TURBINES
Triveni Turbine Limited

พลงังานสะอาด
ด้ วยสตีมเทอร์ ไบน์

อุตสาหกรรมการผลิตพลงังานไดม้ีการพฒันาอยา่งต่อเนือง จึงมีความตอ้งการเครื องมือหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ทีมีประสิ ทธิภาพสู ง
ดว้ยตน้ทุนการผลิตทีตาํลง กม็ีมากขึนเป็ นลาํดบั ทริ วนิี เทอร์ไบน์ (Triveni Turbine) เราเขา้ใจในแง่เศรษฐศาสตร์ ถึงความจาํเป็ นของ
ผผู้ลิตพลงังาน ทงัหลายทีตอ้งการเครื องมือหรื ออุปกรณ์ต่างๆ ทีสามารถเดินเครื องไดใ้นประสิ ทธิภาพทีสู งขึน เดินเครื องไดอ้ยา่งต่อเนืองและมีอายกุารใชง้านทีทนทานยาวนาน ทงันีเพือใหไ้ดผ้ล ตอบแทนต่อการลงทุนสู งสุ ด
เราจึง ตอ้ งการนาํเสนอสตีม เทอร์ไ บนข์ องเรา ไม่วา่ จะนาํไปใชใ้ นอุต สาหกรรม ทีนาํพลงั งานเหลือ ทิง กลบั มาใชใ้ หม่ หรื อ ใน
อุตสาหกรรมพลงังาน ทดแทนต่างๆ เราผลิต สตีมเทอร์ไบน์ ตงัแต่ขนาดเลก็ตาํกวา่ เมกาวตัต์ ถึงขนาด 100 เมกาวตัตเ์พือตอบสนอง
ความตอ้งการของท่านทีตอ้งการเครื องทีมีศกัยภาพ สามารถดึงพลงังานออกมาสู งสุ ด คุม้ค่าต่อการลงทุนมากทีสุ ดและส่ งผลกระทบ
ต่อสิ งแวดลอ้มนอ้ยทีสุ ด Triveni Turbine ขอเป็ นส่ วนหนึงกบัท่าน ดว้ยสตีมเทอร์ไบน์ ทีครอบคลุมถึงความตอ้งการของท่านและการ
ให้ บริ การตลอดอายกุารใชง้านของเครื อง

เราเป็ นผผู้ลิตทีใหญ่ทีสุ ดแห่งหนึง
ของโลก ทีผลิตเครื องสตีมเทอร์ไบน์
ขนาดไม่เกิน 30 เมกาวตัต์
ในอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน
เช่น พลงังานจากเชือเพลิงชีวะมวล(Bio-mass),
โรงนาํตาลทีตอ้งการทงัพลงังานไฟฟ้า
และไอนาํเป็ นตน้
เราผลิตและจาํหน่าย
ไปแลว้มากกวา่
2,500 เครื องทวัโลก

เป็ นเครื องทีรักษา
ประสิ ทธิภาพคงไว้
ไดน้านแมอ้ายุ
เครื องมากขึน

มีค่าใชจ้่าย
ในการบาํรุ ง
รักษาตาํ

เราส่ งออกไปแลว้
มากกวา่
เป็ นเครื องทีเดินได้ 50 ประเทศ
อยา่งต่อเนือง
ทนทานตลอดอายุ
การใชง้าน

มีการติดตงั
ใชง้านแลว้มากกวา่
11 GW

เราผลิตไดสู้งสุ ด
ถึงขนาด 100
เมกาวตัต์ (MW)
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กว่ า ประเทศ

เราไดเ้จาะเขา้ไปในตลาดใหม่ๆ ในภูมิภาคต่างๆอยา่งต่อเนือง และนนัเป็ นการตอกยาํถึงความ แขง็แกร่ ง และความเป็ นทีน่าเชือถือ ในตลาดโลกมากขึนเรื อยๆ นบัถึงปั จจุบนัเราไดส้่งออกไปแลว้
มากกวา่ 50 ประเทศ และยงัคงมุ่งมนัทีจะขยาย ตลาดส่ งออก มากขึนเรื อยๆ เพือตอบสนองความ ตอ้งการของลูกคา้ ทีมีหลากหลายความตอ้งการ และ ไม่จาํกดัใหไ้ดส้ตีมเทอร์ไบนท์ีมีประสิ ทธิภาพ
และตรงกบั ความตอ้งการ นนัๆมากทีสุ ด
ั ดบัหนึงในอินเดีย และกาํลงัขยายการส่ งออก
Triveni Turbine ครองส่ วนแบ่งตลาดเป็ นอน
เพือเพิมส่ วนแบ่งในตลาดโลกมากขึนอยา่งต่อเนือง เพราะเราไดว้างรากฐานทีแขง็แกร่ งดว้ยโรงงาน
ผลิต ทีทนั สมยั ระดบั โลก ศกั ยภาพทางดา้นวศิ วกรรม สนบั สนุน ดว้ ยงานวจิยั และพฒั นาผลิต ภณั ฑ์
อยา่งไม่หยดุยงั

ปี 2010 เราได้ ร่วมลงทุนกบับริ ษทั GE Oil & Gas เพือผลิตสตีมเทอร์ไบน์
ในขนาดทีสู งกวา่ 30 MW ถึง 100MW ในนาม บริ ษทั GE Triveni Limited
GETL ผลิตภายใตม้าตรฐานของ GE โดยเริ มตงัแต่การออกแบบ การผลิตถึง
การจาํหน่า ย และบริ ก าร ณ โรงงานทีทนั สมยั ของ Triveni Turbine ทีบงั กะลอร์
และจาํหน่ายออก ไปทวัโลกภายใตเ้ครื องหมายการคา้ “ GE Triveni ”
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เราออกแบบผลิต และจาํหน่ายสตีมเทอร์ไบน์ ไดถ้ึงขนาด 100 MW เรามีความยดืหยนุ่ในการออกแบบ
เพือผลิตใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากทีสุ ด และทงัในปัจจุบนัหรื อในอนาคตเราจะยงัคงความรับผดิชอบ
ยนืหยดั ทีจะผลิตดว้ยเกณฑม์าตรฐานสู งสุ ด เพือใหไ้ด้ สตีมเทอร์ไบน์ ทีแขง็แรงทนทาน ส่ งมอบสตีมเทอร์ไบนท์ีดี
ทีสุ ดใหแ้ก่ลูกคา้ของเราทวัโลก
Triveni Turbine ขอนาํเสนอ สตีมเทอร์ ไบน์ ทีแขง็แรงทนทานและมีประสิ ทธิ ภาพสู ง ทงัทีเป็ นแบบ Back
Pressure และ Condensing จนถึงขนาด 100 MW ครอบคลุมการใชง้านที Pressure และ Flow ต่างๆ ไดก
้ วา้งขวาง

ตามความตอ้งการของท่าน

ขนาดทไีม่ เกนิ 30 MW (ภายใต้ เครื องหมายการค้า “Triveni” )
Condensing Steam Turbines

ประเภท

Z
Z
Z
Z

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

Back Pressure Steam Turbines
Z Straight Back Pressure Type
Z Extraction Back Pressure Type
Z Bleed Back Pressure Type

Specifications

Power Generation Capacity Up to 30 MW
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o

Up to 30 MW
o

Steam Inlet Temperature

Up to 545 C

Up to 545 C

Steam Inlet Pressure

Up to 120 Bar(a)

Up to 120 Bar(a)
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Condensing Steam Turbines

Back Pressure Steam Turbines

Z Uncontrolled Extraction
Z Controlled Extraction

Z Uncontrolled Extraction
Z Controlled Extraction

Power Generation Capacity

Above 30 MW up to 100 MW

Above 30 MW up to 100 MW

Steam Inlet Temperature

Up to 545 C

Up to 545 C

Steam Inlet Pressure

Up to 120 Bar(a)

Up to 120 Bar(a)

ประเภท
Specifications

ผลติถงึขนาด

o

o

MW รวมการส่ งมอบจนถงึทดสอบการใช้ งาน ขอบเขตการส่ งมอบประกอบไปด้ วย

Z เครื องสตีมเทอร์ ไบน์ พร้อมระบบควบคุมต่างๆ

Z เกียร์ ทดรอบ (High Speed Gearbox)

Z ระบบนาํมน
ั หล่อลืน (Lubrication Oil System)

Z เจนเนอเรเตอร์ (Generator)

Z ระบบนาํมน
ั ทีใชก้บัระบบควบคุม (Control Oil System) Z ตูค้วบคุมต่างๆ ทีประกอบไปดว้ย อุปกรณ์วดัทางไฟฟ้าต่างๆ พร้อมระบบควบคุม
Z ระบบควบแน่น (Condenser) ขนาดตามความตอ
้ งการ

ในการใชง้านนนั

และระบบป้องกนัต่างๆ (Electrical metering/Control/Protection system)
Z อุปกรณ์วดัการสน
ั สะเทือนในตาํแหน่งต่างๆ (Turbovisory)
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สตีม เทอร์ไ บนข์ อง Triveni ไดถู้ก นาํไปใชใ้ นอุต สาหกรรมต่า งๆมากมาย เช่น
อุตสาหกรรมการผลิตนาํตาล, ผลิตเหลก็, ผลิตปูนซีเมนต์ , ผลิตเยอืกระดาษ , ผลิตกระดาษ,
อุตสาหกรรมสิ งทอ, อุตสาหกรรมเคมี , อุตสาหกรรมอาหาร , อุตสาหกรรมแปลงพลงังาน
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย,์ อุตสาหกรรมแปลงพลงังานไฟฟ้าจากความร้อนใตพ้ิภพ และอืนๆ
อีกมากมาย
สตีม เทอร์ไ บนข์ อง Triveni ไดถู้ก นาํไปใชใ้ นหลากหลายลกั ษณะการใชง้ าน เช่น
อุต สาหกรรมพลงั งานร่ ว ม ทีตอ้ งการทงั พลงั งานความร้อ นจากไอนาํ และพลงั งาไฟฟ้า
,อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากขยะ อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานเหลือทิง
จากขบวนการผลิตในโรงงานต่างๆ และโรงไฟฟ้าอิสระทีใชเ้ชือเพลิงจากชีวมวล เป็ นตน้

ดว้ยเครื องจกัรทีทนัสมยั ทีมีอยา่งมากมายในโรงงานของเรา ทาํใหเ้รามี
กาํลงั ผลิต สตีม เทอร์ไ บน์ ไดถ้ึง 150 เครื องต่อ ปี เริ ม ตงั แต่ข บวนการผลิต ชิน
ส่ วนต่างๆ การประกอบ การทดสอบและการอพัเกรดเทอร์ไบนเ์ก่า เครื องจกัร
ต่า งๆมีค วามเทียงตรงสู ง ใชซ้ อฟตแ์ วร์ทีทนั สมยั ล่า สุ ด ชิน ส่ ว นหลกั ทีสาํคญั
เช่น ใบเบลด โรเตอร์ เสื อเทอร์ไบน์ ผลิตภายในโรงงานของเราเท่านนั ส่ วนชิน
ส่ วนทีไม่สาํคญัไดส้่งใหเ้ครื อข่ายผผู้ลิตทีไดค้ดัสรรมาอยา่งเขม้งวด ทาํใหก้าร
บริ หารจดัการไดท้งัคุณภาพและการส่ งมอบไดร้วดเร็ วตรงเวลา

เครื อง CNC Machining Center หา้-แกน
สาํหรับผลิต ใบเบลด ขนาดใหญ่ ทงัแบบเทเปอร์
และทวสิต์
เครื อง CNC สี -แกน มีมากกวา่สิ บเครื อง
สาํหรับผลิต ใบเบลด ขนาดเลก็
อุโมงคส์ุญญากาศ สาํหรับการบาลานซ์โรเตอร์
ทีประกอบใบเบลดแลว้ในรอบการใชง้านจริ ง
และสู งกวา่การใชง้านจริ ง 10%

เครื อง CNC แต่ละเครื องรองรับซอฟตแ์วร์ ทีใชใ้นการ
ออกแบบ (CAD) และซอฟตแ์วร์ทีใชใ้นการผลิต (CAM)
เครื อง CNC Mill Turn Center หา้-แกน 60 หวักดั
ใชใ้นการผลิตโรเตอร์ ใหเ้สร็ จในเครื องเดียว
ตงัศูนยค์รังเดียวทาํใหก้ารผลิตโรเตอร์ไดด้ว้ยความเทียงตรง
ระบบทดสอบเทอร์ไบนโ์ดยใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม
เครื องวดัละเอียดดว้ยพิกดัหลายแกนเทียงตรงสู ง (CMM)
เครื อง GHTM สาํหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่

เครื อง 5-face CNC Gantry สาํหรับกดัเสื อเทอร์ไบน์
กดัได้ 5- หนา้พร้อมแท่นยดึไดห้ลายชินงาน
เพือตงัใหท้าํงานไดอ้ยา่งต่อเนือง

มาตรฐานต่างๆ ทีใช้
ISO 9001
QMS & ISO
14001 EMS

IEC, BS, API,
NEMA, DIN,
ASME, CE,
PED, AGMA,
TEMA, HEI

การทดสอบการทาํงานเครื องสตีมเทอร์ไบน์ ทีรอบการใชง้านจริ ง

การควบคุมคุณ
ภาพโดยอาศยัความ
ร่ วมมือจากพนกังาน
5S,TPM

วธิีปฏิบตัิทีเป็ นเลิศ

ขบวนการออกแบบของเรา ยดึ มนั ใหม้ีค วามทนั สมยั อยเู่ สมอ ดว้ ยการพฒั นาอยา่ งต่อ เนือง กบั สถาบนั
ออกแบบชนันาํ ทงัในประเทศอินเดีย และจากสหรัฐอเมริ กา เพือใหไ้ดส้ตีมเทอร์ไบนท์ีดีทีสุ ด Triveni Turbine
ไดน้าํเอาเกณฑม์าตรฐานต่างๆ ระดบัโลกมาใช้ เราสามารถผลิต สตีมเทอร์ไบน์ ไดถ้ึงมาตรฐานสากลทีเขม้งวดต่างๆ
มากมาย ส่ งผลใหเ้ราไดเ้ครื องทีคงประสิ ทธิ ภาพยาวนานตลอดอายกุารใชง้าน

เราใช้ เครื องมือททีนัสมยั และซอฟแวร์ ล่าสุ ดในการออกแบบ
เพือส่ งมอบเครื องสตมีเทอร์ ไบน์ ทมีศีักยภาพสู งสุ ด
คุ้มค่ าในแง่ การลงทุนให้ แก่ ลูกค้ าของเรา

ของเราทีมีอยา่งไม่หยดุยงั เพือรองรับการใชง้านทีอุณหภูมิและความดนัขาเขา้ของไอนาํทีสู งขึนเรื อยๆ เพือใหไ้ดป้ระสิ ทธิภาพ ทีมนัคงสู งสุ ด จะเห็นไดจ้ากการสรรหาเครื องมือทีเหนือกวา่เสมอ มาใชใ้นการออกแบบ เช่น ซอฟตแ์วร์ Turbo - machinery
CFD tools , FEA Tools , CAD modeling, Lateral และ Torsional rotor dynamics เพือส่ งมอบเครื อง สตีมเทอร์ ไบนท
์ ีมีศกัยภาพสู งสุ ด
คุม้ค่าในแง่การลงทุนใหแ้ก่ลูกคา้ของเรา
โครงการการพฒั นาผลิต ภณั ฑข์ องเรา ไดร้ับ การออกแบบใหต้ รงกบั ความตอ้ งการต่า งๆทีหลากหลายของลูก คา้
สามารถติดตงั และเดินเครื องไดอ้ยา่งประหยดั เรามีการปรับปรุ งหลายอยา่งเพือใหส้ามารถสตาร์ทเดินเครื องไดใ้นเวลารวดเร็ ว
เดินเครื องไดอ้ยา่งเสถียรภาพ ต่อเนือง และมีการเสริ มระบบต่างๆใหก้ารเดินเครื องเป็ นแบบอตัโนมตัิมากขึน
Triveni Turbines จะยงัคงยกระดบ
ั ในการพฒันาเทคโนโลยอียา่งต่อเนือง เพือใหไ้ดน้วตักรรมใหม่ๆ ทีคุม้ค่าในต่อการ ลงทุน
เราไดข้ ยายฐานความรู ้ต่า งๆ สู่ ก ารเป็ น ผเู้ ชียวชาญในเทคโนโลยกี ารผลิต สตีม เทอร์ไ บน์ มีก ารเพิม พนู ทกั ษะใหก้บั
ทีมงานวจิยัและพฒันาอยเู่สมอ
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ดว้ยการทาํงานในเทคโนโลยกีารผลิตทีเขม้ขน้ เราเห็นคุณค่าลิขสิ ทธิในทรัพยส์ินทางปัญญา เรามนัใจไดว้า่
ทีมงานดา้นลิขสิ ทธิในทรัพยส์ินทางปัญญานนั ดูแลเริ มตงัแต่ในส่ วนการวางแผน ลาํดบัขนัตอนต่างๆ ไปจนถึง
การออกแบบและพฒันา ผลิตภณัฑ์ เป็ นขนัตอนสุ ดทา้ย เรามียทุธศาสตร์ทางไอพีทีครอบคลุมในผลงานประดิษฐ์
และการป้องกนัทรัพยส์ินไอพีต่าง ๆ ในระยะยาว นโยบายไอพีครอบคลุมถึงการจดสิ ทธิบตัรต่างๆ ,การออกแบบ
ทางอุต สาหกรรม การคุม้ ครองลิข สิ ท ธิ และเครื องหมายการคา้ ทีม ไอพีใ หก้ ารรับ รอง ในการตรวจตรา ทงั ใน
โครงการวจิยัและพฒันา รวมทงัการคุม้ครอง ไอพี อืนๆดว้ย

ผลิตภณัฑต์่างๆของเราไดร้ับการผลิตตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น API, ASME, AGMA, NEMA, IEC, CE/PED
ั การออกแบบผลิตภณัฑ์ ใหม้นัใจไดว้า่เมือผลิตออกมา
Mark เรามีเครื องมือและอุปกรณ์ต่างๆในการทดสอบเพือวด
แลว้ตอ้งไดต้ามมาตรฐานสากล ถึงแมบ้างมาตรฐานนนัจะมีความเขม้งวดกต็าม และเรามีการตรวจสอบเครื อข่ายผู ้
ผลิตชินส่ วนต่างๆ ของเราอยเู่สมอ ทีแมจ้ะผา่นการคดัสรรมาอยา่งดีแลว้กต็าม ทงันีเพือคงไวซ้ึงการผลิตทีมี คุณภาพ
ตามมาตรฐานต่างๆขา้งตน้ ซึงตอ้งผา่นตามแผนการรับประกนัคุณภาพต่างๆ ของเรา (QAPs: Quality Assurance Plans)
ส่ งผลใหเ้ราไดเ้ครื อง สตีมเทอร์ไบนแ์ละส่ วนประกอบอืนๆ เป็ นไป ตามมาตรฐานทีกาํหนด

การทดสอบโดยใชค้วามถีเหนือเสี ยง

การทดสอบเสถียรภาพของวสัดุ
ทางความร้อน

การทดสอบความถีธรรมชาติ

การทดสอบโดยผงแม่เหลก็

การวดัระดบัเสี ยง

การทดสอบความไดแ้นว

การตรวจสอบโดยถ่ายภาพบนฟิ ลม์
เอก็ซฺ เรย์

การตรวจวดัชินงานโดยใชเ้ครื องวดั

การทดสอบเดินเครื องเทอร์ไบนท์ีความเร็ ว
รอบใชง้านโดยใชไ้อนาํ

การตรวจเชค็ความสมดุลพลวตั
โดยการหมุนทีความเร็ วรอบตาํ

การวดัความสนัสะเทือน

การตรวจเชค็การตอบสนองของระบบสงัการ

การตรวจสอบโดยใชห้ลอดเรื องแสง

การทดสอบหารอยรัวของเสื อ
เครื องเทอร์ไบนด์ว้ยนาํแรงดนัสู ง

การตรวจเชค็ความสมดุลพลวตัในอุโมงค์
สุ ญญากาศโดยการหมุนทีความเร็ วรอบใชง้าน

ผลติภณ
ั ฑ์ ของเราผลติ ตามมาตรฐาน
คุณภาพสากล ทเีข้ มงวดต่ างๆมากมาย
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ผลิตภณัฑต์่าง ๆ ของเราถูกออกแบบใหต้รงกบัความตอ้งการของลูกคา้, ลดตน้ทุนในการติดตงั,
ผลิตพลงังานออกมาไดอ้ยา่งคุม้ค่า, ค่าใชจ้่ายในการเดินเครื องตาํ, เครื องสามารถเดินไดอ้ยา่งมีเสถียร
ภาพ ทงัหมดนีทาํใหม้ีค่าใชจ้่ายตาํตลอดอายกุารใชง้าน

ซอฟแวร์ถูกสร้างขึนโดยเฉพาะสาํหรับ
การออกแบบการไหล
ของไอนาํในเทอร์ไบนแ์ต่ละตวั

ประโยชนท
์ ท
ี า่นจะไดร้ับจาก Triveni Turbine

ได้ โรเตอร์ ทมีสีมดุลทาง
พลวตัดเีลศิ

การออกแบบทกีะทดัรัด
Z
Z
Z

ลดตน้ทุนงานฐานราก
การติดตงัไดใ้นเวลาอนัสนั
ง่ายในการดูแลรักษา

Z

ใบเบลดทอีอกแบบลาํหน้ า

เทคโนโลยทีลีาํหน้ า
ให้ ประสิ ทธิภาพสู งกว่ า

Z สามารถเลือกเครื องเทอร์ ไบนแ
์ บบ

เดินอตัโนมตัิได้
Z ซอฟแวร์ ถูกสร้างขึนโดยเฉพาะสาํหรับ
การออกแบบการไหลของไอนาํ
ในเทอร์ไบนแ์ต่ละตวั
Z ดา้นความดน
ั ตาํใชโ้มดูลทีลาํหนา้
Z ออกแบบใบเบลดแบบผสมระหวา่ง
Impluse และ Re action เพือใหไ้ด ้
ประสิ ทธิภาพและทนทาน

โรเตอร์ทาํจากเหลก็ตีขึนรู ปเป็ น
ชินเดียวกบัแผน่จาน ทาํใหท้นทาน
ในการใชง้านสู ง แมเ้มือผา่น ความ
เร็ วรอบวกิฤต

Z

เสื อเทอร์ ไบน์ ออกแบบ
ได้ อย่ างลงตวั
Z

เสื อเทอร์ไบนแ์บบผา่ในแนวนอนแยกชินบนล่าง อยา่งสมมาตรเพือลดความเครี ยดของวสัดุ
ป้องกนัเสื อโก่งตวัเมือโดนความร้อน

ความแขง็แรงบึกบึนและความทนทาน

ใบเบลดถูกออกแบบเพือประสิ ทธิภาพ
Z การตรวจเชค็ความสมดุลพลวตัของโรเตอร์
สู งสุ ดแผน่จานและใบเบลดผา่นการจาํลอง
ในอุโมงคส์ุญญากาศ ทีความเร็ วรอบสู ง
การใชง้านภายใตค้วามเครี ยดและความสนั Z เรามีเครื องมือทดสอบเสถียรภาพทางความร้อนเอง
สะเทือนใหเ้หมาะสมในแต่ละชุด
Z โดยใชเ้ครื องมือวเิคราะห์ (Transient Analysis)
เพือใหส้ตาร์ทเดินเครื องไดร้วดเร็ ว
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ดว้ยการผสมผสานเป็ นหนึงเดียว ทงัเครื องจกัรทีทนัสมยัล่าสุ ด ทีมงานทีมีทกัษะสู ง และผผู้ลิต OEM ทีเชียวชาญ
เฉพาะดา้น บูรณาการจนไดเ้ครื องสตีมเทอร์ไบนท์ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้มากทีสุ ด เป็ นเป้าหมายของเรา
ทีตอ้งการ ส่ งมอบความพึงพอใจ สู งสุ ดใหก้บัลูกคา้ โดยใชลู้กคา้เป็ นศูนยก์ลาง นนัทาํใหเ้ราไดร้ับการสงัซือซาํ จาก
ลูก คา้ หลายรายนอกจากนนั ลูก คา้ สามารถมาเยยี มชม เครื องเทอร์ไ บนท์ีสงั ซือ แลว้ แมจ้ ะอยใู่ นระหวา่ ง
การผลิตชินส่ วนต่างๆ เพือตรวจสอบ ความคืบหนา้การผลิต ไดต้ลอดเวลา

1

รับบาลานซ์โรเตอร์กบัเครื องอุโมงคส์ุญญากาศ (Schenck Rotec-Germany) ในรอบการใชง้านจริ ง

2

รับยกเครื องและแกไ้ขเทอร์ไบนเ์ก่าทุกยหีอ้

3

รับปรับปรุ ง และอพัเกรดเทอร์ไบนเ์ก่า ทงัในอุตสาหกรรมทวัไปและในโรงไฟฟ้าอิสระต่างๆ

3
4

รับปรับปรุ งฟื นสภาพเครื องเก่าใหอ้ยใู่นสภาพเหมือนใหม่ ถึงขนาด 300MW ทุกยหีอ้
Z ปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพใหด
้ ีขึน

Z ปรับปรุ งแกไ้ขเครื องดว้ยการคิดคาํนวณ ออกแบบใหม่ ตามหลก
ั วศิวกรรม

Z ประเมินและตรวจสอบสภาพเครื อง

Z แกไ้ขเพิมเติมอุปกรณ์วดัการสน
ั สะเทือนในตาํแหน่งต่างๆ

Z รับยา้ยและติดตงั สตีมเทอร์ ไบน์
Z รับปรับปรุ งอพ
ั เกรดใหด้ีกวา่เดิม

(Turbovisory- Vibration Instrument)
Z ฟื นฟูสภาพโรงไฟฟ้าใหท
้ นัสมยั
Z การประเมินอายก
ุ ารใชง้านสตีมเทอร์ไบนเ์ก่า

เรามีศูนยก์ารเรี ยนรู ้เพือถ่ายทอดความรู ้ทางดา้นเทคนิคต่างๆ หมุนเวยีนอยตู่ลอดเวลาถือเป็ น ศูนยก์ารเรี ยนรู ้
ทีทนัสมยัระดบัโลก ทงัความรู ้ทางดา้นวศิวกรรมต่างๆ เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีจดัใหก้บัทรัพยากรบุคคลของเรา
อยา่งเหมาะสม เป็ นการกระตุน้ใหเ้ขาเหล่านนั มีความรู ้ทางดา้นวศิวกรรมการออกแบบและพฒั นาอยเู่สมอ เพือให้
บริ การกบัลูกคา้ของเราดีขึน เรายงัมีการจดัการเรี ยนการสอนใหก้บัลูกคา้ของเรา ใหรู้้ถึงเทคนิคการเดินเครื อง
และการดูแลรักษาเครื องทีถูกตอ้งดว้ย
นอกเหนือ จากการสอนในเรื องวศิ วกรรมดว้ ยระบบคอมพิว เตอร์ (CAE) เช่น ANSYS,ABACUS,CFX
และอืนๆแลว้ วศิวกรของเรายงัไดเ้รี ยนรู ้ถึงสิ งต่างๆต่อไปนี
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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