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มาตรฐานมาตรฐานการใชงานการใชงานมอเตอร มอเตอร   

  SSttaannddaarrdd  MMoottoorr  dduuttyy    
 
โดยทั่ ว ไปในการ เลื อกขนาดของมอเตอร ไฟฟ า
กระแสสลับ 3 เฟส  จะเลือกจากการทํางานที่โหลด

ตอเนื่องที่คาเอาตพุตพิกัด  แตบางครั้ง มอเตอรอาจจะทํางานเปนชวงๆ มากกวาการทํางานแบบตอเนื่องโดยตลอด  
ทําใหคา เอาตพุตพิกัดของการทํางานเปนชวงๆ จะแตกตางจากการทํางานแบบตอเนื่อง นี้จึงเปนเหตุผลที่ทําให  
หนาที่การทํางาน (Motor duty) จึงตองมีมาตรฐานมารองรับ และมีความสําคัญในการนําไปวางแผนการใชงาน 
เพื่อความถูกตอง  ซึ่งตามมารตฐาน VDE O530 หรือตามมาตรฐาน IEC 34-1 ไดแบงลักษณะการทํางานหลักๆ ไว 
8 ชนิด ดังตอไปนี้ 
 เพื่อใหเขาใจตรงกันและงายในการอธิบาย สัญลักษณ ที่จะใชในไดอะแกรมลักษณะงานดังตอไปนี้ 

 
 
ชนิด S1: การทํางานอยางตอเนื่อง (Continuous running duty)  

จากรูปที่ 1 เปนการทํางานที่โหลดคงที่  ซึ่งขณะทํางานการเพิ่มขึ้นของความรอน จะถึงจุดสมดุลย 
(Thermal equilibrium) ตลอดเวลา  

การบอกรายละเอียดของมอเตอรชนิดนี้ จะแสดงโดยสัญญลักษณ “S1” และตามดวย กําลังเอาตพุตที่พิกัด 

                            
             รูปที่ 1 ลักษณะงานชนิด S1: การทํางานตอเนื่อง                 รูปที่ 2 ลักษณะงานชนิด S2:การทาํงานชวงสัน้ 
 

P  คือกําลังเอาตพุต  t    คือเวลา      Bt    คือเวลาทํางานโหลดคงที่ 

VP  คือกําลังสูญเสียทางไฟฟา Brt  คือเวลาขณะเบรก     At    คือเวลาขณะสตารท 
n    คือความเร็ว   Lt  คือเวลาที่ไมมีโหลด     St  คือคาบการทํางาน 

ϑ    คืออุณหภูมิ   Stt   คือเวลาที่หยุดพักซึ่งอุณหภูมิจะลดลง 

maxϑ    คืออุณหภูมิสูงสุด  rt   คือแฟกเตอรคาบการทํางาน (อาจจะบอกสถานะเปนเปอรเซ็นต)
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ชนิด S2: การทํางานชวงสั้น (Short-time duty) 
รูปที่ 2 เปนการทํางานที่โหลดคงที่ แตเปนชวงเวลาสั้นๆ การเพิ่มของอุณหภูมิ จะไมถึงจุดสมดุลยทางความ

รอน (Thermal equilibrium) แลวจะมีชวงเวลาพักนานมาก เพื่อใหมอเตอรเย็นลง 
การบอกรายละเอียด  โดยแสดงเวลาการทํางานและกําลังเอาตพุต เชน S2: 20 min, 15kW. 
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ชนิด S3: การทํางานเปนคาบไมคิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากการสตารท  

(Intermittent periodic duty with starting not affecting the temperature rise)  
ตามรูปที่ 3 เปนการทํางานลักษณะเปนคาบเวลา  ซึ่งในแตละคาบจะประกอบดวยชวงทํางานที่โหลดคงที่  

แลวหยุดพักและเริ่มทํางานใหมที่โหลดคงที่อีก  แตกระแสสตารทจะตองมีคาไมมากพอที่จะมีผลตออุณหภูมิที่
สูงขึ้น 

การบอกรายละเอียด  จะบอกเปนเวลามีโหลดตอคาบเวลาทํางานและกําลังเอาตพุต  เชน S3: 15 min/60 
min 20 kW. หรือบอกเปนแฟกเตอรรอบการทํางาน  rt เปนเปอรเซ็นต เชน S3: 25%, 60 min, 20 kW. 
 
ชนิด S4:  การทํางานลักษณะเปนคาบที่คิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิจากการสตารท  

(Intermittent periodic duty with starting affecting the temperature rise)  
ตามรูปที 4 เปนการทํางานลักษณะเปนคาบเวลา  ประกอบดวยชวงสตารท  ชวงทํางานที่โหลดคงที่และ

ชวงเวลาพัก 
การบอกรายละเอียด  บอกเปนสถานะแฟกเตอรรอบการทํางานเปนเปอรเซ็นต, ตัวเลขของจํานวนสตารทตอ

ชั่วโมงและกําลังเอาตพุต  เชน S4: 40%, 520 Starts, 30 kW.  ดังนั้นลักษณะการทํางานแบบนี้จึงตองการขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเมนตความเฉ่ือยและแรงบิดโหลดขณะสตารท 

 
ชนิด S5:  การทํางานลักษณะเปนคาบที่คิดการเพิ่มของอุณหภูมิจากการสตารทและเบรกทางไฟฟา  

(Intermittent periodic duty with starting and electric braking affecting the temperature rise)  
ตามรูปที 5 เปนการทํางานที่ในแตละคาบประกอบดวย   ชวงสตารท, ชวงทํางานที่โหลดคงที่, ชวงเบรก

ทันทีดวยไฟฟาและชวงพัก   
การบอกรายละเอียด  จะคลายกับลักษณะการทํางานชนิด S4 แตจะมีสถานะขณะเบรกเขามาดวย  เชน  S5: 

30%, 250 cycles per hour, plugging, 50 kW.  ดังนั้นลักษณะการทํางานแบบนี้จึงตองการขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโมเมนตความเฉ่ือยและ 
แรงบิดโหลดขณะสตารทและขณะเบรก 

รูปที่ 3 ลักษณะงานชนิด S3:  
การทํางานเปนคาบไมคิดอุณหภูมิสตารท 

รูปที่ 4 ลักษณะงานชนิด S4:  
การทํางานเปนคาบที่คิดอุณหภูมิสตารท
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ชนิด S6:  การทํางานตอเนื่องลักษณะเปนคาบเวลา (Continuous operation periodic duty)   

ตามรูปที 6 เปนการทํางานที่ในแตละคาบเวลาประกอบดวยชวงทํางานโหลดคงที่และชวงทํางานไมมีโหลด  
ซึ่งไมมชี วงพัก 

การบอกรายละเอียด จะคลายกับลักษณะการทํางานชนิด S3 เชน S6: 30%, 40 min, 60 kW 
  
 
ชนิด S7: การทํางานตอเนื่องลักษณะเปน
คาบท่ีคิดการสตารทและ การเบรกทาง
ไฟฟา  
(Continous operation periodic duty with 
starting and electric braking)  
 เปนลําดับการทํางานที่แตละคาบ
ประกอบดวยชวงสตารท,    ชวงทํางานที่
โหลดคงที่และชวงเบรกทางไฟฟา  ซึ่งไมมี
ชวงพัก 
 การบอกรายละเอียด  จะคลายกับ
ลักษณะทํางานชนิด S5 แตไมมีสถานะ rt  

เชน S7: 12 kW, 500 reversals per hour. 
ลักษณะการทํางานแบบนี้จึงตองการขอมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเมนตความเฉ่ือยและ
แรงบิดโหลดขณะ สตารทและขณะเบรก 
 
 

ตามรูปที 6 ลักษณะงานชนิด S6:  
การทํางานตอเนื่องลักษณะเปนคาบเวลา

ตามรูปที 5 ลักษณะงานชนิด  S5:  การทํางานเปนคาบ
ที่คิดอุณหภูมิสตารทและเบรกทางไฟฟา              

รูปที่ 7 S7:  การทํางานตอเนื่องลักษณะเปนคาบ 
ที่คิดการสตารทและ การเบรกทางไฟฟา 1tr =  
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ชนิด S8:  การทํางานตอเนื่องลักษณะเปนคาบที่คิดความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงโหลดตอความเร็ว 
(Continuous operation periodic duty with related load/speed changes)  
 ตามรูปที่ 8 เปนลําดับการทํางานที่แตละคาบประกอบดวยชวงสตารท, ชวงทํางานที่โหลดคงที่  ซึ่งกําลัง
งานขึ้นอยูกับความเร็วของการหมุน  ในคาบเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายความเร็ว  

การบอกรายละเอียด  จะคลายกับการบอกของชนิด S5  ซึ่งขอมูลจะขึ้นอยูกับขั้นของความเร็วทําใน
รายละเอียด 
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ชนิด S9:  การทํางานตอเนื่องลักษณะ
โ ห ล ด ไ ม เ ป น ค า บ แ ล ะ ค ว า ม เ ร็ ว
เปลี่ยนแปลง  

    (Continuous operation duty 
with non-periodic load and speed 
variations)  
 
รูปที่ 9 เปนลําดับการทํางานที่โหลดและ
ความเร็วเปลี่ยนแปลงไมคงที่แตอยูในยาน
ที่ยอมรับได   
ลักษณะงานชนิดนี้บอยครั้งที่โหลดจะมีคา
เกินคาพิกัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ลักษณะงานชนดิ S8: การทํางานตอเนื่องลักษณะ 
เปนคาบทีค่ิดความสัมพันธของการเปลี่ยนแปลงโหลดตอความเร็ว 

รูปที่ 9 ลักษณะงานชนดิ S9:  การทํางานตอเน่ืองลักษณะโหลด
ไมเปนคาบและความเร็วเปลีย่นแปลง 
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คาเฉลี่ยเอาตพุต (Mean Output)   

การหาคาเฉลี่ยเอาตพุต 
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 ความตองการทางเอาตพุตของมอเตอรจะมี
การเปลี่ยนแปลงขณะคาบการทํางานที่มีโหลด  ซึ่ง
จะมีลักษณะการทํางานเปนชนิดใดชนิดหนึ่งที่ถูก
กําหนดใน VDE 0530 ในกรณีกําลังของโหลด P 
(หรือกระแส I หรือแรงบิด M)  นําเสนอเปนกําลัง
เฉลี่ย miP  (หรือกระแสเฉลี่ย miI  หรือแรงบิดเฉลี่ย 

miM )  ซึ่งก็คือคา r.m.s. ที่คํานวณจากแตละเวลาที่
โหลดคงที่  ซึ่งคาแรงบิดสูงสุดจะตองไมเกิน 80% 
ของคาแรงบิดเบรกดาวน 

 ถาอัตราสวนนี้สูงเกินจะทําใหความตองการเอาตพุตลดลงมากกวา 2 : 1  คาผิดพลาดจากการใชคา r.m.s.  
เอาตพุตจะมีคามากเกินและจะถูกแทนโดยคากระแสเฉลี่ย 
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