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INTRODUCTION 

• เคร่ืองจกัรหมนุ คือเคร่ืองจกัรท่ีมีชิน้สว่นหรือโครงสร้าง เกิดการเคลื่อนที่
รอบจดุใดจดุหนึง่ในทิศทางเดียวกนัอยา่งตอ่เน่ือง 

• ได้แก่ ป๊ัม เทอร์ไบน์ เคร่ืองซกัผ้า มอเตอร์ เป็นต้น 

• การสัน่สะเทือนอยา่งตอ่เน่ืองหรือรุนแรง สามารถท าให้เคร่ืองจกัรเกิด
ความเสียหายได้ 



สาเหตุทีก่่อให้เกดิการส่ันสะเทอืน 

• ออกแบบสร้างชิน้สว่นเคร่ืองจกัรไมไ่ด้มาตรฐาน เช่น น า้หนกัของ
ชิน้สว่นแตล่ะชิน้ไมเ่ท่ากนั ระยะการจดัวางและ ความหนาของชิน้สว่น
ไมเ่ท่ากนั เคร่ืองจกัรไมไ่ด้สมดลุ 

• การบดิงอเสียรูปทรงของชิน้สว่นเน่ืองจากการใช้งานมาอย่างยาวนาน 

• การเกาะตวัของวตัถดุบิท่ีไมต้่องการบนชิน้สว่นของเคร่ืองจกัร ท าให้เกิด
ความไมส่มดลุ (Unbalance) 



สาเหตุทีก่่อให้เกดิการส่ันสะเทอืน 

• ความไม่ได้ศนูย์ (Misalignment) ระหวา่งเพลาของเคร่ืองจกัร
หมนุ หรือเพลาของต้นก าลงักบัเพลาของเคร่ืองจกัรหมนุ 

• การหลดุหลวมของชิน้สว่นตา่ง ๆ ของเคร่ืองจกัรหมนุ 

• แท่นเคร่ืองหรือจดุจบัยดึของเคร่ืองจกัรไม่แน่นหรือไม่แข็งแรง 
 



ปัญหาที่พบได้บ่อย 

• ท าให้จดุรองรับ เช่น ลกูปืน  บชู เพลา เสือ้ลกูปีน เป็นต้น สกึหรอ มีอายุ
งานจะสัน้ลง 

• โครงสร้างของเคร่ืองจกัรกลจะสกึหรอเร็วหรือแตกร้าวในท่ีสดุ 

• ประสิทธิภาพของเคร่ืองจกัรหมนุลดลง ท าให้สิน้เปลืองพลงังานเพิ่มขึน้ 

• เสียคา่ใช้จ่ายในการซอ่มบ ารุงเพิ่มขึน้ เสียเวลาในการผลิตและการ
ซอ่มแซม 
 



รูปแบบของการส่ันสะเทอืน 

• การส่ันสะเทอืนโดยอสิระ (Free Body Vibration) 

• การส่ันสะเทอืนแบบขบกันหรือเคล่ือนที่ผ่าน (Meshing or 

Passing Vibration) 

• การส่ันสะเทอืนจากแรงเสียดทาน (Frictional Vibration) 



การส่ันสะเทือนโดยอสิระ 
 (Free Body Vibration) 

• ทิศทางอิสระตามทิศทางของ แรงที่เกิดขึน้จากการสัน่สะเทือน
ของเคร่ืองจกัรหรือมอเตอร์ที่วางอยูบ่นฐานรองรับที่มีความ
ยืดหยุน่และฐานที่มี ความเป็นสปริง หรือใบพดัที่หมนุอยูบ่น
เพลายาว 



การส่ันสะเทือนแบบขบกนัหรือเคลือ่นที่ผ่าน  
(Meshing or Passing Vibration) 

การสัน่สะเทือนของช้ินส่วนของเคร่ืองจกัรท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
สะเทือนหมุนหรือเคล่ือนท่ีผา่น  
• การสัน่สะเทือนของเฟืองท่ีขบกนั 
• สัน่สะเทือนของใบพดัของพดัลม 



การส่ันสะเทือนจากแรงเสียดทาน  
(Frictional Vibration) 

เกิดข้ึนจากแรงเสียดทานในการหมุนหรือเคล่ือนท่ีของช้ิน ส่วนต่าง ๆ ของ
เคร่ืองจกัร เช่น การหมุนหรือเคล่ือนท่ีของเมด็ลูกปืนหรือตลบัลูกปืน การ
เคล่ือนท่ีและไถล (Slide) ของบุชท่ีรองรับการหมุนของช้ินส่วน
เคร่ืองจกัร 



การตรวจวดัการสัน่สะเทือน 

วดัการสัน่สะเทือน 

ข้อมลู 

แปลงข้อมลู 

วิเคราะห์ 

แก้ไขปัญหา 



เทคนิคการตรวจสอบการสัน่สะเทือน 
Proximity Monitoring 

• วดั 1 จดุ หรือมากกวา่ ในระบบ 
• ติดตัง้ตวัวดัในแต่ละแบร่ิง เพื่อวดั
ระยะหา่งระหวา่งแกนหมนุกบัแบร่ิง 

• ตรวจสอบคา่สัน่สะเทือนรวม
ตลอดเวลาวา่ปลอดภยัหรือไม ่

• วดัเฟสได้ 

• ทราบวา่มวลกระจายที่ท าให้ไม่
สมดลุอยู่ต าแหนง่ใด 

• เหมาะกบัเคร่ืองจกัรขนาดใหญ่และ
ความส าคญัสงู 

Seismic Monitoring 

• ติดตัง้เซนเซอร์ที่ผิวด้านนอกขอแบร่ิงสว่นทีอ่ยู่
กบัที ่

• วดั absolute vibration 

• ใช้ในทางปฏิบตัิมากที่สดุ 
 



การตรวจวดัการสัน่สะเทือน 



การวดัการส่ันสะเทือน 

• การวัดระยะทางของการส่ันสะเทอืน (Displacement)  

• การวัดความเร็ว (Velocity)  

• การวัดอัตราเร่ง (Acceleration)  



การวดัระยะทางของการส่ันสะเทือน 
(Displacement) 

•คือการวดัระยะทางการเคลื่อนที่ของวตัถท่ีุมีการสัน่สะเทือนวา่ “มีการ

เคล่ือนที่ไปจากจุดอ้างองิเท่าไดในการส่ันสะเทือนแต่ละรอบ”  

•นิยมวดัเป็นมิลลิเมตร (mm) หรือนิว้  

•วดัแบบเตม็คลื่น (Peak to Peak)  

•ใช้กบัการเคลื่อนที่ที่มีความเร็วรอบต ่า ๆ ท่ีไมเ่กิน 1200 rpm หรือ

20Hz 



การวดัความเร็ว (Velocity) 
•เป็นการวดัความเร็วในการเคลื่อนท่ีของวตัถท่ีุสัน่สะเทือนวา่ “มีความเร็ว

เท่าไหร่ในแต่ละรอบของการส่ันสะเทือน”  

•โดยปกตินิยมวดัเป็นมิลลเิมตร/วินาที (mm/s) และนิว้/วินาที (inch/sec) 

ในการวดัความเร็วเรามกัจะวดัแบบ RMS  

•วดัการสัน่สะเทือนท่ีมีความถ่ีระหวา่ง 20Hz -1,000Hz (หรือความเร็วรอบ

ในการหมนุท่ีสงูกวา่ 1, 200 rpm) 



การวดัอตัราเร่ง (Acceleration) 
•การเปล่ียนแปลงอัตราส่วนของความเร็วในการเคล่ือนที่ต่อ

หน่วยเวลาของวัตถุที่มีการส่ันสะเทือน 

•วดัการสัน่สะเทือนที่ความถ่ีสงูคือตัง้แต ่10,000 Hz ขึน้ไป  

•การสัน่สะเทือนที่ความถ่ีสงูนัน้ระยะทางการเคลื่อนที่จะน้อยและ

ใน ขณะเดียวกนัความเร็วในการเคลื่อนท่ีจะสงูมาก 





จุดทีจ่ะวดัการส่ันสะเทอืนของเคร่ืองจกัร   
1. จดุวดัในแนวแกน (Axial, A)  

2. จดุวดัในแนวรัศมี (Radius) ท่ีเป็นแนวนอน (Horizontal, H)  

3. จดุวดัในแนวรัศมี (Radius) ท่ีเป็นแนวตัง้ (Vertical, V)  

ในการวดัแต่ ละแนวนัน้ คา่ท่ีได้จากแตล่ะแนวของการวดัจะเป็นตวัท่ีบง่บอกถึง
สาเหตท่ีุท าให้เกิดการ สัน่สะเทือน 



Fast Fourier Transform (FFT) 

Time Domain (waveform) Frequency Domain (spectrum) 



การแกไ้ขการสัน่สะเทือนของเคร่ืองจกัรหมุน 

การท างานของเคร่ืองจกัรหมนุนัน้ ก่อให้เกิดการสัน่ใน 2 แบบ 

• การบดิตวั (Torsional Vibration) 

• การสัน่ในแบบการดดัโค้ง (Bending Vibration)  

 

โดยการสัน่ท่ีเกิดขึน้นัน้เกิดขึน้ทัง้แนวดิ่งและแนวนอน 



การแกไ้ขการสัน่สะเทือนของเคร่ืองจกัรหมุน 

 การสัน่สะเทือนดงักลา่วนีน้อกจากจะน ามาซึง่เสยีงดงั ก่อ
ความร าคาญในการท างานแล้ว ยงัอาจน ามาซึง่ความล้าตวัของ
วสัด ุจนเกิดการช ารุดเสียหายของระบบเพลาได้ 

 
 



การแกไ้ขการสัน่สะเทือนของเคร่ืองจกัรหมุน 

 การควบคมุการสัน่แบบพาสชีพ  

(Passive Vibration Absorbers)  
  

 ถกูพิจารณาให้ท าหน้าท่ีแก้ไขการสัน่สะเทือนในเคร่ืองจกัรหมนุโดย
การน าเอาอปุกรณ์ลดการสัน่สะเทือน(Absorber) ติดตัง้เข้ากบั
อปุกรณ์หลกั (Primary System)  
 

 ท าให้อปุกรณ์ลดการสัน่สะเทือนเกิดการสัน่สะเทือนแทน สง่ผลให้
อปุกรณ์หลกัมีการสัน่สะเทือนน้อยลงหรือหยดุการสัน่ในท่ีสดุ 



พิจารณา FBD ของ Motor และ Shaft 

พลงังานจลน์ของระบบ (T) คือ พลงังานศกัย์ ของระบบ (V) คือ 



สมการ ลากรานจ์ (L) 

สมมติให้ θ เป็นมมุเล็กๆ เพลาไม่มีการหมนุ และไม่มีค่าการหน่วง 



Dynamic Absorber System 

สมการการเคลื่อนท่ีของระบบ 



เม่ือแทนค าตอบในสภาวะคงตวั ( Steady-State) ในสมการการเคลื่อนท่ีจะได้ 

เม่ือแก้สมการจะได้ขนาดการสัน่ ท่ีสภาวะคงตวัของระบบหลกั 

ขนาดการสัน่ของมวลอปุกรณ์การสัน่ คือ 



สมการ A  
จะเขียนใหม่เป็น 

เม่ือให้ 



สรุปหลกัการท างาน 

 จะเห็นวา่แรงท่ีกระท าตอ่อปุกรณ์ลดการสัน่ มีทิศทางตรงกนั
ข้ามกบั ระบบหลกั คือ 

  

 

 ท าให้แรงลพัธ์ท่ีกระท าตอ่มวลหลกัมีคา่เป็นศนูย์ ตลอดเวลา 
จงึสง่ผลท าให้ระบบหลกัไมส่ัน่ 

 



Dynamic Absorber System 

 ชดุอปุกรณ์ลดการสัน่สะเทือนจะ
ออกแบบเพื่อให้อปุกรณ์นีส้ามารถลดการ
สัน่สะเทือนทัง้ในแบบดดัโค้งและในแบบ
บิดตวัของชดุเพลาทดลองพร้อมๆกนั 



Dynamic Absorber System 

ประกอบด้วยสปริง 2 สว่น 

• สปริงสว่นแรกจะให้สัน่ในแนวดดัโค้งคือ สปริงขด (Coil 
Spring) 2 อนั ซึง่เป็นวสัดเุหลก็กล้า 

• สปริงอีกชดุท่ีจะให้ท างานในแบบบดิตวั คือ แท่งอลมูิเนียมรูปทรง
หน้าตดัสี่เหลี่ยม 
 



การสัน่สะเทือนแบบดดัโคง้ท่ี 14.95 hz 

ก่อนตดิต้ัง หลังตดิต้ัง 



การสัน่สะเทือนแบบบิดตวัท่ี 24.15 hz 

ก่อนตดิต้ัง หลังตดิต้ัง 



แสดงฟังกช์นัถ่ายโอนจากการจ าลองของชุดเพลา
ทดลองก่อนติดตั้งอุปกรณ์ลดการสัน่ 



แสดงฟังกช์นัถ่ายโอนจากการจ าลองของชุดเพลา
ทดลองหลงัติดตั้งอุปกรณ์ลดการสัน่ 



เปรียบเทียบฟังกช์นัถ่ายโอนระหวา่งก่อนและหลงั
ติดตั้งอุปกรณ์ลดการสัน่สะเทือน 



ขอบคุณครับ 


