เพลาใบจักรและแบริ่ง
รองรับเพลาใบจักรของเรือรบ
ในราชนาวีไทย
กองโรงงานเครื่องกล
อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า
		� ระบบเพลาใบจักรของเรือเปรียบเสมือนขาของ
บทนำ

ร่างกายคนเราที่จะช่วยให้เดินหน้าหรือถอยหลัง หากเรา
ใช้งานขาของเราไม่ถูกวิธีหรือไม่มีการบำ�รุงรักษาก็จะ
ทำ�ให้เสือ่ มสภาพเร็วกว่ากำ�หนด ดังนัน้ เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�เรือ
พรรคนาวิ น จำ � เป็ น ต้ อ งรู้ วิ ธี ก ารใช้ ง านระบบเพลา
ใบจักรที่ถูกวิธี ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำ�เรือพรรคกลินต้อง
ให้ความสำ�คัญในการดูแลรักษาระบบเพลาใบจักรให้
ใช้ราชการได้ตลอดเวลา บทความนี้ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะ
ให้ความรู้เรื่องเพลาใบจักรและแบริ่งรองรับเพลาใบจักร
ประเภทต่ า ง ๆ ที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว โลกและที่ นิ ย มใช้ ใ น
ราชนาวีไทย ปัญหาที่มักพบบ่อยในการซ่อมทำ� ปัญหาที่
ทำ�ให้เกิดการชำ�รุดเร็วกว่าปกติ การแก้ไขและการป้องกัน
เพื่อเป็นความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำ�เรือหรือผู้ที่สนใจ
ได้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง สามารถนำ�ไปใช้ในการบำ�รุงรักษา
และการใช้งานได้เป็นอย่างดี
ส่วนประกอบและการทำ�งานของระบบขับเคลื่อน
ก่อนที่จะกล่าวถึงรายละเอียดของเพลาใบจักรและ
แบริ่งรองรับเพลาใบจักร ผู้เขียนขออธิบายส่วนประกอบ
และการทำ�งานของระบบขับเคลือ่ น ดังแสดงในภาพที่ ๑
โดยเริ่มจากเครื่องจักรใหญ่ทำ�หน้าที่ผลิตกำ�ลังงานออก
มาในรูปของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งมีความเร็ว
รอบสูง แล้วส่งต่อไปยังเกียร์เพื่อลดความเร็วรอบให้อยู่ใน
ย่านทีใ่ ช้งาน และส่งกำ�ลังงานการหมุนไปยังเพลาใบจักร

จนใบจักรเกิดเป็นแรงผลักนํ้าให้ตัวเรือเคลื่อนที่ไปได้
ตั ว เพลาใบจั ก รจะยื่ น ออกนอกตั ว เรื อ ผ่ า นกระบอกดี ฟุ ต
มีชุดซีลกันนํ้าบริเวณปลายกระบอกดีฟุตด้านในเรือป้องกัน
นํ้าทะเลเข้าในเรือ เนื่องจากเพลาใบจักรมีความยาวมาก
จึงต้องมีแบริ่งรองรับเพลาใบจักรเป็นระยะ ๆ เพื่อรับ
นํ้าหนักของเพลาไม่ให้เกียร์รับนํ้าหนักมากเกินไป รักษา
ศูนย์กลาง และลดการโก่งตัวของเพลาบริเวณใต้ท้องเรือ
ด้านท้ายเรือจะมีโครงสร้างยื่นออกมาเรียกว่า โยงโย่
(Strut) ซึ่งจะติดตั้งแบริ่งรองรับเพลาใบจักรเพื่อช่วย
รับนํ้าหนักเพลาใบจักร และใบจักร ในกรณีเรือบางลำ�
มี ค วามยาวมาก เพลาใบจั ก รจะมี ม ากกว่ า ๑ ท่ อ น
ต่อกันด้วยคัปปลิ้ง
เกียร์
ใบจักร

เพลาใบจักร

เครื่องจักรใหญ่

แบริ่งในเรือ
แบริ่งนอกเรือ
ภาพที่ ๑ ส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อน

เพลาใบจักร
หน้าที่ของเพลาใบจักรคือรับกำ�ลังงานการหมุน
จากเกียร์เพื่อส่งต่อกำ�ลังงานนี้ไปให้ใบจักร เนื่องจากเพลา
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ใบจักรมีความยาวมากจึงต้องมีแบริ่งรองรับเพลาใบจักร
เป็นช่วงห่างกันเป็นระยะ ๆ ตำ�แหน่งที่เพลาต้องสัมผัส
กับแบริ่งจะสวมปลอกรัดเพลา (sleeve) เพื่อรองรับ
แบริ่งรับเพลาใบจักร ด้านปลายของเพลาโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเกลียวเพื่อล็อคใบจักร และล็อคหน้าแปลนเพลา
ส่ ว นของเพลาที่ ยื่ น ออกนอกตั ว เรื อ จะสั ม ผั ส กั บ
นํ้ า ทะเลตลอดเวลา ดั ง นั้ น เพลาที่ ทำ � จากโลหะที่ เ ป็ น
สนิ ม จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารหุ้ ม ตั ว เพลาเพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้
นํ้าทะเลทำ�ปฏิกิริยากับเพลาจนเกิดสนิม
เพลาใบจักรแบ่งตามลักษณะของใบจักรได้ ๒ ประเภทคือ
เพลาใบจักรแบบพิทช์คงที่ (Fixed Pitch Propeller
Shaft) (ภาพที่ ๒) ใช้กับเรือที่มีใบจักรแบบพิทช์คงที่
จะมีลักษณะเป็นเพลาตันตลอดทั้งเส้น ในการเดินหน้า
ถอยหลัง จะใช้การกลับทิศทางการหมุนของเพลาใบจักร

ภาพที่ ๓ เพลาใบจักรแบบปรับพิทช์ได้

ภาพที่ ๔ เพลาใบจักรวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
ภาพที่ ๒ เรือที่ใช้เพลาใบจักรแบบพิทช์คงที่

เพลาใบจั ก รแบบปรั บ พิ ท ช์ ไ ด้ (Controllable
Pitch Propeller Shaft) (ภาพที่ ๓) ใช้กับเรือที่มีใบจักร
แบบปรับพิทช์ได้ มีลักษณะเป็นเพลากลวงตลอดทั้งเส้น
ซึง่ ส่วนทีก่ ลวงด้านในจะเป็นทางวิง่ ของนํา้ มันไฮดรอลิกส์
ควบคุมการทำ�งานของพิทช์ใบจักร ในการเดินหน้า ถอยหลัง
จะใช้การปรับมุมพิทช์ใบจักรแทน
เพลาใบจักรมีการใช้งานด้วยการหมุน โดยเฉพาะเรือ
ที่มีระบบเพลาใบจักรแบบพิทช์คงที่ มีใช้งานแบบหมุน
กลับไปกลับมา ดังนั้นวัสดุที่ใช้ทำ�เพลาใบจักรจึงต้องมี
ค่าความแข็งแรง (Strength) เพียงพอต่อความเค้นใช้งาน
โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้สร้างมักจะใช้วัสดุทำ�เพลาใบจักร
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ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของสถาบันต่อเรือระหว่าง
ประเทศ เช่น LLOYD ABS เป็นต้น
วัสดุที่นิยมใช้ทำ�เพลาใบจักรมีดังนี้
เหล็กกล้าคาร์บอน (Medium Carbon Steel) (ภาพที่ ๔)
เ ป็ น วั ส ดุ ที่ นิ ย ม ใ ช้ กั น ม า ก ที่ สุ ด เ นื่ อ ง จ า ก มี
ราคาถูก มีความแข็งแรงสูง แต่มีข้อเสียคือ มักจะเกิด
ปฏิกริ ยิ าการกัดกร่อน (Corrosion) เมือ่ สัมผัสกับนาํ้ หรือ
อากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม ดังนั้นเพลาใบจักร
ชนิดนี้จึงต้องมีการหุ้มผิวไว้ด้วยผ้าใบพลาสติก หรือยาง
เพื่อป้องกันการเกิดสนิม และตำ�แหน่งที่เพลาต้องสัมผัส
กับแบริ่งจะใช้วิธีสวมปลอกรัดเพลา (sleeve) ซึ่งทำ�ด้วย
โลหะทองแดงผสม เพราะทนต่อการกัดกร่อนจากนํ้าทะเล

เพลาทีท่ �ำ จากวัสดุชนิดนีน้ ยิ มใช้ตงั้ แต่เพลาขนาดเล็กจนถึง
ขนาดใหญ่ ตัวอย่างของเหล็กกล้าที่ใช้ เช่น SAE1018,
SAE1035, SAE1045 เป็นต้น
เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) (ภาพที่ ๕)
เพลาใบจักรชนิดนี้เมื่อสัมผัสกับนํ้าจะไม่เกิดสนิมดังนั้น
จึ ง ไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งมี ก ารหุ้ ม ผิ ว แต่ มี ค วามแข็ ง แรงน้ อ ยกว่ า
และมีราคาสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน จึงนิยมใช้กับเพลา
ใบจักรขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตัวอย่างของเหล็กกล้าไร้
สนิมที่ใช้ เช่น AISI303, AISI304, AISI316, AISI630 เป็นต้น

ภาพที่ ๕ เพลาใบจักรวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม

Monels (ภาพที่ ๖) เป็นโลหะผสมระหว่างนิเกิล
กับทองแดง ไม่เกิดสนิมเมื่อสัมผัสกับนํ้าเช่นเดียวกับ
เหล็กกล้าไร้สนิม มีความแข็งแรงมากทีส่ ดุ แต่มรี าคาแพง
Monels ที่นิยมใช้ได้แก่ K500

ภาพที่ ๖ เพลาใบจักรวัสดุ Monels K500

เรื อ เอกชนขนาดเล็ ก ระวางขั บ นํ้ า ประมาณ
๑๐๐-๕๐๐ ตัน เช่นเรือ Speed Boat, Crew Boat,
Supply Boat, Tug Boat เป็นต้น ส่วนใหญ่นยิ มใช้เพลา
ใบจักรทีท่ �ำ ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม และ Monels เพือ่ ป้องกัน
การเกิดสนิม และเนื่องจากเพลาใบจักรมีขนาดเล็กจึง
เหมาะสมกับราคาและความแข็งแรง ส่วนเรือสินค้าขนาด
ใหญ่ ระวางขับนํ้าประมาณ ๓,๐๐๐-๑๐๐,๐๐ ตัน เช่น

เรือ general Cargo, Oil Tanker, Container Cargo
เป็นต้น นิยมใช้เพลาใบจักรที่ทำ�ด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน
เนื่องจากมีความแข็งแรงสูงและราคาถูกที่สุด
เรือในราชนาวีไทยทีใ่ ช้เพลาใบจักรทำ�ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม
ส่วนใหญ่เป็นเรือทีม่ เี พลาใบจักรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า
๖ นิว้ เช่น ชุดเรือหลวงปราบปรปักษ์ ชุดเรือหลวงราชฤทธิ์
ชุดเรือหลวงชลบุรี ชุดเรือหลวงมันใน ชุดเรือหลวงหนอง
สาหร่าย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.991 เป็นต้น
เรือที่ใช้เพลาใบจักรที่ทำ�ด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน
มี ตั้ ง แต่ เ รื อ ขนาดเล็ ก จนถึ ง เรื อ ขนาดใหญ่ เช่ น
ชุดเรือหลวงสัตหีบ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.991
ชุดเรือหลวงตาปี ชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ชุดเรือหลวง
นเรศวร ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา ชุดเรือหลวงสุรินทร์
ชุดเรือหลวงทองแก้ว ชุดเรือหลวงจุฬา เป็นต้น
แบริ่งรองรับเพลาใบจักร
แบริ่งรองรับเพลาใบจักรเป็นส่วนที่รับนํ้าหนัก รักษา
ศูนย์กลาง และลดการโก่งตัวของเพลาใบจักร แบ่งตาม
ตำ�แหน่งการติดตั้งได้ ๒ ประเภทคือ
แบริง่ รองรับเพลาใบจักรทีอ่ ยูใ่ นเรือ มักจะพบในเรือ
ที่มีเพลาใบจักรด้านในตัวเรือยาวมาก สามารถแบ่งออก
ได้อีก ๒ ประเภทคือ
ประเภท Journal Bearing มีสว่ นประกอบทีส่ �ำ คัญ
คือ ตัวเรือนแบริ่ง ภายในจะมีแผ่นรองลื่น (Bearing
Shell) รับนํ้าหนักตัวเพลา (Journal) แบริ่งชนิดนี้จะ
ใช้การหล่อลื่นด้วยนํ้ามันหล่อลื่น โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของ
เพลา ดึงเอานาํ้ มันหล่อลืน่ จากอ่างนาํ้ มันหล่อลืน่ ด้านล่าง
สาดเข้าไปในแบริง่ วัสดุทใี่ ช้ท�ำ แผ่นรองลืน่ ได้แก่ Babbitt
(โลหะผสมระหว่างดีบุก พลวง และทองแดง) (ภาพที่ ๗)

ภาพที่ ๗ Babbitt Bearing
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ตัวอย่างของเรือในราชนาวีไทยทีใ่ ช้แบริง่ ประเภทนีไ้ ด้แก่
ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงถลาง ชุดเรือหลวง
สุรินทร์ เรือหลวงจุฬา เรือหลวงสุริยะ เป็นต้น
		 แบริ่งกันรุน เป็นแบริ่งรับแรงในแนวแกนเพลา
ซึง่ เกิดจากแรงดึงของใบจักรขณะผลักดันนาํ้ เพือ่ ป้องกัน
การชำ�รุดของเกียร์ แบริ่งกันรุนมี ๘ ประเภทคือ แบริ่ง
ประเภท Rolling Bearing เช่น Ball Bearing, Roller
Bearing (ภาพที่ ๘) เป็นต้น กับแบริ่งแบบ Hydrodynamics Bearing เรือสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบริ่ง
ประเภท Rolling Bearing และในกรณีที่มีการออกแบบ
ให้มีแบริ่งกันรุนภายในเกียร์อยู่แล้ว จึงไม่จำ�เป็นต้อง
ติดตั้งแบริ่งประเภทนี้ที่เพลาใบจักรอีก

		 Composite Bearings (ภาพที่ ๑๐) มีคณ
ุ สมบัติ
ในการต้านทานการสึกมากทีส่ ุด มีความแข็งใกล้เคียงกับ
Thermosetting Resin Bearings แต่มากกว่า Nitrite
Rubber Bearings มีราคาใกล้เคียงกับ Nitrite Rubber
Bearings สูงกว่า Thermosetting Resin Bearings

ภาพที่ ๘ Thrust Bearing ชนิด Roller Bearing

ภาพที่ ๑๐ Composite Bearings

แบริ่งรับเพลาใบจักรที่อยู่นอกเรือ จะเป็นแบริ่ง
ประเภท Journal Bearing ใช้ฟิล์มนํ้าทะเลช่วยในการ
หล่อลื่น วัสดุที่นิยมใช้ทำ�แบริ่งประเภทนี้มีอยู่ ๓ แบบดังนี้
Thermosetting Resin Bearings (ภาพที่ ๙)
เป็นวัสดุประเภทโพลีเมอร์ มีคุณสมบัติในการต้านทาน
การสึกน้อยที่สุด มีความแข็งใกล้เคียงกับ Composite
Bearings แต่มากกว่า Nitrite Rubber Bearings และ
มีราคาถูกที่สุด

		 Nitrite Rubber Bearings (ภาพที่ ๑๑) เป็น
วัสดุประเภทยางเหนียว มีคุณสมบัติในการต้านทานการสึก
มากกว่า Thermosetting Resin Bearings แต่น้อยกว่า
Composite Bearings มีความแข็งน้อยทีส่ ดุ และมีราคา
ใกล้เคียงกับ Composite Bearings แต่สงู กว่า Thermosetting Resin Bearings

ภาพที่ ๙ Thermosetting Resin Bearings

ภาพที่ ๑๑ Nitrite Rubber Bearings
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การผลิตแบริ่งรองรับเพลาใบจักรที่อยู่นอกเรือทั้ง
๓ แบบนั้น บริษัทผู้ผลิตมักจะผลิตออกมาให้เลือกใช้
หลายรุ่นตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้น
หากผู้ใช้งานจะเลือกใช้แบริ่งชนิดใดควรเลือกรุ่นให้ตรง
กับลักษณะการใช้งานของเรือ
แบริง่ ทีอ่ ยูใ่ นเรือ และนอกเรือตามทีก่ ล่าวมาทัง้ หมด
มีใช้งานทั้งในเรือเอกชน และในเรือรบของราชนาวีไทย
ซึง่ เรือแต่ละลำ�ก็มกี ารเลือกใช้แต่ละประเภททีแ่ ตกต่างกันไป
ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของวิศกรผูอ้ อกแบบระบบขับเคลือ่ น
งบประมาณ และวัสดุทสี่ ามารถหาได้งา่ ยของเรือทีต่ อ่ ณ
ประเทศนั้น ๆ

ภาพที่ ๑๒ แบริ่งรองรับเพลาใบจักรมีการสึกกร่อน
ตามอายุการใช้งาน

ปัญหาส่วนใหญ่พบในการซ่อมทำ�
เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ใด ๆ ย่อมมีการเสื่อมสภาพตามชั่วโมงการใช้งาน
หรือเกิดการชำ�รุดเสียหายเมื่อใช้อย่างผิดวิธี เพียงแต่
การเสื่อมสภาพหรือชำ�รุดเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้า
อยทีู่การใช้งาน การบำ�รุงรักษา และอายุการใช้งาน
ของอุปกรณ์นั้น ๆ ในบทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา
ที่พบบ่อย และปัญหาที่ทำ�ให้เกิดการชำ�รุดเร็วกว่าปกติ
จากประสบการณ์การทำ�งานของเจ้าหน้าที่กองโรงงาน
เครื่องกล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
เท่าที่ได้ประสบมาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเพื่อที่จะได้รู้วิธี
แก้ปญ
ั หาและแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาในเบือ้ งต้นได้

มีข้อควรระวัง คือ อย่าปล่อยให้แบริ่งรองรับเพลา
ใบจั ก รสึ ก กร่ อ นมากเกิ น เกณฑ์ เพราะอาจทำ � ให้
Sleeve เพลาใบจักรเสียดสีกับโลหะที่เป็นส่วนประกอบ
ของชุดแบริ่งรองรับเพลาใบจักร (ภาพที่ ๑๓) ต้องเสีย
เวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมทำ� Sleeve เพลาใบจักร
เพิ่มขึ้น หรือถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือ หาก Sleeve เพลา
ใบจักรสึกกร่อนจนหมด จะส่งผลให้เพลาใบจักรเกิดการ
สึกกร่อนตามมา ซึง่ มีคา่ ใช่จา่ ยในการซ่อมทำ�เพลาใบจักร
มากกว่าการเปลีย่ นแบริง่ รองรับเพลาใบจักรใหม่ อายุการ
ใช้งานของแบริง่ รองรับเพลาใบจักรจะอยูท่ ปี่ ระมาณ ๓ ปี
ดังนั้นเมื่อครบระยะเวลา ๓ ปี ควรนำ�เรือเข้าอู่แห้งเพื่อ
เปลี่ยนแบริ่งรองรับเพลาใบจักรใหม่

ปั ญ ห า ส่ ว น ใ ห ญ่ พ บ ใ น ก า ร ซ่ อ ม ทำ � เ กิ ด จ า ก
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ได้แก่
การสึกกร่อนของแบริ่งรองรับเพลาใบจักรนอกเรือ
(ภาพที่ ๑๒) สาเหตุเนื่องจากเมื่อระบบเพลาใบจักร
กำ�ลังใช้งาน ตัวของ Sleeve เพลาใบจักรจะเสียดสี
กับแบริ่งรองรับเพลาใบจักรตลอดเวลา ซึ่งปกติแล้ววัสดุ
ที่ท�ำ Sleeve เพลาใบจักรจะถูกออกแบบให้มีความแข็ง
มากกว่าแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เพื่อให้แบริ่งรองรับ
เพลาใบจักรเกิดการสึกกร่อน แทนการสึกกร่อนของ
Sleeve เพลาใบจักร

ภาพที่ ๑๓ Sleeve เพลาใบจักรเสียดสีกับโลหะ
ที่เป็นส่วนประกอบของชุดแบริ่งรองรับเพลาใบจักร
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การสึกกร่อนของเพลาใบจักรบริเวณปลายเพลาใบจักร
ที่เป็น Taper และเกลียวปลายเพลาใบจักร สาเหตุของ
การสึกเนื่องจากการถอด ประกอบ ใบจักร และคัปปลิ้ง
เพลาใบจักรเข้าออกบ่อย ๆ ทำ�ให้เกิดการสึกหรอ ผลที่
ตามมาคือเกิดการหลวมคลอน เมือ่ ประกอบเพลาใบจักร
เข้ากับคัปปลิ้ง และใบจักร ทำ�ให้เกิดความสั่นสะเทือน
หรืออาจทำ�ให้ใบจักรหรือคัปปลิง้ หลุดออกจากเพลาใบจักรได้
การแก้ไขคือ นำ�เพลาใบจักรไปพ่นเติมเนือ้ โลหะบริเวณที่
สึกใหม่และสวมใส่เข้ากับหน้าแปลนให้ได้ระยะตามเกณฑ์
ปัญหาที่ทำ�ให้เกิดการชำ�รุดเร็วกว่าปกติ
ปัญหาที่ทำ�ให้เกิดการชำ�รุดเร็วกว่าปกติ ส่วนใหญ่
เกิดจากการการใช้งานทีไ่ ม่ถกู วิธี และขาดการบำ�รุงรักษา
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษา อันได้แก่
วัสดุหมุ้ เพลาใบจักรชนิดเหล็กกล้าคาร์บอนนอกเรือ
เกิดการหลุดลอก ทำ�ให้เพลาเกิดการสึกกร่อนเนือ่ งจากสนิม
(ภาพที่ ๑๔) หากใช้งานไปเรื่อยๆอาจทำ�ให้เพลาขาดได้
สาเหตุอาจเกิดจากเรือไม่เข้ารับการซ่อมทำ�ระบบเพลาใบจักร
เมื่อครบกำ�หนด หรืออาจนำ�เรือเข้าไปใช้งานบริเวณที่มีวัตถุ
ใต้นํ้าเป็นของแข็งหรือสิ่งแหลมคม การแก้ไขคือ ต้องเปลี่ยน
เพลาใบจักรใหม่ซึ่งมีราคาสูง

ภาพที่ ๑๔ เพลาใบจักรสึกกร่อนเนื่องจากสนิม
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แนวทางการป้องกัน คือ เมื่อต้องนำ�เรือเข้าบริเวณ
ทีม่ วี สั ดุใต้นาํ้ เป็นของแข็ง ควรใช้รอบเพลาตํา่ เพือ่ ลดแรง
กระแทก ระหว่างวัสดุของแข็งกับวัสดุหมุ้ เพลาใบจักร และ
ต้องนำ�เรือเข้าซ่อมทำ�ตัวเรือใต้แนวนาํ้ เมือ่ ครบวงรอบการ
ซ่อมทำ�เสมอ
การสึกกร่อนของ sleeve เพลาใบจักร และแบริ่ง
รองรับเพลาใบจักรสึกกร่อนเร็วกว่ากำ�หนด สาเหตุเกิด
จากเมือ่ เรือจอดนาน ๆ ทำ�ให้เพรียงซึง่ เป็นของแข็งเข้าไป
เกาะบริเวณผิวสัมผัสระหว่าง Sleeve เพลาใบจักร และ
แบริ่งรองรับเพลาใบจักร (ภาพที่ ๑๕) เมื่อนำ�เรือไปใช้
งานจึงเกิดการสึกกร่อนเกิดขึ้น

ภาพที่ ๑๕ แสดงการเกาะของเพรียงบริเวณ Sleeve เพลาใบจักร
และแบริ่งรองรับเพลาใบจักร

แนวทางการป้องกัน คือ หากเรือต้องจอดเป็นเวลา
นานเจ้าหน้าที่ประจำ�เรือควรหมุนระบบเพลาใบจักร
สัปดาห์ละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย
นํ้าปนในนํ้ามันหล่อของ Babbitt Bearing ภายในเรือ
(ภาพที่ ๑๖) สาเหตุเกิดจาก แท่งวัดระดับนาํ้ มันหล่อหาย
หรือปิดไม่สนิท เมือ่ ทำ�การล้างห้องเครือ่ งจักรใหญ่กท็ �ำ ให้
นาํ้ เข้าไปภายในตัวเรือนแบริง่ ได้ ผลทีต่ ามมาคืออุณหภูมิ
ใช้งานของแบริง่ สูงขึน้ เนือ่ งจากระบายความร้อนน้อยลง และ
เพลาใบจักรบริเวณนั้นเกิดการสึกกร่อนเนื่องจากสนิม
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งใหญ่ เพราะต้ อ งนำ � เรื อ เข้ า อู่ แ ห้ ง
เพื่ อ ชั ก เพลาใบจั ก รออกมาซ่ อ มทำ � ดั ง นั้ น เจ้ า หน้ า ที่
ประจำ�เรือจึงควรใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก

ภาพที่ ๑๗ Roller Bearing สึกหรอ
เนื่องจากช่องจาระบีอุดตัน
ภาพที่ ๑๖ เพลาใบจักรเป็นสนิมเนื่องจากนํ้าปน
ในนํ้ามันหล่อของ Babbitt Bearing

แนวทางป้องกัน คือ ต้องคอยตรวจสอบแท่งวัด
ระดับนาํ้ มันหล่อ และช่องทางอืน่ ๆ ทีอ่ าจทำ�ให้นาํ้ เข้าไป
ในเรือนแบริ่งได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบระดับนํ้ามัน
หล่อว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานหรือไม่ และตรวจสอบสีของ
นํ้ามันหล่อ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เป็นประจำ�อย่าง
น้อยก่อนออกเรือทุกครั้ง
ช่องอัดจาระบีของ Roller Bearing ภายในเรืออุดตัน
สาเหตุเนือ่ งจากไม่มกี ารอัดจาระบีเป็นเวลานาน ๆ ทำ�ให้
เกิดเป็นคราบซัลเฟตอุดตันที่หัวอัดจาระบี หรือปล่อยให้
จาระบีแห้งทำ�ให้อดั จาระบีไม่เข้า ผลทีต่ ามมาคือ Roller
Bearing เกิดการสึกหรอเร็วกว่ากำ�หนด (ภาพที่ ๑๗)
มีเสียงดัง และมีความฝืด ทำ�ให้ระบบขับเคลื่อนต้อง
ทำ�งานหนักมากขั้น
แนวทางป้องกัน คือ เจ้าหน้าที่ประจำ�เรือต้องคอย
หมัน่ ตรวจสอบ และอัดจาระบีเป็นประจำ�ตามคำ�แนะนำ�
ในคูม่ อื การใช้งาน เพือ่ ให้แบริง่ ได้รบั การหล่อลืน่ ตลอดเวลา

บทสรุป
เพลาใบจั ก ร และแบริ่ ง รองรั บ เพลาใบจั ก ร
นับว่ามีความสำ�คัญต่อระบบขับเคลือ่ นของเรือเป็นอย่างยิ่ ง
แม้ ว่ า เรื อ ลำ � นั้ น จะมี เ พลาใบจั ก ร และ แบริ่ ง รองรั บ
เพลาใบจักรทำ�จากวัสดุที่ดีเยี่ยมทนทานต่อการใช้งาน
หากแต่ผู้ใช้งานหรือผู้บำ�รุงรักษาไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับระบบการทำ�งานทีด่ พี อ ก็จะทำ�ให้การใช้งานหรือ
การบำ�รุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ดีพอ
ส่งผลให้เกิดการชำ�รุดเสียหายเร็วกว่าปกติ เป็นการ
สูญเสียงบประมาณการซ่อมทำ�อย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น
ผูเ้ ขียนจึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า บทความทีเ่ ขียนขึน้ มาครัง้ นี้
น่ า จะให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ เพลา
ใบจักร และแบริ่งรองรับเพลาใบจักรประเภทต่าง ๆ
ปัญหา การแก้ไข และการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก
เพื่อให้ผู้ใช้งาน และผู้บำ�รุงรักษาได้เกิดความมั่นใจว่าจะ
สามารถใช้งานและบำ�รุงรักษาได้อย่างถูกวิธแี ละสามารถ
นำ�เรือไปใช้ราชการได้อย่างสง่างามตามวัตถุประสงค์ที่
กองเรือยุทธการกำ�หนด
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