
ฮั่งเส็งฮวด

กิตติกรรมประกาศ

• ขอ้มูลทั้งหมดในการนาํเสนอชุดนี้ บริษทั ฮัง่เส็งฮวดวศิวภณัฑ ์

จาํกดั ในฐานะตวัแทนจาํหน่ายแต่งตั้ง ไดร้ับการถ่ายทอดจาก 

บริษทั เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จาํกดั แผนก Reliability 
Systems บริษทัฯ จึงใคร่ขอบพระคุณ บริษทั เอส เค เอฟ 

(ประเทศไทย) จาํกดั  ไว ้ณ ที่นี้

• หากมีความผดิพลาดบกพร่องประการใด บริษทัฯ ในฐานะผู ้

เรียบเรียง ขอนอ้มรับความผดิพลาดไวทุ้กประการ และขออภยั

มา ณ ที่นี้



ฮั่งเส็งฮวด

การวดัและวเิคราะห์ข้อมูล Overall  Vibration 

ทีไ่ด้จากเครื่องมือขั้นพืน้ฐาน (hand held instrument)
สาํหรับเครื่องจกัรขบัตรง (directly coupled machine) 

ข้อควรระวงั: การวดัในหมวด velocity จะ
สามารถรับข้อมูลระหว่าง 600 – 60000 รอบต่อ
นาทเีท่านั้น



ฮั่งเส็งฮวด

หลกัการวดัพืน้ฐานสําคญั 3 ประการ (1)

แรงกด จะต้องสมํา่เสมอในการวดัทุกครั้ง   ประมาณ 1 กโิลกรัม

(ถ้ามสีายอ่อนพร้อมหัวแม่เหลก็ แนะนําให้ใช้สายอ่อนพร้อมหัวแม่เหลก็ทุกครั้ง)
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ระดบัการตอบรับของการตดิตั้งหัววดัแบบต่าง ๆ

ได้จนถงึ 10,000 รอบต่อนาที

ได้จนถงึ 390 K รอบต่อนาที

ได้จนถึง 1.6 ล้านรอบ/นาที

ได้จนถึง 1.3 ล้านรอบต่อนาที

(Sensor response)
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หลกัการวดัพืน้ฐานสําคญั 3 ประการ (2)

ตาํแหน่งการวดั จะต้องเป็นตาํแหน่งเดมิทุกครั้ง

(แนะนาํใหต้ิด sticker  ที่เครื่องจกัร เพื่อระบุตาํแหน่งการวดั)
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หลกัการวดัพืน้ฐานสําคญั 3 ประการ (3)

เครื่องมอืวดัควรจะต้องตั้งฉาก ทาํมุม 90 องศา กบัจุดทีว่ดัเสมอ
ยกเว้นเมือ่ต้องวดัในแนว horizontal บริเวณ bearing load zone



ฮั่งเส็งฮวด

จุดวดั : วดัให้อยู่ในบริเวณรับแรงของตลบัลูกปืน
(bearing load zone) ให้มากทีสุ่ด

Load 
Zone

A

V

H

ถ้าเป็นเครื่องจักรวางตวัในแนวนอน bearing load zone = ระหว่าง 4 โมงเยน็ถึง 2 ทุ่ม

ถ้าเป็นเครื่องจักรวางตวัในแนวตั้ง bearing load zone  = 360 องศา จะวางหัววดัตรงไหนกไ็ด้ 



ฮั่งเส็งฮวด

แกนการเกบ็ข้อมูล (measurement plane) 
สําหรับเครื่องจักรทีว่างตัวในแนวนอน

ข้อควรระวงั : ไม่ควรวดับนการ์ดหรือโครงสร้างเครื่องจกัร ควรวดับนตวัเครื่องจกัร

โดยตรง



ฮั่งเส็งฮวด

แกนการเกบ็ข้อมูล (measurement plane) สําหรับ
เครื่องจักรทีว่างตัวในแนวนอน



ฮั่งเส็งฮวด

แกนการเกบ็ข้อมูล (measurement plane) สําหรับ
เครื่องจักรทีว่างตัวในแนวนอน

แนวดา้นขา้ง – horizontal (H) – แนวที่ขนานไปกบัเพลา – เป็นแนวที่สาํคญัที่สุด 



ฮั่งเส็งฮวด

แกนการเกบ็ข้อมูล (measurement plane) สําหรับ
เครื่องจักรทีว่างตัวในแนวนอน

แนวดิง่ vertical (V)
- แนวตั้งฉากกบัแกนเพลา
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แกนการเกบ็ข้อมูล (measurement plane) สําหรับ
เครื่องจักรทีว่างตัวในแนวนอน

แนวแกน (axial)   -  แนวเดยีวกบัเพลา
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ตาํแหน่งการวดัใน bearing load zone  สําหรับ
เครื่องจักรวางตัวในแนวนอน

horizontal

vertical

axial
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แกนการเกบ็ข้อมูล (measurement plane) สําหรับ
เครื่องจักรทีว่างตัวในแนวดิง่

แนวรัศม ี1  – Radial 1  (R1) – แนวทีข่นานไปกบัเพลา   

แนวรัศม ี2 – Radial 2  (R2)  –   ต้องห่างจาก R1 อย่างน้อย 90 องศา และไม่เกนิ 180 องศา

R1 + R2  ต้องวดัอย่างน้อย 1 จุด  แต่ถ้าจะให้ด ีวดัให้ครบ 2 จุด

แนวแกน (axial) – แนวเดยีวกบัเพลา
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เกบ็ข้อมูลอย่างไรใน 1 ชุดเครื่องจักร
(machine train)?

เกบ็ข้อมูลให้ครบทั้งชุดเครื่องจักรคอืตั้งแต่ต้นกาํลงั (driver) จนถงึปลายกาํลงั (driven)
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การวางตาํแหน่งหวัวดัของ motor ไฟฟ้า ดา้นทา้ย (NDE)

• Horizontal ใหว้ดับนครีบ motor (fin) บริเวณ bearing load zone หรือ
ขา motor

• ไม่ควรวดับนการ์ด
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• Vertical วดัที่ตาํแหน่ง 12 น. หรือที่ขากไ็ด้

การวางตาํแหน่งหวัวดัของ motor ไฟฟ้า ดา้นทา้ย (NDE)
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• Axial ส่วนใหญ่จะตอ้งวดัที่ขา

การวางตาํแหน่งหวัวดัของ motor ไฟฟ้า ดา้นทา้ย (NDE)
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การวางตาํแหน่งหวัวดัของ motor ไฟฟ้าดา้นหนา้ (DE)

• horizontal ใหว้ดับนฝาใน load zone  หรือเขา้ใกล้ bearing มากที่สุด

ไม่ควรวดับนครีบ
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• Vertical ใหว้างหวัวดับนฝาหรือขา

• หรือเขา้ใกล้ bearing มากที่สุด

การวางตาํแหน่งหวัวดัของ motor ไฟฟ้าดา้นหนา้ (DE)
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• Axial ส่วนใหญ่จะวดัที่ฝาหรือขา

• หรือเขา้ใกล้ bearing มากที่สุด

การวางตาํแหน่งหวัวดัของ motor ไฟฟ้าดา้นหนา้ (DE)
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การเรียกตาํแหน่งต่าง ๆ ของเครื่องจักร

ต้องเรียงลาํดบัการวดั ตามจุดทีก่าํหนด เรียงกนัไว้อย่างเข้มงวด (มผีลต่อการวเิคราะห์)
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ในกรณเีครื่องจกัรตวัเลก็มาก (จุดวดั 2 ด้านห่างกนัตํา่กว่า 6 นิว้) 

ให้วดัจุดเดยีว  วางหัววดั ที่กลางครื่องจกัรเลย
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การจดัทาํข้อมูลและ/ หรือรายงาน (1)
ต้องมรีูปเครื่องจักรมุมกว้าง เห็นพร้อมฐานเครื่องจักรอย่างตํา่ 1 รูปเพือ่ประกอบการวเิคราะห์
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การจัดทาํข้อมูลและ/ หรือรายงาน (2)

ข้อมูลทีไ่ด้มาทั้งหมด ทั้ง 3 แกน และ gE 1 แกน จะต้องนํามา plot trend เพือ่ดูสุขภาพเครื่องจักร
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1-ม.ค. 2-ม.ค. 3-ม.ค.

Bearing FH 1.7 3.7 2.8

Bearing FV 3.6 5.1 4.1

Bearing PH 2.1 3.7 3.7

Bearing PV 2.9 3.3 2.9
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ฮั่งเส็งฮวด

การวเิคราะห์ข้อมูล (1)

แนวคดิพืน้ฐานในการวเิคราะห์ข้อมูล overall vibration
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การวเิคราะห์ข้อมูล overall vibration (1)

 แนวคดิพืน้ฐานของการวเิคราห์:
1. ตวัเลขสมับูรณ์ ไม่ไดบ้อกสภาพเครื่องจกัร แต่เป็นความสมัพนัธ์ของ

ตวัเลขเหล่านี้ต่างหากที่บอกสภาพเครื่องจกัร

2. เราจะสามารถระบุสภาพเครื่องจกัรไดอ้ยา่งค่อนขา้งชดัเจน  ต่อเมื่อมีการ

เกบ็ขอ้มูลมาทาํแนวโนม้อยา่งต่อเนื่องอยา่งตํ่า 3 ครั้ง

3. ในกรณีที่เครื่องจกัรทาํงาน 24/7  - ระยะเวลาการเกบ็ขอ้มูลแต่ละครั้ง

ควรจะห่างกนัอยา่งตํ่า 30 วนั

4. สาํหรับเครื่องจกัรแนวนอน : ไม่วา่ค่า H เป็นเท่าไหร่ ค่า V จะตอ้งไม่

สูงเกินกวา่ 60% ของ H, และค่า Axial จะตอ้งตํ่ากวา่ค่า V
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เมือ่ได้จดัข้อมูลพร้อมจะวเิคราะห์แล้ว…..

ถ้าไม่มปีระวตัิการวดั ให้เริ่มที่ ISO  และตาราง gE ของ SKF ก่อน….
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ตารางค่า acceleration enveloping ของ SKF
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แนวคดิพืน้ฐานของการวเิคราะห์ความสั่นสะเทอืน

ความสั่นสะเทอืนของเครื่องจกัร   เป็นผลจาก :     แรงทีม่ากระทาํต่อเครื่องจกัร 

                                                                   ความสามารถของเครื่องจักรทีจ่ะรับแรงนั้น ๆ ได้

ความสั่นสะเทือน คือการตอบสนองของเครื่องจักรต่อแรงทีมากระทาํ ไม่ว่าแรงนั้นจะมาจาก

ภายในหรือภายนอก

เราสามารถวดัความสั่นสะเทือน  โดยพิจารณาปัจจัยหลกั ๆ 3 ตัว ได้แก่

Amplitude (how much) – สั่นเท่าไหร่?

Frequency (how many times per minute or per second) – สั่นที่ไหน?

Phase (how it is vibrating) – สั่นอย่างไร?
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ดูทีห่น่วยความเร็ว (velocity) ก่อน…

เพราะ velocity บอกถงึสุขภาพเครื่องจักรโดยรวม

หน่วยได้แก่ mm/sec, RMS

 บอกให้ทราบว่าระดบัความล้าของเครื่องจกัร (respond to machine fatigue)

ใช้บอกถงึระดบัความรุนแรงของปัญหาพืน้ฐานของเครื่องจักร 3 ประการได้แก่  การ

หมุนทีไ่ม่สมดุล  การเยือ้งแนว และ การหลวมคลอน

 ข้อควรระวงั! การวดัในหมวด velocity ของเครื่องมอื overall vibration จะ

สามารถรับข้อมูลระหว่าง 600 – 60000  รอบต่อนาทเีท่านั้น

 ถ้าค่าตํ่ากว่า 2 mm/sec RMS ให้ผ่านทั้งหมด
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ทาํไม “ velocity ตํ่า 2 “ ถึงใหผ้า่นทั้งหมด?

Gear pump ขนาด 15 kw
พดัลมขบัตรงขนาด  350 kw

เครื่องจกัร 2 ชุดนี้ สัน่ตํ่ากวา่ 2 mm/sec, RMS ทั้งสิ้น
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จากนั้น ใหดู้ค่า gE (ค่า bearing)…..

• gE = Acceleration Enveloping

• เป็นลิขสิทธ์เฉพาะของ SKF ดงันั้น จึงมีเฉพาะกบัเครื่องมือ SKF

• ใชต้รวจสภาพตลบัลูกปืนและการหล่อลื่น

• หลกั ๆ ยงัคงตอ้งวดัซํ้ า 3 ครั้ง เพื่อหาค่าที่ควรจะเป็น
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ขอ้ควรระวงัเมื่อวดั gE กบั centrifugal 
machines
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ขอ้ควรระวงัเมื่อวดั gE กบั centrifugal 
machines

• ความหมายของ centrifugal machines ไดแ้ก่ เครื่องจกัรส่งถ่าย

ของเหลว (นํ้า) หรือของไหล (อากาศ) เช่น พดัลม ปั้ม  เครื่องอดัอากาศ

root blower เป็นตน้

• โดยปกติ ค่า gE  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ดา้นใบพดั (NDE) จะสูงอยูแ่ลว้ 

เพราะถกูกระตุน้ดว้ยความถี่ของชิ้นส่วนความถี่สูงต่าง ๆ ในเครื่องจกัรเหล่านี้

• ไม่ไดห้มายความวา่ bearing หรือเครื่องจกัรมีปัญหาเสมอไป

• ค่าจะขึ้นสูงตามรอบการทาํงานของเครื่องจกัร

• วธิีการตรวจสอบไดแ้ก่ ถา้ค่ากระโดดไปมา (fluctuate)  น่าจะหมายความวา่

ปกติ

• ดงันั้น ตอ้งวดัซํ้ า 3 ครั้งเพื่อยนืยนั



ฮั่งเส็งฮวด

ตวัอยา่งของค่า gE ที่กระโดดไป ๆ มา ๆ แต่ไม่

มีปัญหาเครื่องจกัร (1)

เครื่องจักรเป็นเครื่องอดัลมแบบสกรู 

ขบัด้วย motor ผ่าน gear,
ทาํงานที ่5000 รอบต่อนาที
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ตวัอยา่งของค่า gE ที่กระโดดไป ๆ มา ๆ แต่ไม่มีปัญหา

เครื่องจกัร (2)
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ตวัอยา่งของค่า gE ที่กระโดดไป ๆ มา ๆ แต่ไม่มี

ปัญหาเครื่องจกัร (3)

ขอ้ยกเวน้: ถา้มีเสียงดงัดว้ย ใหส้งสยั bearing มีปัญหา
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ถา้เป็นเครื่องจกัรแนวตั้ง….
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• สภาพปกติไดแ้ก่ เครื่องจกัรจะสัน่เหมือนไขควงที่หมุนในแนวตั้ง

• คือสัน่มากที่สุดที่ปลายดา้นบนของเครื่องจกัร และสัน่นอ้ยลงมาเรื่อย ๆ เมื่อถึงปลายดา้นล่าง ซึ่ง

มกัจะมีหนา้แปลนยดึกบัพื้นอยู่

• ค่า R1 และ R2 บางครั้งจะแตกต่างกนัอยา่งมากเป็นปกติ เพราะดา้นหนึ่งจะมีระบบท่อยดึโยงอยู ่

ทาํใหแ้ขง็แรงกวา่

ถา้เป็นเครื่องจกัรแนวตั้ง….
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ในกรณีที่แน่ใจวา่ค่า velocity ที่เห็นผดิปกติ…

ถา้ค่าขึ้นสูงพร้อมกนั 3 แกน ใหน้ึกถึงปัญหาการหมุนที่ไม่สมดุลก่อน

ฐานเครื่องจกัรที่ไม่แขง็แรงพอ จะทาํใหเ้ครื่องจกัรทั้งหมดโยน

ตวั ลกัษณะการสัน่จะเหมือนการหมุนที่ไม่สมดุล
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ในกรณีที่แน่ใจวา่ค่า velocity ที่เห็นผดิปกติ…

ถา้ค่า vertical ขึ้นสูงเด่น ใหน้ึกถึงปัญหาการหลวมคลอนเชิงกลก่อน



ฮั่งเส็งฮวด

ในกรณีที่แน่ใจวา่ค่า velocity ที่เห็นผดิปกติ…

ถา้ค่า axial ขึ้นสูงเด่น ใหน้ึกถึงปัญหาการเยื้องแนวก่อน

หมายเหตุ:  หลายครั้ง เครื่องจกัร centrifugal ที่มีแรงในแนวแกนสูงเป็นปกติ จะสัน่ใน

แนวแกนค่อนขา้งสูงเป็นปกติเช่นเดียวกนั ตอ้งวดัซํ้ า 3 ครั้งเพื่อยนืยนั
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การวเิคราะห์สภาพเครื่องจักรโดยอาศัยเพยีงค่าความสั่นสะเทอืนโดยรวม



ฮั่งเส็งฮวด

การแกไ้ขขั้นพื้นฐาน

• คาํแนะนําขั้นต้นของทุกกรณ ีได้แก่ 

• ไม่ว่าจะสั่นอย่างไร มากเพยีงใด ให้ไล่ขนัน๊อตทุกตวัให้แน่นก่อน

• ปรับและ/หรือเสริมความแขง็แรงของฐานเครื่องจกัร

• แล้ววดัซํ้าอกีครั้งหนึ่งว่าสั่นลดลงหรือไม่

• ทั้งนี ้เป็นเพราะว่า  

ความสั่นสะเทอืนของเครื่องจกัร   เป็นผลจาก :     แรงทีม่ากระทาํต่อเครื่องจกัร 

                                                                   ความสามารถของเครื่องจักรทีจ่ะรับแรงนั้น ๆ ได้
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ในกรณีที่กงัวลค่า gE ที่ขึ้นสูง……

• แนะนาํใหจ้่ายสารหล่อลื่นเพิ่ม และ/หรือ เปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่น (ในกรณีที่ทาํ
ได)้ ก่อน แลว้วดัซํ้ าทนัที

• เราตอ้งการทราบวา่ ถา้มีปัญหาเกิดขึ้นจริง เราสามารถบรรเทาหรือหยดุปัญหา

นั้น ๆ ดว้ยการจ่ายสารหล่อลื่นเพิ่มหรือไม่?
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ในกรณีที่ทาํอยา่งไรค่ากไ็ม่ลดลง หรือเพิ่มขึ้น….
หรือเสียงดงัขึ้น….หรือสัน่เพิ่มมากในระดบัที่

สามารถเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า……
• แนะนาํใหเ้กบ็ขอ้มูลเป็น spectrum เพื่อวเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหา



ฮั่งเส็งฮวด
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