
 
 
 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามท่ี 3, เขตบางคอแหลม                                                                          sathit@hungsenghuat.com            
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                                                 www.hungsenghuat.com               

1 

 
รายงานผลการวิเคราะหสภาพเคร่ืองจักรดวยการวิเคราะหภาพถายรังสีความรอน 

 บริษัท เอ็ม บี เค เซนเตอร จํากัด (มหาชน) 
 

นําเสนอตอ  
สํานักงานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 
เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2551 

 

                    
 

ตรวจวัดและวิเคราะหภาพถายรังสีความรอนและจัดทํารายงานโดย 
นายสาธิต ตุลยาภรณโชติ ประสานงานฝายขาย บจ. ฮัง่เส็งฮวดวิศวภณัฑ 

 
โครงการนี้เปนความรวมมือระหวางสํานกังานทะเบียนเคร่ืองจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 และ  บริษัท ฮั่งเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด (SKF Certified Maintenance Partner)   



 
 
 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามท่ี 3, เขตบางคอแหลม                                                                          sathit@hungsenghuat.com            
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                                                 www.hungsenghuat.com               

2 

 
สารบัญ 

                         หนา 
 
1)  บทนํา                  3   

2)  ประโยชนของการตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรดวยการวิเคราะหภาพถายรังสีความรอน    4 

3)  แนวคิดพืน้ฐานของการถายและวิเคราะหภาพรังสีความรอน                                                                    5 - 6                      

4)  ความเปนมาของบริษัทฯ ท่ีเขารวมโครงการ                                                                                                      7  

4)  ประวัติของเคร่ืองจักรท่ีทําการตรวจสอบสภาพ                                                                                              7                       

5) ขอบขายและเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสภาพและวิเคราะห                                                                              7      

6)   สรุปผลการวิเคราะห                                                                                                                     8 - 18                

        

                                                   
 
 
 



 
 
 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามท่ี 3, เขตบางคอแหลม                                                                          sathit@hungsenghuat.com            
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                                                 www.hungsenghuat.com               

3 

บทนํา 
 

โครงการการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรดวยการถายภาพรังสีความรอนน้ี เปนโครงการความรวมมือระหวาง สํานักงานทะเบียน
เครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด ในฐานะที่เปนผูจัดหากลองถายภาพรังสีความรอนใหแก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2551 

  
       จุดประสงคหลักของโครงการนี้ ไดแก 

• แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประโยชนของการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรดวยกลองถายภาพรังสีความรอนอยาง
สม่ําเสมอ ทั้งในระดับจุลภาค (บุคคล) ระดับองคกร (โรงงานแตละแหง) และระดับมหภาค (กลุมอุตสาหกรรมจนถึง
ระดับประเทศ) 

• แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและการประยุกตใชของกลองถายภาพรังสีความรอน เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักรดวยวิธีอื่น ๆ เชน การตรวจวัดความสั่นสะเทือน (ซึ่งถือเปนการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรระดับสูง)  หรือ
ระดับพ้ืนฐาน (ตรวจสอบดวยประสาทสัมผัส) 

• แสดงใหเหน็ถึงประโยชนของการประยุกตใช สหวิทยาการในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ไมวาจะเปนขณะที่เครื่องจักร
กําลังทํางานอยู (ตรวจสอบความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิ) หรือในขณะที่เครื่องจักรหยุดทํางานแลว (วิเคราะหความเสียหาย
วัสดุ) รวมถึงการบริหารจัดการปจจัยตาง ๆ กอนที่จะเริ่มเดินเครื่องจักรดวย เชน การติดต้ังตลับลูกปนและสายพานอยาง
ถูกตอง  การวางแนวเพลาที่ถูกตอง การใชสารหลอล่ืนที่ถูกตอง เปนตน 

• เพ่ือถายถอดเทคนิควิทยา และความรูแขนงตาง ๆ ตามขางตนน้ี ใหโรงงานอุตสาหกรรมนําไปประยุกตใช เพ่ือเปนประโยชน
แพรขยายในอนาคต 
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ประโยชนของการตรวจสอบสภาพเคร่ืองจักรดวยการวิเคราะหภาพถายรังสีความรอนอยางสมํ่าเสมอ 
 

1. การตรวจสอบสภาพอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหโรงงานสามารถคนหาและระบุปญหาของเครื่องจักรตาง ๆ ต้ังแตปญหานั้น ๆ อยู
ในระดับไมรุนแรง การระบุปญหาไดต้ังแตขั้นตนน้ีจะชวยลดตนทุนในการบํารุงรักษา และยังอํานวยใหโรงงานสามารถควบคุม
สถานการณการซอมบํารุง ดวยความ สามารถเตรียมตัวซอมบํารุงไดลวงหนาในระยะเวลาที่เหมาะสม 

2. การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรภายหลังการซอมบํารุง เมื่อผนวกกับการวิเคราะหความเสียหายอะไหล จะทําใหโรงงานสามารถ
วัดประสิทธิภาพและคุณภาพของการซอมและอะไหลตาง ๆ ของเครื่องจักรที่ถูกเปลี่ยนไปได ซึ่งเปนขอมูลยอนกลับที่สําคัญยิ่ง 
และสามารถคนหาโอกาสอื่น ๆ ในสามารถพัฒนาการซอมบํารุงได 

3. การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ จะทําใหโรงงานสามารถระบุสภาพเครื่องจักรในรายละเอียดไดดังตอไปน้ี 

• สภาพโดยรวมของเครื่องจักร และจุดหรือตําแหนงที่จะสามารถปรับปรงุประสิทธิภาพการทํางานได 

• เพ่ิมระยะเวลาเฉล่ียระหวางการซอม ( Mean Time Between Failure – MTBF) 
• สภาพโดยจําเพาะเจาะจงสําหรับเครื่องจักรที่สําคัญตอการผลิต 

• สามารถพยากรณไดอยางแมนยําถึงระยะเวลาการทํางานของเครื่องจักรกอนที่จะตองซอมบํารุงตามเวลา 

• ลดคาใชจายในการซอมบํารุงโดยรวมลง ทั้งที่เกิดจากการซอมบํารุงตามระยะเวลา และการซอมบํารุงโดยปราศจากการ
วางแผน 

• สามารถกําหนดขอบเขตการซอมบํารุงลวงหนา โดยลดระยะเวลาเฉลี่ย กอนที่จะถึงการซอม (lower Mean 
Time To Repair – MTTR) 

4. การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยางตอเน่ือง สามารถปองกันและขจัดอุบัติเหตุตอบุคคล และอุบัติภัยแกองคกร ที่อาจจะเกิดขึ้น
ไดหากเครื่องจักรทํางานจนกระท่ังเกิดความเสียหายอยางสิ้นเชิง 

5. การเก็บขอมูลบนฐานขอมูลเดียวกันจะชวยใหเห็นสภาพโดยรวมของเครื่องจักรทั้งโรงงาน ซึ่งจําเปนตอการตัดสินใจในระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหาร 

6. สามารถชวยลดการนําเขาของอะไหลบางช้ิน เชน ตลับลูกปน ซึ่งเปนอะไหลที่ประเทศไทยไมสามารถผลิตเองได และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชอะไหลทุกรายการ 

7. ดวยขอมูลสภาพเครื่องจักรจากการตรวจสอบ ผูบริหารสามารถเริ่มตนแผนบริการความสมดุลระหวาง ทรัพยสินของบริษัทฯ 
(asset optimization) และ  ความไววางใจไดของเครื่องจักร (reliability & maintenance) 



 
 
 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามท่ี 3, เขตบางคอแหลม                                                                          sathit@hungsenghuat.com            
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                                                 www.hungsenghuat.com               

5 

 
แนวคิดพ้ืนฐานของการถายและวิเคราะหภาพถายรังสีความรอน 

 
สรุปอยางยอจากการสัมมนา Infrared thermography ระดับที่ I โดย Infrared Institute 

 
-      มากกวารอยละ 80 ของการถายภาพรังสีความรอนเปนงานเชิงคุณภาพ (qualitative thermography) คือเนนการ

วิเคราะหหาความผิดปกติของการแผรังสีความรอน (thermal anomalies) ของวัสดุที่ผิดปกติจากจากแบบแผนมาตรฐานท่ี
ควรจะเปน  โดยไมเนนการดูอุณหภูมิที่เปนตัวเลข 

 
-    ประมาณรอยละ 20 ของการถายภาพรังสีความรอนเปนงานเชิงปริมาณ(quantitative thermography)  คือดูความ

ผิดปกติของรูปแบบการแผรังสีความรอนควบคูไปกับการดูอุณหภูมิ ซึ่งการวิเคราะหภาพรังสีความรอนในลักษณะน้ี มักจะกระทําเมื่อผู
วิเคราะหพบความผิดปกติในเชิงคุณภาพกอนเทาน้ัน  

 
-     สาเหตุที่เปนเชนน้ีเพราะวา งานถายภาพรังสีความรอนสวนใหญเปนงานที่การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กนอยไมสงผลตอการ

วิเคราะห ไมวาจะเปนงานไฟฟา งานเครื่องจักรกล งานอาคาร หรืองานกระบวนการผลิตก็ตาม  งานที่ผูวิเคราะหจําเปนจะตองใหความ
สนใจตอการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิแมแตเพียงเล็กนอยคืองานวิเคราะหทางดานการแพทย 

 
-     เหตุผลอีกประการหน่ึงของการถายภาพรังสีความรอนเชิงปริมาณ และเปนสิ่งสําคัญที่ผูถายภาพและวิเคราะหจําเปนจะตองตระหนัก

ตลอดเวลาไดแก  อุณหภูมิใด ๆ ที่เห็นผานกลองถายภาพรังสีความรอนน้ัน เปนอุณหภูมิพ้ืนผิวภายนอกเสมือนจริง (apparent 
surface temperature) เทาน้ัน ไมใชอุณหภูมิพ้ืนผิวจริง (actual surface temperature) ของวัสดุที่ถาย 

 
-  เพราะฉะน้ัน ประเด็นหลัก ๆ ที่ผูวิเคราะหสนใจไดแก ภาพความรูปแบบความรอน (overall thermal pattern) ของวัตถุ
ที่ถายทั้งหมด และความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดขึ้น (thermal anomalies)  
 
-  ดังน้ัน ผูถายและวิเคราะหภาพรังสีความรอนจําเปนจะตองมีความเขาใจข้ันพ้ืนฐานของแนวคิดตอไปน้ี 
 
- วัตถุที่ถูกถาย วามันทํางานอยางไร? ถูกผลิตขึ้นอยางไร? รูปแบบความรอนปกติเปนอยางไร? และปจจัยรอบขางทุกประการท่ีอาจทํา
ใหเกิดความผิดปกติจากรูปแบบมาตรฐาน 
- เครื่องมือวัดอุณหภูมิประเภทตาง ๆ รวมถึงขอดีและขอจํากัดของมัน ไมวาจะเปนเทอรโมมิเตอรแบบสัมผัส เครื่องมือวัดอุณหภูมิดวย
การยิงเลเซอรเปนจุด  กลองถายภาพรังสีความรอนแบบไมสามารถวัดอุณหภูมิได (thermal imager) และกลองถายภาพรังสี
ความรอนแบบสามารถวัดอุณหภูมิได (thermal imaging radiometer) 
-  คุณสมบัติตาง ๆ และความสามารถในการเลือกใชรูปแบบ (mode) ของกลองถายภาพรังสีความรอนที่ใชอยูวา มันเหมาะสมกับ
งานที่ตองการใชมากนอยเพียงไร 
-  จุดประสงคของการถายภาพรังสีความรอนเฉพาะงาน คือผูถายและวิเคราะหตองการท่ีจะคนหาความผิดปกติประเภทใดของวัตถุใด  
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-  ประเภทของการถายภาพรังสีความรอน ทั้งแบบปกติ (passive) และอปกติ (active) 
-  พฤติกรรมของวัสดุ (material behavior) พลังงานความรอน (thermal energy) กระบวนการสงถายความรอน    
(heat), อุณหภูมิและหนวยวัดของมัน 
 
-  แนวคิดยอย ๆ ของการถายภาพความรอนเชิงคุณภาพ ไดแก  
-  ความคมชัดของภาพเมื่อมองดวยสายตา (optical focus) 
-  ความคมชัดและการเนนความแตกตางของพลังงานความรอน (thermal focus) ซึ่งมีปจจัยยอย ๆ อีกหลายประการ ไดแก การ
เลือกจานสี (color palette) ที่เหมาะสม การเลือกระยะและสวนประกอบภาพ (perspective & composition) ที่
ถูกตอง, ความสามารถของกลองถายภาพความรอน, ความละเอียดในการวัดพลังงานความรอน (spatial resolution) การปรบั
ระยะของอุณหภูมิที่ผูวิเคราะหใหความสนใจ (range & span & level adjustment) เปนตน 
 
- การถายเทความรอน (heat transfer) ไดแก การนําความรอน (conduction) การพาความรอน (convection) 
และการแผรังสีความรอน (radiation) 
 
- Radiosity ของพลังงานความรอนไดแก การดูดซับ (absorption) การสะทอน (reflection) การสงถาย 
(transmission) การปลดปลอย (emissivity)  
 
-  ความละเอียดของการจับพลังงานความรอน (thermal resolution) พ้ืนที่ที่กลองสามารถครอบคลุมทั้งหมด (field of 
view) พ้ืนที่ที่เล็กที่สุดที่กลองสามารถเห็นได (instantaneous filed of view) และพื้นที่ที่เล็กที่สุดที่สามารถวัด
อุณหภูมิได (measurement field of view) ระยะใกลที่สุดระหวางกลองและวัตถุที่กลองจะสามารถถายได 
(minimum focus distance) 
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ความเปนมาของบริษัทท่ีเขารวมโครงการ 

จาก www.mbk-center.com ณ วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2551 
 

     บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ปจจุบัน ธุรกิจหลักของบริษัทหลักและบริษัทฯ ยอยสามารถแบง
ออกเปน ธุรกิจศูนยการคา ธุรกิจโรงแรม (โรงแรมปทุมวันปรินซเซส โรงแรมรอยัลปริ้นซเซสระนอง โรงแรมเชอราตันกระบี่บีช รีสอรท 
และธารธาราเฮลทสปา )ธุรกิจสนามกอลฟ (ลอคปาลมแอนดคลับ) และธุรกิจผลิตและจําหนายขาวสาร (ปทุมไรซมิลลแอนดแกรนารี่) 

 
ประวัติคร่ืองจักรท่ีทําการตรวจสอบสภาพ  (เทาท่ีผูประกอบการอนุญาตใหเปดเผย) 

 
  เครื่องจักรที่ทําการตรวจสอบสภาพเปน transfer pump จํานวน 4 ตัว และปมดับเพลิง (fire pump) จํานวน 3 ตัว ลูกคา
รายน้ีไมเคยมีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรมากอน สาเหตุที่ลูกคาตองการตรวจสอบคือ ตองการทราบสภาพของเครื่องจักร และริเริ่ม
โครงการการซอมบํารุงเชิงพยากรณ (baseline predictive maintenance) โดยใชการวัดความสั่นสะเทือนเปนปจจัย
ช้ีนํา (ซึ่งจะละไวไมไดกลาวถึงในรายงานน้ี) และใชการถายภาพรังสีความรอนเพ่ือสนับสนุน  ทั้งน้ี ขอดีของการถายภาพรังสีความรอน
เมื่อเปรียบเทียบกับการวิเคราะหความสั่นสะเทือนไดแก การที่สามารถตรวจสอบและบอกผลไดอยางทันทีหากมีความผิดปกติทางดาน
อุณหภูมิใด ของเครื่องจักร 

ขอบขายและเคร่ืองมือท่ีใชในการตรวจสภาพและวิเคราะห 
 

 จุดประสงคของรายงานนี้ไดแก  การระบุสภาพเครื่องจักรจํานวน 7 ชุด ที่กําลังทํางานอยูของบริษัท เอ็มบีเคเซนเตอร จํากัด 
(มหาชน) 
              บริษัทฯ ไดทําการตรวจวัด ณ วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ประกอบดวยปมนํ้า (transfer pump) จํานวน 4 
ตัว และปมนํ้าดับเพลิง (fire pump) จํานวน 3 ตัว 
     เครื่องมือที่ใชเปนเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักรของสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตาม
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 

• กลองถายภาพรังสีความรอน  Fluke รุน TI55  
• โปรแกรมวิเคราะหภาพถายรังสีความรอน Smartview รุน 1.9 
• เครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือนและอุณหภูมิพ้ืนผิวแบบสัมผัส SKF Machine Condition Detector 

(MCD) 
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สรุปผลการวิเคราะห 

   
 IRmbk20080617_16571MT.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 11:31:49 AM 
 มอเตอร Fire Pump # 2: ปกติ 
  

   
 IRmbk20080617_16572M.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 11:32:20 AM 
 มอเตอร fire pump # 2 ปกติ
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 IRmbk20080617_16573P.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 11:32:53 AM 

 สวนปมของ FP 3 โดยทั่วไปปกติ 
 actual surface tempt pump 33, E = 0.91 
  ผลการวิเคราะหความสั่นสะเทือนระบุวาควรเติมสารหลอล่ืนเพ่ิมสําหรับตลับลูกปน อุณหภูมิของตลับลูกปนดานขับของปมสูงกวาดาน
ตามเล็กนอย  แตถือวายังปกติ ไมจําเปนตองหยุดเครื่อง 

   
 IRmbk20080617_16574MT.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 11:40:28 AM 

 ปมดับเพลิง  # 3: ภาพรวมเครื่องจักรและเนนเฉพาะมอเตอร สภาพปกติ 
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 1 
   

    
 IRmbk20080617_16575M.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 11:41:06 AM 

 ปมดับเพลิง # 3: มอเตอร 
 ผลการวิเคราะหความสั่นสะเทือนแสดงใหเห็นถึงปญหาโรเตอรบารหลวมเล็กนอย light rotor bar pass frequency 
 อุณหภูมิพ้ืนผิวมอเตอร = 31 องศาเซลเซียส 
 สรุปผลการวิเคราะห : ปกติ 

   
 IRmbk20080617_16576P.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 11:41:52 AM 

 ปมดับเพลิง # 3: สวนของปม ปกติ 
 รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนระบุวามีปญหาพิกัดงานสวม ระหวางวงแหวนในของตลับลูกปนกับเพลา 
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 IRmbk20080617_16577P.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 11:42:58 AM 

  ปมดับเพลิง # 3: สวนของปม ปกติ 
 รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนระบุวามีปญหาพิกัดงานสวม ระหวางวงแหวนในของตลับลูกปนกับเพลา 
   

   
 IRmbk20080617_16578MT90degree far.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 1:55:33 PM 

   ปมดับเพลิง # 4: รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวามีความเสียหายของตลับลูกปนดานขับของปมในระดับที่ 2 พรอมกับ
ปญหา cavitation ดวย 

 Markers 
 Label Temperature Emissivity Background 
 Center Point 31.3 °C 0.99 32.0 °C 
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 IRmbk20080617_16579MT45degree.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 1:56:16 PM 

   ปมดับเพลิง # 4: รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวามีความเสียหายของตลับลูกปนดานขับของปมในระดับที่ 2 พรอมกับ
ปญหา cavitation ดวยแต มอเตอรปกติ 

 Markers 
 Label Temperature Emissivity Background 
 Center Point 34.5 °C 0.99 32.0 °C 
   

    
 IRmbk20080617_16580M.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 1:57:09 PM 

   ปมดับเพลิง # 4: รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวามีความเสียหายของตลับลูกปนดานขับของปมในระดับที่ 2 พรอมกับ
ปญหา cavitation ดวยแต มอเตอรปกติ 
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 Markers 
 Label Temperature Emissivity Background 
 Center Point 36.8 °C 0.99 32.0 °C 

    
 IRmbk20080617_16581P.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 1:57:46 PM 

   ปมดับเพลิง # 4: รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวามีความเสียหายของตลับลูกปนดานขับของปมในระดับที่ 2 พรอมกับ
ปญหา cavitation ดวย    ณ วันที่ถายภาพรังสีความรอน อุณหภูมิของตลับลูกปนปมดานตามสูงกวาดานขับถึง 6 องศา ซึ่งถือวา
ผิดปกติ  

 Markers 
 Label Temperature Emissivity Background 
 Hot Cursor 41.6 °C 0.99 32.0 °C 
   

    
 IRmbk20080617_16582P.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 1:58:24 PM 
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 IRmbk20080617_16583MT.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 2:19:19 PM 

 transfer pump # P1 (ภาพรวมเครื่องจักร) 

 ปญหาหลัก: การเยื้องแนว 
 คําแนะนํา:  ตรวจสอบสภาพคัปปล้ิงและวางแนวเพลาใหมพรอมกับตรวจปญหา soft foot กอนการวางแนวเพลา  
 เราสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาอุณหภูมิตลับลูกปนของปมดานขับ สูงกวาดานตามประมาณ 3 องศา 
 เราไมสามารถวัดอุณหภูมิของคัปปล้ิงไดโดยตรงเนื่องจากติดการด 

    
 IRmbk20080617_16584M.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 2:19:57 PM 
 มอเตอรขับปมนํ้าเบอร 1: สภาพปกติ 

              Label    Temperature       Emissivity    Background 
 Center Point 46.6 °C 0.96 32.0 °C 
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 IRmbk20080617_16585P.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 2:20:38 PM 
  

   
 IRmbk20080617_16586P.is2 Visible Light Image 
ปมนํ้า P1: สวนของปม 
 ปญหาหลัก: การเยื้องแนว 
 คําแนะนํา:  ตรวจสอบสภาพคัปปล้ิงและวางแนวเพลาใหมพรอมกับตรวจปญหา soft foot กอนการวางแนวเพลา  
 เราสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาอุณหภูมิตลับลูกปนของปมดานขับ สูงกวาดานตามประมาณ 3 องศา 
 เราไมสามารถวัดอุณหภูมิของคัปปล้ิงไดโดยตรงเนื่องจากติดการด 
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 IR20080617_16587M.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 2:43:22 PM 

  ปมนํ้า # 3: มอเตอร ปกติ 

    
 IR20080617_16588P.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 2:44:54 PM 

   ปมนํ้า # 3 สวนของปม: เห็นไดชัดเจนวา ตลับลูกปนดานตามอุณหภูมิสูงกวาดานขับมาก (ประมาณ 5 องศา) ซึ่งรายงานวิเคราะห
ความสั่นสะเทือนไมไดแสดงใหเห็นตรงน้ี คาดวาเปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะหความสั่นสะเทือนและกอนถายภาพรังสี
ความรอน นาจะเปนปญหาการขาดสารหลอล่ืน 

 รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวามีปญหาการเยื้องแนวและการหลวมคลอนเล็กนอยระหวางมอเตอรและปม 
   



 
 
 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามท่ี 3, เขตบางคอแหลม                                                                          sathit@hungsenghuat.com            
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                                                 www.hungsenghuat.com               

17 

   

    
 IR20080617_16589PDE_brg.is2 Visible Light Image 
 6/17/2008 2:45:58 PM 

 transfer pump # P3 : DE bearing : normal 
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     ปมนํ้า # 3 สวนของปม: เห็นไดชัดเจนวา ตลับลูกปนดานตามอุณหภูมิสูงกวาดานขับมาก (ประมาณ 5 องศา) ซึ่งรายงานวิเคราะห
ความสั่นสะเทือนไมไดแสดงใหเห็นตรงน้ี คาดวาเปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการวิเคราะหความสั่นสะเทือนและกอนถายภาพรังสี
ความรอน นาจะเปนปญหาการขาดสารหลอล่ืน 

 รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวามีปญหาการเยื้องแนวและการหลวมคลอนเล็กนอยระหวางมอเตอรและปม 
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  ปมนํ้า # 3: มอเตอร รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวาปกติ 
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  ปมนํ้า # 4: ปม 

 ตลับลูกปนของปมดานตาม: ปกติ 
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   ปมนํ้า # 4: ปม 

 ตลับลูกปนของปมดานขับ:รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวาปกติ 

 อุณหภูมิของตลับลูกปนดานขับสูงกวาดานตามประมาณ 10 องศา (ประมาณ 50 c ที่เสื้อ และประมาณ 70 c ที่ตลับลูกปน) 
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ปมนํ้า # P5: มอเตอร: ปกติ 
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 ปมนํ้า # P6: ปกติ 
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 ปมนํ้า # P7: มอเตอรปกติแตปมมีปญหา ตลับลูกปนดานตามอุณหภูมิสูงกวาดานขับประมาณ 7 องศา แต ณ วันที่วัดความความ
สั่นสะเทือน รายงานแจงวาปกติ 
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  ปมนํ้า # P8: pump 
 รายงานวิเคราะหความสั่นสะเทือนแจงวาปกติ แตรายงานอุณหภูมิแจงวาอุณหภูมิตลับลูกปนดานตามสูงกวาดานขับ 2 องศา คาดวาเปน
ปญหาขาดการหลอล่ืน 
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 ปมนํ้า # P8 ภาพรวมเครื่องจักรเนนมอเตอร: ปกติ 


