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อุปกรณไ์ฟฟ้าส าหรับเคร่ืองพ่นปูนฉาบ Koine3  
ไฟ Single Phase 

 
                     เครื่องพ่นปูนฉาบที่ใชไ้ฟบ้าน หรือ ไฟ 220โวลท ์ตอ้งถูกออกแบบโดยค านึงถึงความเพียงพอของไฟฟ้า 
เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีว่าหนา้งานก่อสรา้ง อาจมีความพรอ้มดา้นไฟฟ้าจ ากดั และหากเครื่องพ่นปูนฉาบ ออกแบบโดย
ใชม้อรเ์ตอรไ์ฟฟ้า Single Phase ก็จะไม่เหมาะสมกับการใชง้านเพราะมอรเ์ตอร ์Single Phase เป็นมอรเ์ตอรท์ี่มีขนาด
ใหญ่มาก การใช้มอรเ์ตอร ์ 3 เฟส และเดินเครื่องเป็น Single Phase ท างานร่วมกับ อินเวอรเ์ตอรก็์เป็นแนวทางที่
ผูอ้อกแบบเครื่องเลอืกใช ้

 

อุปกรณไ์ฟฟ้าส าหรับเคร่ืองพ่นปูนฉาบ Single Phase ท่ีส าคัญ ได้แก่ 
1. มอรเ์ตอรต์่างๆ 

ชนิดของ 

มอรเ์ตอร ์
กิโลวัตน ์(kW) แอมป์ (A) การท างาน 

1.     มอรเ์ตอรผ์สมปนูและจ่าย
ปนู 

2.2 9.9 320 รอบต่อนาที 

2.     มอรเ์ตอรป๊ั์มลม 0.75 5.6 250 ลติร/นาที 

3.     มอรเ์ตอรป๊ั์มน า้ 0.45 3.3 – 
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     2.อินเวอรเ์ตอร ์(Inverter) 

อินเวอรเ์ตอร ์ท  าหนา้ที่แปลงไฟกระแสสลบั (AC) จากแหลง่จ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดนัและความถ่ีคงที่ ใหเ้ป็นไฟกระแสตรง 
(DC) โดยวงจรคอนเวอรเ์ตอร ์( Converter Circuit ) จากนัน้ไฟกระแสตรงจะถกูแปลงเป็นไฟกระแสสลบัที่สามารถปรบั
ขนาดแรงดนัและความถ่ีไดโ้ดยวงจรอินเวอรเ์ตอร ์(Inverter Circuit) วงจรทัง้สองนีจ้ะเป็นวงจรหลกัที่ท  าหนา้ที่แปลง
รูปคลื่น และผ่านพลงังานของอินเวอรเ์ตอร ์เพื่อใชข้บัมอรเ์ตอรต่์อไป 

 
โครงสร้างภายในของInverter 

1. ชดุคอนเวอรเ์ตอร ์(Converter Circuit) ซึ่งท  าหนา้ที่ แปลงไฟสลบัจากแหลง่จ่ายไฟ AC. power supply (50 Hz) ให้
เป็นไฟตรง (DC Voltage) 

2. ชดุอินเวอรเ์ตอร ์(Inverter Circuit) ซึ่งท  าหนา้ที่ แปลงไฟตรง (DC Voltage) ใหเ้ป็นไฟสลบั (AC Voltage) ที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงแรงดนัและความถ่ีได ้

3. ชดุวงจรควบคมุ (Control Circuit) ซึ่งท  าหนา้ที่ ควบคมุการท างานของชุดคอนเวอรเ์ตอร ์และชุดอินเวอรเ์ตอร ์
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                     อินเวอรเ์ตอร ์จะควบคุมความเรว็ของมอเตอรไ์ฟฟ้ากระแสสลบัโดยใชหัลกัการควบคมุความถ่ีของ
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบั เพื่อตอ้งการใหแ้รงบิด (Torque) คงที่ทกุๆ ความเรว็ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าใหก้ารพ่นปนูฉาบยังคง
ต่อเนื่องไดอ้ย่างดี 

 

การควบคุมมอเตอรข์องอินเวอรเ์ตอร  ์

1. การสตารท์ 

ท าไดโ้ดยใหส้ญัญาณตั้งความถ่ีแก่อินเวอรเ์ตอรด์ว้ยความถ่ีสตารท์ มอเตอรก็์จะผลิตแรงบิด จากนัน้อินเวอรเ์ตอรจ์ะค่อย 
ๆ เพิ่มความถ่ีขึน้ไป  จนกระทั่งแรงบิดของมอเตอรส์งูกว่าแรงบิดของ โหลด มอเตอรจ์งึเริ่มหมนุ 

2. การเรง่ความเร็วและการเดินเครื่องดว้ยความเร็วคงที่  
หลงัจากสตารท์อินเวอรเ์ตอรแ์ละมอเตอรแ์ลว้ ความถ่ีขา ออกจะค่อยๆ เพิ่มขึน้ จนถงึความถ่ีที่ตอ้งการ ช่วงเวลาในการเพิ่ม
ความถ่ีนีคื้อเวลาการเรง่ความเรว็ และเมื่อความ ถ่ีขาออกเท่ากบัความถ่ีที่ตอ้งการ การเรง่ความเรว็ก็จบ อินเวอรเ์ตอรจ์ะ
เขา้สูก่ารท างานในช่วงเวลาการเดินเครื่อง ดว้ยความเร็วคงที่  
3. การลดความเรว็ 

ท าไดโ้ดยตัง้ความถ่ีใหต้  ่ากว่าความถ่ีขาออก อินเวอรเ์ตอรจ์ะลดความถ่ีลงมาเรื่อย ๆ ตามช่วง เวลาการลดความเรว็ที่ไดต้ัง้
ไว ้ในขณะลดความถ่ี ความเรว็รอบของมอเตอรจ์ะมีค่ามากกว่าความถ่ีขาออกของอินเวอรเ์ตอร ์มอเตอรจ์ะท างาน เหมือน
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ผลติ 

ไฟจ่ายกลบัไปใหอ้ินเวอรเ์ตอร ์(regeneration) ท าใหแ้รงดนัไฟตรง (แรงดนั ครอ่มคอนเดนเซอร)์ มีค่าเพิ่มขึน้ ดังนัน้
ภายในอินเวอรเ์ตอรจ์ะมีวงจรที่ท  าหนา้ที่รบัพลงังานที่เกิดจากการ regeneration ซึ่งจะมีผลท าใหเ้กิดการเบรคมอเตอร ์
วงจรนีเ้รยีกว่า วงจรเบรคคืนพลงังาน 

ในช่วงการลดความเรว็จะท างานในลกัษณะนีห้ลาย ๆ ครัง้ ถา้พลงังานมีค่านอ้ย (แรงบิดที่จ  าเป็นส  าหรบัการลด ความเรว็
มีขนาดเล็ก) อตัราการใชง้านวงจรเบรคก็จะต ่า บางครัง้อาจจะไม่ท  างานเลยก็มี 
อตัราการใชง้านวงจรเบรคนี ้ไดร้บัการออกแบบโดยการพิจารณาในแง่ของการระบายความรอ้นไวท้ี่ 2-3 % เท่านัน้ ถา้มี
การใชเ้บรคบ่อย หรอืใชเ้บรคนานเกินไป จะท าใหเ้กิดปัญหาการระบายความรอ้นของตวัตา้นทาน และอาจ ท  าใหอ้ปุกรณ์
ที่ท  าหนา้ที่สวิทช์์เสื่อมได ้

4. การหยดุ 

อินเวอรเ์ตอรจ์ะลดความถ่ีลงจนถึงระดบัหนึ่ง และจะผลิตไฟตรงเขา้ไปในมอเตอรเ์พื่อท  างานเป็นเบรค จนมอเตอรห์ยดุ 
เรยีกว่า การเบรคดว้ยไฟตรง 
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วงจรไฟฟ้าของอินเวอรเ์ตอร ์ในเคร่ืองพ่นปูนฉาบ รุ่น Koine3 

 
Electronic Board 
 Inverter Wiring 

 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/
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ผ่ายขายและการตลาด 

PST Group 


