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รายงานผลการวิเคราะหสภาพเครื่องจักรดวยการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

สําหรับ บริษัท ทีดีซี สตีลกรุป จํากัด 
 

นําเสนอตอ  
สํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและ บริษัท ทีดีซี สตีลกรุป จํากัด 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 
 
 

                   
 

ตรวจวัดและวิเคราะหความสั่นสะเทือนโดย 
นายสมพงษ วงศคําเขียว วิศวกรตรวจสอบสภาพเครื่องจักร บจ. ฮั่งเส็งฮวดวิศวภัณฑ 

จัดทํารายงานโดย 
นายสาธติ ตุลยาภรณโชติ ประสานงานฝายขาย บจ. ฮัง่เส็งฮวดวิศวภณัฑ 

 
โครงการนี้เปนความรวมมือ 3 ฝาย ระหวางสํานักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม   บริษัท ฮั่งเส็งฮวด

วิศวภัณฑ จํากัด (SKF Certified Maintenance Partner)  และบริษัท เอสเคเอฟ ประเทศไทย จํากัด   
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บทนํา 

 
        โครงการ การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรนํารองจํานวน 5 แหงนี ้ เปนโครงการความรวมมือระหวาง สํานักงาน

ทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท ฮั่งเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด ในฐานะที่เปนผูจัดหาเครื่องมือ
ตรวจวเิคราะหสภาพเครื่องจกัรระดับสูงใหแกกรมโรงงานอุตสาหกรรมในป พ.ศ. 2549 โดยการสนับสนุนทางเทคนิคจาก 
บริษัท เอสเคเอฟ ประเทศไทย จํากดั 

 
  จุดประสงคหลักของโครงการนี้ ไดแก 

• แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและประโยชนของการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดบัจุลภาค 
(บุคคล) ระดับองคกร (โรงงานแตละแหง) และระดับมหภาค (กลุมอุตสาหกรรมจนถึงระดับประเทศ) 

• แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักรระดับสูง (วดัและวิเคราะหความ
ส่ันสะเทือนเชงิลึก) เมื่อเปรยีบเทียบการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรระดับกลาง (เชน ติดตามแนวโนมอุณหภูมิ) 
หรือระดับพืน้ฐาน (ตรวจสอบดวยประสาทสัมผัส) 

• แสดงใหเห็นถึงประโยชนของการประยกุตใช สหวิทยาการในการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ไมวาจะเปนขณะที่
เครื่องจักรกําลังทํางานอยู (ตรวจสอบความสั่นสะเทือนและอุณหภูม)ิ หรือในขณะที่เครื่องจักรหยุดทํางานแลว 
(วิเคราะหความเสียหายวัสด)ุ รวมถึงการบริหารจัดการปจจัยตาง ๆ กอนที่จะเริ่มเดินเครื่องจักรดวย เชน การตดิตัง้
ตลับลูกปนและสายพานอยางถูกตอง  การวางแนวเพลาที่ถูกตอง การใชสารหลอล่ืนที่ถูกตอง เปนตน 

• เพื่อถายถอดเทคนิควิทยา และความรูแขนงตาง ๆ ตามขางตนนี้ ใหโรงงานอุตสาหกรรมนําไปประยุกตใช เพื่อเปน
ประโยชนแพรขยายในอนาคต 
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ประโยชนของการตรวจสอบสภาพเครื่องจกัรดวยการวัดความสั่นสะเทือนอยางสม่าํเสมอ 

 
1. การตรวจสอบสภาพอยางสม่าํเสมอ จะทําใหโรงงานสามารถคนหาและระบุปญหาของเครื่องจักรตาง ๆ ตั้งแตปญหา

นั้น ๆ อยูในระดับไมรุนแรง การระบุปญหาไดตั้งแตขั้นตนนี้จะชวยลดตนทุนในการบํารุงรักษา และยังอํานวยให
โรงงานสามารถควบคุมสถานการณการซอมบํารุง ดวยความ สามารถเตรียมตัวซอมบํารุงไดลวงหนาในระยะเวลาที่
เหมาะสม 

2. การตรวจสอบสภาพเครื่องจกัรภายหลังการซอมบํารุง เมื่อผนวกกับการวิเคราะหความเสียหายตลับลูกปน จะทาํให
โรงงานสามารถวัดประสิทธิภาพและคุณภาพของการซอมและอะไหลตาง ๆ ของเครื่องจักรที่ถูกเปลี่ยนไปได ซ่ึง
เปนขอมูลยอนกลับที่สําคัญยิ่ง และสามารถคนหาโอกาสอื่น ๆ ในสามารถพัฒนาการซอมบํารุงได 

3. การตรวจสอบสภาพเครื่องจกัรอยางสม่ําเสมอ จะทําใหโรงงานสามารถระบุสภาพเครื่องจักรในรายละเอยีดได
ดังตอไปนี ้

• สภาพโดยรวมของเครื่องจักร และจุดหรือตาํแหนงทีจ่ะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานได 
• เพิ่มระยะเวลาเฉลี่ยระหวางการซอม ( Mean Time Between Failure – MTBF) 
• สภาพโดยจําเพาะเจาะจงสําหรับเครื่องจักรที่สําคัญตอการผลิต 
• สามารถพยากรณไดอยางแมนยําถึงระยะเวลาการทํางานของเครื่องจักรกอนที่จะตองซอมบํารุงตามเวลา 
• ลดคาใชจายในการซอมบํารุงโดยรวมลง ทั้งที่เกิดจากการซอมบํารุงตามระยะเวลา และการซอมบํารุงโดย

ปราศจากการวางแผน 
• สามารถกําหนดขอบเขตการซอมบํารุงลวงหนา โดยลดระยะเวลาเฉลีย่ กอนที่จะถึงการซอม (lower 

Mean Time To Repair – MTTR) 
4. การตรวจสอบสภาพเครื่องจกัรอยางตอเนือ่ง สามารถปองกันและขจดัอุบัติเหตุตอบุคคล และอุบัติภัยแกองคกร ที่

อาจจะเกิดขึ้นไดหากเครื่องจักรทํางานจนกระทั่งเกดิความเสียหายอยางสิ้นเชิง 
5. การเก็บขอมูลบนฐานขอมูลเดียวกันจะชวยใหเห็นสภาพโดยรวมของเครื่องจักรทั้งโรงงาน ซ่ึงจําเปนตอการตัดสนิใจ

ในระดบัปฏิบัติการและระดบับริหาร 
6. สามารถชวยลดการนําเขาของอะไหลบางชิน้ เชน ตลับลูกปน ซ่ึงเปนอะไหลที่ประเทศไทยไมสามารถผลิตเองได 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการใชอะไหลทุกรายการ 
7. ดวยขอมูลสภาพเครื่องจักรจากการตรวจสอบ ผูบริหารสามารถเริ่มตนแผนบริการความสมดุลระหวาง ทรัพยสินของ

บริษัทฯ (asset optimization) และ  ความไววางใจไดของเครื่องจักร (reliability & maintenance) 
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ความเปนมาของบริษัทท่ีเขารวมโครงการ บริษัท ทีดีซี สตีลกรุป จํากัด 

 
   บริษัท ทีดีซี สตีลกรุป จํากัด ถูกจดัตั้งขึน้เมื่อ พ.ศ 2540 โดยนายเดนตง ตั้งเดนไชย ประธานบริษัทเดนชยั ปากน้ํา เพื่อ
ดําเนินธุรกจิอสังหาริมทรัพยและดานอื่น ๆ จนประสบความสําเร็จ จึงเกิดความที่จะสราโรงงานผลิตเหล็กเสนเตาหลอม
สําหรับอุตสาหกรรมกอสราง 
   บริษัทฯ ไดลงทุนกวา 1 พันลานบาทเพื่อกอสรางและนําเขาเครื่องจักรที่มีประสทิธิภาพสูงจากประเทศอิตาลี โดยใชระบบ
ควบคุมเปนคอมพิวเตอรอัตโนมัติทั้งหมด  โรงงานสรางเสร็จสมบูรณในป พ.ศ. 2542 สามารถผลิตเหล็กเสนกลมขนาด 6- 
28 มิลลิเมตร ช้ันคุณภาพ SR24 และเหล็กเสนขอออย ขนาด 10 - 32 มิลลิเมตร ช้ันคุณภาพ SD30, SD40 และ  
SD50 โดยมีกําลังการผลิตโดยรวม 40 ตันตอช่ัวโมง ที่ความเร็วสูงสุด 34 เมตรตอวินาที  รวมกําลังการผลิตตอปมากกวา 
150,000 ตัน 
     ปจจุบัน บริษัทฯ ไดผลิตเหล็กเสนกลมและเหลก็เสนขอออยที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ภายใตหลักการ     
“เหล็กดีมีมาตรฐาน บริการฉับไว ใสใจลูกคา ราคายุติธรรม” 
 
     
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 

คุณนิคม  ถิ่นนา  ผูจัดการฝายซอมบํารุง บริษัท ทีดีซี สตีลกรุป จํากัด                  



 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามที่ 3, เขตบางคอแหลม                                       CMP e-mail: sompong@hungsenghuat.com 
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                central email: sathit@hungsenghuat.com  
                                                                                                                   

6 

 
ประวัติเคร่ืองจักรท่ีทําการตรวจสอบสภาพ   

ขอมูลจากคุณนิคม ถิ่นนา ผูจัดการฝายซอมบํารุง 
 

     เครื่องจักรที่เปนหวัขอของการตรวจสอบเปนปมน้ําสําหรับการหลอเย็นลูกรีดทีอ่ยูในแทนรีดเบอร 1  TDC ใหความ
สนใจกับปมตวันี้เปนพิเศษ เนื่องจากที่ผานมามีปญหาหยดุการทํางานโดยปราศจากการวางแผนลวงหนาบอย ๆ (random 
failure) ความไววางใจได (reliability) ของเครื่องจักรชุดนี้ต่ํามาก คือไมสามารถกําหนดไดวา จะตองดูแลบํารุงรักษา
อยางไร เมื่อไหร  
     อาการที่ปรากฏทุกครั้งคือ ความสั่นสะเทือนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการใชประสาทสัมผัส อุณหภูมกิารทํางานที่เพิม่สูงขึ้นเปน 
60-70 องศาเซลเซียส จากปกติไมเกิน 50 องศาเซลเซียส  และความเสียหายของตลับลูกปน (เมื่อหยดุเดินเครื่องและถอด
ตลับลูกปนออกมาแลว)  
     ตลับลูกปนในกรณีนี้เปนตลับลูกปนเม็ดกลมรองลึกแบบมีฝาปด 2 ดาน (sealed deep groove ball bearing) 
รหัส 6312ZZ/C3 ทํางานตอเนื่องตลอดเวลาที่รอบการทํางานคงที่ประมาณ 1500 รอบตอนาทีขณะที่รีดเหล็ก ซ่ึงทําให 
TDC จําตองแกปญหาเฉพาะหนาทุกครั้งดวยการเปลี่ยนตลับลูกปนเพื่อแกอาการตลอดเวลา ในขณะเดยีวกนั ก็ไมไดมีการ
สงตัวอยางตลบัลูกปนที่เสียหายเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุรากฐานของความเสียหาย (root cause failure analysis) 
ใหแกผูจําหนายตลับลูกปนใหแก TDC แตประการใด 
   ในชวงตนป พ.ศ. 2549 TDC   ไดตดัสินใจที่จะแกปญหาเชิงลึก คือเปล่ียนทั้งแบบตลับลูกปนและระบบการหลอล่ืน 
  ตลับลูกปนที่ถูกเปลี่ยนแบบ ถูกเปลี่ยนแบบจากตลับลูกปนแบบมีฝาปด (6312ZZ/C3) เปนตลับลูกปนแบบปราศจาก
ฝาปด (open bearings 6312/C3) จุดประสงคหลักคือ ตองการใหตลับลูกปนสามารถรับการหลอล่ืนเพิ่มเติมไดโดย
ตอเนื่อง   
   สวนการหลอล่ืน เนื่องจากตลับลูกปนตัวเกาเปนแบบปด ทําใหไมสามารถหลอล่ืนเพิ่มเติมได เพราะปมถูกออกแบบไว
เชนนั้น เมื่อ TDC เปลี่ยนเปนตลับลูกปนแบบเปด ก็ไดดดัแปลงระบบการหลอล่ืนของปมตัวนี้ใหเปนแบบอางน้ํามัน ดวย 
ทําใหตลับลูกปนแบบใหมสามารถรับการหลอล่ืนซ้ําตอเนื่องตลอดเวลา (continuous re-lubrication is 
applied via oil bath) 
 
   ผลการแกไขดัดแปลงปมไดผลเปนที่นาพอใจตอ TDC ในปจจบุันปมตัวนี้ทาํงานตอเนื่องไดถึงระยะเวลา 6 เดือนโดย
ปราศจากปญหา (แต ณ มีนาคม 2550 TDC เดนิแทนรีดเหล็กเฉพาะวนัเสารและวันอาทิตย) โดยเนนทีก่ารบํารุงรักษาตาม
ระยะเวลา (Preventive Maintenance - PM) อยางเครงครัด ซ่ึงแนวคิดหลักของ PM ไดแก การบํารุงรักษา – 
เปลี่ยนอะไหลและสารหลอล่ืนตามกําหนดเวลา โดยไมจําเปนตองพจิารณาวา อะไหลและสารหลอล่ืนที่เปลี่ยนไปนั้น อยูใน
สภาพใชการไดอีกหรือไม 
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    ความเหน็ของผูจัดทํารายงานไดแก  การที่ TDC ไดอายุการใชงานตลับลูกปน 6 เดือน หรือประมาณ 4000 ช่ัวโมง ซ่ึง
ถือวาคอนขางนอยมาก เมื่อพิจารณาวาอายุการใชงานมาตรฐาน (L10) ควรเปนประมาณ 20,000 ช่ัวโมงหรอืประมาณ 2 

ป (อางถึง SKF general catalog 5000E หนา 72 ตารางที่ 8) และเครื่องจักรทํางานเพียง 2 วันในหนึ่งสัปดาห
เทานั้น 
 
      ในโครงการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมนี้   บริษัทฯ และ TDC มีความสนใจรวมกันทีจ่ะตรวจสอบสภาพของปมตัวนี้
เนื่องจากความเชื่อมั่นวา หากไดวิเคราะหความสั่นสะเทอืนของเครื่องจักรเพื่อตรวจหาความผิดปกติ เมื่อผนวกเขากับการ
วิเคราะหความเสียหายตลับลูกปน จะสามารถชวยให TDC สามารถแกปญหาที่สาเหตุไดอยางถูกตอง 
 
     การที่ TDC สามารถแกปญหาที่ตนเหตุไดจะสามารถลดคาใชจายในการซอมบํารุงไดจนเห็นชดั  หากวิเคราะหกันเฉพาะ
มูลคาตลับลูกปน จะสามารถประหยัดการใชงานถึง 1/3 หรือมากกวา 6 พันบาทในระยะเวลาการใชงาน ทั้งนี้ หากสามารถ
ประยุกตใชวิธีการซอมบํารุงเชิงรุกทั่วทั้งโรงงานแลว เชื่อวาจะสามารถลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไดอีกมาก 
          
     อนึ่ง ณ ชวงเวลาที่นําเสนอรายงานนี้ (เดือนพฤษภาคม 2550) TDC ยังไมสามารถสงตัวอยางตลับลูกปนที่เสียหายจาก
ปมนี้ใหแกบริษัทฯ เพื่อวเิคราะหความเสียหายได แตบริษัทฯ ไดแจงกบั TDC ไววา หากมีตัวอยางที่เสียหายเกดิขึ้น TDC 

สามารถสงใหกับบริษัทฯ วิเคราะหได เพื่อที่จะไดยืนยันผลการวิเคราะหความสั่นสะเทือนได 
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ขอบขายและเครื่องมือท่ีใชในการตรวจสภาพและวิเคราะห 

 
 จุดประสงคของรายงานนี้ไดแก  การระบสุภาพเครื่องจกัรจํานวน 1 ชุด ที่กําลังทํางานอยูของ บจ. ทีดีซีสตีลกรุป 
 
     บริษัทฯ ไดทําการตรวจวัด ณ วันเสารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงเครื่องจักรจํานวน 1 ชุด นี้ประกอบดวยเครื่องจักร
ยอยดังตอไปนี้ 

• มอเตอรไฟฟา ขนาด 75 กิโลวัตต  

• ปมน้ํา ขนาด  450  ลูกบาศกเมตร  ทํางานที่ความดนั 4 บาร สงน้ําไดตามทอยาว 40 เมตร 
 
 

                                   
 
 
 
      ในการทํางานนี้  บริษัทฯ ไดใชหลักการวิเคราะหทั้งความสั่นสะเทอืนโดยรวม (overall vibration) ของเครื่องจักร  
การวิเคราะหแถบคลื่นความถี่ (FFT spectra analysis) และการวเิคราะหสัญญานแทในหนึ่งชวงเวลา (time 
wave form analysis) ในบางกรณีที่จําเปน 
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      เครื่องมือที่ใชเปนเครื่องมือตรวจสอบสภาพเครื่องจักรของสํานักงานทะเบยีนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตามรายละเอียดดังตอไปนี ้

• เครื่องมือวัด SKF Microlog  รหัส CMXA 44 รหัสลําดับ (serial number) 060411 
• หัววัดสัญญาณความสั่นสะเทือน (Accelerometer) รหัส CMSS 2200 รหัสลําดับ S19180 
• โปรแกรมวิเคราะหความสั่นสะเทือนขั้นสงูจําเพาะเครื่องรุนนี้  รหสั CMXA-ANB-EN Analyser 

Application & Bump firmware V1.12RC3 รหัสลําดับ (unit serial number) 060411, 
Analyser License number 0377708 

 
    สําหรับความสั่นสะเทือนโดยรวม (overall vibration) ของเครื่องจักร บริษัทฯ ไดวิเคราะหสภาพเครื่องจักรโดย
อางอิงมาตรฐานความสั่นสะเทือนตาม ISO 10816-1 vibration severity standard 
 
    บริษัทฯ ไดวิเคราะหแถบคลื่นความถี่โดยใชมาตรฐานสากลของ SKF Reliability Systems 
 
    ในกรณีนี ้ บุคลากรผูทํางานของบริษัทฯ ไดเขาตรวจวดัหนางานโดยสวมอปุกรณเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐานของ
กระทรวงอุตสาหกรรม อันประกอบดวย  หมวกนิรภยัและรองเทานิรภัย สวนอปุกรณเพื่อความปลอดภัยอ่ืน ๆ เชน แวน
นิรภัย ถุงมือนริภัย ชุดนิรภัย และอุปกรณปองกันสารพิษจากการหายใจ  ผูที่เขาทํางานหนางานไดตัดสินใจวาไมจําเปนเฉพาะ
กรณีนี ้
 
     
 
 
 



 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามที่ 3, เขตบางคอแหลม                                       CMP e-mail: sompong@hungsenghuat.com 
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                central email: sathit@hungsenghuat.com  
                                                                                                                   

10 

 
การกําหนดระดับความสําคญัและความเรงดวน 

 
ระดับที่  1 รุนแรง – ผลการวิเคราะหบงชี้วามีแนวโนมสูงมากที่เครื่องจักรจะเกิดความเสียหายจนถึงระดับหยุดการทํางานใน
ชวงเวลาอันสัน้ ผูที่เกีย่วของจะตองใหความสนใจและความสําคัญในระดับสูงสุด  บริษัทฯ แนะนําใหมกีารวางแผนหรือลง
มือซอมบํารุงทันที  ในชวงเวลานี้ ควรจะตองตรวจสอบสภาพเครื่องจักรอยางนอยหนึ่งครั้งในทกุ ๆ กะของการทํางาน (ทุก ๆ 
8 ช่ัวโมง) เปนอยางต่ํา 
 
ระดับที่  2 ผิดปกติระดับสงู – ผลการวิเคราะหบงชีว้าเครือ่งจักรมีความผิดปกติในระดับคอนขางสูง. บริษัทฯ แนะนําใหมีการ
วางแผนการซอมบํารุงโดยเร็ว  ผูที่เกี่ยวของควรตรวจสอบระดับความสั่นสะเทือน สารหลอล่ืน อุณหภูมิ และขอมูลการ
ทํางาน (process data) อยางตอเนื่องเพื่อดแูนวโนมความเสียหายอยางใกลชิด และหากสาเหตุรากฐานของความเสียหายหาก
สามารถกระทําได  การตรวจสอบขอมูลเหลานี้อยางใกลชิดจะนําสูการซอมบํารุงอยางเปนระบบและถูกตอง เชน เปลี่ยน
เฉพาะอะไหลบางชิ้น หรือ เปลี่ยนสารหลอล่ืนเปนอีกตวัหนึ่ง เปนตน ควรมีการควบคุมปจจัยเส่ียงที่อาจเรงความเสียหายและ
ยืดอายกุารเดนิเครื่อง เชน การเดินเครื่องจักรเร็วขึ้น การเพิ่มความถี่ของการเปลี่ยนสารหลอล่ืน การเพิ่มระบบระบายอุณหภูม ิ
เปนตน 
 
ระดับ  3 ผดิปกติระดับต่ํา – ผลการวเิคราะหช้ีใหเห็นถึงความผิดปกตขิองเครื่องจักรในขึ้นเริ่มตน ตัวอยางที่ชัดเจนไดแก เมื่อ
เครื่องจักรทํางานไมเต็มประสิทธิภาพหรือไมถูกตอง ในกรณีเชนนี้ ผูเกีย่วของจําเปนจะตองสังเกตความผิดปกตขิอง
เครื่องจักรอยางใกลชิดและตอเนื่อง  ควรเพิ่มความถี่ในการสังเกตุและตรวจวัดสภาพในระดับนี้อีก1 เทาตัว เชน จากการที่เคย
ตรวจสภาพทกุเดือน เปลีย่นไปเปนการตรวจสภาพทุก 2 สัปดาห เปนตน 
 
ระดับ  4 ปกต ิ – ผลการวิเคราะหไมพบอาการผิดปกตขิองเครื่องจักร ณ วันที่เก็บขอมูล โดยทั่วไปลูกคาไมจําเปนจะตองทํา
การซอมบํารุงหรือดูแลเพิ่มเติมเปนพิเศษ เพียงแตกําหนดการซอมบํารุงหรือตรวจ สอบสภาพตามตารางปกติเทานั้น 
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การกําหนดขอบเขตการวัด 

 
     ในทางดานวิธีวิทยาของ SKF  การตรวจสอบสภาพเครื่องจักรจะไมกระทําตอเคร่ืองจักรท่ีถูกระบุวามีปญหาเทานั้น (ใน
กรณีนี้คือปม) แตจําเปนจะตองตรวจสอบความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรตอเนื่อง (ในกรณีนี้คือมอเตอรไฟฟา) ควบคูกันไป
ดวย  สาเหตุสําคัญไดแก จากประสบการณของ SKF ปญหาหลาย ๆ กรณีมีความซับซอนคอนขางสูง อาการที่ถูกลูกคาระบุ
วาเปนสาเหตขุองปญหา (เชนตลับลูกปนเสียหายบอย) บอยครั้งจะไมใชสาเหตุที่แทจริง (root cause)  และบอยครั้ง
อาการที่แสดงออกมาจะไมถูกแสดงออกที่เครื่องจักรที่มีปญหาโดยตรง แตจะไปแสดงใหเหน็ในเครื่องจกัรตอเนื่องแทน 
ตัวอยางเชน มอเตอรไฟฟาขับชุดสงกําลังที่ฟนเกยีรขบกันไมเต็มหนา (backlash) รากฐานปญหาอยูที่ชุดสงกําลัง แต
อาการแสดงทีม่อเตอรโดยเกดิหยดุกะทันหนั หรือความเร็วไมคงที่ เปนตน  ดังนั้น SKF จึงกําหนดมาตรฐานการวัดวา หาก
สามารถกระทําได การวดัจะตองวัดเปนชุดเครื่องจักร (machine train) เทานัน้ เพื่อขจัดความเคลือบแคลงทุกประการ 
และสามารถระบุสาเหตุปญหาที่แทจริงไดงายขึ้น 
 
     ในการวัดมอเตอรไฟฟาและปมในกรณนีี้  ผูวิเคราะหไดกําหนดขอบเขตการวัด (perimeters) ออกเปน 2 ประการ
ใหญ และแตละจุดแบงออกเปนอีก 7 ประการยอย 
 
     ขอบเขตการวัด 2 ประการใหญ ไดแก  
 

1. การวัดดานขับ (drive side - DE) – ดานทายของเครื่องจักร ในกรณีปม ดานขับคือดานที่อยูติดกับ
มอเตอรและประกับเพลา (coupling) หรือดาน suction  

2. การวัด ดานตาม (non-drive side – NDE) ในกรณีปม ดานตามคือดาน discharge 
 

  ขอบเขตการวัด 7 ประการยอยมีรายละเอยีดดังตอไปนี ้
 

1.  NDE / DE vibration horizontal : การวัดแนว radial – horizontal สําหรับตรวจสอบปญหา
พื้นฐานทัว่ไปที่ความถี่ไมเกนิ 10 เทาของรอบการทํางานของเครื่องจักร เชน ปญหาการหมุนที่ไมสมดุล 
(unbalance) และ/หรือปญหาการเยือ้งแนวเชิงขนาน (offset misalignment) 

 
2. NDE / DE vibration HL : การวัดแนว radial – horizontal สําหรับตรวจสอบและแยกปญหาไฟฟา

โดยเฉพาะ คือเปนการจําแนกปญหาไฟฟาและปญหาทางกลออกจากกนั 
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3. NDE / DE vibration High Frequency (HH) : การวัดแนว radial – horizontal ที่ความถี่สูง 

สําหรับตรวจสอบความเสียหายของตลับลูกปนในขั้นปลาย คือระดับ 3 และ 4 
 

4. NDE / DE vibration ACC-HF : การวัดแนว radial – horizontal โดยใชหนวยการวดั 

acceleration enveloping ความถี่สูง เพื่อตรวจสอบปญหาที่เกิดขึ้น ณ ความถี่สูง ๆ ทั้งหมด เชน ปญหา 

rotor bar pass frequency ในกรณีของมอเตอร เพื่อตรวจสอบปญหา rotor bar ในมอเตอร และปญหา 
cavitation (มีฟองอากาศปะปนอยูในปม) ในกรณีของปม 

 
5. NDE / DE  vibration ENV 3 : การวัดแนว radial – horizontal โดยใชหนวยการวดั 

acceleration enveloping ความถี่สูง สําหรับตรวจสอบความเสียหายของตลับลูกปนในขั้นตน คือระดับ 1 
และ 2 

 
6.  NDE / DE vibration vertical: การวัดแนว radial – vertical เพื่อตรวจสอบปญหาการหลวมคลอน

เชิงกล (mechanical looseness) 
 
7.  NDE / DE vibration axial: การวัดแนวแกนเพลา เพื่อตรวจสอบปญหาเพลาโกงงอ (bent shaft) และ

การเยื้องแนวเชิงมุม (angular misalignment) 
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สรุปผลการวิเคราะห 

 
 
        ท้ังมอเตอรและปมน้ํา   พบความผิดปกติในระดบัท่ี 3 
 
        สาเหตุ 
 1. เกิดจากการเยื้องแนวระหวางมอเตอรกับปม 
               2.  ตลับลูกปนของมอเตอรและปมน้ําทั้งดานหนาและดานหลัง  มีความเสียหายในระยะเริ่มตน 
 
     การแกไข 
           1. ทําการวางแผนปรับระยะแนวเพลาใหขนานกัน 
          2. เพิ่มความถี่ในการเปลี่ยนถายสารหลอล่ืนตลับลูกปนของมอเตอรและปมน้ําทั้งดานหนาและดานหลัง 
          3.  ตรวจสอบสกรูยดึที่ฐานมอเตอรและปม 
 
 
 
 
 
 
 

 

Outlet 

    ND     
      DE 

     DE 

      ND     

Inlet 
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ภาพ velocity spectrum ของมอเตอร ดานตาม ในแนว horizontal มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 5.41 
mm/sec. RMS มีความถี่ 1x เทากับ 1500 rpm สูง 1.45 mm/sec. RMS และมีการสะทอนของสัญญาณ ณ 
2x สูง ปญหาเกิดจากการเยือ้งแนวของเพลา 
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ภาพ velocity spectrum ของมอเตอร ดานตาม ในแนว vertical มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 9.54 mm/sec. 
RMS มีความถี่ 1x เทากับ 1500 rpm สูง 3.55 mm/sec. RMS และมีการสะทอนของสัญญาณ ณ  2x สูง 
ปญหาเกิดจากการเยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ velocity spectrum ของมอเตอร ดานตาม ในแนวแกน (axial) มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 3.63 
mm/sec. RMS มีความถี่ 1x เทากับ 1500 rpm สูง 1.39 mm/sec. RMS และมีการสะทอนของสัญญาณ 
ณ 2x สูง ปญหาเกิดจากการเยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ acceleration enveloping spectrum ของมอเตอรดานตาม คาความสั่นสะเทือนโดยรวม 4.67 gE 
เกิดการกระแทกเปนจังหวะทุกๆความถี่ 6000 cpm   ปญหาเกิดจากตลับลูกปนดานนี้มีความเสยีหายในระยะเริม่ตน 
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ภาพ velocity spectrum ของมอเตอร ดานขับ ในแนว horizontal มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 7.32 
mm/sec. RMS มีความถี่ 1x เทากบั 1491 rpm สูง 2.83 mm/sec. RMS และมีการสะทอนของ
สัญญาณ ณ 2x สูง ปญหาเกิดจากการเยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ velocity Spectrum ของมอเตอร ดานขับ ในแนว vertical มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 5.39m/sec. RMS มี
ความถี่ 1x เทากับ 1491 rpm สูง 1.13 mm/sec. RMS มีการสะทอนของสัญญาณ ณ  2x,3x,4x,5x  
ปญหาเกิดจากการเยื้องแนวของเพลาและเกดิการหลวมคลอน 
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ภาพ velocity spectrum ของมอเตอร ดานขับ ในแนวแกน (axial) มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 3.69 
mm/sec RMS มีความถี่ 1x เทากับ 1491 rpm สูง 1.38 mm/sec RMS และมีการสะทอนของสัญญาณ 
ณ 2x สูง ปญหาเกิดจากการเยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ acceleration enveloping spectrum ของมอเตอรดานขับคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 6.70 gE 
เกิดการกระแทกเปนจังหวะทุกๆความถี่ 6000 cpm  ปญหาเกิดจากตลับลูกปน ณ ตําแหนงนี้มีความเสยีหายในระยะ
เร่ิมตน 
 
  
 
 
 
 



 

บริษัท ฮ่ังเส็งฮวดวิศวภัณฑ จํากัด                                                                           โทรศัพท  02-689-0122             

ชั้น 4 อาคารฮั่งเส็งฮวด                                                                                                                                โทรสาร   02-689-0113 
เลขท่ี 191/1 ถนนพระรามที่ 3, เขตบางคอแหลม                                       CMP e-mail: sompong@hungsenghuat.com 
แขวงบางคอแหลม  กรุงเทพฯ  10120                                                central email: sathit@hungsenghuat.com  
                                                                                                                   

22 

 
ภาพ velocity spectrum ของปมน้ํา ดานขับ ในแนว vertical มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 9.17 m 
m/sec. RMS มีความถี่ 1x เทากับ 1491 rpm สูง 5.46 mm/sec. RMS มีการสะทอนของสัญญาณ ณ  
2x,3x,4x,5x  ปญหาเกิดจากการหลวมคลอน 
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ภาพ  velocity spectrum ของปมดานขับ ในแนวแกน (axial) มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 7.11 
mm/sec. RMS มีความถี่ 1x เทากบั 1491 rpm สูง 2.40 mm/sec RMS และเกดิการสะทอนของ
สัญญาณ ปญหาเกิดจากการเยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ acceleration enveloping spectrum ของปมดานขับ มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 6.87 gE เกิด
การกระแทกเปนจังหวะ ทกุ ๆ ความถี่ 7331 cpm ปญหาเกิดจากตลับลูกปนดานนี้เกิดความเสียหายในระยะเริม่ตน 
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ภาพ velocity spectrum ของปมดานตามในแนว horizontal  มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 7.78 
mm/sec RMS มีความถี่ 1x เทากับ 1491 rpm สูง 2.01 mm/sec RMS และเกดิการสะทอนของสัญญาณ 
ปญหาเกิดจากการเยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ spectrum velocity ของปมดานตาม ในแนว vertical มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 7.63 mm/sec 
RMS มีความถี ่1x เทากับ 1491 rpm สูง 2.31 mm/sec. RMS และเกดิการสะทอนของสัญญาณ ปญหาเกิด
จากการเยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ velocity spectrum ของปมดานตาม ในแนวแกน (axial) มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 7.12 mm/sec RMS มี
ความถี่ 1x เทากับ 1491 rpm สูง 2.46 mm/sec RMS และมีการสะทอนของสัญญาณ  ปญหาเกดิจากการ
เยื้องแนวของเพลา 
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ภาพ acceleration enveloping spectrum ของปมดานตาม มีคาความสั่นสะเทือนโดยรวม 2.71 gE 
เกิดการกระแทกเปนจังหวะทุกๆความถี่ 7331 cpm ปญหาเกดิจาก ตลับลูกปนของปมน้ําเริม่มีความเสียหายในระยะ
เร่ิมตน 
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เอกสารอางอิง 

 
Appendix A: ISO 10816-1 Vibration Severity Chart 
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Appendix B: Enveloping Severity Chart 
 

 


