กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนการอบรมสัมมนา 3 วัน
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การปรับตั้งแนวเสนตรงศูนยกลางระหวางเพลา (Alignment)
ดวยไดอัลเกจ (Dial Gauge) ภาคปฏิบัติ
Setting alignment between the center shaft by dial gauges

วันที่จัด รุน 16 : วันพุธที่ 30 – วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562

สมาชิก

เวลา

(สมาชิก ส.ส.ท.,นักศึกษาปริญญาตรี, หนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

09:00 – 16:30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจํานวน 20 ทาน

สถานที่ หองสัมมนา สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุน) ซอยพัฒนาการ 18
เสนตรงแนวศูนยกลางระหวางเพลา(Alignment) ใคร
คิดวาไมสําคัญ ? มีชางประกอบติดตั้ง ซอม บํารุง รักษาเครื่องจัก ร
จํานวนมาก คิดวาการปรับตั้ ง แนวเสน ตรงศูนย ก ลางระหวางเพลา
(Alignment) เครื่องจักรตัวขับ กับตัวตาม เปนเรื่องงาย ๆ ธรรมดา
ไมสําคัญ เพียงใชบรรทัดเหล็ก สันใบเลื่อย หรือมีดกลึง ทาบวางบน
ขอบหนาแปลนและปรับใหเสมอกันทั้ง 4 จุด ตรงขามกันก็เพียงพอ
แตหารูไมวา ทําไม? แบริ่งเสียบอย เร็วกวากําหนด,ซีล, เมคคานิคคอล
ซีล ชํารุด เสีย รั่ว, ทอสั่น หนาแปลนแทนเครื่อง แตกบอย เครื่องจักร
สั่ น มี เ สี ย งดั ง อายุ ใ ช ง านสั้ น เกิ ด การเสี ย กํ า ลั ง โดยสู ญ เปล า ,
เครื่องจักรทํางานหนัก กินไฟฟา สิ้นเปลืองพลังงาน คาใชจาย สูญเสีย
การผลิต ผลิตภัณฑ สินคา ไมไดคุณภาพ และอื่นๆอีกมาก
ปญหาเหลานั้น คือสัญญาณบงบอก 60 -70 เปอรเซ็นต มา
จากปญหาการปรับตั้งเสนตรงแนว Alignment ไมถูกตอง ไมอยูในคา
พิ กั ด ที่ จ ะยอมรั บ ได ถ า ช า งซ อ มบํ า รุ ง มี ค วามรู แ ละทั ก ษะทํ า
Alignment ไดอยางถูกตองตามหลัก การแลว ก็จะทําใหเครื่องจัก ร
เดิ น ได ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดการเสี ย ขั ด ข อ ง ลดการซ อ มเปลี่ ย น
ชิ้นสวน เครื่องจักรบอยๆ เปนการเพิ่มผลผลิต ประหยัดคาใชจายการ
บํารุงรักษา คากระแสไฟฟา อีกทั้งยังชวยประหยัด
สิ่งที่คุณจะไดรับ
1. มีความรู ความเขาใจสามารถประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร ใหถูกตอง
ตั้งแตแรก เพื่อยืดอายุใชงาน ลดคาใชจาย และเพิ่มคุณภาพสินคา
2. สามารถใชเครื่องมือ Dial gauge ปรับตั้งแนวศูนยกลางระหวาง
เพลา Alignment ไดอยางถูกตอง
3. คาพิกัดการปรับตั้งแนวศูนย Alignmentที่เปนมาตรฐานยอมรับได
4. สามารถปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวยไดอัลเกจ วิธี Rim And
Face (ขอบ และผิว ระหวางหนาแปลน) และวิธี Double
Reverse (แบบDial gauge สลับขามหนาแปลน) หรือที่เรียกวา
Cross Dialing
5. โปรแกรมสําเร็จปรับตั้งAlignment วิธี Rim And Face และ วิธี
Double Reverse
6. ไดแบบฟอรมรายงาน ใชงานไดทันที
คุณสมบัติผูเขาอบรมและสัมมนา
ชางเทคนิค, หัวหนางาน, วิศวกร หรือ ชางปฏิบัติงานซอมบํารุง
ที่มีการทํา Alignment เครื่องจักรหมุน
คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

5,700 + 399 (VAT 7%) = 6,099 บาท

บุคคลทั่วไป 6,200 + 434 (VAT 7%) = 6,634 บาท
หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันแรก
• ความรู ความเขาใจ และความหมายของการปรับตั้งแนวศูนย
Alignment คืออะไร
• การติดตั้งเครื่องจักรใหไดแนวศูนย Alignment ตามตองการ
เริ่มที่ไหนทําอยางไร ?
o การออกแบบฐานรากแทนเครื่อง
(Foundation)และแทนรองรับเครื่องจักร
(Base Plate)
• ทําไมตองมีการปรับตั้งแนวศูนย Alignment เครื่องจักร ทํา
แลวไดประโยชน อะไร
• สาเหตุ ที่ทําใหแนวศูนย ผิดเสียไปจากที่กําหนด
(Misalignment)มีอะไรบาง
• คาพิกัดแนวศูนยมาตรฐาน ที่ยอมรับได มีคาอะไร เทาไร
(Alignment Tolerance )
• วิธีการปรับตั้งแนวศูนย มีกี่วิธี มีอะไรบาง ( Alignment
Method )
o ใชบรรทัด ขอบตรง
o ใช Dial gauge วิธี Rim And Face
o ใช Dial gauge วิธี Double Reverse
o ใช Laser Alignment
• ขั้นตอนเตรียมการ กอนทํา Alignment ดวยวิธี Rim And
Face (ที่ขอบ และผิวหนาระหวางหนาแปลน) ที่ถูกตอง ทาน
ทําอยางไร ?
o Bar Sag คืออะไร ทํา ทําไม?
o Softfoot คืออะไร ทํา ทําไม?
o Coupling Run-out คืออะไร ทํา ทําไม?
o Piping Strain คืออะไร ทํา ทําไม?
o Thermal Growth คืออะไร ทํา ทําไม?
• การปรับตั้งแนวศูนย 3 ขั้นตอน
• การปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวย Dial Gauge วิธี Rim
& Face (ที่ขอบ และผิวหนาแปลน) การคํานวณขนาดแผนชิม
(Shim) เพื่อปรับระยะสูง-ต่ํารองแทนเครื่องจักร
จัดโดย สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) โทร.0-2717-3000 ตอ 81

กรุณาชําระคาสัมมนาลวงหนากอนการอบรมสัมมนา 3 วัน

หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันแรก (ตอ)
• ฝกภาคปฏิบัติ จากเครื่องจักรจําลอง การติดตั้งเครื่องจักร
และการปรับตั้ง Alignment วิธี Rim And Face พรอม
รายงานผล ลงบนแบบฟอร
o การหาคา Bar Sag จากชุด Bracket ที่ใช เพื่อ
ชดเชย คาที่อานไดจาก Dial gauge กอนคํานวณ
ขนาด Shim ปรับระยะ สูง ต่ํา
o การหาคา Softfoot และวิธีแกไข
o การติดตั้งตําแหนง Dial Gauge บนตัว Bracket
o ระยะตางๆ ที่นํามาคํานวณคาเทคนิคการหมุน
o วิธีการคํานวณเพื่อหาขนาดของแผน Shim ที่ใชปรับ
ระยะสูงต่ําของเครื่องจักร
o การเขียนรูปประกอบการคํานวณเพื่อไมใหสับสนใน
การปรับคา
o วิธีการแกไขคา ปรับเยื้องซาย – ขวา (Horizontal
Misalignment) แบบทางลัด

หัวขอการอบรมและสัมมนา
วันที่สอง
• การปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวย Dial gauge วิธี
Double Reverse และการเขียน กราฟ ปรับตั้ง Alignment
• ฝกภาคปฏิบัติ การปรับตั้งแนวศูนย Alignment ดวยวิธี
Double Reverse และการรายงานผลลงบนแบบฟอรม
• โปรแกรมคอมพิวเตอร ทํางานบน Windows MS Access
• ปญหาที่เกิดขึ้นในการทํา Alignment และวิธีการแกไข
• การปรับตั้งแนวศูนย (Alignment) เครื่องจักรความรอนสูง
Hot Alignment
• หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับ Laser Shaft Alignment
• ถาม-ตอบ ปญหา
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รุนถัดไป: 13 – 14 กุมภาพันธ 2563

คาใชจายในการฝกอบรมสามารถหักลดหยอนภาษีได 200%

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

