
โปรแกรมวิเคราะหการส่ันสะเทือน
(Vibration Analysis Program)



ตัวอยางใบพัดของชิลเลอร
แบบ Centrifugal com-
pressor เสียดสีกับ 
Housing จึงจำเปนตอง
ถอดใบพัดมาทำบาลานซ
ใหมทั้งหมดซ่ึงใชเวลาซอม
นานและมีคาใชจายสูง

   เพราะเราตระหนักถึงประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
คอมเพรสเซอร  Trane Care จึงขอเสนอ “โปรแกรมวิเคราะห
การสั่นสะเทือน” ซึ่งเปนเครื่องมือพื้นฐานสำคัญที่ใชในการคาดการณ
อัตราการสั ่นสะเทือนภายในคอมเพรสเซอรเพื ่อกำหนดการดูแล
รักษาคอมเพรสเซอรของคุณใหสามารถทำงานไดอยางราบรื่นดวย
ประสิทธิภาพสูงสุด 

โปรแกรมวิเคราะหการส่ันสะเทือน (Vibration Analysis Program) 



 ปจจุบัน ความตองการของลูกคาที่หลากหลายและ
การแขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงมากขึ้นลวนเปนปจจัย
สำคัญที่มีผลตอการสนับสนุนใหธุรกิจเจริญเติบโตอยาง
ตอเน่ืองและย่ังยืน การดูแลรักษาระบบและอุปกรณเพื่อ
ชวยยืดอายุการใชงานของระบบใหยาวนานที่สุดจะชวย
ใหธุรกิจของคุณสามารถลดตนทุนการดำเนินงานพรอมๆ 
กับชวยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพทางธุรกิจของคุณ
ไดเปนอยางดี โปรแกรมวิเคราะหการส่ันสะเทือนจึงถือ
เปนวิธีการสำคัญที่จะปองกันความเสียหายของระบบและ
อุปกรณของผูประกอบการผูดูแลระบบ รวมถึงวิศกร
ผูควบคุมการทำงาน 

โปรแกรมวิเคราะหการสั่นสะเทือนใหผลลัพธการประเมิน
และคาดการณนาเชื่อถือสูงสุด เนื่องจากผลลัพธที่ได
เปนสัญญาณการสั่นสะเทือนจากการทำงานของอุปกรณ
โดยสามารถใหรายละเอียดขอมูลของอุปกรณภายในได
แมนยำกวาระบบอินฟาเรด หรือระบบอื่นๆ อยางทัน
ทวงที

การประเมินสภาพเคร่ืองจักรเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับธุรกิจของคุณ



โปรแกรมการวิเคราะหความสั่นสะเทือนนี้สามารถทำไดใน
ขณะที่เคร่ืองจักรกำลังทำงานอยูการวิเคราะหความสั่นสะเทือน
จะเริ่มจากการเก็บคาความสั่นสะเทือนในจุดที่เหมาะสมของ
เครื่องจักรสำคัญแลวนำมาแสดงคาความสั่นสะเทือนทั้งใน
รูปแบบ คลื่นเชิงเวลา (Time Waveform) และแถบความถ่ี 
(Frequency Spectrum) เพื่อหาสัญญาณเตือนลวงหนาท่ี
เปนที่มาของความบกพรองรูปแบบตางๆ เชน การไมสมดุล 
(Unbalance) การเย้ืองศูนย (Misalignment) ความผิดปกติ
ของเกียร (Gear Defect) ความผิดปกติแบร่ิง (Bearings 
Defect) การหลอมคลอน (Looseness) การหลอลื่นที่ไม
เหมาะสม (Lubrication) ปญหาทางไฟฟา และอ่ืนๆ ที่กำลัง
เกิดกับเคร่ืองจักรนั้นๆ เพื่อวางแผนเชิงรุกในการแกปญหา
เหลานั้นที่ตนเหต ปองกันหรือหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉินของ
เครื่องจักรและระบบ (Unplanned Downtime) ลดความ
เสียหายท่ีอาจขยายกวางออกไป

การวิเคราะหสเปกตรัม (Spectrum Analysis)
สัญญาณที่นำมาวิเคราะหการสั่นสะเทือนนั้นเปนสัญญาณ
ในรูปแบบ Complex waveform ซึ่งจะเปนการยากท่ีจะแยก
ปญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรน้ันๆได จึงมีการแปลงสัญญาณ
ที่ไดจาก Transducer มาผานกระบวนการของ FFT เพื่อให
งายตอการตีความซึ่งจะทำใหคุณไดทราบถึงสาเหตุของปญหา
ที่แทจริงและคำแนะนำในการแกไข

รูปแสดงตัวอยางที่ไดจากวัด Vibration



ทุกๆ ชิ้นสวนของอุปกรณในระบบปรับอากาศท่ีมีการเคล่ือนที่ ลวนแลวแตมี
สัญญาณการส่ันสะเทือนในตัวเอง ซึ่งทุกครั้งท่ีสัญญาณเหลานี้มีการเปลี่ยนแปลง
อาจเปนสาเหตุทำใหเกิดปญหาตางๆ ได เชน การสึกหรอของลูกปน ความ
ไมสมดุลของแกนมอเตอร และการเส่ือมถอยในโรเตอรของสกรู คอมเพรสเซอร  
การตรวจสอบและการวินิจฉัยปญหาไมเพียงแตจะชวยสรางความเชื่อมั่นใน
การตรวจหาสาเหตุเริ่มตนที่อาจจะสงผลใหมีความเสียหายเกิดขึ้น แตยังมี
ความแมนยำของประเภทและขนาดของความรุนแรงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได การ
วิเคราะหการสั่นสะเทือนสามารถชี้ถึงปญหาระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
ดีเยี่ยม

ทำไมตองวิเคราะหการสั่นสะเทือน



นอกจาก VIBRATION ANALYSIS PROGRAM 
จะชวยใหคุณสามารถหลีกเลี่ยงคาใชจายจำนวน
มากที่เกิดจากการซอม หรือแกไขปญหาฉุกเฉิน
ของระบบหรืออุปกรณไดแลว ยังชวยลดอัตรา 
Downtime (การชำรุด) ของระบบ ซึ่งเมื่อประกอบ
กับบริการดานอื่นๆ ของ Trane Care เชน การ
วิเคราะหน้ำมันและการเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง 
จะย ิ ่งทำให การด ูแลร ักษาระบบและอ ุปกรณ
ประสบผลสำเร็จสูงสุดบรรลุเปาหมายการทำงาน
และการประหยัดพลังงานของคุณ

โปรแกรมการวิเคราะหการสั่นสะเทือนเปน
ขั้นตอนพื้นฐานของการดูแลรักษาระบบและ
อุปกรณที ่จำเปนตองทำอยางสม่ำเสมอ
ทุก 5 ป เพื่อดูแนวโนมของอัตราการสึกหรอ
ของอุปกรณที ่อาจจะเกิดขึ ้นซึ ่งถาเรารู 
ลวงหนากอนที่จะเกิดความเสียหาย จะลด
ภาระคาใชจายจากการซอมแซมไดอยาง
มหาศาล

แสดงข้ันตอนการตรวจวัดการสั่นสะเทือนทั้ง 3 แนวแกน



ทำไมคุณตองวิเคราะหการส่ันสะเทือนกับ Trane Care
เพราะ Trane เปนผูผลิตชิลเลอรที่มีความ
เชี่ยวชาญในอุปกรณทุกสวนของเครื่องจักร
ของเราอยางแทจริง ผลวิเคราะหจากผู
เชี่ยวชาญของเราสามารถบอกถึงสาเหตุของ
ปญหาไดอยางถูกตองและแมนยำกวาใคร 

เมื่อนำผลจากการวิเคราะหน้ำมันที่เผยใหเห็นถึง
ความสึกหรอของลูกปนและมอเตอรรวมไปถึงประเภท
และชนิดของสวนประกอบโลหะที่ปนเปอนในน้ำมัน
มารวมกับกระบวนการวิเคราะหการสั ่นสะเทือน 
จะทำใหเราทราบถึงตำแหนงของการสึกหรอของ
อุปกรณไดเปนอยางดีโดยการพิจารณาคาแรงสั่น
สะเทือนที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรนั้น ตามมาตรฐาน
ที่ถูกนำมาอางอิงในการกำหนดความรุนแรงของ
ปญหา คือ มาตรฐานสากล ISO 10816 

เนื่องจากผลลัพธที่ไดจากโปรแกรมการวิเคราะหการ
สั่นสะเทือนนี้สามารถตรวจสอบสาเหตุและตัวแปรของ
ปญหาไดอยางลึกซึ้ง โดยการวิเคราะหกราฟของ
ผลจากการสเปคตรัมวิเคราะหอุปกรณภายในที ่
แสดงผลไดอยางชัดเจน เราจึงพรอมท่ีจะนำเสนอ
แนวทางการดำเนินการเพื่อแกไขและปองกันปญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

แสดงคามาตรฐานของการส่ันที่เปนสัญญาณเตือนในแตละระดับความรุนแรง



Trane optimizes the performance of homes and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, 
comfortable 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

 




