรจะดึงหรือรับมาจากระบบไฟฟาเมื่อมอเตอรตองจายโหลดดวยขนาดกําลังเต็ม
ที่ (Full load) และระบบไฟฟามีคาแรงดันระหวางสายตามที่กําหนดไวบนแผนปาย คาพิกัดกระแสจะเปนคาที่ใชกําหนด
ขนาดสายและอุปกรณปองกันการใชงานเกินกําลังของมอเตอร (Overload) เปนตน
12) พิกดั การใชงาน เปนการบอกใหทราบวามอเตอรสามารถใชงานที่คากําลังเต็มที่ไดตลอดเวลาหรือเฉพาะชวงเวลาหนึ่ง
เทานัน้ ถามอเตอรสามารถใชงานไดเต็มพิกัดตลอดโดยไมตองหยุดพักเครื่อง จะระบุไวบนแผนปายวา RATING CONT
หรือบางที่ก็ระบุวา TIME RATING CONT ( โดยเฉพาะมอเตอรที่ผลิตในอเมริกา) แตถาบนแผนปายมอเตอรระบุไววา
INT.60min ก็หมายความวามอเตอรตัวนี้ สามารถใชงานไดที่คากําลังเต็มพิกัดเปนระยะเวลานาน 60 นาที และเมื่อใช
งานครบระยะเวลาดังกลาวแลวจะตองหยุดพักเครื่อง เพื่อใหมอเตอรเย็นตัวลง (โดยทั่วไปจะหยุดพัก จนกระทั่งอุณหภูมิ
ของตัวเครือ่ งแตกตางกับอุณหภูมิแวดลอมอยูในชวง 5 องศาเชลเซียส) จากนั้นจึงสามารถใชงานมอเตอรใหมไดเหตุที่
ชนิดหรือพิกดั การใชงานของมอเตอรมีทั้งแบบที่สามารถใชงานที่คากําลังเต็มพิกัดไดตลอดเวลาและแบบใชไดเฉพาะชวง
เวลาหนึง่ เทานั้น เนื่องมาจากการออกแบบระบบระบายความรอนของตัวมอเตอรวาสามารถกระทําไดดีเพียงใด รวมถึง
การออกแบบเปลือกหุมมอเตอรและชนิดของฉนวนที่ใชดวย
พิกดั ชวงเวลาการใชงานของมอเตอรแบงออกเปน 5 ประเภท คือ
12.1) ใชงานตอเนื่อง (Continuous duty) หมายถึงการใชงานที่มีโหลดเกือบคงที่โดยมีระยะเวลานานไมจํากัด
12.2) ใชงานเปนระยะ (Intermittent duty) หมายถึงการใชงานเปนชวงสลับกัน เชน
(ก) ชวงมีโหลดและไมมีโหลด

(ข) ชวงมีโหลดและพักเครื่อง
(ค) ชวงมีโหลด, ไมมีโหลดและพักเครื่อง
12.3) ใชงานเปนคาบ(Periodic duty) หมายถึงการทํางานเปนระยะๆอยางสมํ่าเสมอ
12.4) ใชงานเปนระยะสั้น(Short time duty) หมายถึงการใชงานที่มีโหลดมากเกือบคงที่โดยมีระยะเวลาสั้นและจํากัด
12.5) ใชงานไมแนนอน(Vary duty) หมายถึงการใชงานทั้งภาวะที่มีโหลดและชวงเวลาที่โหลดเปลี่ยนแปลงไมแนนอน
13) ความเร็วรอบ เปนคาความเร็วรอบที่วัดไดที่เพลาของมอเตอร เมื่อถูกใชงานที่คากําลังเต็มพิกัดแสดงคาในหนวยรอบ
ตอนาที(RPM) มอเตอรบางอยางออกแบบไวใหใชกับแรงดันไฟฟาที่ตางกันก็จะมีคาความเร็วรอบไวสองคาเชนเดียวกัน
14) ชนิดของฉนวน ขดลวดทีใ่ ชในมอเตอรจะทํามาจากเสนลวดทองแดง ที่มีฉนวนวานิชเคลือบอยูเปนการปองกันไมใหเกิด
การลัดวงจรขึน้ ในระหวางรอบของขดลวดที่มีคาแรงดันตางกัน นอกจากนี้ยังมีฉนวนที่ใชอาบขดลวดหลังจากที่พันลงใน
สล็อตเรียบรอยแลว ฉนวนที่ใชรองขดลวดในสล็อตหรือใชกั้นระหวางขดลวดแตละชุดที่ตองใสลงในสล็อตเดียวกันเปน
การปองกันการลัดวงจรระหวางขดลวด และระหวางขดลวดกับแกนเหล็กที่ประกอบเปนโรเตอรหรือสเตเตอร
ตารางที่1 เปนการแสดงวาฉนวนแตละชนิดทําจากวัสดุอะไรบางและมีขีดความสามารถในการทนอุณหภูมิไดสูงสุดเทาไร
โดยทัว่ ไปฉนวนชนิดหนึ่งๆอายุการใชงานของมันนอกจากจะขึ้นอยูกับอุณหภูมขิ ณะที่ถูกใชงานแลวยังขึ้นอยูกับความชื้น ,
การสัน่ สะเทือนและขนาดแรงดันไฟฟาแตอุณหภูมิเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตออายุการใชงานของฉนวนมากที่สุด กลาวคือใน
ฉนวนชนิดหนึง่ ๆถาอุณหภูมิการใชงานเพิ่มขึ้น 10 องศาเซลเซียส อายุการใชงานของฉนวนจะลดลงไปอีกเทาตัว
ตารางที่ 1 แสดงชนิดของความตานทานความรอนของวัสดุฉนวนมอเตอร และอุณหภูมิใชงานสูงสุดของ
ฉนวน(องศาเซลเซียส)
Class
อุณหภูมิใช
วัสดุตา งๆทีส่ ามารถใชทําฉนวนได
ของฉนวน
งานสูงสุด
Class O, Y
(ปจจุบันนี้ใช
นอยมาก)
Class A
(ปจจุบันนี้ใช
นอยมาก)
Class E

90

105

Class B

130

Class F

155

Class H

180

Class N

200

ใชวัสดุ เชน โพลียูริเทน, โพลิเอสเตอร(ไมลาร), อีปอกซี่, เมราไบนและพีนอลเรซิน เปนตน
ตัวอยาง โพลิเอสเตอรฟลม ที่ใชเปนฉนวนไฟฟา
ใชวัตถุดิบที่ทําจาก ไมกา, ใยหินและใยแกวผสมกาว เปนตน
ตัวอยาง ไหมแกว เอสเบสตอสและเมลาไนนชนิดที่มีสารอนินทรีย
ใชวัตถุดิบที่ทําจาก ไมกา, ใยหินและใยแกวผสมกาวพวกซิลิโคนเรซิน เปนตน
ตัวอยาง วานิชใยแกว, วานิชใยหินและฟลมโพลีเอไมด( เคพตอน, โนเมก)
ใชวัตถุดิบที่ทําจาก ไมกา, ใยหินและใยแกวผสมกาวพวกซิลิโคนเรซินหรือกาวอื่นที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทา เปนตน
ตัวอยาง ยางซิลิโคน, แผนซิลิโคนไมกา, flexible silicone mica, silicone vanish glass cloth
วัสดุตางๆที่ไดทดสอบแลววามี thermal life 200 องศาเซลเซียส

Class R

220

วัสดุตางๆที่ไดทดสอบแลววามี thermal life 220 องศาเซลเซียส

Class S

240

วัสดุตางๆที่ไดทดสอบแลววามี thermal life 240 องศาเซลเซียส

Class C

สูงกวา 240

120

ใชวัสดุที่ทําจากฝายชนิดไมมีวัสดุอื่นเจือปน, ไหมธรรมชาติ, กระดาษเซลลูโลส, อาซิเตทและใย
วัลคาไนซ เปนตน ไมมีการชุบวานิช นํ้ามันหรือของเหลวใดๆ (without impregnation)
ตัวอยาง แผนอัดและไฟเบอรแข็ง
ใชวสั ดุคลาย Class Y แตมีการชุบวานิช หรือนํ้ามันดวย
ตัวอยาง ผาชุบวานิช กระดาษชุบวานิช และผาไหมชุบวานิช

วัสดุตางๆ เชน ไมกา กระเบื้องเคลือบ แกวควอตช และอนินทรียสารอื่นๆ ที่ไดทดสอบแลววามี
thermal life สูงกวา 240 องศาเซลเซียส

15) แฟคเตอรบริการ(Safety factor) เปนคาตัวเลขที่บอกคาที่มอเตอรสามารถทํางานไดเกินกําลัง จากที่ระบุไวในแผนปาย
พิกดั ไดโดยมอเตอรไมเปนอันตรายและไมรอนเกินกําหนด ใชอักษรยอ S.F. แทนคาแฟคเตอรบริการ คาแฟคเตอรบริการ

จะมีคา ตัง้ แต 1.00 ถึง 1.35 (ปกติจะมีคาเปน 1.15 ) และมอเตอรบางตัวโรงงานผูผลิต อาจจะบอกคาเวลาที่มอเตอร
สามารถทํางานไดเกินพิกัดประกอบไวดวย
หมายเหตุ แฟคเตอรบริการ(Safety factor) คือตัวคูณของพิกัดกําลังดานออก (Rated output) เพือ่ ใหทราบกําลังดาน
ออกสูงสุดที่มอเตอรสามารถทํางานไดอยางตอเนือ่ งไดโดยไมเกิดความเสียหายเมื่อใชโหลดเกิน(Overload) โดยอยูภาย
ใตขอกําหนดซึ่งกํากับแฟคเตอรบริการนั้น คาแฟคเตอรบริการจะมีคาตั้งแต 1.00 ถึง 1.35
ตัวอยาง มอเตอรตัวหนึ่งมีขนาด 10 HP มีแฟคเตอรบริการ 1.15 ดังนั้นมอเตอรตัวนี้จะสามารถทํางานไดอยางตอ
เนือ่ งโดยไมเกิดความเสียหายเมื่อใชโหลดเกินไดเทากับ 10 HP x 1.15 = 11.5 HP
16) ขนาดของกรอบโครงสรางหรือเฟรม(Frame size)เปนการบอกรหัสที่เปนตัวเลขลวนหรือเปนตัวเลขที่ปนกับตัวอักษร
ก็ไดและจากรหัสนีถ้ า เปดคูมือเครื่องหรือแค็ตตาลอกก็จะทราบขนาดหรือมิติของมอเตอรไดวาในแตละสวนมีขนาดเทาไร
ขนาดของกรอบโครงนีถ้ อื วาเปนสิ่งจําเปนที่ตองทราบโดยเฉพาะในกรณีที่สถานที่ติดตั้งมอเตอรมีจํากัดและนอกจากนี้ยัง
ทําใหทราบขนาดของเพลามอเตอรเพื่อที่จะนําไปใชหาขนาดของรูเพลาของพูลเลยที่จะนํามาใชประกอบอีกดวยการที่จะ
ทราบขนาดตางๆนีจ้ ะตองอาศัยดูจากหนังสือคูมือของมอเตอรตัวนั้นตัวอยางขนาดของกรอบโครงสรางแสดงไวในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ตัวอยางขนาดกรอบโครงสรางหรือเฟรม (Frame size)
17) ขอกําหนดลักษณะการปองกันเครื่องจักรไฟฟา เนือ่ งจากสภาพการติดตั้งใชงานของมอเตอรประเภทตางๆอาจมีฝุน
ละออง, มีนํ้าหยด ,มีความชื้นสูง, มีกา ซไวไฟหรือนํ้าฝนสาดเปนตน ซึ่งอาจทําอันตรายกับมอเตอร โดยทําใหฉนวนของ
มอเตอรเสือ่ มลงเร็วกอนเวลาอันสมควร ทําใหอายุการใชงานของมอเตอรสั้นลงดังนั้นถาจะปองกันสภาพการเสียหาย
ดังกลาวจึงจําเปนตองเลือกใชชนิดของโครงครอบปองกันมอเตอรอยางถูกตองเหมาะสม สําหรับการใชงานในแตละ
ประเภท ซึ่งถูกกําหนดโดยตัวอักษร IP (International Protection) และตามดวยตัวเลขอีกสองตัว
ตัวเลขแรก(หลักสิบ) จะใชหมายเลข 0 ถึง 6 เปนการแสดงถึงลักษณะการปองกันการสัมผัส การปองกันสิ่งแปลก
ปลอมภายนอกเขาไปทําอันตรายกับอุปกรณภายใน
ตัวเลขตัวที่สอง(หลักหนวย) จะใชหมายเลข 0 ถึง 8 เปนการแสดงถึงลักษณะการปองกันนํ้าหรือของเหลวอื่นๆ ที่อาจ
ทําอันตรายกับอุปกรณภายใน
ยกตัวอยางเชน ระดับการปองกัน IP 45
ตัวเลข 4 หมายถึง สามารถปองกันการสัมผัสภายในหรือสวนที่มีไฟอยูจากเครื่องมือเสนลวดหรือสิ่งอื่นๆที่มีขนาดเสน
ผาศูนยกลางโตกวา 1 mm ไมใหผานหรือลอดเขาไปภายในได
ตัวเลข 5 หมายถึง สามารถปองกันลํานํ้าพุงจากหัวฉีดมาตกกระทบไดในทุกทิศทางและลํานํ้านั้นจะตองไมมีผลทําให
เกิดอันตรายกับเปลือกที่หอหุมมอเตอรอยู
รายละเอียดของการปองกันของตัวเลขตัวแรกและตัวที่สอง แสดงไดดังตารางที่ 2
18) ขอกําหนดลักษณะการติดตั้ง ในการเลือกมอเตอรไปใชงาน จะตองคํานึงถึงลักษณะการติดตั้งมอเตอรดวย ถานํา
มอเตอรไปติดตัง้ ผิดลักษณะการติดตั้งที่กําหนดไวบนแผนปายมอเตอร อาจทําใหมอเตอรเสียหายได
ขอกําหนดลักษณะการติดตั้งมอเตอร ใชสัญลักษณ IM (International Mounting) และตามดวยตัวเลขอีกสี่ตัว เชน
IM 1001 มอเตอรบางยี่หออาจใชสัญลักษณ IM และตามดวยตัวอักษรและตัวเลข เชน IM V1
ซึง่ การเปรียบเทียบรายละเอียดของ code ทัง้ สองแบบนี้แสดงไดดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 แสดงชนิดของการปองกันมอเตอร แบงตามระดับการปองกัน ( IP degree of protection )
ตามมาตรฐาน DIN 40050/1980 และ IEC 529
ตัวแรก

รายละเอียดการปองกัน

ตัวทีส่ อง

0

ไมมกี ารปองกันการสัมผัสจากบุคคล ไมมกี าร
ปองกันสิง่ แปลกปลอมภายนอกเขาไปสัมผัส
สวนทีห่ มุนหรือสวนทีม่ ไี ฟภายในตัวมอเตอร
สามารถปองกันการสัมผัสสวนทีอ่ ยูภ ายในหรือ
สวนทีม่ ไี ฟจากเหตุบงั เอิญจากสวนสัมผัสทีม่ ี
ขนาดใหญ เชนมือหรือสวนใดสวนหนึง่ ของราง
กาย แตจะไมสามารถปองกันการกระทําทีจ่ ง
ใจจะสัมผัสหรือเขาถึงได แตสามารถปองกัน
วัตถุแข็ง เชนลวดทีม่ ขี นาดเสนผาศูนยกลาง
มากกวา 50 mm ไมใหผา นหรือลอดเขาไปภาย
ในได
สามารถปองกันการสัมผัสภายในหรือสวนทีม่ ี
ไฟอยูจ ากนิว้ มือหรือวัตถุแข็งทีม่ ขี นาดเสนผา
ศูนยกลางมากกวา 12 mm ไมใหผา นหรือลอด
เขาไปภายในได

0

ไมมกี ารปองกัน

1

สามารถปองกันหยดนํา้ ทีต่ กลงมาในแนวดิง่ ได
และหยดนํา้ นัน้ จะตองไมมผี ลทีท่ าํ ใหเกิด
อันตราย แกเปลือกทีห่ อ หุม มอเตอรอยู

2

สามารถปองกันหยดนํา้ หรือของเหลวอืน่ ทีต่ ก
ลงมาในแนวดิง่ และแนวทีท่ าํ มุมใดๆ จนถึง 15
องศากับแนวดิง่ และหยดนํา้ นัน้ จะตองไมมผี ล
ทีท่ าํ ใหเกิดอันตราย แกเปลือกทีห่ อ หุม มอเตอร
อยู
สามารถปองกันนํา้ ฝนทีต่ กลงมาทํามุมเทากับ
หรือนอยกวา 60 องศากับแนวดิง่ และจะตอง
ไมมผี ลทีท่ าํ ใหเกิดอันตราย แกเปลือกทีห่ อ หุม
มอเตอรอยู
สามารถปองกันการสาดหรือกระจายของ
ละอองนํา้ ทีเ่ ขามาในทุกทิศทุกทาง โดยละออง
นํา้ นัน้ จะตองไมมผี ลทีท่ าํ ใหเกิดอันตราย แก
เปลือกทีห่ อ หุม มอเตอรอยู
สามารถปองกันลํานํา้ ทีพ่ งุ จากหัวฉีดมาตก
กระทบไดในทุกทิศทุกทาง โดยลํานํา้ นัน้ จะตอง
ไมมผี ลทีท่ าํ ใหเกิดอันตรายแกเปลือกทีห่ อ หุม
มอเตอรอยู
สามารถปองกันอันตรายทีเ่ กิดจากคลืน่ ของนํา้
ทะเล (deck watertight equipment) หรือปอง
กันจากเหตุนาํ้ ทวมไดชวั่ คราว

1

2

3

4

5

6

สามารถปองกันการสัมผัสภายในหรือสวนทีม่ ี
ไฟอยูจ ากเครือ่ งมือหรือวัตถุแข็งทีม่ คี วามหนา
หรือมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 2.5 mm
ไมใหผา นหรือลอดเขาไปภายในได
สามารถปองกันการสัมผัสภายในหรือสวนทีม่ ี
ไฟอยูจ ากเครือ่ งมือหรือวัตถุแข็งทีม่ คี วามหนา
หรือมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 1 mm
ไมใหผา นหรือลอดเขาไปภายในได
สามารถปองกันการสัมผัสภายในหรือสวนทีม่ ี
ไฟอยูไ ดอยางสมบูรณ ปองกันและตอตานการ
กอตัวของฝุน ได

3

สามารถปองกันการสัมผัสภายในหรือสวนทีม่ ี
ไฟอยูไ ดอยางสมบูรณ ปองกันและตอตานการ
กอตัวของฝุน จากภายนอกเขาไปไดอยาง
สมบูรณ

6

4

5

7

8

รายละเอียดการปองกัน

สามารถปองกันการไหลเขาของนํา้ ทีม่ แี รงดัน
หรือจากนํา้ ทวมหรือจุม ลงในนํา้ ไดในชวงเวลา
และแรงดันทีจ่ าํ กัด (ปองกันไดชวั่ คราว)
สามารถปองกันการไหลเขาของนํา้ ทีม่ แี รงดัน
หรือจากนํา้ ทวมหรือจุม ลงในนํา้ ไดในชวงเวลา
และแรงดันทีไ่ มจาํ กัด (ปองกันไดอยางถาวร)

ตารางที่ 3 รหัสเปรียบเทียบสําหรับลักษณะการติดตั้งตาม DIN IEC 34 , part 7 และมาตรฐานเกา DIN42950

DIN IEC 34 Part 7

DIN 42 950 รหัสเกา

CODE I

CODE II

IM B3

IM 1001

B3

IM V5

IM 1011

V5

IM V6

IM 1031

V6

IM B6

IM 1051

B6

IM B7

IM 1061

B7

IM B8

IM 1071

B8

IM B35

IM 2001

B3/B5

IM B34

IM 2101

B3/B14

IM B5

IM 3001

B5

IM V1

IM 3011

V1

IM V3

IM 3031

V3

IM B14

IM 3601

B14

IM V18

IM 3611

V18

IM V19

IM 3631

V19

IM B10

IM 4001

B10

IM V10

IM 4011

V10

IM V14

IM 4031

V14

IM V16

IM 4131

V16

IM B9

IM 9101

B9

IM V8

IM 9111

V8

IM V9

IM 9131

V9

รูปที่ 2 แสดงลักษณะการติดตั้งมอเตอรแบบตางๆ

2) ประเภทของการปองกันการระเบิดแบบตางๆ
สภาพบรรยากาศที่ระเบิดได (Explosive atmosphere) จะเปนบรรยากาศที่เปนสวนผสมของอากาศ, แกสติดไฟ ละออง ผงฝุน
ซึง่ หลังจากถูกจุดระเบิด การเผาไหมจะลุกลามจากแหลงจุดระเบิดไปยังสวนอื่นๆ บรรยากาศที่ระเบิดไดเชนนี้จะพบบอยครั้ง
ในอุตสาหกรรมปโตรเคมีและโรงกลั่นนํ้ามัน เปนตน
การใชอปุ กรณไฟฟาในบรรยากาศดังกลาวมักกอใหเกิดการจุดระเบิด ซึ่งมักมาจาก 2 สาเหตุ ไดแก
การสปารคหรือการอารคทางไฟฟาหรือแมคคานิค ซึ่งเกิดจากการใชงานตามปกติหรือไมปกติของอุปกรณ เชน เกิดจาก
จุดหลุดหลวมของจุดตอไฟฟาหรือเกิดการอารคจากการดิสชารจ
การเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมิของอุปกรณไฟฟา ในขณะทํางานหรือในขณะสตารท
การระบุชนิดของการปองกันการระเบิดจะใชตัวอักษร “Ex” แลวตามดวยตัวอักษรตัวเล็กในวงเล็บเพื่อระบุชนิดของการปองกัน
เปนการเฉพาะเจาะจง
1) Ex(d) : Frame proof enclosure
โครงสรางจะทนตอการระเบิดภายใน ของสวนผสมที่ติดไฟหรือระเบิดซึ่งอาจจะรั่วไหลเขาไปภายในอุปกรณ โดยที่
โครงสรางของอุปกรณเหลานี้จะไมเสียหาย และจะไมเกิดการลุกลามสูสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งระเบิดได โดยที่
- โครงสรางหอหุมที่มีความแข็งแรงเพียงพอ ซึ่งจะตองทนตอการระเบิดได (ดังนัน้ ราคาจะแพงกวาปกติมาก)
การปองกันแบบนี้ทําไดโดยการออกแบบจุดตอของโครงสราง และจุดเปดตางๆของโครงสราง เชน จุดตอบริเวณ
เพลากับตัวมอเตอร จุดเขาสายไฟ หรือทุกจุดที่เปนรอยตอระหวางภายนอกกับภายในตัวมอเตอร จะตองมีความ
ยาวเพียงพอที่จะปองกันไมใหการระเบิดภายในลุกลามออกสูภายนอกได
จากการออกแบบดังกลาวมีผลทําใหสวนผสมที่กอใหเกิดการระเบิดไดของบรรยากาศเหลานี้ หลุดลอดเขาไปในมอเตอร
ไดยากมาก
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Ex(e) : Increase safety
การปองกันประเภทนี้ จะนําเอามาตรการพิเศษบางอยางมาประกอบเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุณหภูมิที่สูงเกินไป และการ
เกิดการอารคหรือสปารคภายในซึ่งจะไมเกิดขึ้นในสภาพปกติ วิธีดังกลาวจะไมใชในกรณีที่อุณหภูมิสูงหรือการสปารคที่
เกิดขึน้ ในสภาพการใชงานปกติ ซึ่งการปองกันการระเบิดประเภทนี้ไมมีอะไรที่จะขัดขวางการลุกลามของการระเบิดจาก
ภายในไปสูสภาวะแวดลอมภายนอกได
Ex(p) : Internally pressurized enclosure
มอเตอรหรืออุปกรณที่จะกอใหเกิดการจุดระเบิด จะถูกหอหุมดวยสิ่งปกคลุมซึ่งถูกอัดดวยแกสไมติดไฟที่มีคาความดัน
เปนบวกเมือ่ เทียบกับความดันภายนอก
ดังนั้นแกสที่อาจกอใหเกิดการระเบิดจากภายนอกไมสามารถเขาไปภายใน
มอเตอรได แตแกสจากภายในสามารถรั่วไหลออกสูภายนอกได มอเตอรประเภทนี้จะตองระมัดระวังเปนพิเศษเพราะ
ถาระบบจายแกสไมทํางาน มอเตอรเหลานี้จะอันตรายมาก ดังนั้นจะตองมีระบบปองกันสั่งหยุดการทํางานของมอเตอร
ทันทีในกรณีทคี่ า ความดันของแกสภายในตํ่ากวาคาที่กําหนดไว
Ex(q) : Powder filling
อุปกรณที่อาจกอใหเกิดการสปารคหรืออารคได จะถูกบรรจุอยูในภาชนะที่มีวัสดุ เชน ผงแปงหรือทรายละเอียดหอหุม
อุปกรณนนั้ ซึ่งจะทําใหการสัมผัสระหวางแกสติดไฟกับการสปารคหรือการอารคไมเกิดขึ้นการปองกันชนิดนี้ไมเหมาะกับ
เครือ่ งจักรหมุนแตจะใชกับฟวส, แบตเตอรี่และตัวเก็บประจุ เปนตน
Ex(o) : Oil-immersed equipment
อุปกรณที่อาจกอใหเกิดการสปารคหรืออารคได จะถูกบรรจุอยูในภาชนะที่มีนํ้ามันบรรจุอยูเต็มซึ่งจะทําใหการสัมผัส
ระหวางแกสติดไฟกับการสปารคหรือการอารคไมเกิดขึ้น นํ้ามันที่นํามาใชจะตองสามารถทนความรอนและมีจุดติดไฟสูง
Ex(i) : Intrinsic safety
การอารคหรือการสปารคของอุปกรณประเภทนี้ไมวาในสภาพการใชงานปกติหรือไมปกติก็ตาม ไมสามารถกอใหเกิด
การระเบิดได กลาวคือการอารคหรือการสปารคดังกลาวมีพลังงานไมเพียงพอที่จะกอใหเกิดการระเบิดได สวนใหญจะ
เปนพวกอุปกรณสัญญาณ, อุปกรณควบคุมหรือเครื่องมือวัด ซึ่งมีระดับพลังงานที่เกี่ยวของตํ่ามาก
Ex(s) : Special protection
เปนการปองกันการระเบิดแบบอื่นๆ ซึ่งนอกเหนือจาก 6 วิธีที่ไดกลาวมาแลว

