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Introduction To Vibration Technology (IVT)
วัตถุประสงค

หลักสูตรนี้เหมาะกับผูเริ่มตนงานดานการวิเคราะหการสั่นสะเทือนและผูที่เกี่ยวของกับงานบํารุงรักษาเชิงปองกันที่
ตองการเรียนรูแ ละเขาใจพืน้ ฐานของงานวิเคราะหการสัน่ สะเทือน ผูเขาสัมมนาจะไดเรียนรูความสัมพันธระหวางปญหา
ของเครื่องจักรกับคาการสั่นสะเทือน หลักสูตรจะเนน การวัดและวิเคราะห การสั่นสะเทือนอยางถูกตองจะชวยลดปญหา
การหยุดกระทันหันของเครื่องจักร,การวางแผนซอมและเตรียมอะไหลไดอยางเหมาะสมพอเพียงและตรงตอเวลา
จะกลาวถึงพื้นฐานการวัด การสัน่ สะเทือน ในแงของคา Amplitude, ความถี่ และ เฟส

วันที่หนึ่ง

แนะนําเทคโนโลยีการวัดการสัน่ สะเทือน
• การสั่นสะเทือนเปนตัวชี้วัดปญหา
เครื่องจักร
• การสัน่ สะเทือนคืออะไร และอะไร
เปนสาเหตุ
• การสั่นสะเทือนกับอายุงานเครื่องจักร
• เปรียบเทียบการบํารุงรักษาแบบตาง ๆ
(Breakdown-PreventivePredictive)
• การสัน่ สะเทือนเปนเครือ่ งมือของ
Predictive Maintenance
• การจัดระบบ การวัดคาการสัน่ สะเทือนที่
ถูกตอง เชน วัดวิเคราะห-แกไข-ยืนยัน
ผลการวิเคราะหดว ยคาทีว่ ดั ใหม
หรือความเสียหายทีเ่ ห็น
• การตรวจสอบคาการสัน่ สะเทือนตาม
คา ISO
คํานิยามตาง ๆ ของการวัดการสัน่ สะเทือน
• เทคนิคการตรวจวัดและเก็บขอมูล การ
วิเคราะหเบือ้ งตน และการแกไขปญหา
• ความถี่ของการสั่นสะเทือน คืออะไร
และสําคัญอยางไร
• คาของการสัน่ สะเทือน มีกี่ชนิด มี
ความหมาย และการเลือกใชงาน
แตกตางกันอยางไร
• การเลือกวิธกี ารอานแบบ RMS,
PK-PK หรือ PK
• การแปลงหนวยจาก Acceleration
เปน Velocity / Displacement
• การวัดเฟส
• Basic of Bearing Detection
• ทําไมลูกปนจึงเสียหาย

วันทีส่ อง

เครือ่ งมือและระบบการวัดการสัน่ สะเทือน
• ความแตกตางของหัววัด ประโยชน และความ
เหมาะสมในการเลือกใช ระหวางหัววัด
Accelerometer, Velocity และ
Displacement
• หัววัดมาตรฐาน Accelerometer ทํางาน
อยางไร และตั้งคาอยางไร รวมถึงหัววัดชนิด
Velocity และ Eddy Probe
• วิธีการติดตั้งหัววัดและความถี่ตอบสนองที่แตกตางกัน
ของการติดตัง้ แบบตาง ๆ
• Fast Fourier Transform (FFT) คืออะไร
• ความสําคัญของยานความถีใ่ นการวิเคราะหการ
สัน่ สะเทือน
• ทําไมตองมีการเลือกยานความถี่สูงสุด และต่าํ สุด
• ความสําคัญของคาบเวลาในการเก็บขอมูล
• ทําไมตองตั้งคาบเวลาในการเก็บขอมูล และตั้งอยางไร
• ความสัมพันธของคาบเวลา และยานความถีใ่ นการเก็บ
ขอมูล
• ความละเอียดของยานความถี่ และการตั้งคาใหถูกตอง
การตัง้ คา Filter กรองความถี่ที่ไมถูกตอง ไม
ตองการหรือไมสนใจ มีประโยชนอยางไร ทําอยางไร
เริ่มตนสูการวิเคราะหปญหาการสั่นสะเทือน
• การวิเคราะหปญหาทั้งแบบ Overall ที่วัดได
ผนวกกับประวัติของเครื่องจักรที่ตองการวิเคราะห
ปญหา
• การศึกษายานความถี่ของหัววัด วามีความเหมาะสม
หรือไมกับเครื่องจักรที่กําลังทําการวัด
• การตรวจสอบเครือ่ งจักรเบือ้ งตน
• การวิเคราะหการสัน่ สะเทือนแบบสังเกตทิศทาง
• การวิเคราะหปญหาทั้งแบบ Overall และ
Spectrum เทียบกันทั้ง 3 แกน (X,Y, Z)
• Harmonic และ Side Band คืออะไร และ
สาเหตุของการเกิด
• Water fall
• ปญหาการสั่นสะเทือนที่พบบอยและนิยามเบื้องตน
• Unbalance-MisalignmentLooseness-Resonance-BearingGear และอื่น ๆ

ผูที่ควรเขาสัมมนา

วิศวกรหรือชางเทคนิคที่รับผิดชอบการดูแลรักษา
เครื่องจักร ผูใชเครื่องวัดการสั่นสะเทือน ที่เริ่มตน
ทั้งแบบ Meter และ Analyzer โดยไมจํากัด
รุน และผูผลิต

วันที่สาม

ปญหา Unbalance
นิยาม
แหลงกําเนิด
ชนิด
หลักพื้นฐาน
การทํา Balance แบบระนาบเดียว, การ
แตก Vector และเทคนิคทํา
Balancing
การทํา Balance แบบ 2 ระนาบ
การทํา Balance แบบ Overhung
ปญหา Misalignment
นิยาม
แหลงกําเนิด
ชนิด
หลักพื้นฐาน
การทํา Alignment แบบ Offset
การทํา Alignment แบบ Angular
ปญหาลูกปน
• นิยาม
• แหลงกําเนิด
• ชนิด
• การวิเคราะหลูกปนมีปญหาเบื้องตน
• การวิเคราะหลูกปนขาดการหลอลื่นเบื้องตน
การสรางระบบตรวจวัดวิเคราะหการสัน่ สะเทือน
การจัดระบบการตรวจวัดสภาพทีถ่ กู ตอง
การจัดกลุมเครื่องจักร
การตรวจสอบรายละเอียดของเครือ่ งจักร
เชน ทิศทาง และตําแหนงการวัด, ความเร็ว
รอบของเพลา, เพื่อตั้งคาความถี่ใหถูกตอง,
หนวย, pk, pk-pk, rms
การตั้งคา Alarm ทั้งแบบ Overall
และ Spectrum Band ใหเหมาะสม,
โดยอิง สถิติ, Baseline หรือ ISO
การจัดระเบียบการเดินวัด

หลักสูตร
หลักสูตร 1

หลักสูตร 2

หลักสูตร 3

ระยะเวลาฝกอบรม : 3 วัน
คาสัมมนา : 9,600 บาท/ทาน

ระยะเวลาฝกอบรม : 3 วัน
คาสัมมนา : 12,500 บาท/ทาน

ระยะเวลาฝกอบรม : 3 วัน
คาสัมมนา : 16,500 บาท/ทาน

Class 2 :
สถานที่ :
เวลา : 8.30 – 16.30 น.

Class 1 :
สถานที่ :
เวลา : 8.30 – 16.30 น.

Class 1 :
สถานที่ :
เวลา : 8.30 – 16.30 น.

Class 3 :
สถานที่ :

Class 2 :
สถานที่ :

Class 2 :
สถานที่ :

เวลา : 8.30 – 16.30 น.

เวลา : 8.30 – 16.30 น.

เวลา : 8.30 – 16.30 น.

Introduction to Vibration
Technology (IVT)

Vibration Analysis Level One
(VA I)

Vibration Analysis Level Two
(VA II)

ใบลงทะเบียน
ชื่อหลักสูตร ..........................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Class ....................................................................................................................
ชื่อและที่อยูบริษัท .................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
ชื่อผูติดตอ .............................................................................................................
โทรศัพท................................................................................................................
แฟกซ ....................................................................................................................
อีเมล .....................................................................................................................
รายชื่อผูเขาอบรม/ตําแหนง
1) ...........................................................................................................................
2) ..........................................................................................................................
3) ..........................................................................................................................
4) ..........................................................................................................................

หมายเหตุ :

1. ปดรับลงทะเบียน 10 วัน กอนวันอบรม
2. สํารองที่นั่งโดยสงแฟกซมายังหมายเลข 02-721-4190
3. ชําระคาอบรม โดยโอนผานทางธนาคาร กรุงเทพ สาขา
สํานักงานใหญสีลม เลขที่ 101-8-109742
ชื่อบัญชี บริษัท แอดวานซ ไซแอม เทค จํากัด
4. กรุณาแนบใบหักภาษี ณ ที่จาย 3% มาพรอมกับคาลงทะเบียน
ในนาม บริษัท แอดวานซ ไซแอม เทค จํากัด
999/7 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ ฯ 10250
เลขที่ผูเสียภาษี 3011736654
5. คาอบรมที่ชําระแลว ไมสามารถรับคืน
6. คาอบรมรวมถึงคาอาหารวาง, อาหารกลางวัน และเอกสาร
ประกอบการอบรม และใบประกาศนียบัตรประจําหลักสูตร

