ทําไมจึงตองใช Soft starters
ถึงแมวา Soft starters จะไมใชเทคโนโลยีใหมที่ใชในการควบคุมมอเตอร แตการสตารท
มอเตอรดวย Soft starters ถือไดวาเปนการสตารทมอเตอรดวยการลดแรงดันวิธีหนึ่ง ดังใน
สมการพื้นฐานที่เปนสวนสําคัญที่จะแสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางแรงดันและแรงบิด
แรงบิด หรือทอรคของอินดัคชั่นมอเตอรจะ
แปรผันตามแรงดัน ยกกําลังสอง (T = V2)
กลาวคือหากมีการลดแรงดันไฟฟา ที่จาย
ใหกับมอเตอร ก็จะทําใหแรงบิดของมอเตอร
เปลี่ยนแปลง เชนหากแรงดันลดลง 10%
จะทําใหทอรคของมอเตอรลดลง 19% ดังรูป
การสตารทมอเตอรมีกี่วิธี อะไรบาง และ แตละวิธมี ีขอดีและขอเสียอยางไร
การสตารทอินดัคชั่นมอเตอรที่นิยมใชในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปแลวจะประกอบ 2 วิธี ดังนี้
1. การสตารทแบบ Full Voltage Starting
2.

•

Reduce Voltage Start

การสตารทแบบ

Full Voltage Starting

หรืออีกชื่อคือ "การสตารทแบบตอโดยตรงจากไลน" (Direct
ั มอเตอรขนาดเล็กจนถึง 7.5 kW.
on – line starting, DOL) โดยทั่วไปวิธีนี้จะใชกบ
ลักษณะการตอใชงานขดลวดมอเตอรจะไดรับแรงดันเต็มพิกัด เชนถาแผนปายมอเตอร
บอกพิกัดแรงดันเปน 220/380 V. เราก็จะตอเปนแบบสตาร (เนื่องจากระบบไฟฟา
อุตสาหกรรมในบานเราเปนแบบ 3 phase 380 volt 50 Hz.) หรือถาแผนปายบอก
พิกัดแรงดันเปน 380/660 V. เราก็จะตอเปนแบบเดลตา การสตารทดวยวิธีนมี้ อเตอรจะ
มีกระแสขณะสตารทสูงถึง 4-8 เทาของกระแสพิกัด สวนทอรคจะมีคา 05-1.5 เทา ของ
แรงบิดพิกัด ขึ้นอยูกับคุณสมบัติดานทอรคของมอเตอรแตละตัว
Full Voltage Starting

การสตารทดวยวิธีนี้ หากใชกับเครื่องจักรที่มีโหลดนอย ๆ จะทําใหอัตราเรงของโรเตอร
สูงเกินไป เนื่องจากมอเตอรมีแรงบิดขณะสตารทสูง ทําใหเกิดการกระชาก เกิดการแกวง
(Oscillations) ของทอรคที่เพลา ซึ่งจะนําไปสูการสึกหรอของชุดสงกําลัง ชุดเกียร และ

ชุดขับเคลื่อน หรือหากใชกับเครื่องจักรที่มีโหลดหนักก็อาจจะทําเกิดปญหาอื่น ๆ ได
เหมือนกัน เชน อาจสงผลทําใหสายพานและมูเลยเ กิดการลื่นไถล ทําใหเกิดการชํารุดและ
สึกหรออยางรวดเร็ว หรือหากใชกับปมก็จะทําใหปมเกิดการคลอนตัว เกิดการกระแทก
ของทอในขณะมอเตอรทํางานและหยุดทํางาน
การสตารทแบบ DOL โดยทั่วไปเปนวิธีที่ไดรับความนิยม
ใชงานกันอยางกวางขวาง
เนื่องจากเปนวงจรสตารททีท่ ําไดงาย ๆ มีคาใชจายต่ํา ความผิดพลาดในการสตารทก็มี
นอย จึงทําใหมีเสนห และมีแรงดึงดูดจนทําใหหลายทานลืมคิดถึงคาใชจายแฝงทีจ่ ะสงผล
กระทบในระยะยาว เชน คาใชจายในการบํารุงรักษาที่เพิ่มขึ้น อายุการใชงานอุปกรณสง
กําลังและอื่น ๆ ลดลง นอกจากนั้น ยังอาจเกิดความเสี่ยงตอความเสียหายของมอเตอร
คอนขางสูง โดยเฉพาะการใชงานที่มีการสตารทและหยุดบอยๆ
•

การสตารทโดยการลดแรงดัน

(Reduce Voltage Starting)

เทคนิคการลดแรงดันชวงสตารทโดยทัว่ ไปจะมีหลายวิธี เชน Auto-Transformer
starting หรือ Primary resistance starting และอื่น ๆ แตในทีน
่ ี้จะกลาวถึงวิธีที่นิยม
ใชงานมากที่สดุ ในอุตสาหกรรม คือการสตารทแบบสตาร- เดลตา (Star – delta
starting)

องคประกอบของวงจรแบบสตาร- เดลตา จะประกอบดวยคอนแทคเตอร 3 ชุด และไทมเมอร วิธีนี้เหมาะสําหรับใชงานกับมอเตอรขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ ที่ขดลวดสเตเตอร
ถูกออกแบบมาใชงานที่พิกดั เมื่อตอแบบเดลตา (380/660 V.) ลักษณะการทํางานของ
วงจรสตารทแบบนี้ เมื่อเริ่มสตารท ขดลวดของมอเตอรจะถูกตอวงจรใหเปนแบบสตาร
โดยคอนแทคเตอร (แรงดันที่จายเขาขดลวดจะต่ํากวาพิกัด 42% และเหลือเพียง 58 %)
หลังจากนั้น เมื่อความเร็วรอบของมอเตอรเพิ่มขึ้นถึง 80 % ขดลวดก็จะถูกเปลีย่ นไปเปน
แบบเดลตา โดยใชไทมเมอรเปนตัวตั้งเวลา ผลของการสตารทดวยวิธีนี้จะทําใหแรงบิด
มอเตอรลดลงเหลือ 1 ใน 3 (ประมาณ 34 %) ของแรงบิดขณะถูกลอคโรเตอร (Locked
rotor torque, LTR) ซึ่งก็ทําใหกระแสขณะสตารทและอัตราการเรงเครื่องลดลงดวย
แตอยางไรก็ตาม ในชวงที่มกี ารปลดวงจรเพื่อเปลี่ยนจากสตารไปเปนเดลตาอยางรวดเร็ว
จะมีสนามแมเหล็กตกคางและมีกระแสไหลในโรเตอร ซึ่งจะทําใหเกิดแรงดันในขดลวด
สเตเตอร เนื่องจากความถี่โรเตอร และในขณะที่ตอแบบเดลตาเขาไปอีกครั้ง ในขณะที่
ความเร็วของโรเตอรต่ํากวา 80 % จะทําใหเกิดกระแสเสิรจสูงและเกิดการแกวง
(Oscillation) ของกระแสและแรงบิดซึ่งทําใหมีคาสูงสุดถึง 15 เทา ของระดับโหลดสูงสุด

Soft Starters คืออะไร

จากปญหาดังที่กลาวมา สามารถปรับปรุงและแกไขไดโดยใช Soft Start (การสตารทแบบ
นุมนวล) ลักษณะโครงสรางที่สําคัญของ Soft Starter คือวงจรกําลัง (Power circuit)
จะใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลัง เขามาทําหนาที่ตัดตอกระแสไฟฟาที่
จายไปยังขดลวดมอเตอรแทนคอนแทคเตอร วงจรโดยทั่วไปประกอบดวย
Thyristors หรือ SCR ตอกลับหัวแบบขนานกัน 3 ชุด (Antiparallel
หรือ Back to Back )
การควบคุมการจายกระแสไฟฟาของ Soft Starter จะขึ้นอยูกับมุมจุดชนวน (Firing
angle) หรือมุมทริกที่ SCR เชน ถามุมจุดชนวนของ SCR ต่ําหรือเขาใกล 0 องศา แรงดัน
เฉลี่ยดานขาออกจะสูง หากมุมจุดชนวน SCR สูงหรือเขาใกล 180 องศา แรงดันเฉลี่ยขาออก
ก็จะต่ํา

ตัวอยาง Soft Starter ที่ใชใน
อุตสาหกรรม

Soft Starters มีขอไดเปรียบอยางไร

จากหลักการดังกลาว ทําให Soft Starter สามารถทําการควบคุมแรงดันและพลังงานที่จาย
ไปยังมอเตอรได โดยแรงดันที่คอย ๆ เพิม่ ขึ้นตามการตั้งเวลา Ramp up ทําใหการออกตัว
และการหยุดเปนไปอยางนุมนวล ความเร็วที่คอย ๆ เพิ่มขึ้นจะชวยลดแรงฉุดหรือแรงกระชาก
ในขณะออกตัว ซึ่งจะชวยลดการสึกหรอของอุปกรณตาง ๆ เชน โซ สายพาน เกียร หรือเฟอง
ทด และอื่น ๆ ได นอกจากนั้นโดยทั่วไปยังมีฟงกชั่นการจํากัดกระแส (Current Limiting)
ทําใหสามารถควบคุมกระแสขณะสตารทไมใหเกินคาสูงสุดตามที่ปรับตั้งไวได (2.5 – 5 ของ

กระแสพิกัด) ซึ่งเหมาะสําหรับมอเตอรที่ใชขบั โหลดที่มีทอรคเพิ่มขึ้นตามความเร็ว เชน ปม
หรือ พัดลม (ตองการทอรคในการออกตัวไมสูง ) ซึ่งตองการการลดกระแสขณะสตารท หรือ
กรณีที่โหลดหนักตองการแรงบิด 1 หรือ 2 เทาของทอรคพิกัด กระแสสตารทจะมีคาเทากับ
การสตารทดวยวิธี DOL แตจะไมเกิดการกระชากอยางรุนแรง เนื่องจาก Soft Starters จะมี
การปองกันกระแสไฟฟาไหลอยางรุนแรง (Switching Surge)

นอกจากนั้นในบางรุนหรือบางยี่หอยังประกอบดวยฟงกที่สามารถชวยประหยัดพลังงานไดอีก
ซึ่งจะชวยใหคา
ดวย โดยการจายแรงดันไฟฟาใหมีการเปลี่ยนแปลงตามโหลดที่ใชงาน
Power Factor มีคาสูงขึ้น ลด Reactive Power ใหต่ําลงคา Power Factor มีคาใกลเคียง
กับการใชงานขณะ Full Load วิธีนี้จะชวยลดกระแสและลดการสูญเสียในขดลวดของมอเตอร
รวมถึงการสูญเสียในสายดวย (ฟงกชั่นนี้จะประหยัดพลังงานไดเฉพาะกรณีที่มีโหลดต่ํา หรือมี
การเดินเครื่องแบบ No load เปนชวง ๆ)

การใช

Soft Starter จะทําใหมีคาใชจายที่แพงกวาหรือไม

หากพิจารณาในแงของราคาลงทุนขั้นตนการใช Soft Starter อาจจะดูเหมือนมีราคาแพงกวา
เมื่อเปรียบเทียบกับการสตารทดวยวิธีอนื่ ๆ เชนเมื่อเปรียบเทียบวิธี DOL หรือแบบ StarDelta ดังที่กลาวมา แตหากพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาว เชนการสึกหรอและการฉีกขาด
ทั้งดานทางกล (Mechanical) และทางดานไฟฟา (Electrical) คาบํารุงรักษาเครื่องจักร
เวลาที่เครื่องจักรหยุดทํางาน (Down time ) รวมถึงการชํารุดเสียหายของสินคาที่ผลิต อัน
เนื่องจากการกระตุก หรือการกระชากของเครื่องจักรในขณะสตารทและขณะหยุดทํางาน จะ
เห็นวาคาใชจายโดยรวมในระยะยาวจะคอนขางแตกตางกันมาก

Soft Starter กับ Inverter แบบไหนจะดีกวากัน

โดยทั่วไปแลว อินเวอรเตอร จะมีฟงกชั่นและขีดความสามารถที่เหนือกวา Soft Starters
จนกระทั่งมีคํากลาวขานในกลุมตัวแทนจําหนายอินเวอรเตอรวา “ฟงกชั่นอะไรก็ตามที่ Soft
Starter ใชงานได อินเวอรเตอรทําไดหมด” ถึงแมวาคํากลาวนี้จะเปนจริงก็ตาม แตหาก
พิจารณาจากประโยชนในการประยุกตใชงานแลว เชน ถาเครื่องจักรของคุณไมจําเปนตอง
มีการควบคุมความเร็ว ใชงานที่ความเร็วรอบคงที(่ Fixed speed) ตองการการควบคุม Ramp
time ตองการความนุมนวล ไมมีการกระตุก (Jerk) หรือการกระชากในขณะออกตัวหรือชวง
เนื่องจากจะประหยัด
หยุด การใช Soft Starter จะเปนคําตอบสุดทายที่ถูกตองกวา
คาใชจายมากกวาการใชอินเวอรเตอร

เปรียบเทียบการสตารทดวยวิธี

DOL.,Star-Delta

และ Soft starter

