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อินเวอเตอรแบบปรับความถี่อัตโนมัติสําหรับงานวัสดุศาสตร
สุขุม หลานไทย1
บทคัดย"อ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค, เพื่ อ ศึ ก ษาออกแบบและสร3 า งแบบจํ า ลองเตาหลอมโลหะ โดยใช3
หลักการทํางานของอินเวอเตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัติ เพื่อใช3สําหรับงานวัสดุศาสตร, และทดสอบการทํางาน
ของแบบจํ า ลองโดยใช3 ชิ้ น งานที่ ต3 อ งการให3 ค วามร3 อ น เป9 น เหล็ ก ขนาดM6, M8, M 10 และศึ ก ษาอิ ท ธิ พ ล
ของความถี่ในการแปรเปลี่ยนเป9นพลังงานความร3อนให3กับวัสดุโดยมีผลการทดสอบดังตBอไปนี้
1. ผลการลดความถี่เทียบกับเวลาที่ใช3ในการให3ความร3อน
ผลการลดความถี่เทียบกับเวลาที่ใช3ในการให3ความร3อน พบวBาที่ความถี่ในการสวิตช,ของอินเวอร,เตอร,
ต่ําลง จะใช3เวลาในการทําให3ชิ้นงานร3อนลดลงด3วย เนื่องจากเป9นสภาวะที่อิมพีแดนซ,ของโหลดมีคBาต่ําสุด ทําให3
กระแสไฟฟFาไหลผBานโหลดมีคBามากที่สุด
2. ผลการดึงกระแสไฟฟFาของคBาความถี่ที่ใช3งาน
ผลการดึงกระแสไฟฟFาของคBาความถี่ที่ใช3งาน พบวBาที่สภาวะรีโซแนนซ,จะเป9นสภาวะที่เหมาะสมที่สุด
ตB อ การให3 ค วามร3 อ นโดยอาศั ย การเหนี่ ย วนํ า เพราะเป9 น สภาวะที่ อิ ม พี แ ดนซ, ข องโหลดมี คB า ต่ํ า สุ ด ทํ า ให3
กระแสไฟฟFาไหลผBานโหลดและเกิดเป9นพลังงานความร3อนได3มากที่สุด
3. ผลการดึงกระแสไฟฟFาของโหลดที่คBาตัวเก็บประจุ (C) ที่แตกตBางกัน
ผลการดึงกระแสไฟฟFาของโหลดที่คBาตัวเก็บประจุ (C) ที่แตกตBางกัน พบวBาที่คBาความถี่เทBากันและ
คBาของตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้น จะทําให3กระแสเอาท,พุตอินเวอร,เตอร,มีคBาลดต่ําลง ดังนั้นที่ คBาความถี่เดียวกันและ
คBาของตัวเก็บประจุตBางกัน การดึงกระแสไฟฟFาของโหลดก็จะแตกตBางกันออกไป
คําสําคัญ: อินเวอเตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัติ วัสดุศาสตร, อิทธิพลของความถี่ในการแปรเปลี่ยนเป9นพลังงาน
ความร3อน
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AN AUTOMATIC VARIABLE FREQUENCY INVERTER FOR MATERIAL APPLICATIONS
SUKHUM HLANTHAI1
ABSTRACT
This research has the objective. For study designs and it builds the metal blast furnace
model. By use the principle works of Automatic Variable Frequency Inverter for Material
Applications. and work use the worker of the model by at want for the heat. Be the size iron as
M6, M8, M10. Study the influence of the frequency. The energy carrying forward influence of
the translation frequency in for is the heat one inventory with by have testing as follows.
1. The frequency decrement compares with and while it uses in the heat giving.
The one compares with and while it uses in the heat giving. Meet the frequency acting
to switch inverter meet the low frequency to use the time in the doing to give the hot work
acting. Will use in the decreasing doing for the hot work and because of be the condition of
impedance in the decreasing. Make the electric current to be valuable most
2. The electric current pull of the frequency value at use
The electric current pull of the frequency value at use. Meet the condition acting of resonance.
It will be the most most heat condition at be appropriate for The heat giving by live the
induction. And because be the condition impedance. It is valuable minimumly. Energy can be
heat be born and most.
3. The electric current pull of the capacitor is different.
The electric current pull of the capacitor is different. Meet the times value acting The
frequency value is same and The capacitor value goes up. Will do the inverter current valuable
to decrease low. Thus at the frequency value is same and The inverter current value picks to
load differently. The electric current pull of will go out.
Keywords: Automatic Variable Frequency Inverter, Material Applications, the influence of the
frequency is the heat one inventory.
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บทนํา
อุตสาหกรรมโลหะเป9นอุตสาหกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ โลหะในประเทศสBวนใหญBที่ผลิตได3ใน
ประเทศไทยได3มาจาการหลอมโลหะจากเศษโลหะเป9นหลัก โดยอุตสาหกรรมการผลิตโลหะจากเศษโลหะนี้ ได3แกB
อุ ต สาหกรรมหลอมอะลู มิ เ นี ย ม อุ ต สาหกรรมหลอมตะกั่ ว อุ ต สาหกรรมหลอมเหล็ ก และอุ ต สาหกรรม
หลอมทองแดง สื บ เนื่ อ งจากปริ ม าณแรB ที่ จ ะผลิ ตโลหะขั้ น ปฐมภูมิ ใ นประเทศไมB เพี ย งพอ มี ผู3 ป ระกอบการ
หลายรายจึงได3ผลิตโลหะจากเศษโลหะ ในแตBละปประเทศไทยมีการนําเข3า และสBงออกเศษโลหะ มีแนวโน3มเพิ่ม
สูงขึ้น ประกอบกับเศษโลหะในประเทศไมBเพียงพอและมีคุณภาพต่ํา เศษโลหะที่นําเข3าสBวนใหญBเป9นเศษโลหะชั้น
คุณภาพเพื่อนํามาปรับปรุงน้ําโลหะให3มีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้นการพัฒนาเตาหลอมโลหะที่ไ มBทําให3มีมลภาวะ
ของเสียตBาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากเตาหลอมแบบเกBา ซึ่งเป9นการพัฒนาเทคโนโลยีทางด3านวัสดุศาสตร,อีกประการ
หนึ่ง ซึ่งงานทางด3านวัสดุศาสตร,ที่เกี่ยวข3องกับการหลอมโลหะ องค,ประกอบที่สําคัญที่สุดของการหลอมโลหะ คือ
เตาหลอมโลหะ ซึ่งประเภทของเตาหลอมโลหะที่ใช3อยูBโดยทั่วไป สามารถแบBงออกได3เป9นหลายประเภท ขึ้นอยูBกับ
ลั ก ษณะของรู ป แบบของการให3 ค วามร3 อ น การให3 ค วามร3 อ น สามารถที่ จ ะใช3 เ ชื้ อ เพลิ ง หรื อ กระแสไฟฟF า
การให3ความร3อนโดยการใช3เชื้อเพลิงมีความยุBงยากและไมBสามารถควบคุมได3งBาย สBวนการใช3กระแสไฟฟFาสามารถ
ควบคุมได3งBายและสะดวกมากกวBา ดังนั้นการสร3างแบบจําลองเตาหลอมโลหะแบบอินเวอเตอร,แบบปรับความถี่
อัตโนมัติสําหรับงานวัสดุศาสตร, จึงมีความจําเป9นและเหมาะสม เพื่อที่จะทําให3ผู3ประกอบการสามารถที่จะ
ลดต3นทุนในการสร3างเตาหลอมโลหะจริง เนื่องจากแบบจําลองเป9นการยBอสBวนเตาหลอมโลหะ และสามารถที่จะ
ใช3งานจริงได3
จากเหตุ ผ ลดั ง กลB าวข3 า งต3น ทํ า ให3ผู3 วิ จัย จึ ง ต3 อ งการที่ จ ะทดลองการหลอมโลหะโดยการใช3 วิธีการ
อิ น เวอเตอร, แ บบปรั บ ความถี่ อั ต โนมั ติ สํ า หรั บ งานวั ส ดุ ศ าสตร, เพื่ อ ทดสอบตามเงื่ อ นไขตB า ง ๆ และสร3 า ง
แบบจําลองให3สามารถใช3ได3จริง เพื่อที่จะนําไปใช3ในงานอุตสาหกรรมได3อยBางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อสร3างแบบจําลองเตาหลอมโลหะแบบอินเวอเตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัติสําหรับงานวัสดุศาสตร,
และสามารถจําลองการหลอมโลหะตัวอยBางได3ตามเงื่อนไขที่กําหนด โดยการศึกษาหลักการเหนี่ยวนํา ของ
กระแสไฟฟFาที่เกิดภายในชิ้นงาน การทํางานของอุปกรณ,อิเล็กทรอนิกส,กําลัง การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส,
กําลังวงจรควบคุมการทํางาน การระบายความร3อน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาแนวคิด หลักการทํางาน และการออกแบบวงจร
2. ขั้นตอนในการสร3างอินเวอร,เตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัติสาํ หรับงานวัสดุศาสตร,
3. การทดสอบและเก็บข3อมูล
4. การวิเคราะห,ข3อมูลและสรุปผล
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แนวคิดและหลักการออกแบบ ในสBวนของงานวิจัยนี้
1. วงจรควบคุมอินเวอร,เตอร, เป9นวงจรทําหน3าที่สร3างสัญญาณ และสBงสัญญาณที่สร3างนั้นไปควบคุม
การทํางานของสวิทช, ไอจีบีที ในวงจรอินเวอร,เตอร,เต็มบริดจ,สัญญาณพัลล,ที่ถูกสร3างขึ้นนี้จะมีขนาดแรงดัน
15 โวลต,จะสBงไปที่ขาเกตของสวิทช, ไอจีบีทีและจุดกราวด,จะตBอกับขาซอร,ส ของสวิทช, ไอจีบีที สัญญาณควบคุม
จะมีอยูB 2 สัญญาณเพื่อควบคุมการทํางานของสวิทช,ไอจีบีทีแตBละตัวการควบคุมแบบนี้จะทําให3สามารถควบคุม
ความถี่ ข องสัญ ญาณที่ จะสBงไปยั ง อิน เวอร,เ ตอร, เต็มบริดจ,ไ ด3 ทํ า ให3 ส ามารถควบคุมกํ าลังไฟฟFา เอาต,พุ ตของ
อินเวอร,เตอร,เต็มบริดจ,ได3

ภาพที่ 1 บล็อกไดอะแกรมของวงจรควบคุมการจุดชนวนของสวิทช, ไอจีบีทีวงจรกําลัง
ขั้นตอนในการสร3างอินเวอร,เตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัตสิ ําหรับงานวัสดุศาสตร,
1. ศึกษาจาก เอกสารทางวิชาการ หนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ, ที่มีเนื้อหาสอดคล3อง
เกี่ยวข3องกับงานวิจัยเรื่อง อินเวอร,เตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัตสิ ําหรับงานวัสดุศาสตร,
2. สร3างแผนผังกรอบการดําเนินงานเพื่อจัดสร3างสิ่งประดิษฐ,นี้
3. ดําเนินการศึกษาออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส,
4. ดําเนินการประกอบชุดอินเวอร,เตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัติ
5. ดําเนินการทดสอบการทํางานของเครื่อง ให3มีความสามารถปรับความถี่ที่ 20 kHz และให3ได3ความ
ร3อน 200 °C ขึ้นไป
6. ทําการทดสอบประสิทธิภาพการทํางานของสิ่งประดิษฐ,ที่สร3างขึ้น โดย
6.1 ผลการลดความถี่เทียบกับเวลาที่ใช3ในการให3ความร3อน
6.2 ผลการดึงกระแสไฟฟFาของคBาความถี่ที่ใช3งาน
6.3 ผลการดึงกระแสไฟฟFาของโหลดที่คBาตัวเก็บประจุ (C) ที่แตกตBางกัน
การวิเคราะห,ข3อมูลได3ทําการทดสอบการทํางานของเครื่องจะใช3 ชิ้นงานที่ต3องการให3ความร3อน เป9นเหล็กขนาด
M6, M8, M 10 และศึกษาอิทธิพลของความถี่ในการแปลเปลี่ยนเป9นพลังงานความร3อนให3กับวัสดุโดยมี การ
ทดสอบ
ผลการวิจัย
1. ผลการลดความถี่เทียบกับเวลาที่ใช3ในการให3ความร3อน
เริ่มจากการปรับความถี่เริ่มต3นไว3ที่ 15 kHz และปรับแรงดันคงที่ 65 Vac โดยมีสถานะโหลด
เป9นขดลวดเหนี่ยวนําและชิ้นงานตBอมาลดคBาความถี่ และจับเวลาที่ใช3ในการให3ความร3อนแกBชิ้นงาน จะได3ผล
ดังภาพที่ 20 ซึ่งพบวBาที่ความถี่ในการสวิตช,ของอินเวอร,เตอร,ต่ําลงจะใช3เวลาในการทําให3ชิ้นงานร3อนลดลงด3วย
เนื่องจากเนื่องจากเป9นสภาวะที่อมิ พีแดนซ,ของโหลดมีคBาต่ําสุดทําให3กระแสไฟฟFาไหลผBานโหลดมีคBามากที่สุด
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ภาพที่ 2 แสดงความถี่กับเวลาที่ทาํ ให3ชิ้นงานร3อน
2. ผลการดึงกระแสไฟฟFาของคBาความถี่ที่ใช3งาน
ปรับความถี่เริ่มต3นไว3ที่ 30 kHz ,ปรับแรงดันคงที่ 65 Vac และใช3คBา C = 5.5 μF แล3วทําการวัด
กระแสของเอาท,พุตอินเวอร,เตอร,ตBอมาลดคBาความถี่ลงมาครั้งละ2 kHz และได3ผลการทดลองแสดงภาพที่ 3 และ
ภาพที่ 4

ภาพที่ 3 รูปคลื่นกระแสและแรงดันเอาท,พุตอินเวอร,เตอร,ขณะทํางานที่ความถี่ 30 kHz
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ภาพที่ 4 รูปคลื่นกระแสและแรงดันเอาท,พุตอินเวอร,เตอร,ขณะทํางานที่ความถี่ 22 kHz
จากการทดลองจะพบได3วBา ที่สภาวะรีโซแนนท,จะเป9นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดตBอการให3ความร3อน
โดยอาศัยการเหนี่ยวนํา เพราะเป9นสภาวะที่อิมพีแดนซ,ของโหลดมีคBาต่ําสุด ทําให3กระแสไฟฟFาไหลผBานโหลดและ
เกิ ด เป9 น พลั ง งานความร3 อ นได3 ม ากที่ สุ ด นอกจากนั้ น จะเห็ น วB า ถ3 า โหลดทํ า งานที่ ค วามถี่ สู ง หรื อ ต่ํ า กวB า
ความถี่รีโซแนนท, จะทําให3กระแสไฟฟFาไหลผBานโหลดน3อยลงและทําให3โหลดได3รับพลังงานความร3อนน3อยลง
ตามไปด3วย ดังนั้นในการใช3งานต3องคํานึงถึงคBาความถี่ที่ใช3งานด3วย
3. ผลการดึงกระแสไฟฟFาของโหลดที่คBาตัวเก็บประจุ (C) ที่แตกตBางกัน
ปรับความถี่เริ่มต3นไว3ที่ 22 kHz ,ใช3คBา C = 5.5 μF,ปรับแรงดันคงที่ 65 Vac โดยมีสถานะโหลด
เป9นขดลวดเหนี่ยวนําและชิ้นงาน แล3วทําการวัดกระแสของเอาท,พุตอินเวอร,เตอร, ตBอมาเพิ่มคBาความถี่และ
เปลี่ยนคBาตัวเก็บประจุ เป9น 6.5μF และ 7.5 μF จะได3ผลการทดลองดังภาพที่ 23
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ภาพที่ 5 กระแสเอาท,พุตอินเวอร,เตอร,เมื่อเปลี่ยนคBาตัวเก็บประจุและความถี่
จากภาพที่ 5 เมื่อมีการเพิ่มคBาของตัวเก็บประจุและคBาความถี่ในการสวิตช,ของอินเวอร,เตอร,จะพบวBา
ที่คBาความถี่เทBากันแตBคBาของตัวเก็บประจุเพิ่มขึ้น จะทําให3กระแสเอาท,พุตอินเวอร,เตอร,มีคBาลดต่ําลง ดังนั้นที่
คBาความถี่เดียวกันและคBาของตัวเก็บประจุตBางกัน การดึงกระแสไฟฟFาของโหลดก็จะยBอมแตกตBางกันออกไป

ภาพที่ 6 กระแสเอาท,พุตของอินเวอร,เตอร,เมื่อเปลี่ยนขนาดพื้นที่หน3าตัดและความถี่

57 | วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ, ในพระบรมราชูปถัมภ,

สาขาวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยี

จากภาพที่ 6 พบวB า ที่ ค วามถี่ คB า หนึ่ ง เหล็ ก ที่ มี พื้ น ที่ ห น3 า ตั ด เล็ ก กวB า จะให3 คB า ของกระแสเอาท, พุ ต
อินเวอร,เตอร,ต่ํากวBาเหล็กที่พื้นที่หน3าตัดใหญB เพราะวBาเหล็กที่มีพื้นที่หน3าตัดเล็กระยะหBางระหวBางชิ้นงานกับ
ขดลวดเหนี่ยวนําความร3อนก็จะมาก ทําให3โหลดมีการดึงกระแสน3อยลง ดังนั้นในการออกแบบงานจริงต3องทําให3
ชิ้นงานมีขนาดใกล3เคียงกับกับขดลวดเหนี่ยวนํามากที่สุดเพื่อเกิดการดึงกระแสเอาท,พุทสูงและชิ้นงานจะร3อนเร็ว
มากขึ้น
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย
จากการทดลองเครื่องให3ความร3อนแบบอินเวอเตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัตสิ ําหรับงานวัสดุศาสตร,
สามารถหลอมละลายโลหะโดยการใช3วิธีการสร3างสนามแมBเหล็ก ให3เกิดสนามแมBเหล็กเหนี่ยวนําขึ้นทีช่ ิ้นงาน ซึ่ง
จะทําให3เกิดคBาการสูญเสียขึ้น เนือ่ งจากคBาฮีสเตอรีซสิ (Hysteresis Loss) และคBากระแสไหลวน (Eddy Current
loss) สําหรับใช3ในงานวัสดุศาสตร, ตอบสนอง ณ ยBานความถี่ 20 KHz สามารถเพิ่มอุณหภูมิของชิ้นงานจนกระทั่ง
หลอมละลายได3ในเวลาไมBเกิน 1 นาที ตามตารางผลการทดลอง
ตารางแสดงผลการทดลองชิ้นงาน
ขนาดชิ้นงาน

อุณหภูม(ิ °C)

แรงดันอินพุต(V)

กระแสเอาต,พุต(A)

เวลาที่ใช3(วินาที)

M6

107.4

65

17.69

10

M10

184.1

65

18.68

12

จากตารางแสดงผลการทดลองชิ้นงาน ทําให3ทราบวBา อินเวอเตอร,แบบปรับความถี่อัตโนมัตสิ ําหรับงาน
วัสดุศาสตร,ตอบสนอง ณ ยBานความถี่ 20 KHz มีความเหมาะสมที่จะใช3ในการหลอมละลายชิ้นงานที่เป9นโลหะ
ประเภทที่มีจุดหลอมละลายไมBสูงมากนักเชBน ทองแดง อลูมิเนียม ทองเหลือง เป9นต3น และสามารถนําไปใช3ได3
ขMอเสนอแนะ
ข3อเสนอแนะงานวิจัย
1. การทําวิจัยการทําวิจยั ในครั้งนี้ต3องมีการเลือกและระมัดระวังตัวเก็บประจุให3มีคาB ความเก็บประจุทมี่ ี
ขนาดใหญBประมาณ220v 10000
เพราะต3องสัมพันธ,กับการสร3างสนามแมBเหล็ก
2. อุปกรณ,ในการให3ความร3อนกับวัสดุควรเป9นเบ3าหลอมที่เป9นโลหะทําจากสแตนเลสเพราะจะมีจุด
หลอมละลายสูง
ข3อเสนอแนะงานวิจัยในครั้งตBอไป
1. วงจรสร3างความถี่สูงเพื่อการสร3างสนามแมBเหล3กต3องพัฒนาวงจรใหมBและเพื่อระบบระบายความร3อน
2. ขดลวดหรือจุดถBายเทความร3อนจากวงจรไปยังเบ3าหลอมละลายโลหะควรจะพัฒนาให3มีความ
ต3านทานต่ําและจุดหลอมละลายสูง
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