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      อุตสาหกรรมการผลิตพลงังานไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง จึงมีความตอ้งการเครื�องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที�มีประสิทธิภาพสูง 

ดว้ยตน้ทุนการผลิตที�ต�าํลง กมี็มากขึนเป็นลาํดบั ทริวนีิ� เทอร์ไบน ์(Triveni Turbine) เราเขา้ใจในแง่เศรษฐศาสตร์ ถึงความจาํเป็นของ �

ผผู้ลิตพลงังาน ทงัหลายที�ตอ้งการเครื�องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที�สามารถเดินเครื�องไดใ้นประสิทธิภาพที�สูงขึน เดินเครื�องไดอ้ยา่งต่อ- � �

เนื�องและมีอายกุารใชง้านที�ทนทานยาวนาน ทงันีเพื�อใหไ้ดผ้ล ตอบแทนต่อการลงทุนสูงสุด��

     เราจึงตอ้งการนาํเสนอสตีมเทอร์ไบนข์องเรา ไม่วา่จะนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรม ที�นาํพลงังานเหลือทิงกลบัมาใชใ้หม่ หรือใน �

อุตสาหกรรมพลงังาน ทดแทนต่างๆ เราผลิต สตีมเทอร์ไบน ์ตงัแต่ขนาดเลก็ต�าํกวา่ � เมกาวตัต ์ถึงขนาด 100  เมกาวตัตเ์พื�อตอบสนอง �

ความตอ้งการของท่านที�ตอ้งการเครื�องที�มีศกัยภาพ สามารถดึงพลงังานออกมาสูงสุด คุม้ค่าต่อการลงทุนมากที�สุดและส่งผลกระทบ 

ต่อสิงแวดลอ้มนอ้ยที�สุด   Triveni Turbine  ขอเป็นส่วนหน� ึงกบัท่าน ดว้ยสตีมเทอร์ไบน ์ที�ครอบคลุมถึงความตอ้งการของท่านและการ  �

ให ้บริการตลอดอายกุารใชง้านของเครื�อง

เราผลิตและจาํหน่าย

ไปแลว้มากกวา่ 

2,500 เครื�องทวัโลก�

เป็นเครื�องที�รักษา

ประสิทธิภาพคงไว้

ไดน้านแมอ้ายุ

เครื�องมากขึน�

เป็นเครื�องที�เดินได้

อยา่งต่อเนื�อง 

ทนทานตลอดอายุ

การใชง้าน

เราส่งออกไปแลว้

มากกวา่ 

50  ประเทศ

มีการติดตงั�

ใชง้านแลว้มากกวา่ 
11 GW

เราผลิตไดสู้งสุด

ถึงขนาด 100 

เมกาวตัต ์(MW)

มีค่าใชจ่้าย

ในการบาํรุง

รักษาต�าํ

เราเป็นผผู้ลิตที�ใหญ่ที�สุดแห่งหน� ึง

ของโลก ที�ผลิตเครื�องสตีมเทอร์ไบน์

ขนาดไม่เกิน  30  เมกาวตัต ์

ในอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน 

เช่น พลงังานจากเชือเพลิงชีวะมวล(Bio-mass),�

โรงนาํตาลที�ตอ้งการทงัพลงังานไฟฟ้า��

 และไอนาํเป็นตน้�



 

กว่า �� ประเทศ

          เราไดเ้จาะเขา้ไปในตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆอยา่งต่อเนื�อง และนนัเป็นการตอกยาํถึงความ - � �

แขง็แกร่ง และความเป็นที�น่าเชื�อถือ ในตลาดโลกมากขึนเรื�อยๆ นบัถึงปัจจุบนัเราไดส่้งออกไปแลว้ �

มากกวา่ 50 ประเทศ และยงัคงมุ่งมนัที�จะขยาย ตลาดส่งออก มากขึนเรื�อยๆ เพื�อตอบสนองความ - � �

ตอ้งการของลูกคา้ ที�มีหลากหลายความตอ้งการ และ ไม่จาํกดัใหไ้ดส้ตีมเทอร์ไบนที์�มีประสิทธิภาพ 

และตรงกบั ความตอ้งการ นนัๆมากที�สุด�

     Triveni Turbine ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัหน� ึงในอินเดีย และกาํลงัขยายการส่งออก 

เพื�อเพิมส่วนแบ่งในตลาดโลกมากขึนอยา่งต่อเนื�อง เพราะเราไดว้างรากฐานที�แขง็แกร่งดว้ยโรงงาน � �

ผลิตที�ทนัสมยัระดบัโลก ศกัยภาพทางดา้นวศิวกรรม สนบัสนุนดว้ยงานวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ ์

อยา่งไม่หยดุยงั�
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          ปี 2010 เราได ้ร่วมลงทุนกบับริษทั  GE Oil & Gas เพื�อผลิตสตีมเทอร์ไบน ์ 

ในขนาดที�สูงกวา่ 30 MW ถึง  100MW   ในนาม บริษทั GE Triveni Limited 

     GETL ผลิตภายใตม้าตรฐานของ GE โดยเริมตงัแต่การออกแบบ  การผลิตถึง � �

การจาํหน่าย และบริการ ณ โรงงานที�ทนัสมยัของ Triveni Turbine ที�บงักะลอร์ 

และจาํหน่ายออก ไปทวัโลกภายใตเ้ครื�องหมายการคา้ “ GE Triveni ”�



Condensing Steam Turbines Back Pressure Steam Turbines

ประเภท

Specifications

Z  Straight Condensing Type
Z  Extraction Condensing Type
Z  Bleed Condensing Type
Z  Injection Condensing Type 

Z  Straight Back Pressure Type
Z  Extraction Back Pressure Type
Z  Bleed Back Pressure Type

Power Generation Capacity

Steam Inlet Temperature

Steam Inlet Pressure

Up to 30 MW

o
Up to 545 C

Up to 120 Bar(a)

Up to 30 MW

o
Up to 545 C

Up to 120 Bar(a)
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 เราออกแบบผลิต และจาํหน่ายสตีมเทอร์ไบน ์ไดถึ้งขนาด 100 MW  เรามีความยดืหยนุ่ในการออกแบบ 

เพื�อผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากที�สุด และทงัในปัจจุบนัหรือในอนาคตเราจะยงัคงความรับผดิชอบ �

ยนืหยดั ที�จะผลิตดว้ยเกณฑม์าตรฐานสูงสุด เพื�อใหไ้ด ้สตีมเทอร์ไบน ์ที�แขง็แรงทนทาน ส่งมอบสตีมเทอร์ไบนที์�ดี 

ที�สุดใหแ้ก่ลูกคา้ของเราทวัโลก�

 Triveni Turbine ขอนาํเสนอ สตีมเทอร์ไบน ์ที�แขง็แรงทนทานและมีประสิทธิภาพสูง ทงัที�เป็นแบบ Back �

Pressure และ Condensing จนถึงขนาด 100 MW ครอบคลุมการใชง้านที� Pressure และ Flow ต่างๆ ไดก้วา้งขวาง 

ตามความตอ้งการของท่าน

 

ขนาดทไี� ม่เกนิ 30 MW (ภายใต้เครื�องหมายการค้า “Triveni” )



Condensing Steam Turbines Back Pressure Steam Turbines

ประเภท

Specifications

Power Generation Capacity

Steam Inlet Temperature

Steam Inlet Pressure

o
Up to 545 C

Up to 120 Bar(a)

o
Up to 545 C

Up to 120 Bar(a)

Z Uncontrolled Extraction
Z Controlled Extraction

Z Uncontrolled Extraction
Z Controlled Extraction

Above 30 MW up to 100 MW Above 30 MW up to 100 MW

ผลติถงึขนาด ��� MW รวมการส่งมอบจนถงึทดสอบการใช้งาน   ขอบเขตการส่งมอบประกอบไปด้วย 
Z เครื�องสตีมเทอร์ไบน ์พร้อมระบบควบคุมต่างๆ

Z ระบบนาํมนัหล่อลื�น (Lubrication Oil System)�

Z ระบบนาํมนัที�ใชก้บัระบบควบคุม (Control Oil System)�

Z ระบบควบแน่น (Condenser) ขนาดตามความตอ้งการ

     ในการใชง้านนนั�

Z เกียร์ทดรอบ (High Speed Gearbox)

Z เจนเนอเรเตอร์ (Generator)

Z ตูค้วบคุมต่างๆ ที�ประกอบไปดว้ย อุปกรณ์วดัทางไฟฟ้าต่างๆ พร้อมระบบควบคุม

     และระบบป้องกนัต่างๆ (Electrical metering/Control/Protection system)

 อุปกรณ์วดัการสนัสะเทือนในตาํแหน่งต่างๆ (Turbovisory)�Z
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           ดว้ยเครื�องจกัรที�ทนัสมยั ที�มีอยา่งมากมายในโรงงานของเรา ทาํใหเ้รามี 

กาํลงัผลิตสตีมเทอร์ไบน ์ไดถึ้ง 150 เครื�องต่อปี เริมตงัแต่ขบวนการผลิตชิน � � �

ส่วนต่างๆ การประกอบ การทดสอบและการอพัเกรดเทอร์ไบนเ์ก่า เครื�องจกัร 

ต่างๆมีความเที�ยงตรงสูงใชซ้อฟตแ์วร์ที�ทนัสมยัล่าสุด  ชินส่วนหลกัที�สาํคญั �

เช่น ใบเบลด โรเตอร์ เสือเทอร์ไบน ์ผลิตภายในโรงงานของเราเท่านนั ส่วนชิน � � �

ส่วนที�ไม่สาํคญัไดส่้งใหเ้ครือข่ายผผู้ลิตที�ไดค้ดัสรรมาอยา่งเขม้งวด ทาํใหก้าร 

บริหารจดัการไดท้งัคุณภาพและการส่งมอบไดร้วดเร็วตรงเวลา�

        สตีมเทอร์ไบนข์อง Triveni  ไดถู้กนาํไปใชใ้นอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย เ ช่น 

อุตสาหกรรมการผลิตนาํตาล, ผลิตเหลก็, ผลิตปูนซีเมนต ์, ผลิตเยอื� กระดาษ , ผลิตกระดาษ, �

อุตสาหกรรมสิงทอ, อุตสาหกรรมเคมี , อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมแปลงพลงังาน �

ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย,์ อุตสาหกรรมแปลงพลงังานไฟฟ้าจากความร้อนใตพิ้ภพ และอื�นๆ 

อีกมากมาย 

     สตีมเทอร์ไบนข์อง Triveni ไดถู้กนาํไปใชใ้นหลากหลายลกัษณะการใชง้าน เช่น 

อุตสาหกรรมพลงังานร่วม ที�ตอ้งการทงัพลงังานความร้อนจากไอนาํ และพลงังาไฟฟ้า � �

,อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานเหลือทิง �

จากขบวนการผลิตในโรงงานต่างๆ และโรงไฟฟ้าอิสระที�ใชเ้ชือเพลิงจากชีวมวล เป็นตน้   �

 

 



มาตรฐานต่างๆ ที�ใช ้
ISO 9001

QMS & ISO
14001 EMS

IEC, BS, API,
NEMA, DIN,
ASME, CE,

PED, AGMA,
TEMA, HEI

วธีิปฏิบติัที�เป็นเลิศ

เครื�อง CNC แต่ละเครื�องรองรับซอฟตแ์วร์ ที�ใชใ้นการ 

ออกแบบ (CAD) และซอฟตแ์วร์ที�ใชใ้นการผลิต (CAM) 

เครื�อง CNC Mill Turn Center หา้-แกน 60 หวักดั

ใชใ้นการผลิตโรเตอร์ ใหเ้สร็จในเครื�องเดียว

ตงัศูนยค์รังเดียวทาํใหก้ารผลิตโรเตอร์ไดด้ว้ยความเที�ยงตรง� �

ระบบทดสอบเทอร์ไบนโ์ดยใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม

เครื�อง GHTM สาํหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่

เครื�องวดัละเอียดดว้ยพิกดัหลายแกนเที�ยงตรงสูง (CMM)

การทดสอบการทาํงานเครื�องสตีมเทอร์ไบน ์ที�รอบการใชง้านจริง

เครื�อง CNC Machining Center หา้-แกน 

สาํหรับผลิต ใบเบลด ขนาดใหญ่ ทงัแบบเทเปอร์�

และทวสิต ์ 

เครื�อง CNC สี�-แกน มีมากกวา่สิบเครื�อง 

สาํหรับผลิต ใบเบลด ขนาดเลก็

อุโมงคสุ์ญญากาศ สาํหรับการบาลานซ์โรเตอร์

ที�ประกอบใบเบลดแลว้ในรอบการใชง้านจริง

 และสูงกวา่การใชง้านจริง 10%

เครื�อง 5-face CNC Gantry สาํหรับกดัเสือเทอร์ไบน์�

กดัได ้5- หนา้พร้อมแท่นยดึไดห้ลายชินงาน�

 เพื�อตงัใหท้าํงานไดอ้ยา่งต่อเนื�อง�

การควบคุมคุณ

ภาพโดยอาศยัความ

ร่วมมือจากพนกังาน 
5S,TPM



                 ขบวนการออกแบบของเรา ยดึมนัใหมี้ความทนัสมยัอยเู่สมอ ดว้ยการพฒันาอยา่งต่อเนื�อง กบัสถาบนั �

ออกแบบชนันาํ ทงัในประเทศอินเดีย และจากสหรัฐอเมริกา เพื�อใหไ้ดส้ตีมเทอร์ไบนที์�ดีที�สุด Triveni Turbine � �

ไดน้าํเอาเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ระดบัโลกมาใช ้เราสามารถผลิต สตีมเทอร์ไบน ์ไดถึ้งมาตรฐานสากลที�เขม้งวดต่างๆ 

มากมาย ส่งผลใหเ้ราไดเ้ครื�องที�คงประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายกุารใชง้าน

 

เราใช้เครื�องมือทที� นัสมยั และซอฟแวร์ล่าสุดในการออกแบบ 

เพื�อส่งมอบเครื�องสตมีเทอร์ไบน์ทมี� ศัีกยภาพสูงสุด 

คุ้มค่าในแง่การลงทุนให้แก่ลูกค้าของเรา



              ของเราที�มีอยา่งไม่หยดุยงั เพื�อรองรับการใชง้านที�อุณหภูมิและความดนัขาเขา้ของไอนาํที�สูงขึนเรื�อยๆ เพื�อใหไ้ดป้ระสิทธิ- � ��

ภาพ ที�มนัคงสูงสุด  จะเห็นไดจ้ากการสรรหาเครื�องมือที�เหนือกวา่เสมอ  มาใชใ้นการออกแบบ เช่น ซอฟตแ์วร์ Turbo - machinery �

CFD tools , FEA Tools , CAD modeling, Lateral และ Torsional rotor dynamics  เพื�อส่งมอบเครื�อง สตีมเทอร์ไบนที์�มีศกัยภาพสูงสุด 

คุม้ค่าในแง่การลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ของเรา

           โครงการการพฒันาผลิตภณัฑข์องเรา ไดรั้บการออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการต่างๆที�หลากหลายของลูกคา้ 

สามารถติดตงั และเดินเครื�องไดอ้ยา่งประหยดั เรามีการปรับปรุงหลายอยา่งเพื�อใหส้ามารถสตาร์ทเดินเครื�องไดใ้นเวลารวดเร็ว  �

เดินเครื�องไดอ้ยา่งเสถียรภาพ ต่อเนื�อง และมีการเสริมระบบต่างๆใหก้ารเดินเครื�องเป็นแบบอตัโนมติัมากขึน �

           Triveni Turbines จะยงัคงยกระดบัในการพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเนื�อง เพื�อใหไ้ดน้วตักรรมใหม่ๆ ที�คุม้ค่าในต่อการ ลงทุน 

เราไดข้ยายฐานความรู้ต่างๆ สู่การเ ป็นผเู้ ชี�ยวชาญในเทคโนโลยกีารผลิตสตีมเทอร์ไบน ์มีการเพิมพนูทกัษะใหก้บั �

ทีมงานวจิยัและพฒันาอยเู่สมอ 
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                    ดว้ยการทาํงานในเทคโนโลยกีารผลิตที�เขม้ขน้ เราเห็นคุณค่าลิขสิทธ� ิในทรัพยสิ์นทางปัญญา  เรามนัใจไดว้า่ �

ทีมงานดา้นลิขสิทธ� ิในทรัพยสิ์นทางปัญญานนั  ดูแลเริมตงัแต่ในส่วนการวางแผน  ลาํดบัขนัตอนต่างๆ ไปจนถึง � � � �

การออกแบบและพฒันา ผลิตภณัฑ ์เป็นขนัตอนสุดทา้ย เรามียทุธศาสตร์ทางไอพีที�ครอบคลุมในผลงานประดิษฐ ์�

และการป้องกนัทรัพยสิ์นไอพีต่าง ๆ  ในระยะยาว นโยบายไอพีครอบคลุมถึงการจดสิทธิบตัรต่างๆ ,การออกแบบ 

ทางอุตสาหกรรม การคุม้ครองลิขสิทธ� ิ และเครื�องหมายการคา้ ทีมไอพีใหก้ารรับรอง ในการตรวจตรา ทงัใน �

โครงการวจิยัและพฒันา รวมทงัการคุม้ครอง  ไอพี อื�นๆดว้ย�

           ผลิตภณัฑต่์างๆของเราไดรั้บการผลิตตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น API, ASME, AGMA, NEMA, IEC, CE/PED 

Mark เรามีเครื�องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการทดสอบเพื�อวดัการออกแบบผลิตภณัฑ ์ใหม้นัใจไดว้า่เมื�อผลิตออกมา �

แลว้ตอ้งไดต้ามมาตรฐานสากล ถึงแมบ้างมาตรฐานนนัจะมีความเขม้งวดกต็าม และเรามีการตรวจสอบเครือข่ายผ ู้�

ผลิตชินส่วนต่างๆ ของเราอยเู่สมอ ที�แมจ้ะผา่นการคดัสรรมาอยา่งดีแลว้กต็าม ทงันีเพื�อคงไวซ้� ึงการผลิตที�มี คุณภาพ �� �

ตามมาตรฐานต่างๆขา้งตน้ ซ� ึงตอ้งผา่นตามแผนการรับประกนัคุณภาพต่างๆ ของเรา (QAPs: Quality Assurance Plans) 

ส่งผลใหเ้ราไดเ้ครื�อง สตีมเทอร์ไบนแ์ละส่วนประกอบอื�นๆ เป็นไป ตามมาตรฐานที�กาํหนด

 

 



การทดสอบเสถียรภาพของวสัดุ
ทางความร้อน

การวดัระดบัเสียง

การตรวจวดัชินงานโดยใชเ้ครื�องวดั�

การวดัความสนัสะเทือน�

การทดสอบหารอยรัวของเสือ��
เครื�องเทอร์ไบนด์ว้ยนาํแรงดนัสูง�

การทดสอบโดยใชค้วามถี�เหนือเสียง

การทดสอบโดยผงแม่เหลก็

การตรวจสอบโดยถ่ายภาพบนฟิลม์
 เอก็ซฺเรย์

การตรวจเชค็ ความสมดุลพลวตั
โดยการหมุนที�ความเร็วรอบต�าํ

การตรวจสอบโดยใชห้ลอดเรืองแสง

การทดสอบความถี�ธรรมชาติ

การทดสอบความไดแ้นว

การทดสอบเดินเครื�องเทอร์ไบนที์�ความเร็ว
รอบใชง้านโดยใชไ้อนาํ�

การตรวจเชค็ การตอบสนองของระบบสงัการ �

การตรวจเชค็ ความสมดุลพลวตัในอุโมงค์
สุญญากาศโดยการหมุนที�ความเร็วรอบใชง้าน
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ผลติภณัฑ์ของเราผลติ ตามมาตรฐาน

คุณภาพสากล ทเี� ข้มงวดต่างๆมากมาย



                 ผลิตภณัฑต่์าง ๆ  ของเราถูกออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้, ลดตน้ทุนในการติดตงั, �

ผลิตพลงังานออกมาไดอ้ยา่งคุม้ค่า, ค่าใชจ่้ายในการเดินเครื�องต�าํ, เครื�องสามารถเดินไดอ้ยา่งมีเสถียร 

ภาพ ทงัหมดนีทาํใหมี้ค่าใชจ่้ายต�าํตลอดอายกุารใชง้าน��

 

ซอฟแวร์ถูกสร้างขึนโดยเฉพาะสาํหรับ  �

การออกแบบการไหล

ของไอนาํในเทอร์ไบนแ์ต่ละตวั�



ประโยชนท์ที� า่นจะไดรั้บจาก Triveni Turbine

Z���ลดตน้ทุนงานฐานราก

Z���การติดตงัไดใ้นเวลาอนัสนั� �

Z���ง่ายในการดูแลรักษา

Z��โรเตอร์ทาํจากเหลก็ตีขึนรูปเป็น�

       ชินเดียวกบัแผน่จาน ทาํใหท้นทาน �

ในการใชง้านสูง แมเ้มื�อผา่น ความ 

เร็วรอบวกิฤต 

Z��เสือเทอร์ไบนแ์บบผา่ในแนวนอนแยกชินบน-� �

ล่าง อยา่งสมมาตรเพื�อลดความเครียดของวสัดุ 

ป้องกนัเสือโก่งตวัเมื�อโดนความร้อน�
 

การออกแบบทกี� ะทดัรัด ได้โรเตอร์ทมี� สีมดุลทาง 
พลวตัดเีลศิ

เสื�อเทอร์ไบน์ออกแบบ
ได้อย่างลงตวั

เทคโนโลยทีลี� าํ� หน้า
ให้ประสิทธิภาพสูงกว่า

Z สามารถเลือกเครื�องเทอร์ไบนแ์บบ
     เดินอตัโนมติัได้
Z ซอฟแวร์ถูกสร้างขึนโดยเฉพาะสาํหรับ�
     การออกแบบการไหลของไอนาํ�
    ในเทอร์ไบนแ์ต่ละตวั
Z�ดา้นความดนัต�าํใชโ้มดูลที�ลาํหนา้�
Z ออกแบบใบเบลดแบบผสมระหวา่ง 

Impluse และ Re action เพื�อใหไ้ด ้
ประสิทธิภาพและทนทาน

Z��ใบเบลดถูกออกแบบเพื�อประสิทธิภาพ 

สูงสุดแผน่จานและใบเบลดผา่นการจาํลอง

      การใชง้านภายใตค้วามเครียดและความสนั�

     สะเทือนใหเ้หมาะสมในแต่ละชุด

ใบเบลดทอี� อกแบบลาํ� หน้า

Z�การตรวจเชค็ ความสมดุลพลวตัของโรเตอร์

       ในอุโมงคสุ์ญญากาศ ที�ความเร็วรอบสูง

Z  เรามีเครื�องมือทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนเอง

Z�โดยใชเ้ครื�องมือวเิคราะห์ (Transient Analysis)   

เพื�อใหส้ตาร์ทเดินเครื�องไดร้วดเร็ว

ความแขง็แรงบึกบึนและความทนทาน
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            ดว้ยการผสมผสานเป็นหน� ึงเดียว ทงัเครื�องจกัรที�ทนัสมยัล่าสุด ทีมงานที�มีทกัษะสูง  และผผู้ลิต OEM ที�เชี�ยวชาญ �

เฉพาะดา้น บูรณาการจนไดเ้ครื�องสตีมเทอร์ไบนที์�ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากที�สุด เป็นเป้าหมายของเรา 

ที�ตอ้งการ ส่งมอบความพึงพอใจ สูงสุดใหก้บัลูกคา้ โดยใชลู้กคา้เป็นศูนยก์ลาง นนัทาํใหเ้ราไดรั้บการสงัซือซาํ จาก �� � �

ลูก คา้ ห ล า ย ร า ย น อ ก จ า ก นนั ลูก คา้ ส า ม า ร ถ ม า เ ยยี� ม ช ม เ ค รื�อ ง เ ท อ ร์ไ บ นที์�สงั ซือ แ ลว้  แ มจ้ ะ อ ยใู่ น ร ะ ห วา่ ง �� �

การผลิตชินส่วนต่างๆ เพื�อตรวจสอบ ความคืบหนา้การผลิต ไดต้ลอดเวลา�

 รับบาลานซ์โรเตอร์กบัเครื�องอุโมงคสุ์ญญากาศ (Schenck Rotec-Germany) ในรอบการใชง้านจริง

รับยกเครื�องและแกไ้ขเทอร์ไบนเ์ก่าทุกยหี� อ้

1

2

รับปรับปรุง และอพัเกรดเทอร์ไบนเ์ก่า ทงัในอุตสาหกรรมทวัไปและในโรงไฟฟ้าอิสระต่างๆ� �3

34 รับปรับปรุงฟืนสภาพเครื�องเก่าใหอ้ยใู่นสภาพเหมือนใหม่ ถึงขนาด 300MW ทุกยหี� อ้�

Z ปรับปรุงประสิทธิภาพใหดี้ขึน�

Z ประเมินและตรวจสอบสภาพเครื�อง

Z รับยา้ยและติดตงั สตีมเทอร์ไบน์�

Z รับปรับปรุงอพัเกรดใหดี้กวา่เดิม

Z ปรับปรุงแกไ้ขเครื�องดว้ยการคิดคาํนวณ ออกแบบใหม่ ตามหลกัวศิวกรรม

Z แกไ้ขเพิมเติมอุปกรณ์วดัการสนัสะเทือนในตาํแหน่งต่างๆ � �
     (Turbovisory- Vibration Instrument)

Z ฟืนฟูสภาพโรงไฟฟ้าใหท้นัสมยั�

Z การประเมินอายกุารใชง้านสตีมเทอร์ไบนเ์ก่า                                                                           

 

 



            เรามีศูนยก์ารเรียนรู้เพื�อถ่ายทอดความรู้ทางดา้นเทคนิคต่างๆ หมุนเวยีนอยตู่ลอดเวลาถือเป็น ศูนยก์ารเรียนรู้ 

ที�ทนัสมยัระดบัโลก ทงัความรู้ทางดา้นวศิวกรรมต่างๆ  เทคโนโลยใีหม่ๆ  ที�จดัใหก้บัทรัพยากรบุคคลของเรา �

อยา่งเหมาะสม เป็นการกระตุน้ใหเ้ขาเหล่านนั มีความรู้ทางดา้นวศิวกรรมการออกแบบและพฒันาอยเู่สมอ เพื�อให ้�

บริการกบัลูกคา้ของเราดีขึน เรายงัมีการจดัการเรียนการสอนใหก้บัลูกคา้ของเรา ใหรู้้ถึงเทคนิคการเดินเครื�อง �

และการดูแลรักษาเครื�องที�ถูกตอ้งดว้ย  

    นอกเหนือจากการสอนในเรื�องวศิวกรรมดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (CAE) เช่น ANSYS,ABACUS,CFX 

และอื�นๆแลว้ วศิวกรของเรายงัไดเ้รียนรู้ถึงสิงต่างๆต่อไปนี� �

Triveni Turbine Limited 15

 

Z �Turbine aero design/ computational fluid dynamics

Z Advanced structural design which includes elasto plastic analysis, turbine transient analysis, 
creep-fatigue damage analysis, heat transfers etc.

Z Lateral, torsional rotor dynamics of geared and direct drive trains

Z Lifting analysis of Turbo machinery components

Z State-of- the-art control system including dynamic load simulation

Z Prototype developments and validation tests

Z Training with US design houses and universities
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Triveni Turbine Limited
12-A, Peenya Industrial Area,
Peenya, Bengaluru-560 058,INDIA
Phone: +91 80 22164000
Fax: +91 80 22164100
Email: mktg@triveniturbines.com

SALES & 
MARKETING OFFICE 

Triveni Turbine Limited
12-A, Peenya Industrial Area,
Peenya, Bengaluru-560 058,INDIA
Phone: +91 80 22164000
Fax: +91 80 22164100
Email:customercare@triveniturbines.com

MANUFACTURING &
SERVICE FACILITY



THAILAND AGENCY

Revolution PTC  Co.,Ltd.
55/88 Moo 5, Factory City , 
Western Outer Ring Rd.,
T.Lampo,A.Bangbuathong,
Nonthaburi, 11110 
Phone:+66(0)2-158 4655
Fax:+66(0)2-158 4959
Email:Tawee@RevolutionPTC.com
           Contact@RevolutionPTC.com

UNITED KINGDOM

Triveni Turbines Europe  Pvt.Ltd. 

Registered office:
18 South Street, Mayfair,
London, W1K 1DG, United Kingdom
Email: eu@triveniturbines.com

Marketing office:
10 Church Street, Market Deeping,
Peter Borough, PE6 8DA
United Kingdom
Phone: +44 (0) 1778346998,
              +44 (0) 7477479996
Email: eu@triveniturbines.com

GLOBAL NETWORK

UNITED ARAB EMIRATES

Triveni Turbines DMCC

Registered & Marketing Office:
Unit No: 30-01-2379
Jewellery & Gemplex 3
Plot no: DMCC – PH2 – J&GPlexS
Jewellery & Gemplex  Dubai
United Arab Emirates
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