กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนการอบรมสัมมนา 3 วัน

P18SU086P (2090601081001-210-2510-0258010)

การบํารุงรักษาเครื่องจักร ดวยวิธีการวิเคราะหน้ํามันหลอลื่น
ดวยตนเอง : ภาคปฏิบัติ Oil Analysis (Practice)
วันที่จดั รุน 1 : วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562
เวลา

สมาชิก

3,500 + VAT 7% 245 = 3,745 บาท

09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน (สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

สถานที่ ณ สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18
สาเหตุ สํ า คั ญ ที่ ทํ า ให ชิ้ น ส ว นอุ ป กรณ เครื่ อ งจั ก ร เกิ ด การ
เสี ย หายขั ด ข อ ง มากที่ สุ ด สาเหตุ ห นึ่ ง มาจากสาเหตุ ข องการหล อ ลื่ น
บํารุงรักษา ตั้งแตความรู ความเขาใจ การเลือกสารหลอลื่นใหเหมาะสมกับ
การใชงานเครื่องจักร ปริมาณ มาตรฐานการหลอลื่นบํารุงรักษา รวมถึง
การตรวจวิเคราะหน้ํามันหลอลื่น ที่จะบอกถึงสุขภาพ ภายในเครื่องจักร
การเสี ย หายของชิ้ น ส ว นประกอบ และคุ ณ สมบั ติ ข องสารหล อ ลื่ น ที่
เปรียบเสมือนสายเลือดของคนเรา
การตรวจวิเคราะหน้ํามัน ดูการเสื่อมสภาพ การเปลี่ยนสี สิ่ง
ปนเป อน น้ํ า ความหนืด เปน วิธีก ารหนึ่ง ของการบํ ารุ งรั กษา ที่ทํา ให รู
สุขภาพภายในเครื่องจักร มีสภาพดี หรือผิดปกติ มีสิ่งปนเปอนที่เกิดจาก
การชํ า รุ ด สึ ก หรอ ที่ เ ป น โลหะ อโลหะ มาจากส ว นประกอบใดของ
เครื่องจักร ทํา ใหหาสาเหตุและเตรียมการ บํารุง รักษาปองกันลวงหน า
กอนที่จะเกิดการเสีย ขัดของอยางรุนแรง ปองกันการเกิด Breakdown
และทําใหการซอมบํารุงรักษารวดเร็ว เปนการลดความสูญเสีย คาใชจาย
และ ผลผลิตมากขึ้น

วัตถุประสงค

1. มีความรู ความเขาใจ เรื่องการหลอลื่น
2. สามารถเลื อก สารหลอ ลื่น ชนิ ด ความหนื ด ที่ เ หมาะสมกั บ
เครื่องจักร และการทํางาน
3. วิเ คราะห น้ํ า มั น หล อ ลื่ น เครื่ อ งจั ก ร ภาคปฏิบั ติ เบื้ อ งต น ด ว ย
ตนเองได
4. สามารถพัฒนา ปรับปรุง ระบบบํารุงรักษาเครื่องจักร สูระบบ
Proactive และPredictive Maintenance

คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
1. หัวหนาฝาย ซอมบํารุง
2. วิศวกร, ชางเทคนิค พนักงานซอม, พนักงานควบคุม-เดินเครื่องจักร

วิทยากร

คุณวินัย เวชวิทยาขลัง
อดีต ผูจัดการบํารุงรักษาและวางแผน ผูจดั การศูนยฝกอบรมทางเทคนิค
SCG ปูนซิเมนตไทย (ทาหลวง) จํากัด
คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ
กรรมการผูจัดการ บริษัท D Maintenance and Service

บุคคลทั่วไป 4,000 + VAT 7% 280 = 4,280 บาท

หัวขอการอบรมและสัมมนา
1. ความรู ความเขาใจ การหลอลื่นเครื่องจักร อุปกรณ
2. คุณสมบัติที่จําเปนของสารหลอลื่น มีอะไรบาง ?
3. ประเภทของสารหลอลื่น และสิ่งที่ตองคํานึงการเลือกใช
4. วิธีการหลอลื่น แบบตางๆ และขอควรระวัง
5. ระดับการหลอลื่นน้ํามัน แบริ่ง เฟองเกียร
6. ปริมาณ ความถี่การอัดจาระบีหลอลื่นที่ถูกตอง
7. แหลงปนเปอนน้ํามัน สารหลอลื่น มาจากไหน มาไดอยางไร จะปองกันอยางไร
8. การวิเคราะหน้ํามันหลอลื่น ใชกับงานอะไร ไดประโยชนอะไรบาง
9. ตําแหนง วิธีการเก็บตัวอยางสิ่งปนเปอนน้ํามันที่ถูกตอง และความถี่
10. วิธีวิเคราะหน้ํามัน
10.1ใชกรรมวิธี เครื่องมือ หองทดสอบ
10.2 การตรวจวิเคราะหเบื้องตนดวยตนเอง
11. เกณฑมาตรฐาน ISO 4406 และ NAS 1638 กําหนดอยางไร
ภาคปฏิบัติ สิ่งที่ตองเตรียมมาในวันอบรม
ผูเขา อบรมตอ งนํา น้ํา มันหลอ ลื่นที่เ ก็บจากเครื่อ งจักรขณะทํา งาน อยา งนอย 1จุด
เพื่อนํามาวิเคราะหน้ํามัน สภาพภายในเครื่องจักร ดวยตนเอง
1. น้ํา มั นหล อ ลื่น ที่เ ก็บ จากเครื่ อ งจั กร ขณะทํ า งาน จุด/ตํา แหนง ที่ ออกจากป ม ,ออก
จากแบริ่ง-ลูกสูบไฮดรอลิกส,ออกจากเฟองเกียร ใสขวดพลาสติก สะอาด แหง
จํานวน 250 ml (cc)
2. น้ํามันหลอลื่นที่ดูด เก็บ ขณะที่เครื่องจักรทํางาน จุด/ตําแหนง ที่อางน้ํามันไฮดรอลิก
หองเกียร อางน้ํามันแบริ่ง อางน้ํามันไฮดดรอลิก ใสขวดพลาสติก สะอาด แหง
จํานวน 250 ml (cc)
3. บันทึกขอมูลน้ํามันที่เก็บจากเครื่องจักร
3.1 ชื่อเครื่องจักร
3.2 ชนิดน้ํามัน
3.3 ชื่อ ยี่หอ ของน้ํามัน
3.4 ว/ด/ป ที่เปลี่ยนน้ํามัน ว/ด/ป เก็บ น้ํามัน
3.5 อายุน้ํามัน ที่ใชงาน มาแลว ควรมากกวา 3 เดือน
4. น้ํามันใหม ชนิดเดียวกัน กับ ที่เก็บจากเครื่องจักร เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
จํานวน 250 ml (cc)

หลักสูตรแนะนําเพิ่มเติม: การบริหารและการจัดการอะไหลในงานซอมบํารุง วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.0-2717-3000 ตอ 81

