
โปรแกรมปองกันคอมเพรสเซอรหยุดทำงาน
(Compressor Failure Protection Program)



เพราะ Trane Care ตระหนักถึงประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ

คอมเพรสเซอร จึงขอเสนอบริการ “โปรแกรมปองกันคอมเพรสเซอร

หยุดทำงาน” ซึ่งเปนเครื่องมือพื้นฐานท่ีสำคัญสำหรับการตรวจหาแนวโนม

สาเหตุเบื้องตนของการสึกหรอการกัดกรอนในคอมเพรสเซอรกอนที่จะ

กลายเปนสาเหตุใหญ รวมทั้งชวยวางแผนการดูแลในอนาคตเพ่ือลดตนทุน

การดำเนินการ และลดอัตราการเสื่อมสภาพไดดียิ่งข้ึน การเปลี่ยนน้ำมัน

คอมเพรสเซอรยังเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่ชวยลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอม

อีกดวย

เพื่อยืดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรใหยาวนานข้ึน
คุณภาพของน้ำมันคอมเพรสเซอรประสิทธิภาพสูงทำใหอายุการ
ใชงานของคอมเพรสเซอรยาวนานขึ้นโดยทั่วไปแลวการวิเคราะห
น้ำมันคอมเพรสเซอรจะชวยคนหาความเส่ียงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
และลดตนทุนการดูแลรักษาในสวนของคอมเพรสเซอรดวย

คุณภาพของน้ำมันคอมเพรสเซอรมีผลกระทบ 3 สวนหลัก คือ 
1. Wear (การสึกหรอ) ชิ้นสวนของแข็งที่ปะปนอยูในน้ำมันจะสราง
 ความสึกหรอและลดอายุการใชงานของคอมเพรสเซอร 
 
2. Chemistry (คุณสมบัติทางเคมี) ความหนืดที่ผิดปกติเนื่องจาก
 การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น ทำใหเกิดคาความ
 เปนกรดท่ีสูงเกินไป

3. Contamination (การปนเปอน) ความชื้นท่ีปนเปอนอยูในวงจร
 ของสารทำความเย็น



ทำไมคุณตองวิเคราะหและเปล่ียนถายน้ำมันคอมเพรสเซอร
อยางสม่ำเสมอ

น้ำมันคอมเพรสเซอรเปนหัวใจสำคัญของการยืดอายุการใชงาน
อุปกรณหลักของชิลเลอรซึ่งก็คือ คอมเพรสเซอรนั่นเองการใชน้ำมัน
ที่ไมมีคุณภาพเพียงพอกอใหเกิดปญหาแกการทำงานของระบบและ
อุปกรณ รวมถึงคาใชจายในการซอมแซมจำนวนมหาศาล เชน 
ปญหาจากน้ำมันคอมเพรสเซอรเสื่อมสภาพเพราะความรอนที่สูง
เกินไป การแว็คคัมที่ไมมีประสิทธิภาพ การร่ัวของน้ำสูระบบน้ำมัน
และสารทำความเย็น  หรือการเติมสารเคมีแปลกปลอมเขาไป 

 

ความเสียหายเพราะน้ำมันคุณภาพต่ำ
จนเกิดการเสียดสีกับแบร่ิง 

 

ความเสียหายของสกรู คอมเพรสเซอร 
เมื่อมีความชื้นปนเปอนอยูในน้ำมัน

สภาพขดลวดมอเตอรที่น้ำมันมีคา
ความเปนกรดสูง

 



หองปฏิบัติการทางเคมีของเทรนไดรับการพัฒนา
มายาวนานกวา 45 ป เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานในการวิเคราะหชนิดของน้ำมันไปยังลิเธียม-
โบรไมดบนพื้นฐานของผูนำระดับโลกในการผลิต
ชิลเลอร (Chiller) และเรายังมีประสบการณจริง
จากหองปฏิบัติการวิเคราะหน้ำมันทั้งหมดของ
คอมเพรสเซอร

ทุกประเภท (Scroll compressor, Reciprocal 
compressor, Centrifugal compressor and 
Screw compressor) นอกจากนั้นเรายังไดการ
รับรองตามมาตรฐาน ISO 9002 และพรอมให
บริการคุณแบบเต็มรูปแบบ

เพราะเราเปนผูเชี่ยวชาญดานระบบปรับอากาศระดับโลก เรารู
และทราบดีวาน้ำมันสำหรับเครื่องจักรของเราควรมีคุณสมบัติ
อยางไรการวิเคราะหน้ำมันคอมเพรสเซอรของ Trane Care 
จึงเปนกระบวนการที่วัดทั้งลักษณะของน้ำมันและการสึกหรอ
ของคอมเพรสเซอร มีรายงานสรุปผลที่แสดงถึงสาเหตุแนวทาง
การดำเนินการ และคำแนะนำตางๆ จากผูเชี่ยวชาญในรูปแบบ
ของเวคเตอรสามเหลี่ยมเพื่องายตอความเขาใจซึ่งมีเฉพาะ
ในหองปฏิบัติการทางเคมีของ Trane Care เทานั้น

 

Sampling Tests Analysis Comments 

ทำไมคุณตองใชโปรแกรมวิเคราะหและเปล่ียน
ถายน้ำมันคอมเพรสเซอรของ Trane Care



นอกเหนือจากการวิเคราะหน้ำมันคอมเพรสเซอรอยางสม่ำเสมอ
เพ่ือดูแนวโนมและเก็บขอมูลการสึกหรอของเคร่ืองแลว Trane 

Care ยังแนะนำใหเปลี่ยนน้ำมันคอมเพรสเซอร ตามระยะเวลา

การใชงาน และตามคำแนะนำของผูชำนาญการของบริษัท โดย 
Trane Care ไมแนะนำใหใชน้ำมันชนิดอื่น หรือการเติม
สารใดๆ ที่อางวาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหลอลื่นของน้ำมัน
หรือการถายเทความรอน เพราะผลกระทบจากการใชสาร
ปนเปอนเหลานี้ อาจสงผลใหน้ำมันดังกลาวเกิดการกอตัวของ
กรดและยังมีผลกระทบในระยะยาวตอสวนประกอบที่ผลิตจาก
ยางและฉนวนของมอเตอร นอกจากน้ัน สารดังกลาวยังไมไดรับ
การรับรองจากหองปฏิบัติการทางเคมีของ เทรน ซึ่งมีความ
เสี่ยงตอความเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น

การวิเคราะหน้ำมันคอมเพรสเซอรของ Trane Care เปนกระบวน

การที่วัดทั้งลักษณะของน้ำมันและการสึกหรอของคอมเพรสเซอร 

มีรายงานสรุปผลที่แสดงถึงสาเหตุ แนวทางการดำเนินการและ
คำแนะนำตางๆ จากผูเชี่ยวชาญในรูปแบบของเวคเตอรสามเหลี่ยม
เพ่ืองายตอความเขาใจ 

Wear (การสึกหรอ)  

การวิเคราะหการหักเหของแสงเพ่ือหาปริมาณการสึกหรอ, 
ปริมาณของของแข็ง (PPM) และลักษณะของของแข็ง

Chemistry (ปฏิกิริยาเคมี)  

การวิเคราะหปริมาณความเปนกรด และความหนืด 

Contamination (การปนเปอน)  

การวิเคราะหปริมาณของความช้ืนท่ีปรากฎ



การวิเคราะหน้ำมันนี้สามารถตรวจสอบน้ำมันสำหรับระบบ
ปรับอากาศและคอมเพรสเซอรไดทุกชนิดโดยสามารถรายงาน
ผลภายในเวลาที่สั้น รวมถึงไดรับคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญ
และแนวโนมจากการเปรียบเทียบการตรวจสอบคร้ังกอนหนา

ปจจุบัน ผูใหบริการดานระบบปรับอากาศจำนวนมากไดนำ
วิธีการใหบริการแบบเชิงรุกกับอุปกรณตางๆ เพ่ือใหไดผลลัพธ
ที่ดีที่สุดกับผลิตภัณฑ โดยการเก็บตัวอยางน้ำมันที่จะมาทำ
การวิเคราะหจะตองทำอยางสม่ำเสมอและเปนไปตามกำหน
ดระยะเวลาที่แนะนำบนพื้นฐานของชิ้นสวนนั้นที่ไดรับการ
ออกแบบมาเพื ่อใหไดข อมูลแนวโนมสำหรับคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น



การตรวจสอบและการวิเคราะหทางเคมีเปนองคประกอบสำคัญใน
การบำรุงรักษาระบบเชิงปองกัน และเปนองคประกอบสำคัญของ
วิศวกรรมการบริการเพราะการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศดวย
“โปรแกรมปองกันคอมเพรสเซอรหยุดทำงาน” ชวยใหคุณสามารถ

1. ลดคาใชจายในการบำรุงรักษา เพราะการสุมเก็บตัวอยางของ
 น้ำมันใชเวลานอยกวาและมีคาใชจายต่ำกวาเมื่อเปรียบเทียบ
 กับการซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณ

2. ตรวจสอบปญหาไดโดยไมตองรื้อคอมเพรสเซอรและอุปกรณ  
 รายงานการตรวจสอบและการวิเคราะหของเทรนสามารถ
 ตรวจพบปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดลวงหนา ซึ่งชวยลดคาใชจาย
 ในการซอมหรือเปลี่ยนอุปกรณ

3. ลดปญหาและคาใชจายจากการกำจัดน้ำมันท่ีใชแลว

4. สามารถกำหนดตารางการดูแลรักษา คอมเพรสเซอรเพื่อ
 ลดดาวน ไทม (Down Time) ไดแมนยำมากข้ึน

5. ชวยรักษาประสิทธิภาพการทำงาน ของคอมเพรสเซอร

6. ชวยยืดอายุการใชงาน ของคอมเพรสเซอร



Trane optimizes the performance of homes and buildings around the world. A business of Ingersoll Rand, the leader in creating and sustaining safe, comfort-
able and energy efficient environments, Trane offers a brand portfolio of advanced controls and HVAC systems, comprehensive building services, and parts. 
For more information, visit www.tranethailand.com.   
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เทรน (ประเทศไทย)

ชั้น 30 – 31 อาคารวานิช 2, 1126/2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
Trane Service Hotline สำหรับชิลเลอรและระบบปรับอากาศขนาดใหญ: 08 2332 8800
โทร: 0 2704 9870, 0 2704 9999
แฟกซ:  0 2704 9630
http://servicecare.tranethailand.com, www.tranethailand.com

 


