เรียบเรียงโดย แผนกห้องสมุด กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ปี 2565

บทที่ ๑
วัตถุประสงค์และสิ่ งที่ควรคานึงถึงในการตั้งศูนย์ เพลาใบจักร
๑. วัตถุประสงค์ของการตั้งศูนย์เพลา
การตั้งศูนย์เพลามีจุดประสงค์เพื่อหาตาแหน่ งที่เหมาะสมที่สุดของแบริ่ งทุกตัวที่จะทาให้
เกิดสภาวะที่ตอ้ งการดังต่อไปนี้
๑.๑ แรงกดบนแบริ่ งทุ ก ตัว จะต้อ งไม่ สูง เกิ น เกณฑ์ห รื อท าให้แ บริ่ งอยู่ใ นสภาวะ
OVERLOAD
๑.๒ เพื่อป้องกันไม่ให้แบริ่ งเกิดสภาวะ UNLOAD สาเหตุของสภาวะนี้ มาจากการ
ที่เพลาไม่นงั่ บนแบริ่ ง แต่พยายามดึงให้แบริ่ งลอยขึ้นในทางดิ่ง
๑.๓ แรงกดบนแบริ่ งในบริ เวณใกล้เคียงกัน ควรมีขนาดใกล้เคียงกัน
๑.๔ แบริ่ งหัวท้ายของเกียร์ ควรจะมีแรงกดใกล้เคียงกัน
๑.๕ ความเค้นประเภท BENDING STRESS ที่เกิดในเพลาจะต้องมีค่าไม่เกิน
ENDURANCE LIMIT
๒. สิ่งที่ควรคานึงถึงในการตั้งศูนย์เพลา
๒.๑ จานวนแบริ่ งทั้งหมดที่รองรับเพลาและระยะห่างระหว่างแบริ่ ง เนื่องจากทั้งสองสิ่ งนี้
มีอิทธิพลอย่างมากต่อการแอ่นตัวของเพลา ( Shaft Deflection) นอกจากนี้ ระยะห่ างจาก
แบริ่ งในโยงโย่ตวั สุดท้ายถึงจุดศูนย์กลางดุมใบจักรและระยะห่างระหว่างแบริ่ งคู่ที่ใกล้กบั ใบจักรจะ
มีผลต่อจุดสัน่ ของเพลาอีกด้วย
๒.๒ การเปลี่ยนแปลงของการแอ่นตัวของตัวเรื อ ( Hull Movement ) สาเหตุ
ของการแอ่นตัวของตัวเรื อ ได้แก่
- แสงแดดที่ส่องลงบนตัวเรื อ
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ
- การแอ่นตัวของเรื อขณะเข้าอู่แห้งเนื่ องจากหากเรื อลอยอยู่ในน้ า จะมีแรงจากน้ าพยุง
น้ าหนักทั้งหมดของเรื อไว้ แต่หากเรื ออยู่ในอู่แห้งไม้หมอนจะเป็ นจุดรับน้ าหนักของ
ตัวเรื อ ดังนั้นหากเรื อเข้าอู่แห้งเป็ นระยะเวลานาน ตัวเรื อจะมีการแอ่นตัวมาก
จากสาเหตุดงั กล่าวนั้น จะมีผลทาให้ระยะของแบริ่ งรับเพลามีการเปลี่ยนแปลงได้ดงั นั้น
การตั้งศูนย์เพลาใบจักร ผูป้ ฏิบตั ิงานควรทาในช่วงเวลาที่อุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก และงาน
บางอย่างไม่ควรทาในขณะที่เรื ออยูใ่ นอู่แห้ง

๒.๓ ในเรื อขนาดใหญ่เมื่อเดินเครื่ องเป็ นเวลานาน เกียร์ จะมีความร้อนสู งส่ งผลให้แบริ่ ง
ของเพลาเกียร์จะขยายตัวและเปลี่ยนตาแหน่งสูงขึ้น ดังนั้นข้อมูลการเปลี่ยนแปลงระยะผูป้ ฎิบตั ิงาน
ต้องขอข้อมูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตเพื่อเป็ นข้อมูลในการเผือ่ ระยะศูนย์
๒.๔ ก่อนการตั้งศูนย์เพลา จะต้องแน่ ใจว่าขนาดของเพลาและอุปกรณ์ทุกชิ้นมีความ
คลาดเคลื่อนอยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นเมื่อนาเรื อไปใช้
งาน

บทที่ ๒
การตั้งศูนย์ เพลาสาหรับกรณีต่อเรื อใหม่
๑. การตั้งศูนย์เพลาสาหรับกรณีต่อเรื อใหม่
๑ ก่อนที่จะดาเนินการตั้งศูนย์เพลาใบจักรในเรื อใหม่น้ นั ผูป้ ฏิบตั ิงานควรสารวจสิ่งต่อไปนี้
๑.๑ การเชื่อมแผ่นเปลือกเรื อทุกแผ่นต้องเสร็ จเรี ยบร้อย

๑.๒ งานเชื่อมประสานโครงสร้างของเรื อ เช่น ฝากั้นบริ เวณท้ายห้องเครื่ องจักร,
ดาดฟ้าท้ายเรื อ จะต้องแล้วเสร็ จ เนื่องจากทุกส่วนจะมีผลทาให้ทา้ ยเรื อกระดก
๑.๓ ถังน้ าและถังน้ ามันที่อยูต่ ้งั แต่ก่ึงกลางห้องเครื่ องไปจนถึงท้ายเรื อ ต้องดาเนินการ
เชื่อมและทดลองอัดน้ าให้เรี ยบร้อย และที่สาคัญที่สุดก่อนการตั้งศูนย์เพลาจะต้องไม่มีของเหลว
เหลืออยูใ่ นถัง
๑.๔ ก่อนการตั้งศูนย์เพลาใบจักรจะต้องปลดสิ่งค้ ายันและรั้งเรื อออกให้หมด
โดยปล่อยให้เรื อนัง่ เป็ นอิสระอยูบ่ นไม้หมอน
๒ เมื่อผูป้ ฏิบตั ิงานได้สารวจสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวว่าได้ดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นแล้วนั้นเจ้าหน้าที่
ของโรงงานต่าง ๆ จะต้องดาเนินการดังนี้
๒.๑ เจ้าหน้าที่ของโรงงานเรื อเหล็ก ขยายแบบเพื่อกาหนดตาแหน่ งของการติดตั้ง
กล้องเล็งและกาหนดแนวเล็งและจุดอ้างอิงต่าง ๆ โดยใช้แบบ GENERAL SHAFT
ARRANGMENT เป็ นหลัก และดาเนินการเชื่อมกระบอกดีฟุตและโยงโย่ตามตาแหน่ง
๒.๒ เจ้าหน้าที่ของโรงงานปรับซ่อมเครื่ องยนต์ ดาเนินการขึงลวดและตั้งกล้องเล็ง
เพื่อใช้เป็ นแนวอ้างอิง ตั้งศูนย์ของกระบอกดีฟุต แบริ่ งรับเพลาและโยงโย่
๒.๓ เจ้าหน้าที่ของกองควบคุมคุณภาพ เป็ นผูส้ ารวจตาแหน่ งของกล้องเล็ง
และแนวเส้นลวดว่าถูกต้องตามที่แบบกาหนดหรื อไม่ นอกจากนี้จะต้องเป็ นผูร้ ับรองคุณภาพในการ
ตั้งศูนย์ของกระบอกดีฟุต แบริ่ งรับเพลา และโยงโย่
๓ ขั้นตอนการตั้งศูนย์เพลา
๓.๑ ในแบบ SHAFT ARRANGMENT ต่อเส้นที่แสดงแนวศูนย์เพลา
ไปยังฝากั้นด้านหัวและท้ายของห้องเครื่ อง และถ่ายจุดทั้งสองลงบนฝากั้นเพื่อให้เป็ นเครื่ องหมาย
ในการอ้างอิงจุดของศูนย์เพลาที่ถูกต้อง และดาเนิ นการเจาะฝากั้นท้ายเป็ นวงกลมขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางประมาณ ๕๐ มม. เพื่อใช้เครื่ องหมายดังกล่าวเป็ นจุดศูนย์กลางของวงกลม
๓.๒ ดาเนินการถ่ายจุดของศูนย์เพลาตามห้องต่าง ๆ ทั้งหมดที่เพลาใบจักรผ่าน โดย
กระทาเช่นเดียวกับการถ่ายศูนย์เพลาใบจักรในห้องเครื่ อง
๓.๓ เจารู ที่ตวั เรื อให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕๐ มม. เพื่อขยายให้
ใหญ่ข้ ึนเพื่อติดต้องกระบอกดีฟุตในภายหลัง
๓.๔ กาหนดตาแหน่งของกล้องเล็งท้ายเรื อ ใช้ลวดขึงจากเครื่ องหมายที่ฝากั้นด้านหัว
เรื อของห้องเครื่ อง ตรงไปยังรอกทีถ่วงน้ าหนักไว้ที่ปลายลวดด้านท้ายเรื อ ระหว่างตาแหน่ งกล้อง
เล็งและโยงโย่ตวั ท้ายสุด ( ตามรู ปที่ ๑ ) โดยลวดดังกล่าวเป็ นลวดเปี ยโน ขนาดหมายเลข ๖ และ
ถ่วงด้วยน้ าหนัก ๓๐ ปอนด์

รู ปที่ ๑ การตั้งกล้องเล็งและใช้น้ าหนักถ่วงลวด
๓.๕ ดาเนิ นการสารวจแนวเพลา (สามารถเล็งได้จากแนวลวด) โดยกระทาดังนี้
- แนวของเส้นลวดจะต้องแบ่งครึ่ งระยะระหว่าง GIRDER ทั้ง ๒ ข้าง ที่
รองรับ SHOCKMOUNT ของเครื่ องจักรและเกียร์ และแนวของเส้น
ลวดจะต้องขนานไปกับแนวของ GIRDER ทั้ง ๒ ข้างด้วย
- ตรวจสอบความสู งของเส้นลวดเหนื อด้านบนของ GIRDER และตรวจด้วย
ว่าเมื่อติดตั้งเครื่ องจักรใหญ่แล้วจะมีช่องว่างสาหรับสอดแผ่ย SHIM หรื อไม่
หรื อถ้าเป็ นการเท CHOCKFAST จะมีความหนาอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้
หรื อไม่
- ใช้ TEMPLATE จาลองรู ปร่ างของโยงโย่ แล้วตรวจสอบกับแนวของเส้น
ลวดว่าสามารถติดตั้งเข้ากับตัวเรื อได้หรื อไม่
- ในกรณี จ าเป็ นจะต้องเปลี่ย นแนวของเส้น ลวดสามารถกระทาได้โดขเปลี่ย น
ตาแหน่ งของศูนย์กล้องเล็งท้ายเรื อและเครื่ องหมายบนฝากั้นด้านหัวเรื อในห้อง
เครื่ อง โดยต้องปรึ กษากับ เจ้าหน้าที่จาก กองออกแบบต่อเรื อ เพื่อรักษาระยะ
ระหว่ า งปลายปี กใบจัก รและเปลื อ กเรื อ (PROPELLER’S TIP
CLEARANCE) น้อยเกิ น ไปและเพื่อรั ก ษามุ มของแกนเพลาใบจัก ร
(RAKE ANGLE) ให้มีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่าที่ออกแบบเดิมให้น้อย
ที่สุด
๓.๖ ดาเนินการติดตั้งแผ่นเหล็กที่มีความมัน่ คง ณ ตาแหน่งของหน้าแปลนของ
OUTPUT SHAFT ของเกียร์ กาหนดจุดศูนย์กลางของหน้าแปลนเกียร์ บนแผ่นนี้ โดยให้

อยูบ่ นแนวเส้นลวดที่ปรับตาแหน่งตามข้อ ๕ แล้วปลดลวดจากฝากั้นมาขึงไว้กบั จุดศูนย์กลางของ
หน้าแปลนเกียร์จาลองแทน
ในกรณี ถา้ มีเวลาและวัสดุเพียงพอ สามารถใช้แผ่น TEMPLATE จาลองรู ปร่ างของ
เครื่ องจักรใหญ่และเกียร์ พร้อมทั้งตาแหน่ งของจุดศูนย์กลางของหน้าแปลนเกียร์ แทนแผ่นเหล็ก
ดังกล่าวนี้ก็ได้ โดยจะได้ค่าที่แน่นอนกว่าเนื่องจากได้จาลองระยะต่าง ๆ ตั้งแต่เครื่ องจักรใหญ่มา
จนถึงปลายเกียร์
๓.๗ ทาการขึงลวดให้ตึงอีกครั้ง แล้วคว้านรู กลมบนฝากั้นที่ได้ทาไว้แล้วทุกฝาที่
อยูด่ า้ นท้ายเรื อของห้องเครื่ องจักรใหญ่ให้มีขนาดใหญ่ข้ ึนเพื่าอให้เพลาสอดผ่านได้โดยใช้เส้นลวด
เป็ นจุดศูนย์กลาง ต่อจากนั้นคว้านรู ที่เจาะบนตัวเรื อให้สามารถติดตั้งกระบอกดีฟุตได้
๓.๘ ปลดลวดทางด้านท้ายเรื อออก ใช้ JIG ประคองโยงโย่ทุกตัวเข้าที่อย่าง
ชัว่ คราวแล้วยึดไว้
๓.๙ ติดตั้งแบริ่ งรองรับเพลาภายในเรื อ และกระบอกดีฟุตและยึดให้อยู่กบั ที่
ชัว่ คราว
๓.๑๐ ขึงลวดให้ตึงอีกครั้งด้วยการถ่วงน้ าหนัก แล้วเริ่ มดาเนินการตั้งศูนย์แบริ่
งทุกตัว โดยเริ่ มจากแบริ่ งในโยงโย่ตวั ท้ายเรื อสุด
๓.๑๑ ดาเนินการตั้งศูนย์และติดตั้งโยงโย่ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
- ติดตั้งเป้าเล็ง ๒ เป้ า ทางด้ายท้ายและด้านหัวในแบริ่ งของเพลาโยงโย่ ปรับแต่ง
จนศูนย์กลางของเป้าทั้ง ๒ ทับกับจุดศูนย์กลางของแบริ่ ง โดยใช้กล้องเล็งช่วย
- ใช้สลักแต่งเกลียว (ADJUSTING SCREW) ) ปรับแต่งโยงโย่ โดย
ใช้แนวเส้นลวดเป็ นเส้นอ้างอิง เนื่องจากเส้นลวดจะมีการตกท้องช้างด้วยน้ าหนักของ
ตัวเอง จึงต้องนาค่ าการตกท้องช้างมาตามกับการวัดระยะการปรับแต่งด้วย (การ
คานวนการตกท้องช้างของเส้นลวดสามารถดูได้จาก ผนวก ข)
ถ้าเป็ นการตั้งศูนย์เพลาแบบเส้นตรง ต้องปรับแต่งให้จุดศูนย์กลางของแบริ่ ง (จุ ด
ศูนย์กลางของเป้าวงกลม) อยูส่ ูงกว่าเส้นลวดเท่ากับระยะการตกท้องช้าง ณ จุดนั้น ถ้า
เป็ นการตั้งศูนย์เพลาแบบเส้นโค้ง FAIRED CURVE จะต้องแต่งให้จุ ด
ศูนย์กลางของเป้าอยูห่ ่างจากลวดด้วยระยะที่ตอ้ งการตแล้วบวกหรื อลบออกด้วยระยะย
ตกท้องช้าง ณ จุดนั้น แล้วแต่กรณี
การปรับแต่งโยงโย่จะต้องพยายามรักษาให้อตั ราผิดของตาแหน่ งจุดศูนย์กลางของแบ
ริ่ งไม่เกินเกณฑ์ที่กาหนด (ค่า TOLERANCE ที่กาหนดในแบบ) ถ้าหน่ วย
ออกแบบมิได้ระบุเกณฑ์ที่ยอมรับได้ไว้ในแบบ ให้ใช้ขอ้ มูลจาก ภาคผนวก ก.

- ดาเนินการติดตั้งโยงโย่เข้ากับตัวเรื ออย่างถาวร ถ้าการติดตั้งกระทาด้วยการเชื่อม
ประสานจะต้องระมัดระวังมิให้ตาแหน่งของจุดศูนย์กลางแบริ่ งเปลี่ยนไปจนเกินเกณฑ์
การคาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ ถ้า การติ ด ตั้ง กระท าโดยใช้ส ลัก เกลี ย ว และ
VHOCKFAST ให้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานงานช่างว่าด้วยการติดตั้งเครื่ องจักรใน
เรื อ
๓.๑๒ ตั้งศูนย์แบริ่ งรับเพลาด้า นในตัวเรื อ โดยปฏิบตั ิเหมือนการตั้งศูนย์โยงโย่
เมื่อเรี ยบร้อยแล้วจึงติดตั้งเข้ากับโครงสร้างตัวเรื ออย่างถาวร อัตราผิดที่ยอมรับได้ของตาแหน่ งและ
แบริ่ งให้ดูจาก ภาคผนวก ก.
๓.๑๓ การตั้งศูนย์กระบอกดีฟุตและการติดตั้งเข้ากับโครงสร้างตัวเรื อ
- ใช้ JIG ประคองกระบอกดีฟุตให้ได้ศูนย์กบั ตาแหน่งของเส้นลวดที่ได้เผื่อระยะ
ตกท้องช้างไว้ดว้ ย ถ้าแบริ่ งในกระบอกดีฟุตติด กับกระบอกดีฟุต ด้วยการอัดเข้าที่
(PRESS FOT) หรื อยึดสลักเกลียว เมื่อพบว่าจุดศูนย์กลางของแบริ่ งได้ศูนย์กบั
เส้นลวดที่แก้ระยะตกท้องช้างแล้ว โดยมีอตั ราผิดอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ตามผนวก
ก. ให้เชื่อมกระบอกดีฟุตเข้ากับตัวเรื อ โดยต้องระวังไม่ให้จุดศูนย์กลางของกระบอกดี
ฟุตเคลื่อนไปจากค่าอัตราผิดที่สามารถยอมรับได้

บทที่ ๓
การตั้งศูนย์ เกียร์
การตั้งศูนย์เกียร์
เมื่อได้ดาเนินการตั้งศูนย์เพลาใบจักรและใส่เพลาใบจักรและใบจักรเสร็ จสิ้ นแล้ว ขั้นตอน
ต่อไปที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานต้องกระทาคือการตั้งศูนย์เกียร์ โดยก่อนการตั้งศูนย์เกียร์ จะต้องนาเรื อลงน้ า
จากนั้นนาอุปกรณ์ที่มีน้ าหนักมาก ๆ ลงเรื อให้หมด โดยเฉพาะอย่างยิง่ อุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งอยู่
บริ เวณท้ายเรื อ และฝากั้นด้านหัวเรื อของห้องเครื่ องจักรใหญ่ นาเกียร์ และเครี่ องจักรใหญ่ลงติดตั้ง
ภายในเรื อโดยที่สาคัญที่สุดคือต้องปล่อยให้เรื อลอยน้ าเป็ นเวลาอย่างน้อย ๓ วันจึงจะดาเนิ นการตั้ง

ศูนย์เกียร์ได้ เนื่องจากต้องให้น้ าหนักต่าง ๆ ที่ใส่ลงไปในเรื ออยูใ่ นสภาวะที่คงที่ก่อน โดยขั้นตอน
ในการตั้งศูนย์เกียร์มีดงั นี้
๑. ด าเนิ น การท ากรอบเหล็ ก ขึ้ นปะกับ ฐานของเกี ย ร์ แ ละจัด ท าเกลี ย วแต่ ง ระยะ
(ADJUSTING SCREW) เพื่อใช้ปรับแต่งให้เกียร์ สามารถขยับตัวในทางดิ่ง และทาง
ระดับได้ จากนั้นนาเกียร์ มาวางบนแทนให้มีระยะห่ างระหว่างหน้าแปลนของ OUTPUT
SHAFT และหน้าแปลนเพลาพอประมาณ (ระยะประมาณ ๑ เซนติเมตร) จากนั้นใช้หน้า
แปลนของเพลาเป็ นจุดอ้างอิงเพื่อปรับแต่งตาแหน่ งของเกียร์ โดยจะต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของ
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ในกรณ๊ ที่ไม่มีคาแนะนาดังกล่าวให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาของบริ ษทั ผูผ้ ลิตรายอื่นที่
ผลิต เกี ยร์ ที่มีขนาดความสามารถส่ งต่อกาลัง (POWER TRANSMISSION) ที่
ใกล้เคียงกัน
๒. ในกรณี ของเรื อขนาดเล็ก เช่น เรื อ PCF หรื อ เรื อ PGM ที่มีความยาวของเรื อไม่
เกิน ๓๐ เมตร ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
๒.๑ ในกรณี ที่มีแบริ่ งรับเพลาเพียงตัวเดียว (ดูรูปที่ ๒) เมื่อเลื่อนหน้าแปลนเกียร์ เข้าหา
หน้าแปลนของเพลา จนกระทัง่ ครกของหน้าแปลน (RECESS) สวมเข้าบ่าและขอบล่างของ
หน้าแปลนแนบกัน ระยะ X ซึ่งมีค่าเท่ากับระยะ GAP ที่ดา้ นบนหักออกด้วยระยะ GAP
ด้านล่างจะต้องไม่เกินค่าสูงสุดที่ยอมรับได้ในตารางที่ ๑ โดยไม่ตอ้ งสนใจค่า Y และ L

รู ปที่ ๒ การตั้งศูนย์เกียร์เรื อขนาดเล็กมีแบริ่ งเพียงตัวเดียว
๒.๒ในกรณี มีแบริ่ งรองรับเพลาตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป (ดูรูปที่ ๓ ) จุดศูนย์กลางของหน้า
แปลนเกียร์จะต้องอยูใ่ นระดับเดียวกันหรื อสูงกว่าจุดศูนย์กลางของหน้าแปลนไม่เกินค่า Y อันเป็ น
ค่าสูงสุดของอัตราผิดที่สามารถยอมรับได้ในตารางที่ ๑ และในขณะเดียวกันระยะ GAP ด้านบน
จะต้องไม่เกินระยะ GAP ด้านล่าง หรื อเกินค่า X ในตารางที่ ๑ ซึ่งถือว่าเป็ นค่าเกณฑ์สูงสุ ดที่
สามารถยอมรับได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามถ้าความยาว L มีค่ามากและเพลามีขนาดเล็ก การ
รักษาค่า Y นั้นกระทาได้ยาก

ในกรณี น้ ีให้ใช้แม่แรงที่มีมาตราวัดแรงกดบนแม่แรงยกหน้าแปลนเพลาขึ้น จนกระทัง่ แรง
กดมีค่าประมาณ ๕๐ กิโลกรัม แล้วดาเนิ นการต่อไปเหมือนกับกรณี เพลามีแบริ่ งรับเพลาเพียงตัว
เดียว
ความยาวระหว่างหน้าแปลนเพลาถึงแบริ่ งรับเพลาตัวหัวเรื อสุด (หรื อระยะ L ในรู ปที่ ๑)
มี ไ ว้ส าหรั บ ให้ ส่ วนของเพลาที่ ห้ อ ยอยู่
(OVERHANG)
มี ค วามอ่ อ นตั ว
(FLEXIBILITY) เพียงพอ ค่าที่เหมาะสมของระยะ L จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเพลา d ตาม
ตารางที่ ๑

รู ปที่ ๓ การตั้งศูนย์เกียร์ของเรื อที่มีแบริ่ งรับเพลาสองตัว
๓. กรณี ของเกียร์ ของเครื่ องจักรใหญ่มีขนาด MAXIMUM OUTPUT ตั้งแต่
๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ข้ ึนไป และมีแบริ่ งรับเพลาเพียงตัวเดียว การตั้งศูนย์เพลาที่ไม่เหมาะสมอาจจะทา
ให้แบริ่ งของเกียร์เสื่อมสภาพเร็ วกว่าที่ควร ดังนั้นจะต้องคานวณหาค่าแรงกดบนแบริ่ งทั้งแบริ่ งรับ
เพลาและเกียร์ โดยการคานวณอยูใ่ น ภาคผนวก ก.
เนื่องจากในการติดตั้ง จะต้องใช้ที่รองรับชัว่ คราวที่รับปลายเพลาในขั้นตอนการคานวณจึ ง
ควรกาหนดตาแหน่งทั้งแนวระดับและแนวดิ่งของที่รองรับชัว่ คราวไว้ในแบบการติดตั้งเพื่ออานวย
ความสะดวกแก่โรงงานที่รับผิดชอบในการติดตั้ง และให้ขอ้ มูลไว้ว่า ถ้าติดตั้งเกียร์ ในตาแหน่ งที่
ถูกต้องแล้ว ควรวัดระยะค่า GAP และ SAG ระหว่างหน้าแปลนเพลาและเกียร์ได้เท่าไร
๔. กรณี ของเกียร์ ของเครื่ องจักรใหญ่มีขนาด MAXIMUM OUTPUT ตั้งแต่
๑,๕๐๐ กิโลวัตต์ข้ ึนไป และมีแบริ่ งรับเพลาตั้งแต่ ๒ ตัวขึ้นไป ให้ตรวจระยะตกของหน้าแปลน
ตามรู ปที่ ๔ ตามปกติแล้วสมารถประมาณระยะตกได้จากกราฟรู ปที่ ๕ หรื อคานวณได้จากสูตรใน
รู ปที่ ๖ ถ้าระยะตกมีค่ามากให้แก้ไขโดยการยกหน้าแปลนขึ้นจะกระทัง่ จุดศูนย์กลางของหน้า
แปลนเพลาอยูบ่ นเส้นตรงเดียวกับแนวแกนเพลา โดยวิธีในการตรวจสอบมีดงั นี้

ใช้ตาชัง่ แบบแขวนรับน้ าหนักเพลาด้านหน้าแปลนไว้ตามรู ปที่ ๗ คานวณน้ าหนักเพลา
ส่ วนที่ตกแล้วหารด้วย ๒ จากนั้นยกเพลาขึ้นจะตาชัง่ อ่านค่าได้เท่ากับที่คานวณ หรื อใช้ไดแอล
อินดิเคเตอร์ ๒ ตัว ตามรู ปที่ ๘ โดยวางตัวที่ ๑ ไว้ดา้ นบนในจุดที่ใกล้เพลามากที่สุด และวางอีก
ตัวหนึ่งไว้ดา้ นบนของหน้าแปลนเพลา จากนั้นยกเพลาขึ้นช้า ๆ จนไดแอลอินดิเคเตอร์ ตวั แรกอ่าน
ค่าได้ประมาณ ๐.๐๒๕ มม. ถึง ๐.๐๔ มม. จึงหยุดจากนั้นลดปลายเพลาลงจนไดแอลอินดิเคเตอร์
ตัวที่ ๒ อ่านค่าได้ครึ่ งหนึ่งของค่าที่อ่านได้ครั้งแรก
เลื่อนหน้าแปลนเกียร์เข้าหาเพลา โดยพยายามให้หน้าแปลนเกียร์สูงเท่ากับหน้าแปลนเพลา
และให้หน้าแปลนทั้ง ๒ ขนานกัน
รู ปที่ ๔ ระยะตกของหน้าแปลน

รู ปที่ ๕ กราฟแสดงระยะตกของหน้าแปลน

รู ปที่ ๖ สูตรสาหรับคานวณระยะตกของหน้าแปลน

รู ปที่ ๗ การใช้ตาชัง่ ยกปลายเพลาเพื่อแก้ระยะตก

รู ปที่ ๘ การแก้ระยะตกปลายเพลาด้วยไดแอลอินดิเคเตอร์
๕. กรณี ของเกียร์ ของเครื่ องจักรใหญ่มีขนาด MAXIMUM OUTPUT ตั้งแต่
๓,๐๐๐ กิโลวัตต์ข้ ึนไป จะต้องคานวณหาแรงกดบนแบริ่ ง และความเค้นในเนื้ อโลหะของเพลา
ตามการคานวณใน ภาคผนวก ก. โดยการคานวณจะต้องกาหนดตาแหน่ งสัมพัทธ์ระหว่างหน้า
แปลนเกียร์ และเพลาในรู ป GAP และ SAG และต้องปรับตาแหน่ งของเกียร์ ดว้ ยเกลียว
ปรับแต่งระยะ จะกระทัง่ ค่าทั้ง ๒ มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่กาหนด
๖. เกี ยร์ ข นาดใหญ่ ที่มีแบริ่ งรับเพลาของเกี ยร์ มีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งเมื่ออุณ หภู มิ
สูงขึ้นนั้น จะต้องนาค่าการขยับตัวดังกล่าวมาแก้ในทิศทางตรงกันข้ามในขณะที่ต้งั ศูนย์ดว้ ย เพื่อให้
ค่าของศูนย์ไม่เปลี่ยนแปลงในขณะใช้งาน
๗. หาตาแหน่ งของเกียร์ โดยใช้หน้าแปลนเพลาเป็ นจุดอ้างอิงสามารถตรวจสอบได้ดว้ ย
การวัดค่า GAP และ SAG ระหว่างหน้าแปลนทั้งสอง โดยใช้ไดแอลอินดิเคเตอร์ ตามรู ปที่ ๙
และต้องวัดค่าทั้ง ๒ ทุก ๆ ๙๐ องศาของหน้าแปลน ตามรู ปที่ ๑๐

รู ปที่ ๙ การวัดระยะ GAP และ SAG ด้วยไดแอลอินดิเคเตอร์ ๒ ตัว
A (TOP)

C (PORT)
(STARBOARD)

B (BOTTOM)
รู ปที่ ๑๐ การบันทึกค่า GAP หรื อ SAG ที่ทุก ๆ ๙๐ องศา

๗.๑ การตรวจสอบค่า SAG

D

ทางดิ่ง
พิจารณาตัวเลขผลต่างระหว่างจุด A และ B โดยครึ่ งหนึ่ งของตัวเลข
ผลต่างดังกล่าว จะต้องต่างจากค่า SAG ของหน้าแปลนจากการคานวณไม่เกินกว่า ๐.๑๓ มม.
ทางข้าง
ครึ่ งหนึ่งของผลต่างระหว่างจุด C และ Dและระยะเผื่อของแบ
ริ่ งเกียร์ขยายตัวทางข้างเมื่อร้อน ต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน ๐.๑๓ มม.
๗.๒ การตรวจสอบค่า GAP
ทางดิ่ง
หาผลต่างระหว่างจุด A และ B แล้นาไปเปรี ยบเทียบกับค่า GAP
จากการคานวณค่าทั้งสองต้องต่างกันไม่เกิน ๐.๑๓ มม. ต่อ ๑ มม. ของเส้นผ่านศูนย์กลางของ
หน้าแปลน
ทางข้าง
หาผลต่างระหว่างจุด C และ D ต้องไม่เกิน ๐.๑๓ มม. ต่อ ๑ มม.
ของเส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าแปลน
๘. ในระหว่างติดตั้งเกียร์ เมื่อกวดสลัก เข้ากับแท่น แล้วให้ตรวจสอบค่า SAG และ
GAP ว่ายังอยูใ่ นเกณฑ์หรื อไม่
๙. เลื่อนเพลาไปข้างหน้าจนกระทัง่ หน้าแปลนเพลาชนกับหน้าแปลนเกียร์ เพื่อกวดสลัก
ยึดหน้าแปลนทั้งสองเข้าด้วยกัน โดยการกวดจะต้องใช้แรงบิดตามที่ระบุจากบริ ษทั ผูก้ าหนด
๑๐. เจ้าหน้าที่ของกองควบคุมคุณภาพดาเนินการตรวจสอบค่า SAG และ GAP

บทที่ ๔
การหาศูนย์ เครื่ องจักรใหญ่
การหาศูนย์เครื่ องจักรใหญ่
การหาศูนย์เครื่ องจักรใหญ่สามารถกระทาได้โดยเลื่อนเครื่ องจักรใหญ่เข้าหาเกียร์ โดยใช้
หน้าแปลน INPUT SHAFT ของเกียร์เป็ นจุดอ้างอิง โดยสภาพเครื่ องยนต์จะต้องไม่เติมน้ า
จืดและน้ ามันหล่อเข้าในระบบ (เรี ยกว่า DRY ENGINE) แล้วให้น้ าหนักเครื่ องจักรทั้ง
เครื่ องรับไว้ดว้ ยเกลียวแต่งระยะ (ADJUSTING SCREW) ส่ วนการแต่งตาแหน่ งทาง
ราบ ให้ใช้ TRUST SCREW ในลักษณะเดียวกันกับการตั้งศูนย์เกียร์
๑. ตัวเลขในการหาศูนย์
๑.๑ กรณี ที่เครื่ องยนต์ต่อกับเกียร์ โดยใช้ FLEXIBEL COUPLING และ
เครื่ องยนต์รองรับด้วย SHOCKMOUNT ส่ วนเกี ยร์ ว างบนแทนโดยตรง โดยไม่ใช้
SHOCKMOUNT ให้ปฏิบตั ิดงั นี้
- จุดศูนย์กลางของหน้าแปลนเครื่ องยนต์ตอ้ งสู งกว่าหน้าแปลนของเกียร์ เท่ากับระยะ “
h ” เพื่อให้เครื่ องยนต์ซ่ ึงรองรับด้วย SHOCKMOUNT ทรุ ดตัวลงมาเท่ากับ
เกียร์เมื่อเติมน้ าจืดและน้ ามันหล่อ โดยค่า h สามารถคานวณได้ดงั นี้
h
=
นน.น้ าจืด + นน.น้ ามันหล่อ
ค่า STIFFNESS รวมของ SHOCKMOUNT
ทั้งหมด
- หน้าแปลนของเกียร์และเครื่ องยนต์ตอ้ งขนานกัน
- ระยะห่ างระหว่างหน้าแปลนทั้งสองเท่ ากับความยาวของ COUPLING +
COUPLING TOLERANCE (อัต ราผิด ที่ ย อมรั บได้สาหรั บติ ด ตั้ง
FLEXIBEL COUPLING)
- การตรวจสอบศูนย์ คงใช้เทคนิคเดียวกับการติดตั้งศูนย์เกียร์
หมายเหตุ
๑. ค่า h ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของเครื่ องยนต์ ผูต้ ิดตั้งจะต้องขอข้อมูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เครื่ องจักร โดยปกติจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง ๐.๕ – ๐.๗ มม.
๒. อัตราผิดทางสูง – ต่าที่ยอมรับได้น้ นั ผูต้ ิดตั้งต้องได้รับข้อมูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
ปกติจะมีค่าระหว่าง ๐.๑ – ๐.๒ มม.
๓. อัต ราผิดทางขนานที่ ยอมรับได้ ผูต้ ิดตั้งจะต้องขอข้อมูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต
เครื่ องจักร โดยปกติจะมีค่าอยูร่ ะหว่าง ๐.๐๒ – ๐.๐๗ มม. ต่อทุก ๑๐๐ มม. ของขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของหน้าแปลน

๑.๒ กรณี ที่เกียร์ เป็ นชนิ ด FLANGE ON เข้ากับเครื่ องจักร ซึ่งวางอยู่บนรางอัน
เดียวกันและมี SHOCKMOUNT รับน้ าหนักใต้ราง การหาศูนย์จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
- เกียร์ตอ้ งไม่มีน้ ามันไฮดรอลิกส์
- ต้องตั้งศูนย์ให้จุด ศูนย์กลางของหน้าแปลนเกียร์ สูงกว่าจุด ศูนย์กลางของหน้าแปลน
เพลาเท่ากับค่า “ h “ โดยที่
h =
ลิกในเกียร์

นน.น้ าจืดในเครื่ องยนต์ + นน.น้ ามันหล่อในเครื่ องยนต์ + นน.น้ ามันไฮดรอ
ค่า STIFFNESS รวมของ SHOCKMOUNT ทั้งหมด

- ค่าอัตราผิดทางสู ง – ต่า และอัตราผิดทางขนานที่ยอมรับได้ระหว่างหน้าแปลน
เครื่ องจักรและเกียร์ ถ้าไม่สามารถหาข้อมูลจากบริ ษทั ผูผ้ ลิตได้ให้ใช้ตวั เลขเดียวกับ
กรณี ที่ ๑.๑
๑.๓ กรณี เครื่ องแยกจากเกียร์ ต่ อกัน ด้ว ย FLEXIBEL COUPLING ทั้ง
เครื่ องยนต์และเกียร์วางกับแท่นโดยไม่ใช้ SHOCKMOUNT จะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
- ระยะ h = ๐
- ต้องได้รับข้อมูลจากบริ ษ ัทผูผ้ ลิตเกี่ยวกับค่าอัตราผิดทางสู ง – ต่า และอัตราผิดทาง
ขนานที่ยอมรับได้ ถ้าไม่มีขอ้ มูลให้ใช้ตวั เลขเช่นเดียวกับกรณี ที่ ๑.๑
๒. การตรวจสอบตัวเลขการตั้งศูนย์
การตรวจสอบศูนย์น้ นั กระทาเช่นเดียวกับกรณี การตรวจสอบศูนย์ของการตั้งศูนย์เกียร์ คือ
ใช้ ไดแอลอินดิเคเตอร์ จานวน ๒ เครื่ อง แต่เนื่ องจากหน้าแปลนเกี ยร์ และเครื่ องยนต์อยู่ห่างกัน
พอสมควรจึงจาเป็ นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับติดตั้ง ไดแอลอินดิเคเตอร์ ตามที่แสดงในรู ปที่ ๑๑

รู ปที่ ๑๑ การตรวจศูนย์ระหว่างเครื่ องจักรใหญ่และเกียร์
๓. การยุบตัวของ SHOCKMOUNT
เมื่อเติมน้ าจืดและน้ ามันหล่อเข้าในระบบของเครื่ องจักรใหญ่และเติมน้ ามันไฮดรอลิกเข้า
กับระบบของเกียร์ SHOCKMOUNT จะต้องหดตัวจนทาให้ค่า h เท่ากับศูนย์ ก่อนติดตั้ง
FLEXIBEL COUPLING ควรตรวจสอบตัวเลขค่า GAP และค่า SAG อีกครั้ง
หนึ่ง หากยังมีอตั ราผิดอยูจ่ ะต้องทาการแก้ไขให้มีค่าที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่สามารถยอมรับได้ก่อน ซึ่งโดย
ปกติควรได้ค่าน้อยกว่าอัตราผิดที่ยอมรับได้ของ อ FLEXIBEL COUPLING
๔. การตรวจสอบศูนย์เพลาใบจักรด้วยเทคนิคพิเศษ
ในบางโอกาสและสาหรับเรื อบางลา อาจจะตรวจสอบศูนย์เพลาใบจักรได้โดยไม่ตอ้ งชัก
เพลาทั้งนี้จะต้องใช้เทคนิคพิเศษ เช่น การวัดโมเมนต์ดดั ด้วย STRAIN GAGE และ/หรื อ
การวัดแรงกดบนแบริ่ งด้วยแม่แรงที่มีมาตรบอกแรงกด เป็ นต้น

บทที่ ๕
การตั้งศูนย์ เพลาสาหรับกรณีเรื อที่ผ่านการใช้ งานมาแล้ ว
การตั้งศูนย์เพลาสาหรับกรณี เรื อที่ผา่ นการใช้งานมาแล้ว
เรื อที่เกิดความเสียหายกับส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเพลาจนต้องชักเพลาออกเพื่อทาการ
ซ่อมทา โดยมิตอ้ งถอดเกียร์และเครื่ องจักรใหญ่ จะมีข้นั ตอนในการทดสอบหาศูนย์เพลา ดังนี้
๑. ขอข้อมูลการตั้งศูนย์เพลาใบจักรจากคู่มืออู่ที่ปฏิบตั ิงานครั้งล่าสุ ด เพื่อใช้เป็ นตัวเลข
อ้างอิงในการปฏิบตั ิงาน
๒. นาของเหลวออกจากถังต่าง ๆ ของเรื อ ขนวัตถุและเครื่ องใช้ต่าง ๆ ขึ้นจากเรื อ เพื่อทา
ให้สภาวะการบรรทุกหรื อภาระของเรื อเหมือนกับสภาพเรื อต่อใหม่ที่กาลังเตรี ยมการตั้งศูนย์เกียร์
๓. ปลดสลักยึดหน้าแปลนเกียร์และหน้าแปลนเพลาออกจากกัน ใช้ไดแอลอินดิเคเตอร์ วดั
ระยะ GAP และ SAG ในลักษณะเดียวกับเมื่อตั้งศูนย์เกียร์ ตามรู ปที่ ๙ และ ๑๐ แล้วบันทึก
ตัวเลขทั้งหมดไว้
๔. นาเรื อนั่งหมอนในอู่แห้ง แล้ววัดตัวเลขระยะ GAP และ SAG อีกครั้งหนึ่ ง
นาไปเปรี ยบเทียบกับขณะเมื่อเรื อลอยอยูใ่ นน้ าตามข้อ ๓ แล้วทาการบันทึกการเปลี่ยนแปลง โดย
นาตัวเลขทั้ง ๒ มาลบกัน (นาค่าจากข้อ ๓ ตั้งลบด้วยค่าจากข้อ ๔)
๕. นาตัวเลขการเปลี่ยนแปลงไปหักออกหรื อบวกเข้ากับข้อมูลการตั้งศูนย์เพลาครั้งล่าสุดที่
ได้มาจากข้อ ๑ แล้วแต่กรณี เพื่อใช้ผลลัพธ์จากการคานวณนี้เป็ นตัวเลขเป้าหมายในการตั้งศูนย์เพลา
๖. นาโยงโย่ติดตั้งกับเรื อชัว่ คราวหรื อใช้ JIG ประคองไว้ สอดเพลาเข้าที่พร้อมกัน ติด
หน้าแปลนปรับตาแหน่ งของโยงโย่จนกระทัง่ ค่าระยะ GAP และ SAG ระหว่างหน้าแปลน
เพลาและเกียร์มีค่าเท่ากับตัวเลขในข้อ ๕ แล้วจึงตรึ งเพลาอยูก่ บั ที่
๗. ติดตั้งโยงโย่ให้ติดกับตัวเรื ออย่างถาวร โดยระวังไม่ให้หน้าแปลนเพลาขยับจากที่เดิม
๘. นาเรื อลงลอยในน้ า หลังจากรอเวลาประมาณ ๓ วัน ให้ตรวจสอบค่าระยะ GAP
และ SAG ระหว่างหน้าแปลนเพลาและเกียร์อีกครั้งหนึ่ง ตัวเลขที่ได้ควรมีค่าใกล้เคียงกับตัวเลข
การตั้งศูนย์เพลาครั้งล่าสุดที่ได้ขอ้ มูลมาจากข้อ ๑
๙. ในกรณี ที่ไม่สามารถจัดหาตัวเลขการตั้งศูนย์เพลาครั้งล่าสุ ดได้ ให้ดาเนิ นการใช้เกณฑ์
ที่กล่าวถึงในการตั้งศูนย์เกียร์ แต่ตอ้ งน้ าค่าเปลี่ยนแปลงระหว่างสภาพเรื อลอยน้ าและเรื อนัง่ หมอน
มาคานวณรวมด้วย
๑๐. เจ้าหน้าที่จากกองควบคุมคุณภาพดาเนินการตรวจสอบค่าระยะ GAP และ SAG
ร่ วมกับเจ้าหน้าที่กองโรงงานเครื่ องกล

ผนวก ก.
การคานวณสาหรับการตั้งศูนย์ เพลา
๑. แบบจาลองทางคณิ ตศาสตร์ของเพลา
จุดประสงค์ของการคานวณเบื้องต้น คือ ต้องการทราบแรงปฏิกิริยาของแบริ่ งและความ
เค้นที่เกิดขึ้นภายในเพลา โดยในการคานวณจะถือว่าเพลาเป็ นคานซึ่งมีหน้าตัดเป็ นวงกลม และมี
น้ าหนักของตัวมันเองเป็ นภาระ (Load) ส่วนน้ าหนักของใบจักรและน้ าหนักของเฟื องจะคิดว่า
เป็ นภาระที่กระทาเป็ นจุด (Concentrated Load) คานที่เป็ นแบบจาลองนี้ จะวางอยู่บน
กึ่งกลางของแบริ่ งทุกตัว
๒. การคานวณ
ขั้นตอนในการคานวณจะต้องหาค่ าแรงปฏิกิ ริยาของแบริ่ งเสี ยก่อน หลังจากนั้นจึ งจะ
สามารถค านวณค่ า ความเค้ น ที่ เ กิ ด ในคานได้ จ ากค่ า โมเมนต์ ด ั ด
(BENDING
MOMENT)
ขั้นแรกควรคานวณผลตรวจสอบว่าควรจะมีแบริ่ งรองรับเพลาจานวนเท่าไร และวางอยู่ที่
ใดบ้างบนเส้นตรงเดียวกัน ขั้นต่อไปทาการตรวจสอบดูว่าหากปรับสภาพแบริ่ งให้อยู่เป็ นเส้นโค้ง
จะทาให้สภาวะดีกว่าแบริ่ งที่อยูใ่ นสภาพเป็ นเส้นตรงหรื อไม่ โดยความแตกต่างระหว่างศูนย์เพลา
แบบเส้นตรงและแบบเส้นโค้ง แสดงไว้ในรู ป ก – ๑

รู ป ก-๑ อิทธิพลของตาแหน่งแบริ่ งต่อค่าของแรงปฏิกิริยา
๓. ค่า GAP และค่า SAG
การคานวณด้วย BEAM THEORY นอกจากจะได้ค่าแรงปฏิกิริยาของแบริ่ งแล้ว
ยังได้เส้นโค้งการแอ่นตัวของเพลาหรื อ DEFLECTION CURVE ซึ่งจะนาไปใช้ใน
การวัดค่า GAP และค่า SAG ได้อีกด้วย
ในรู ป ก – ๒ มีแบริ่ งในเพลาทั้งหมด ๔ ตัว ดังนี้ คือ โยงโย่ตวั หน้าและตัวท้าย ใน
SHAFT TUNNEL และแบริ่ งหัว ท้ายของ GEARBOX ผลการค านวณเพื่อ
ตรวจสอบแรงปฏิกิริยาของแบริ่ งเมื่อแบริ่ งทุกตัวอยูบ่ นเส้นตรงพบว่าแบริ่ งตัวท้ายของเกียร์ มีภาระ
สูงมาก ในขณะเดียวกันแบริ่ งตัวหัวของเกียร์ อยู่ในสภาวะ UNLOAD เมื่อทาการทดลองยก
แบริ่ งหัวของเกี ยร์ ให้สูงกว่าแนวเดิม ๐.๖๒ มม. พบว่า ภาระของแบริ่ งทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน
และสภาพ UNLOAD หายไป ดังนั้นทางวิศวกรผูอ้ อกแบบจึงตัดสินใจใช้ศูนย์เพลานี้

เนื่องจากระยะห่ างของแบริ่ งใน SHAFT TUNNEL และหน้าแปลนเพลามีระยะ
ยาวมาก การตั้งศูนย์เพลาจึงต้องมีการใส่ แบริ่ งชัว่ คราวเพื่อประคองเพลา เรี ยกว่า SHAFT
CRUTCH เพื่อป้ องกัน ไม่ให้เกิ ดระยะตกของปลายเพลา เมื่อทาการติด ตั้ง SHAFT
CRUTCH เรี ยบร้อยแล้วพบว่าปลายของเพลาอยูส่ ูงกว่าแนวแกนเพลา ๐.๑๓๔ มม. และเอียง
เป็ นมุม ๑๒๘.๙ x ๑๐–๖ RADIAN ในขณะที่เมื่อแบริ่ งตัวท้ายของเกียร์ อยู่บนแนวแกนเพลา
และแบริ่ งตัวหัวอยูส่ ูงกว่าแกน ๐.๖๒ มม. นั้นหน้าแปลนเกียร์จะอยูต่ ่ากว่าแนวแกนเพลา ๐.๒๘๙
มม. และมี SLOPE ๙๒๐.๖ x ๑๐–๖ (จากรู ป ก – ๒)
a

๐.๑๓๘ + ๓๑๕ cos (๑๒๘.๙ x ๑๐-๖ x ๓๖๐)

=

=

๑๕๗.๖๔ มม.
๒

๒
b

=

๓๑๕ cos (๙๒๐.๖ x ๑๐-๖ x ๓๖๐) – ๐.๒๘๙

=

๑๕๗.๒๑ มม.
๒

๒

ดังนั้น ระยะ SAG ระหว่างหน้าแปลนทั้งสองคือ a – b ซึ่งมีค่าเท่ากับ ๑๕๗.๖๔ - ๑๕๗.๒๑
= ๐.๔๓ มม.
ระยะ GAP ด้านบน = x + c - y ; c = ระยะทางระหว่างจุดศูนย์กลางของหน้า
แปลนทั้งสอง
x = ๓๑๕ cos (๑๒๘.๙ x ๑๐-๖ x ๓๖๐) = ๐.๐๒ มม.
๒
๒
y = ๓๑๕ cos (๙๒๐.๖ x ๑๐-๖ x ๓๖๐) = ๐.๑๔๕ มม.
๒
๒
ดังนั้นระยะ GAP ด้านบน = c + ๐.๐๒ - ๐.๑๔๕ = c – ๐.๑๒๕ มม.
ระยะ GAP ด้านล่าง = c – x + y = c – ๐.๐๒ + ๐.๑๔๕ = c + ๐.๑๒๕ มม.
ผลต่างระหว่าง GAP ด้านบนและ GAP ด้านล่าง = c – ๐.๑๒๕ - (c + ๐.๑๒๕) =
๐.๒๕ มม.

จากการคานวณดังกล่าวพบว่า ทั้งระยะค่า GAP และค่า SAG อยู่ในอัตราผิดที่
ยอมรับได้

รู ป ก-๒
สาหรับเรื อที่มีเพลาใบจักรมากกว่าหนึ่งท่อน สามารถใช้เทคนิคนี้วดั ระยะค่ า GAP และ
ค่า SAG เพื่อตรวจสอบตาแหน่งของแบริ่ งได้ โดยการปลดสลักร้อยหน้าแปลนออก แล้ววัดค่า
GAP และค่า SAG ตามรู ปที่ ก – ๓

รู ป ก-๓ การตรวจสอบศูนย์ดว้ ย GAP และ SAG
๔. การตรวจสอบศูนย์เพลาด้วยการวัดแรงปฏิกิริยาของแบริ่ ง
๔.๑ การวัดแรงปฏิกิริยาของแบริ่ ง เป็ นวิธีตรวจสอบตาแหน่งของแบริ่ ง โดยใช้แม่แรงยก
เพลาให้พน้ จากแบริ่ ง นาค่าแรงกดบนแม่แรงไปเทียบกับแรงปฏิกิริยาที่คานวณได้ตามข้อ ๓ ถ้า
ตัวเลขทั้งสองมีค่าใกล้เคียงกัน แสดงว่าแบริ่ งตัวนั้นอยูใ่ นตาแหน่งที่ถูกต้องแล้ว
๔.๒ การวัดค่าของแรงปฏิกิริยาให้นาแม่แรงว่าใต้เพลาให้ ชิดกับแบริ่ งตัวที่จะวัดให้มาก
ที่สุด แล้วนาไดแอลอินดิเคเตอร์มาติดตั้งเพื่อวัดระยะที่เพลายกตัวขึ้น ตามรู ป ก – ๕ นาค่าแรงกด
จากแม่แรงและระยะยกจากไดแอลอินดิเคเตอร์ มาพลอตในขณะยกเพลาขึ้นและลง จะได้กราฟใน
ลักษณะรู ป ก – ๔ ลากเส้นตรงให้ขนานกับ BC และ DE จากนั้นแบ่งระยะครึ่ งหนึ่งของระยะ
ระหว่างเส้นทั้งสองตัดกับแกนระดับที่จุด G โดย จุด G คือ ค่าแรงปฏิกิริยาของแบริ่ งที่กาลัง
ตรวจสอบ

รู ป ก-๔ การวัดแรงปฏิกิริยาของแบริ่ ง

รู ป ก-๕
๕. การตรวจสอบศูนย์เพลาโดยวัดโมเมนต์ดดั

การวัดโมเมนต์ดดั จะได้ขอ้ มูล ๒ ประการคือ
๑. สามารถคานวณหาค่าความเค้นที่สูงสุดในเพลาได้
๒. สามารถคานวณค่าแรงปฏิกิริยาของแบริ่ งซึ่งเมื่อเทียบกับค่าที่คานวณได้จาก
ข้อ ๔ เพื่อพิสูจน์ว่าอยูใ่ นตาแหน่งเพลาที่ตอ้ งการหรื อไม่
การวัดโมเมนต์ดดั จะใช้เครื่ องมือ STRAIN GAUGE และนาค่ามาคานวณโดยใช้
สูตร
 = Mc = E
IE
โดย  = ความเค้นในเพลา
 = ค่า STRAIN จาก STRAIN GAUGE
C = รัศมีหน้าตัดของเพลา
M = โมเมนต์ดดั ณ จุดที่วดั
I = โมเมนต์อินนิเชียของรู ปหน้าตัดของเพลา
E = ค่า YOUNG MODULES ของเพลา
การทราบค่าโมเมนต์ดดั จะทาให้สามารถคานวณค่าแรงปฏิกิริยาของแบริ่ งได้ จากรู ปก –
๖ เป็ นการคานวณค่าโมเมนต์ดดั ตามตาแหน่ ง A, B, C แล้วสามารถแยกเพลาออกเป็ น ๔
ส่วนย่อย แล้วคานวณค่าของ R1, R2, R3, R4 และ R5 ซึ่งเป็ นแรงปฏิกิริยาของแต่ละแบริ่ ง
ด้วยใช้หลักความสมดุลของแต่ละส่วนย่อยในวิชากลศาสตร์

รู ป ก-๖ การแบ่งเพลาเป็ นส่วนย่อยเพื่อการคานวณ

ผนวก ข.

การคานวณยะยะตกท้ องช้ างของเส้ นลวด
การคานวณระยะตกท้องช้าง
ระยะตกท้อวช้างของเส้นลวดเปี ยโนสามารถคานวณได้โดยตรงจากสู ตรและค่าจากตาราง
ข – ๑ ถึง ข – ๓ แต่ท้ งั นี้ แนวแกนเพลาจะต้องอยู่ในแนวระดับ โดยต้องใช้แรงตึงในลวดให้
เหมาะสม แต่ในกรณี แนวแกนเพลาไม่อยูใ่ นแนวระดับจะต้องคูณด้วย ค่า COS ของมุมเอียงแนว
เพลาเสียก่อน
ตัวเลขจากตาราง ข – ๑ ถึง ข – ๓ ใช้สาหรับลวดเปี ยโนหมายเลข ๖ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง ๐.๐๑๖๖ นิ้ ว (๐.๔๒๑๖๔ มม.) โดยลวดจะต้องขึงให้มีแรงตึงที่ เหมาะสมกับระยะ
ระหว่างจุดหัวท้ายที่ตรึ งเส้นลวดตามค่าในตารางทั้ง ๓ การขึงลวดอาจกระทาได้โดยใช้น้ าหนักถ่วง
ที่ปลายข้างหนึ่งของลวด แต่ตอ้ งแน่ใจว่ารอกต้องไม่มีแรงเสียดทาน
หากจาเป็ นต้องใช้ลวดขนาดอื่น จะต้องขึงลวดด้วยแรงตึงที่เหมาะสมเพื่อให้มีระยะตกท้อง
ช้างเท่ากับที่กาหนดไว้ แรงตึงดังกล่าวจะคานวณได้จากสูตร
T2 = T1 ( D2 )2
D1
โดย

T1
T2
D1
D2

คือ
คือ
คือ
คือ

แรงดึงในตารางข – ๑ ถึง ข – ๓
แรงดึงที่ตอ้ งใช้กบั ลวดที่จะใช้ต้งั ศูนย์
๐.๔๒๑๖๔ มม. (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวด)
เส้นผ่านศูนย์กลางของลวดขนาดอื่นที่จะใช้ต้งั ศูนย์เพลา

ตัวอย่าง ต้องการใช้เส้นลวดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ มม. จงหาแรงดึงในลวดโดยมีจุดที่
ตรึ งลวดห่างกัน ๓๖ ฟุต หรื อ ๑๐.๙๗ เมตร
วิธีทา จากตารางที่ ๒ ระยะ ๓๖ ฟุต ต้องใช้แรงดึงเท่ากับ ๑๔.๕๒ กิโลกรัม
T2 = ๑๔.๕๒ ( ๐.๖ )2 = ๓๐.๑๕ กิโลกรัม
๐.๔๑๖๔

ตาราง ข – ๑

ตาราง ข – ๒
ตาราง ข – ๓

