
โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอของทอทองแดง
(Eddy Current Tube Testing Program)



Eddy Current Tube Testing Program 
(โปรแกรมการตรวจสอบการสึกหรอของทอทองแดง)

ตัวแลกเปลี่ยนความรอนประกอบไปดวยทอทองแดงนับรอยๆทอที่ทำงาน
อยูภายใตเงื่อนไขของสภาวะความเคนและการกัดกรอนของสารเคมี

การกัดกรอนอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่สงผลถึงการชะลอการผลิตน้ำเย็น และ
อาจมีผลกระทบตอระบบทางกลของคอมเพรสเซอรและองคประกอบ
ภายในของตัวแลกเปล่ียนความรอนดวย และในที่สุดก็อาจจะเปนสาเหตุ
ทำใหระบบและอุปกรณหยุดทำงานได

คุณสมบัติของทอทองแดงเปนปจจัยเสี่ยงอยางหนึ่งที่สงผลตอประสิทธิภาพ
ของชิลเลอร ซึ่งผิวทอทองแดงนี้ไมสามารถตรวจสอบไดจากระบบดูแล
รักษาพ้ืนฐานโดยท่ัวไปเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการดูแลอื่นๆ แตทอ
ทองแดงในอุปกรณแลกเปล่ียนความรอน (Evaporator or Condenser) 
กลับมีคาใชจายในการซอมแซมและเปล่ียนสวนประกอบท่ีสูงมาก 



ทำไมตองตรวจสอบสภาพทอทองแดง

สภาพของระบบทอเปนปจจัยเสี่ยงประเภทหนึ่งที่สงผล
ตอประสิทธิภาพการทำงานของชิลเลอร ซึ่งระบบทอ
ไมสามารถตรวจสอบไดจากระบบดูแลรักษาพื้นฐาน
ทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบกับระบบอ่ืนๆ ซึ่งสามารถดูแล
รักษาไดงายกวามาก อีกท้ังคาใชจายในการซอมแซม
และเปลี่ยนสวนประกอบของตัวแลกเปลี่ยนความรอน
มีราคาสูง

ความเสียหายอันเนื่องมาจากการรั่วของทอทองแดง
โดยท่ีไมไดปองกัน จะทำใหระบบน้ำและระบบน้ำยา
ปะปนกัน ทำใหเกิดการกอตัวของสนิมในชิ้นสวนโลหะ
ภายในเครื่องจักรและความเปนกรดของสารทำความ
เย็นจะเคลื ่อนที ่ไปสัมผัสทุกชิ ้นสวนสำคัญภายใน
เครื่องจักร อาทิ มอเตอรคอมเพรสเซอร ซึ่งจะสราง
ความเสียหายและมีคาใชจายเพื่อการซอมแซมในระดับ
ที่สูงมาก รวมท้ังใชระยะเวลาในการดำเนิน การแกไข
ที่ยาวนานและอาจจะสงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
หรือการใชงานอื่นๆ ทาง Trane Care จึงแนะนำใหมี
การตรวจสอบสภาพผิวทอทองแดงอยางสม่ำเสมอ 
โดยเฉพาะเคร่ืองจักรที่มีอายุการใชงานต้ังแต 10 ป

ขึ้นไป

EXTERNAL CORROSION FREEZE RUPTURE

DEPOSIT CORROSION TUBE SUPPORT WEAR

INTERNAL PITTING STRESS CRACKING

Caused by low water
flow in the evaporator.

Caused by air intrusion.

Deposits of algae and
slime caused by inade
quate water treatment.

Caused by an abnormal
presence of aggressive
elements in water.

Longitudinal or intergra-
nular cracks caused by
high water flow.

Caused by the tube/sup-
port contact. Although
this phenomenon is quite 
rare, it must be quickly
detected.

Chemical Defects Mechanical defects



โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอของทอทองแดงมีประโยชนตอการ
ดำเนินธุรกิจของคุณ เพราะ
 
1. เปนการปรับปรุงคุณภาพ        
 และความนาเชื่อถือของระบบและตัวอุปกรณ  

2. ยืดอายุการใชงานใหยาวนานขึ้น  

3. ลดตนทุนในการดำเนินงาน  

4. ลดความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายของอุปกรณ  

5. ลดอัตราการชำรุด และความเสื่อมของชิลเลอรและอุปกรณอื่นๆ  
 ที่เกี่ยวของ



ทำไมคุณตองทดสอบสภาพทอทองแดงกับ Trane Care
ดวยความเชี ่ยวชาญและประสบการณในการดูแลรักษาระบบปรับอากาศมา
อยางยาวนานของเรา Trane ผูผลิตระบบปรับอากาศระดับโลกจึงคัดสรรบริการ 
Eddy Current Analysis ขึ้นเพื่อชวยใหเราสามารถตรวจพบสาเหตุ ปญหา 
และตำแหนงของการสึกหรอไดอยางแมนยำ ดวยการบันทึกการสึกหรอ 
การกัดกรอนการแตกหักตางๆที่สะสมอยูทั ้งภายในและภายนอกของทอและ
อุปกรณกอนที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอเครื่องจักร

ดังนั้น Eddy Current Analysis จึงเปนเครื่องมือสำคัญเครื่องมือหนึ่งที่ใชในการ
วิเคราะหและปรับปรุงระบบชิลเลอรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนกระบวนการ
ที่สามารถบงชี้สาเหตุที่แทจริงของปญหา รวมถึงลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับ
ทอทองแดงไดอยางดีเยี่ยม



โปรแกรมตรวจสอบการสึกหรอของทอทองแดงโดย Trane Care
 ชวงเวลาท่ีเหมาะสมของการทดสอบใน Condenser: ทุก 3 ป
 ชวงเวลาท่ีเหมาะสมของการทดสอบใน Evaporator: ทุก 5 ป
 ระยะเวลาทำงาน: 1 - 2 วัน (ขึ้นอยูกับขนาดของชิลเลอร) 
  ทั้งนี้ไมรวมระยะเวลาการลาง Condenser 
  และ Evaporator อีก 1 วัน



กระบวนการทดสอบคุณสมบัติของทอทองแดง:
   
1. ทำ Eddy Current Analysis เพื่อตรวจสอบสภาพทอ
 ทองแดงท้ังดาน Evaporator และ Condense
2. วิเคราะหสัญญาณจากหนวยความจำของตัว Oscilloscope
3. หาขอบกพรองจากการบันทึกกราฟ
4. หาขอบงชี้ขอมูลของสาเหตุ
5. ใช Endoscope เพื่อตรวจสอบขอบกพรองและความเสียหาย

Report 1:  รายงานเบ้ืองตนจากหนางาน

Report 2:  รายงานรูปแบบเต็มภายใน 1 อาทิตย ประกอบดวย

1. สรุปผลการทดสอบ   
2. สภาพทอจากผลการตรวจ
3. ผลการวิเคราะหสาเหตุ   
4. ผลบันทึกในรูปแบบกราฟ
5. รูปภาพของพ้ืนที่ความเสียหาย  
6. คำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ



Trane optimizes the performance of homes and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfort-
able and energy efficient environments, Trane offers a brand portfolio of advanced controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. 
For more information, visit www.tranethailand.com.   
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เทรน (ประเทศไทย)

ชั้น 30 – 31 อาคารวานิช 2, 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
Trane Service Hotline สำหรับชิลเลอรและระบบปรับอากาศขนาดใหญ: 08 2332 8800
โทร: 0 2704 9870, 0 2704 9999
แฟกซ:  0 2704 9630
http://servicecare.tranethailand.com, www.tranethailand.com

 




