
   ระบบเพลาใบจักรของเรือเปรียบเสมือนขาของ
ร่างกายคนเราที่จะช่วยให้เดินหน้าหรือถอยหลัง หากเรา
ใช้งานขาของเราไม่ถูกวิธีหรือไม่มีการบำารุงรักษาก็จะ
ทำาให้เส่ือมสภาพเร็วกว่ากำาหนด ดังน้ันเจ้าหน้าท่ีประจำาเรือ 
พรรคนาวินจำา เป็นต้องรู้ วิ ธีการใช้ งานระบบเพลา 
ใบจักรที่ถูกวิธี ส่วนเจ้าหน้าที่ประจำาเรือพรรคกลินต้อง
ให้ความสำาคัญในการดูแลรักษาระบบเพลาใบจักรให้
ใช้ราชการได้ตลอดเวลา บทความน้ีผู้เขียนมุ่งหวังที่จะ
ให้ความรู้เรื่องเพลาใบจักรและแบริ่งรองรับเพลาใบจักร 
ประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันทั่ ว โลกและที่นิยมใช้ ใน 
ราชนาวีไทย ปัญหาที่มักพบบ่อยในการซ่อมทำา ปัญหาที่
ทำาใหเ้กดิการชำารดุเรว็กวา่ปกติ การแกไ้ขและการปอ้งกนั 
เพื่อเป็นความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำาเรือหรือผู้ที่สนใจ
ได้เข้าใจอย่างชัดแจ้ง สามารถนำาไปใช้ในการบำารุงรักษา 
และการใช้งานได้เป็นอย่างดี

ส่วนประกอบและการทำางานของระบบขับเคลื่อน
 ก่อนท่ีจะกล่าวถึงรายละเอียดของเพลาใบจักรและ 
แบริ่งรองรับเพลาใบจักร ผู้เขียนขออธิบายส่วนประกอบ
และการทำางานของระบบขบัเคลือ่น ดงัแสดงในภาพที ่๑   
โดยเริ่มจากเครื่องจักรใหญ่ทำาหน้าที่ผลิตกำาลังงานออก
มาในรูปของการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง ซึ่งมีความเร็ว
รอบสูง แล้วส่งต่อไปยังเกียร์เพื่อลดความเร็วรอบให้อยู่ใน
ยา่นทีใ่ชง้าน และสง่กำาลงังานการหมนุไปยงัเพลาใบจกัร 

จนใบจักรเกิดเป็นแรงผลักนำ้าให้ตัวเรือเคลื่อนที่ไปได้  
ตัวเพลาใบจักรจะยื่นออกนอกตัวเรือผ่านกระบอกดีฟุต  
มีชุดซีลกันนำ้าบริเวณปลายกระบอกดีฟุตด้านในเรือป้องกัน 
นำ้าทะเลเข้าในเรือ เน่ืองจากเพลาใบจักรมีความยาวมาก
จึงต้องมีแบริ่งรองรับเพลาใบจักรเป็นระยะ ๆ เพื่อรับ
นำ้าหนักของเพลาไม่ให้เกียร์รับนำ้าหนักมากเกินไป รักษา
ศูนย์กลาง และลดการโก่งตัวของเพลาบริเวณใต้ท้องเรือ
ด้านท้ายเรือจะมีโครงสร้างยื่นออกมาเรียกว่า โยงโย่ 
(Strut) ซึ่งจะติดตั้งแบริ่งรองรับเพลาใบจักรเพื่อช่วย
รับนำ้าหนักเพลาใบจักร และใบจักร ในกรณีเรือบางลำา 
มีความยาวมาก เพลาใบจักรจะมีมากกว่า ๑ ท่อน  
ต่อกันด้วยคัปปลิ้ง 

เพลาใบจักรและแบริ่ง 
รองรับเพลาใบจักรของเรือรบ

ในราชนาวีไทย
กองโรงงานเครื่องกล  

อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า

บทนำา    

ใบจักร เพลาใบจักร

เกียร์

เครื่องจักรใหญ่

แบริ่งในเรือ

แบริ่งนอกเรือ

ภาพที่ ๑ ส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อน

เพลาใบจักร
 หน้าท่ีของเพลาใบจักรคือรับกำาลังงานการหมุน
จากเกียร์เพื่อส่งต่อกำาลังงานนี้ไปให้ใบจักร เนื่องจากเพลา
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ใบจักรมีความยาวมากจึงต้องมีแบริ่งรองรับเพลาใบจักร
เป็นช่วงห่างกันเป็นระยะ ๆ ตำาแหน่งที่เพลาต้องสัมผัส
กับแบริ่งจะสวมปลอกรัดเพลา (sleeve) เพื่อรองรับ
แบริ่งรับเพลาใบจักร ด้านปลายของเพลาโดยส่วนใหญ่
จะเป็นเกลียวเพื่อล็อคใบจักร และล็อคหน้าแปลนเพลา  
ส่วนของเพลาที่ ยื่ นออกนอกตัว เรือจะสัมผัส กับ 
นำ้ าทะเลตลอดเวลา ดังนั้น เพลาท่ีทำาจากโลหะที่ เป็น
สนิมจำาเป็นต้องมีการหุ้มตัวเพลาเพื่อป้องกันไม่ให้ 
นำ้าทะเลทำาปฏิกิริยากับเพลาจนเกิดสนิม

เพลาใบจกัรแบง่ตามลกัษณะของใบจกัรได้ ๒ ประเภทคอื 
 เพลาใบจักรแบบพิทช์คงที่ (Fixed Pitch Propeller 
Shaft) (ภาพที่ ๒) ใช้กับเรือที่มีใบจักรแบบพิทช์คงที่  
จะมีลักษณะเป็นเพลาตันตลอดทั้งเส้น ในการเดินหน้า
ถอยหลัง จะใชก้ารกลบัทศิทางการหมนุของเพลาใบจกัร 

 เพลาใบจักรแบบปรับพิทช์ได้ (Controllable 
Pitch Propeller Shaft) (ภาพที่ ๓) ใช้กับเรือที่มีใบจักร
แบบปรับพิทช์ได้ มีลักษณะเป็นเพลากลวงตลอดทั้งเส้น 
ซึง่สว่นทีก่ลวงดา้นในจะเปน็ทางวิง่ของนำา้มนัไฮดรอลกิส์
ควบคุมการทำางานของพทิชใ์บจกัร  ในการเดนิหนา้ ถอยหลงั 
จะใช้การปรับมุมพิทช์ใบจักรแทน
 เพลาใบจกัรมกีารใชง้านดว้ยการหมนุ โดยเฉพาะเรอื
ที่มีระบบเพลาใบจักรแบบพิทช์คงที่ มีใช้งานแบบหมุน
กลับไปกลับมา  ดังนั้นวัสดุที่ใช้ทำาเพลาใบจักรจึงต้องมี
คา่ความแขง็แรง (Strength) เพยีงพอต่อความเคน้ใชง้าน 
โดยส่วนใหญ่บริษัทผู้สร้างมักจะใช้วัสดุทำาเพลาใบจักร

ภาพที่ ๒ เรือที่ใช้เพลาใบจักรแบบพิทช์คงที่

ภาพที่ ๓ เพลาใบจักรแบบปรับพิทช์ได้

ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของสถาบันต่อเรือระหว่าง
ประเทศ เช่น LLOYD  ABS เป็นต้น 

วัสดุที่นิยมใช้ทำาเพลาใบจักรมีดังนี้
 เหล็กกล้าคาร์บอน (Medium Carbon Steel) (ภาพท่ี 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
ปฏกิริยิาการกดักรอ่น (Corrosion) เมือ่สมัผสักบันำา้หรอื
อากาศซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสนิม ดังนั้นเพลาใบจักร
ชนิดนี้จึงต้องมีการหุ้มผิวไว้ด้วยผ้าใบพลาสติก หรือยาง
เพื่อป้องกันการเกิดสนิม และตำาแหน่งที่เพลาต้องสัมผัส
กับแบริ่งจะใช้วิธีสวมปลอกรัดเพลา (sleeve) ซึ่งทำาด้วย
โลหะทองแดงผสม เพราะทนต่อการกัดกร่อนจากนำ้าทะเล 

ภาพที่ ๔ เพลาใบจักรวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
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เพลาทีท่ำาจากวสัดชุนดิน้ีนิยมใชต้ั้งแต่เพลาขนาดเลก็จนถึง
ขนาดใหญ่ ตัวอย่างของเหล็กกล้าที่ใช้ เช่น SAE1018, 
SAE1035, SAE1045 เป็นต้น
 เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) (ภาพที่ ๕)  
เพลาใบจักรชนิดนี้เมื่อสัมผัสกับนำ้าจะไม่เกิดสนิมดังนั้น 
จึงไม่จำาเป็นต้องมีการหุ้มผิว แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่า 
และมีราคาสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน จึงนิยมใช้กับเพลา 
ใบจักรขนาดไม่ใหญ่มากนัก ตัวอย่างของเหล็กกล้าไร้
สนิมที่ใช้ เช่น AISI303, AISI304, AISI316, AISI630 เป็นต้น

เรือ general Cargo, Oil Tanker, Container Cargo 
เป็นต้น นิยมใช้เพลาใบจักรที่ทำาด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน
เนื่องจากมีความแข็งแรงสูงและราคาถูกที่สุด
     เรอืในราชนาวไีทยทีใ่ชเ้พลาใบจกัรทำาด้วยเหลก็กลา้ไรส้นมิ
สว่นใหญเ่ปน็เรอืทีม่เีพลาใบจกัรขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางนอ้ยกวา่ 
๖ นิว้ เชน่  ชดุเรอืหลวงปราบปรปกัษ ์ชดุเรอืหลวงราชฤทธิ ์ 
ชุดเรือหลวงชลบุรี ชุดเรือหลวงมันใน ชุดเรือหลวงหนอง
สาหร่าย เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.991 เป็นต้น
 เรือที่ใช้เพลาใบจักรที่ทำาด้วยเหล็กกล้าคาร์บอน
มีตั้ งแต่ เรื อขนาดเล็กจนถึง เรื อขนาดใหญ่  เช่น  
ชุดเรือหลวงสัตหีบ   เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุด เรือ ต.991  
ชุดเรือหลวงตาปี ชุดเรือหลวงรัตนโกสินทร์ ชุดเรือหลวง
นเรศวร ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา ชุดเรือหลวงสุรินทร์  
ชุดเรือหลวงทองแก้ว ชุดเรือหลวงจุฬา เป็นต้น

แบริ่งรองรับเพลาใบจักร
     แบริ่งรองรับเพลาใบจักรเป็นส่วนที่รับนำ้าหนัก รักษา
ศูนย์กลาง และลดการโก่งตัวของเพลาใบจักร แบ่งตาม
ตำาแหน่งการติดตั้งได้ ๒ ประเภทคือ
 แบริง่รองรบัเพลาใบจกัรทีอ่ยูใ่นเรอื มกัจะพบในเรอื
ที่มีเพลาใบจักรด้านในตัวเรือยาวมาก สามารถแบ่งออก
ได้อีก ๒ ประเภทคือ
 ประเภท Journal Bearing มสีว่นประกอบทีส่ำาคญั
คือ ตัวเรือนแบริ่ง ภายในจะมีแผ่นรองลื่น (Bearing 
Shell) รับนำ้าหนักตัวเพลา (Journal) แบริ่งชนิดนี้จะ
ใชก้ารหล่อลื่นด้วยนำ้ามันหล่อลื่น โดยอาศัยการเคลื่อนที่ของ
เพลา ดงึเอานำา้มนัหลอ่ลืน่จากอา่งนำา้มนัหลอ่ลืน่ดา้นลา่ง
สาดเข้าไปในแบริง่ วสัดท่ีุใช้ทำาแผน่รองลืน่ไดแ้ก ่Babbitt 
(โลหะผสมระหว่างดีบุก พลวง และทองแดง) (ภาพที่ ๗) 

ภาพที่ ๕ เพลาใบจักรวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม

ภาพที่ ๖ เพลาใบจักรวัสดุ Monels K500

 Monels (ภาพที่ ๖) เป็นโลหะผสมระหว่างนิเกิล
กับทองแดง ไม่เกิดสนิมเมื่อสัมผัสกับนำ้าเช่นเดียวกับ
เหลก็กลา้ไรส้นิม มคีวามแขง็แรงมากทีส่ดุ แตม่รีาคาแพง 
Monels ที่นิยมใช้ได้แก่ K500

 เรือ เอกชนขนาดเล็กระวางขับนำ้ าประมาณ  
๑๐๐-๕๐๐ ตัน เช่นเรือ Speed Boat, Crew Boat, 
Supply  Boat, Tug Boat เปน็ต้น สว่นใหญน่ยิมใชเ้พลา 
ใบจกัรทีท่ำาดว้ยเหลก็กลา้ไรส้นมิ และ Monels เพือ่ปอ้งกนั
การเกิดสนิม และเน่ืองจากเพลาใบจักรมีขนาดเล็กจึง
เหมาะสมกบัราคาและความแขง็แรง  สว่นเรือสนิค้าขนาด
ใหญ่ ระวางขับนำ้าประมาณ ๓,๐๐๐-๑๐๐,๐๐ ตัน เช่น 

ภาพที่ ๗ Babbitt Bearing
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  Nitrite Rubber Bearings (ภาพที่ ๑๑) เป็น
วัสดุประเภทยางเหนียว มีคุณสมบัติในการต้านทานการสึก
มากกว่า Thermosetting Resin Bearings แต่น้อยกว่า 
Composite Bearings มคีวามแขง็นอ้ยทีส่ดุ และมรีาคา
ใกลเ้คยีงกบั Composite Bearings แตส่งูกวา่ Thermo-
setting Resin Bearings

ตัวอยา่งของเรอืในราชนาวไีทยทีใ่ชแ้บริง่ประเภทนีไ้ดแ้ก ่
ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงถลาง ชุดเรือหลวง
สุรินทร์ เรือหลวงจุฬา เรือหลวงสุริยะ เป็นต้น
  แบริ่งกันรุน เป็นแบริ่งรับแรงในแนวแกนเพลา 
ซึง่เกดิจากแรงดงึของใบจกัรขณะผลกัดนันำา้ เพือ่ปอ้งกนั
การชำารุดของเกียร์ แบริ่งกันรุนมี ๘ ประเภทคือ แบริ่ง
ประเภท Rolling Bearing เช่น Ball Bearing, Roller 
Bearing (ภาพที่ ๘) เป็นต้น กับแบริ่งแบบ Hydrody-
namics Bearing เรือสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบริ่ง
ประเภท Rolling Bearing และในกรณีที่มีการออกแบบ
ให้มีแบร่ิงกันรุนภายในเกียร์อยู่แล้ว จึงไม่จำาเป็นต้อง 
ติดตั้งแบริ่งประเภทนี้ที่เพลาใบจักรอีก

  Composite Bearings (ภาพท่ี ๑๐) มคีณุสมบัติ
ในการต้านทานการสกึมากทีสุ่ด มีความแขง็ใกล้เคียงกับ 
Thermosetting Resin Bearings แต่มากกว่า Nitrite 
Rubber Bearings มีราคาใกล้เคียงกับ Nitrite Rubber 
Bearings สูงกว่า Thermosetting Resin Bearings

ภาพที่ ๘ Thrust Bearing ชนิด Roller Bearing

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

ภาพที่ ๙ Thermosetting Resin Bearings

ภาพที่ ๑๐ Composite Bearings

ภาพที่ ๑๑ Nitrite Rubber Bearings
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 การผลิตแบริ่งรองรับเพลาใบจักรที่อยู่นอกเรือทั้ง  
๓ แบบน้ัน บริษัทผู้ผลิตมักจะผลิตออกมาให้เลือกใช้
หลายรุ่นตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไป ดังนั้น
หากผู้ใช้งานจะเลือกใช้แบริ่งชนิดใดควรเลือกรุ่นให้ตรง
กับลักษณะการใช้งานของเรือ
 แบริง่ทีอ่ยูใ่นเรอื และนอกเรอืตามทีก่ลา่วมาทัง้หมด 
มีใช้งานทั้งในเรือเอกชน และในเรือรบของราชนาวีไทย 
ซึง่เรอืแตล่ะลาํกม็กีารเลือกใชแ้ต่ละประเภทท่ีแตกต่างกันไป  
ขึน้อยูก่บัการออกแบบของวศิกรผูอ้อกแบบระบบขบัเคลือ่น 
งบประมาณ และวสัดทุีส่ามารถหาไดง้า่ยของเรอืทีต่อ่ ณ 
ประเทศนั้น ๆ   

ปัญหาส่วนใหญ่พบในการซ่อมทำา
      เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีการใช้งานเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ใด ๆ ย่อมมีการเสื่อมสภาพตามชั่วโมงการใช้งาน 
หรือเกิดการชำารุดเสียหายเมื่อใช้อย่างผิดวิธี เพียงแต่ 
การเสื่อมสภาพหรือชำารุดเสียหายนั้นจะเกิดข้ึนเร็วหรือช้า
อยทีู่่การใช้งาน การบำารุงรักษา และอายุการใช้งาน 
ของอุปกรณ์นั้น ๆ ในบทความนี้ผู้เขียนได้รวบรวมปัญหา
ที่พบบ่อย และปัญหาที่ทำาให้เกิดการชำารุดเร็วกว่าปกติ 
จากประสบการณ์การทำางานของเจ้าหน้าที่กองโรงงาน
เครื่องกล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ 
เท่าที่ได้ประสบมาให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเพื่อที่จะได้รู้วิธี
แกป้ญัหาและแนวทางปอ้งกนัการเกดิปญัหาในเบือ้งตน้ได้
 
ปัญหา ส่ ว น ใ หญ่ พบ ในก า รซ่ อ มทำ า เ กิ ด จ า ก 
การเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ ได้แก่ 
 การสึกกร่อนของแบริ่งรองรับเพลาใบจักรนอกเรือ 
(ภาพที่ ๑๒) สาเหตุเนื่องจากเมื่อระบบเพลาใบจักร 
กำาลังใช้งาน ตัวของ Sleeve เพลาใบจักรจะเสียดสี
กับแบริ่งรองรับเพลาใบจักรตลอดเวลา ซึ่งปกติแล้ววัสดุ 
ที่ทำา Sleeve เพลาใบจักรจะถูกออกแบบให้มีความแข็ง
มากกว่าแบริ่งรองรับเพลาใบจักร เพ่ือให้แบร่ิงรองรับ
เพลาใบจักรเกิดการสึกกร่อน แทนการสึกกร่อนของ 
Sleeve เพลาใบจักร 

 มีข้อควรระวัง คือ อย่าปล่อยให้แบริ่งรองรับเพลา 
ใบจักรสึกกร่อนมากเกินเกณฑ์ เพราะอาจทำาให้   
Sleeve เพลาใบจักรเสียดสีกับโลหะที่เป็นส่วนประกอบ
ของชุดแบริ่งรองรับเพลาใบจักร (ภาพที่ ๑๓) ต้องเสีย
เวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมทำา Sleeve เพลาใบจักร
เพิ่มขึ้น หรือถ้าร้ายแรงกว่านั้นก็คือ หาก Sleeve เพลา
ใบจกัรสกึกรอ่นจนหมด  จะสง่ผลใหเ้พลาใบจกัรเกดิการ
สกึกรอ่นตามมา ซึง่มคีา่ใช่จา่ยในการซอ่มทาํเพลาใบจกัร
มากกวา่การเปลีย่นแบริง่รองรบัเพลาใบจกัรใหม ่อายกุาร
ใช้งานของแบริง่รองรบัเพลาใบจกัรจะอยูท่ี่ประมาณ ๓ ปี 
ดังนั้นเมื่อครบระยะเวลา ๓ ปี ควรนําเรือเข้าอู่แห้งเพื่อ
เปลี่ยนแบริ่งรองรับเพลาใบจักรใหม่

ภาพที่ ๑๒ แบริ่งรองรับเพลาใบจักรมีการสึกกร่อน 
ตามอายุการใช้งาน

ภาพที่ ๑๓ Sleeve เพลาใบจักรเสียดสีกับโลหะ 
ที่เป็นส่วนประกอบของชุดแบริ่งรองรับเพลาใบจักร
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 การสกึกรอ่นของเพลาใบจกัรบริเวณปลายเพลาใบจักร
ที่เป็น Taper และเกลียวปลายเพลาใบจักร สาเหตุของ
การสึกเนื่องจากการถอด ประกอบ  ใบจักร และคัปปลิ้ง
เพลาใบจักรเข้าออกบ่อย ๆ ทำาให้เกิดการสึกหรอ ผลที่
ตามมาคอืเกดิการหลวมคลอน เมือ่ประกอบเพลาใบจกัร
เข้ากับคัปปลิ้ง และใบจักร ทำาให้เกิดความสั่นสะเทือน 
หรอือาจทำาใหใ้บจกัรหรอืคปัปลิง้หลดุออกจากเพลาใบจกัรได ้
การแกไ้ขคอื นำาเพลาใบจกัรไปพน่เติมเนือ้โลหะบรเิวณที่
สกึใหมแ่ละสวมใสเ่ขา้กบัหน้าแปลนใหไ้ด้ระยะตามเกณฑ์

ปัญหาที่ทำาให้เกิดการชำารุดเร็วกว่าปกติ
     ปัญหาที่ทําให้เกิดการชํารุดเร็วกว่าปกติ ส่วนใหญ่
เกดิจากการการใชง้านทีไ่มถ่กูวธิ ีและขาดการบาํรงุรกัษา  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นกรณีศึกษา อันได้แก่
 วสัดหุุม้เพลาใบจักรชนดิเหลก็กลา้คารบ์อนนอกเรอื
เกดิการหลดุลอก ทำาให้เพลาเกดิการสึกกรอ่นเน่ืองจากสนมิ 
(ภาพที่ ๑๔) หากใช้งานไปเรื่อยๆอาจทำาให้เพลาขาดได้ 
สาเหตุอาจเกิดจากเรือไม่เข้ารับการซ่อมทำาระบบเพลาใบจักร
เมื่อครบกำาหนด หรืออาจนำาเรือเข้าไปใช้งานบริเวณที่มีวัตถุ
ใต้นำ้าเป็นของแข็งหรือสิ่งแหลมคม การแก้ไขคือ ต้องเปลี่ยน
เพลาใบจักรใหม่ซึ่งมีราคาสูง      

 แนวทางการป้องกัน คือ เมื่อต้องนำาเรือเข้าบริเวณ
ทีม่วีสัดใุตน้ำา้เปน็ของแขง็ ควรใชร้อบเพลาตำา่เพือ่ลดแรง
กระแทก ระหวา่งวสัดขุองแขง็กบัวสัดหุุม้เพลาใบจกัร และ
ตอ้งนำาเรอืเขา้ซอ่มทำาตวัเรอืใตแ้นวนำา้เมือ่ครบวงรอบการ
ซ่อมทำาเสมอ
 การสึกกร่อนของ sleeve เพลาใบจักร และแบริ่ง
รองรับเพลาใบจักรสึกกร่อนเร็วกว่ากำาหนด สาเหตุเกิด
จากเมือ่เรอืจอดนาน ๆ  ทำาใหเ้พรยีงซึง่เป็นของแข็งเข้าไป
เกาะบริเวณผิวสัมผัสระหว่าง Sleeve เพลาใบจักร และ
แบริ่งรองรับเพลาใบจักร (ภาพที่ ๑๕) เมื่อนำาเรือไปใช้
งานจึงเกิดการสึกกร่อนเกิดขึ้น

ภาพที่ ๑๔ เพลาใบจักรสึกกร่อนเนื่องจากสนิม

ภาพที่ ๑๕ แสดงการเกาะของเพรียงบริเวณ Sleeve เพลาใบจักร 
และแบริ่งรองรับเพลาใบจักร

 แนวทางการป้องกัน คือ หากเรือต้องจอดเป็นเวลา
นานเจ้าหน้าท่ีประจำาเรือควรหมุนระบบเพลาใบจักร 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้งเป็นอย่างน้อย
 นำ้าปนในนำ้ามันหล่อของ Babbitt Bearing ภายในเรือ 
(ภาพที ่๑๖) สาเหตเุกดิจาก แทง่วดัระดบันำา้มนัหลอ่หาย 
หรอืปดิไมส่นทิ เมือ่ทำาการลา้งหอ้งเครือ่งจกัรใหญก่ท็ำาให้
นำา้เขา้ไปภายในตวัเรอืนแบริง่ได ้ผลทีต่ามมาคอือณุหภมูิ
ใชง้านของแบริง่สงูขึน้  เนือ่งจากระบายความรอ้นนอ้ยลง และ
เพลาใบจักรบริเวณนั้นเกิดการสึกกร่อนเนื่องจากสนิม  
ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ ง ใหญ่  เพราะต้ อ งนำ า เรื อ เข้ าอู่ แห้ ง 
เพื่อชักเพลาใบจักรออกมาซ่อมทำา ดังนั้นเจ้าหน้าที่
ประจำาเรือจึงควรใส่ใจในเรื่องนี้ให้มาก 
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 แนวทางป้องกัน คือ ต้องคอยตรวจสอบแท่งวัด 
ระดบันำา้มันหล่อ และชอ่งทางอืน่ ๆ  ทีอ่าจทำาใหน้ำา้เขา้ไป
ในเรือนแบริ่งได้ นอกจากนี้ควรตรวจสอบระดับนำ้ามัน
หล่อว่าอยู่ในระดับที่ใช้งานหรือไม่ และตรวจสอบสีของ
นำ้ามันหล่อ ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ เป็นประจำาอย่าง
น้อยก่อนออกเรือทุกครั้ง 
 ชอ่งอดัจาระบขีอง Roller Bearing ภายในเรอือดุตนั 
สาเหตเุน่ืองจากไมม่กีารอดัจาระบเีปน็เวลานาน ๆ  ทำาให้
เกิดเป็นคราบซัลเฟตอุดตันที่หัวอัดจาระบี หรือปล่อยให้
จาระบแีหง้ทำาใหอ้ดัจาระบไีมเ่ขา้ ผลทีต่ามมาคอื Roller 
Bearing เกิดการสึกหรอเร็วกว่ากำาหนด (ภาพที่ ๑๗)  
มีเสียงดัง และมีความฝืด ทำาให้ระบบขับเคลื่อนต้อง
ทำางานหนักมากขั้น 
 แนวทางป้องกัน คือ เจ้าหน้าที่ประจำาเรือต้องคอย
หมัน่ตรวจสอบ และอดัจาระบเีปน็ประจำาตามคำาแนะนำา
ในคูม่อืการใชง้าน เพือ่ใหแ้บริง่ไดร้บัการหลอ่ลืน่ตลอดเวลา

บทสรุป
     เพลาใบจักร และแบริ่งรองรับเพลาใบจักร  
นับว่ามีความสำาคัญต่อระบบขับเคล่ือนของเรือเป็นอย่างยิ่ง 
แม้ว่าเรือลำานั้นจะมีเพลาใบจักร และ แบริ่งรองรับ
เพลาใบจักรทำาจากวัสดุที่ดีเยี่ยมทนทานต่อการใช้งาน  
หากแต่ผู้ใช้งานหรือผู้บำารุงรักษาไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัระบบการทำางานท่ีดพีอ กจ็ะทำาใหก้ารใช้งานหรอื
การบำารุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่ดีพอ  
ส่งผลให้เกิดการชำารุดเสียหายเร็วกว่าปกติ เป็นการ
สูญเสียงบประมาณการซ่อมทำาอย่างสิ้นเปลือง ดังนั้น 
ผูเ้ขยีนจงึหวงัเปน็อยา่งยิง่วา่ บทความทีเ่ขยีนขึน้มาครัง้นี ้
น่าจะให้ความรู้ความเข้าใจู้ เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับเพลา 
ใบจักร และแบริ่งรองรับเพลาใบจักรประเภทต่าง ๆ 
ปัญหา การแก้ไข และการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก  
เพื่อให้ผู้ใช้งาน และผู้บำารุงรักษาได้เกิดความมั่นใจว่าจะ
สามารถใชง้านและบำารงุรกัษาไดอ้ยา่งถูกวธิแีละสามารถ
นำาเรือไปใช้ราชการได้อย่างสง่างามตามวัตถุประสงค์ที่
กองเรือยุทธการกำาหนด

ภาพที่ ๑๖ เพลาใบจักรเป็นสนิมเนื่องจากนํ้าปน   

ในนํ้ามันหล่อของ Babbitt Bearing

ภาพที่ ๑๗ Roller Bearing สึกหรอ 
เนื่องจากช่องจาระบีอุดตัน
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