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การปรับตั้งแนวเสนตรงศูนยกลางระหวางเพลา(Alignment)ดวยไดอัลเกจ(เชิงปฏิบัติ) รุนที่ 13
วันที่จัด : วันพุธที่ 19 – วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน
สถานที่ ณ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18

เสนตรงแนวศูนยกลางระหวางเพลา(Alignment)
ใครคิดวาไมสําคัญ ?
มีชางประกอบติดตั้ง ซอม บํารุงรักษาเครื่องจักร จํานวนมาก คิดวาการ
ปรับตั้งแนวเสนตรงศูนยกลางระหวางเพลา(Alignment) เครื่องจักรตัวขับ กับตัวตาม
เปนเรื่องงาย ๆ ธรรมดา ไมสําคัญ เพียงใชบรรทัดเหล็ก สันใบเลื่อย หรือมีดกลึง ทาบ
วางบนขอบหนาแปลนและปรับใหเสมอกันทั้ง 4 จุด ตรงขามกันก็เพียงพอ
แตหารูไมวา ทําไม? แบริ่งเสียบอย เร็วกวากําหนด,ซีล, เมคคานิคคอลซีล ชํารุด เสีย
รั่ว, ทอสั่น หนาแปลนแทนเครื่อง แตกบอย เครื่องจักรสั่น มีเสียงดัง อายุใชงานสั้น เกิด
การเสียกําลังโดยสูญเปลา, เครื่องจักรทํางานหนัก กินไฟฟา สิ้นเปลืองพลังงาน
คาใชจาย สูญเสียการผลิต ผลิตภัณฑ สินคา ไมไดคุณภาพ และอื่นๆอีกมาก
ปญหาเหลานั้น คือสัญญาณบงบอก 60 -70 เปอรเซ็นต มาจากปญหาการ
ปรับตั้งเสนตรงแนว Alignment ไมถูกตอง ไมอยูในคาพิกัด ที่จะยอมรับได ถาชางซอม
บํารุงมีความรูและทักษะทํา Alignment ไดอยางถูกตองตามหลักการแลว ก็จะทําให
เครื่องจักรเดินไดดี มีประสิทธิภาพ ลดการเสียขัดของ ลดการซอมเปลี่ยน ชิ้นสวน
เครื่องจักรบอยๆ เปนการเพิ่มผลผลิต ประหยัดคาใชจายการบํารุงรักษา คากระแสไฟฟา
อีกทั้งยังชวยประหยัดงบประมาณได

สมาชิก 5,500 + VAT 7% 385 = 5,885 บาท
(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)
บุคคลทั่วไป 6,000 + VAT 7% 420 = 6,420 บาท
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
ช า งเทคนิ ค , หั ว หน า งาน, วิ ศ วกร หรื อ ช า งปฏิ บั ติ ง านซ อ มบํ า รุ ง ที่ มี ก ารทํ า
Alignment เครื่องจักรหมุน,
สิ่งที่คุณจะไดรับ
1. โปรแกรมสําเร็จปรับตั้งAlignment วิธี Rim And Face และ วิธี Double Reverse
2. มีความรู ความเขาใจสามารถประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร ใหถูกตองตั้งแตแรก เพื่อ
ยืดอายุใชงาน ลดคาใชจาย และเพิ่มคุณภาพสินคา
3. สามารถใชเครื่องมือ Dial gauge ปรับตั้งแนวศูนยกลางระหวางเพลา Alignment
ไดอยางถูกตอง
4. คาพิกัดการปรับตั้งแนวศูนย Alignment ที่เปนมาตรฐาน ยอมรับได
5. สามารถปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวยไดอัลเกจ วิธี Rim And Face
(ขอบ และผิว ระหวางหนาแปลน)และวิธี Double Reverse(แบบDial gauge สลับ
ขามหนาแปลน) หรือที่เรียกวา Cross Dialingได
6. แบบฟอรมรายงาน ใชงานไดทันที
1. คุณนพดล สเลลานนท

วิทยากร
TECHNICAL SUPPORT MANAGER MACHINERY HEALTH
MANAGEMENTEMERSON (THAILAND) CO.,LTD.

2. คุณนพดล เจียมเลิศประเสริฐ
กรรมการผูจัดการ บริษัท D Maintenance and Service
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กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนการอบรมสัมมนา 3วัน
หัวขอการอบรมและสัมมนา
หัวขอการอบรมและสัมมนา (ตอ)
วันแรก
10. ฝกภาคปฏิบัติ จากเครื่องจักรจําลอง การติดตั้งเครื่องจักร
1. ความรู ความเขาใจ และความหมายของการปรับตั้งแนวศูนย Alignment คืออะไร
และการปรับตั้ง Alignment วิธี Rim And Face พรอมรายงานผล ลงบนแบบฟอร
2. การติดตั้งเครื่องจักรใหไดแนวศูนย Alignment ตามตองการ เริ่มที่ไหนทําอยางไร ?
- การหาคา Bar Sag จากชุด Bracket ที่ใช เพื่อชดเชย คาที่อานได
2.1 การออกแบบฐานรากแทนเครื่อง(Foundation)และแทนรองรับเครื่องจักร
- จาก Dial gauge กอนคํานวณขนาด Shim ปรับระยะ สูง ต่ํา
(Base Plate)
- การหาคา Softfoot และวิธีแกไข
3. ทําไมตองมีการปรับตั้งแนวศูนย Alignment เครื่องจักร ทําแลวไดประโยชน อะไร
- การติดตั้งตําแหนง Dial Gauge บนตัว Bracket
4. สาเหตุ ที่ทําใหแนวศูนย ผิดเสียไปจากที่กําหนด(Misalignment)มีอะไรบาง
- ระยะตางๆ ที่นํามาคํานวณคาเทคนิคการหมุน
5. คาพิกัดแนวศูนยมาตรฐาน ที่ยอมรับได มีคาอะไร เทาไร(Alignment Tolerance )
- วิธีการคํานวณเพื่อหาขนาดของแผน Shim ที่ใชปรับระยะสูงต่ําของ
6. วิธีการปรับตั้งแนวศูนย มีกี่วิธี มีอะไรบาง ( Alignment Method )
- เครื่องจักร
6.1 ใชบรรทัด ขอบตรง
- การเขียนรูปประกอบการคํานวณเพื่อไมใหสับสนในการปรับคา
6.2 ใช Dial gauge วิธี Rim And Face
10.1 วิ ธี ก ารแก ไขค า ปรับ เยื้ อ งซ าย – ขวา (Horizontal Misalignment)
6.3 ใช Dial gauge วิธี Double Reverse
แบบทางลัด
6.4 ใช Laser Alignment
วันที่สอง
7. ขั้นตอนเตรียมการ กอนทํา Alignment ดวยวิธี Rim And Face (ที่ขอบ และผิวหนา
11. การปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวย Dial gauge วิธี Double Reverse และการ
ระหวางหนาแปลน) ที่ถูกตอง ทานทําอยางไร ?
เขียน กราฟ ปรับตั้ง Alignment
7.1 Bar Sag คืออะไร ทํา ทําไม?
12. ฝกภาคปฏิบัติ
7.2 Softfoot คืออะไร ทํา ทําไม?
การปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวยวิธี Double Reverse และการรายงานผล
7.3 Coupling Run-out คืออะไร ทํา ทําไม?
ลงบนแบบฟอรม
7.4 Piping Strain คืออะไร ทํา ทําไม?
13. โปรแกรมคอมพิวเตอร ทํางานบน Windows MS Access
7.5 Thermal Growth คืออะไร ทํา ทําไม?
14. ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํา Alignment และวิธีการแกไข
8. การปรับตั้งแนวศูนย 3 ขั้นตอน
15. การปรับตั้งแนวศูนย (Alignment) เครื่องจักรความรอนสูง Hot Alignment
9. การปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวย Dial Gauge วิธี Rim & Face (ที่ขอบ และ
16. หลักการเบื้องตนเกีย่ วกับ LASER SHAFT ALIGNMENT
ผิวหนาแปลน) การคํานวณขนาดแผนชิม (Shim) เพื่อปรับระยะสูง-ต่ํารองแทนเครื่องจักร
17. ถาม-ตอบ ปญหา
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