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เร่ือง  รายงานวิเคราะหความเสียหายตลับลูกปน                   15 สิงหาคม 2548 
 
     กอนอื่น บริษัทฯ ใครขอขอบพระคุณที่ไดใหความสนใจตอผลิตภัณฑ SKF ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ใครขอแจงรายงานวิเคราะห
ความเสียหายตลับลูกปน มาดังตอไปน้ี 
 

1. ขอมูลการใชงาน: เครื่องขัดผิวกระดาษ (calendar machine) ขับดวยมอเตอรผานชุดสงกําลังและโซ มีการจายความรอนเขา
สูสวนกลางของลูกกล้ิงดวยระบบ heater  
ตลับลูกปนลูกกล้ิงบน: 23048W33 (240 x 360 x 92) “ZWZ” ทํางานที่ 30 รอบตอนาที (โดยประมาณ) ณ อุณหภูมิ
สะสม 300 c. (โดยประมาณ)   
ตลับลูกปนลูกกล้ิงลาง: 22216E 

                 เครื่องจักรทํางานโดยเฉล่ีย 16 ช่ัวโมงใน 1 วัน (ทํางาน 112 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห) อายุการใชงาน 8 ปโดยประมาณ 
                ผูวิเคราะหไมทราบวาตลับลูกปนถูกติดต้ังอยางไร แตไมปรากฏบาดแผลจากการติดต้ัง 
                ตลับลูกปนทั้ง 2 ตัวถูกถอดออกมาเน่ืองจาก ตลับลูกปนลูกกล้ิงบนดานตาม “ไมหมุน” คือเพลาหมุนแตตลับลูกปนไมหมุน เมื่อ
ลูกคาถอดออกมาแลว จึงถือโอกาสเปลี่ยนตลับลูกปนทั้งคูเลย 

2. ขอมูลอุณหภูมิ ทั้งดานขับและดานตาม หนวยเปนเซนติเกรด วัดโดยใชปนเลเซอร ณ 26/2/51 เวลาประมาณ 9.00 น. 
- มอเตอร 50 (เฉพาะดานขับ) 
- ชุดสงกําลัง 57 (เฉพาะดานขับ) 
- ทอ heater = max 100 
- Roller = 43 (สะทอนแสง อุณหภูมิจริงประมาณ 47) 
- คอ roller บริเวณโซ 100 
- Bearing housing 60 (ตลับลูกปนลูกกล้ิงบน) และ 43.5 (ตลับลูกปนลูกกล้ิงลาง) 

 
3. วิธีการเติมจารบี (re-lubrication) ท่ีลูกคาใชอยูในปจจุบัน 
- ผูใชแจงวา ใชกระบอกอัดจารบี อัด 4 จุด สําหรับ bearing 1 ตัว จุดละไมเกิน 30 stroke ตอการอัด 1 คร้ัง (รวมเปน 120 

stroke)  สัปดาหละคร้ัง 
- การคําณวน โดยท่ัวไปการอัด 1 stroke จะไดจารบีประการณ 1.5 กรัม เพราะฉะน้ัน ตลับลูกปนตัวน้ี กําลังถูกปอนจารบี  

180 กรัมตอการทํางานทุก ๆ  112 ชั่วโมง 
- จารบีท่ีใช: แจงวาเปน SKF “สีฟา” แตไมทราบ model จากการตรวจสอบพบวาเปนจารบี SKF LGHQ3 สําหรับงาน

อุณหภูมิสูง (ปจจุบันถูกแทนที่ดวย LGHP 2) ตอจากน้ันเปนจารบีสําหรับอุตสาหกรรมอาหารสีขาว ไมทราบยี่หอ 
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ผลการวิเคราะหตลับลูกปนตัวแรก ดานขับ ลูกคาแจงวา “ไมมีปญหา ทํางานได” ขณะท่ีสงมอบ bearing เพ่ือตรวจสอบ 

 

               
- วงแหวนในบริเวณผิวสัมผัสเพลา: เกิดการสึกกรอนที่เกิดจากการสวมหลวมในระดับเบาบางโดยรอบ (360 degree light 

fretting corrosion) 

                 
- รางวิ่ง (inner ring raceway): รางว่ิงดานหน่ึงเกิดการตกสะเก็ดหลุดรอนของเน้ือเหล็กในระดับปานกลางโดยรอบ  

(360 degree medium subsurface fatigue) ในขณะท่ีรางว่ิงอีกดานหน่ึงเกิดการสึกหรอปกติ (adhesive wear) 
รองรอยการรับแรงปกติ 

                                          
-  
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- เม็ดลูกกล้ิง: มีจํานวนท้ังหมด 60 เม็ด แบงเปน 2 รางวิ่ง แบงความเสียหายไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมท่ีอยูในรางวิ่งท่ีมีการหลุด

รอนของเน้ือเหล็ก จะมีความเสียหายในลักษณะเดียวกัน สวนกลุมท่ีอยูในรางวิ่งท่ีเกิดความเสียหายตํ่ากวา ก็จะเกิดการสึกหรอ
ปกติ (normal wear) บนตัวเม็ด 

                   
 

                      
รัง: ไมปรากฏความเสียหายจากการใชงาน (ไมมีรูป) 
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วงแหวนนอก: 
 
- รางว่ิง: ลักษณะแผลสอดคลองกับรางว่ิงวงแหวนใน ไดแก มีรางว่ิงดานหน่ึงเกิดความสึกหรอและกําลังพัฒนาไปเปนการหลุด

รอนของเน้ือเหล็ก (heavy smearing propagating to flake) อีกดานหน่ึงเกิดการสึกหรอปกติจากการใชงาน 
(normal adhesive wear) สวนผิวสัมผัสเสื้อ (outer surface) ไมมีความเสียหายจากการใชงาน  

         
 

                 
 

 
สรุปและคําเสนอแนะ 

- ผูวิเคราะหมีความเห็นวา ตลับลูกปนตัวหมดอายุโดยตัวของมันเอง (wearout failure)  ซึ่งเปนสาเหตุปกติ ที่ลูกคาไม
จําเปนจะตองแกไขอะไร 

-      ลักษณะการเกิดบาดแผลไดแก : วัสดุเริ่มเสื่อมสภาพ  ความเสียหายเกิดขึ้นกอนที่รางว่ิงวงแหวนในดานหน่ึงเพราะวาดานน้ี
เปนดานขับที่มีแรงในแนวแกนมากระทําสูงกวาตําแหนงอื่น  เกิดการสึกหรอ (adhesive wear) ซึ่งลุกลามไปเปนการแตก
สะเก็ดหลุดรอนของเน้ือเหล็กโดยรอบ (flaking) โดยความเสียหายกระจุกตัวในบริเวณรับแรง (load zone)
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ผลการวิเคราะหตลับลูกปนตัวท่ี 2 ดานตาม ลูกคาแจงวา “เพลาหมุนแตลูกปนไมหมุน” ขณะท่ีสงมอบ bearing เพ่ือตรวจสอบ 
 

                              
 
- วงแหวนในบริเวณผิวสัมผัสเพลา: เกิดการสึกกรอนที่เกิดจากการสวมหลวมในระดับปานกลางโดยรอบ (360 degree 

medium fretting corrosion) 
- รางว่ิง: รางว่ิงดานหน่ึงเกิดความเสียหายมากกวาอีกดานหน่ึง ความเสียหายทั้ง 2 ดานเปนการสึกหรอแบบเช่ือมติด (adhesive 
wear) เชนเดียวกัน  ดานที่เกิดความเสียหายมากกวามีบางตําแหนงกําลังลุกลามไปเปนการแตกสะเก็ดหลุดรอนของผิวเหล็กแลว 
นอกจากน้ี รางว่ิงที่เกิดความเสียหายตํ่ากวายังมีรอยเปรอะเปอนจากสนิมที่เกิดจากความช้ืน (roller spaced stain) ดวย  
 

                
 
เม็ดลูกกล้ิงและรังจับเม็ดลูกปน: ไมปรากฏความเสียหายจากการใชงาน (ไมมีรูป) 

         วงแหวนนอกบริเวณรางว่ิง: ลักษณะความเสียหายเปนรูปแบบเดียวกันกับรางว่ิงของวงแหวนใน คือดานหน่ึงเสียหายมากกวาอีก
ดานหน่ึง ดานที่เกิดความเสียหายมากกวามีลักษณะเปนการสึกหรอแบบเช่ือมติด (heavy adhesive wear) และมีปญหาที่มี
ลักษณะเปนชอง ๆ ตามระยะเม็ด (roller spaced) ซึ่งมีอยู 2 ตําแหนงลุกลามไปเปนการแตกสะเก็ดหลุดรอนของผิวเหล็กแลว 
วงแหวนนอกบริเวณผิวสัมผัสเสื้อ: ไมปรากฏความเสียหายจากการใชงาน 
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สรุปและคําเสนอแนะ 
 

- ผูวิเคราะหมีความเห็นวา นอกจากขอเท็จจริงที่วา ตลับลูกปนตัวหมดอายุโดยตัวของมันเอง (wearout failure)  ซึ่งเปน
สาเหตุปกติที่ลูกคาไมจําเปนจะตองแกไขอะไร ลําดับการเกิดแผลจะเหมือนกับตัวดานขับ แตระดับความรุนแรงนอยกวา
เพราะวาตลับลูกปนดานตามน้ีรับเฉพาะแรงในแนวต้ัง (radial load) ไมไดรับแรงรวม (combined load) 
เหมือนกับตลับลูกปนดานขับ 

- นอกเหนือจากน้ี ปญหาที่เห็นไดชัดของตลับลูกปนตัวน้ีไดแก ปญหาพิกัดงานสวม (fits & tolerance)  
- โดยทั่วไปแลว การวิเคราะหปญหาพิกัดงานสวมน้ี ผูวิเคราะหจะตัดปจจัยคุณภาพตลับลูกปนออกไป เพราะถือวาตลับลูกปนจะ

ไดมาตรฐานอยูแลว แตในกรณีน้ี เน่ืองจากเปนตลับลูกปน ZWZ ซึ่งผูวิเคราะหไมทราบคุณภาพมากอน จึงตองถือวา คุณภาพ
พิกัดของตลับลูกปนอาจเปนสาเหตุของพิกัดงานสวมท่ีผิดพลาดดวย 

- นอกเหนือจากเรื่องตลับลูกปนแลว ปญหาหลักของพิกัดงานสวมคือ เพลาและ/หรือเสื้อตกพิกัด ในกรณีเชนน้ีพิกัดงานสวมท่ี
แนะนําไดแก p6 = 240 (+50)(+79) สาํหรับเพลา และ H7 = 360(0)(+57) สําหรับเสื้อ 

- หมายความวา บริเวณคอเพลาที่ตลับลูกปนน่ังอยู จะตองมีขนาดอยูระหวาง 240.050 และไมเกิน 240.079 มิลลิเมตร 
- ความโตของเสื้อที่ตลับลูกปนน่ังอยู จะตองมีขนาดอยูระหวาง 360.000 และไมเกิน 360.057 มิลลิเมตร 
- ประเด็นการปอนจารบีซ้ํา บริษัทฯ ใครขอแนะนํามาอีกครั้งหน่ึงดังตอไปน้ี 
ในแงจํานวน  
              ใชสูตร G = 0.005 x D (ขนาดวงแหวนนอกตลับลูกปน)  x B (ความหนาตลับลูกปน) 
              23048 มีขนาดวงแหวนใน 240 วงแหวนนอก 360 และหนา 92 mm. 
               =  0.005 X 360 x 92  =   166 กรัม โดยประมาณ 
ในแงระยะเวลาการเติมจารบีซ้ํา สามารถตรวจสอบไดจากกราฟการอัดจารบีซ้ํา (ไมไดแนบกราฟมาดวย) แตปจจัยการคิดเปน
ดังตอไปน้ี 
- bearing factor ในกรณีน้ี = 2  / n = รอบการทํางานตลับลูกปน = 30 rpm 
- dm = คาเฉล่ียของความโตวงแหวนนอกและวงแหวนใน ในกรณีน้ีไดแก (240 + 360)/2 = 300 
- เพราะฉะน้ัน คารวมของปจจัย 3 ตัวดานบนจะ = 9000  กรณีน้ีเราถือเปน medium load 
- Bearing factor SRB = 2 
- Bearing factor*n*dm = 2 x 30 x 300 = 18.000 
     เพราะฉะน้ัน จํานวนและ ระยะเวลาการอัดจารบีซ้ําจะไดแก  160 กรัมทุก ๆ 12,000 ชั่วโมง หรือทุก ๆ 2 ป การคํานวนน้ีเผ่ือ 
safety factor ไวแลว เน่ืองจากรอบการทํางานของ bearing ที่แทจริงที่ไดรับแจงจากคุณสัมพันธไมสูงกวา 50 รอบตอนาที ใน
ภาคปฏิบัติ สามารถอัดใหมไดทุก 3 เดือน เพ่ือรักษาสภาพตลับลูกปน 
จารบีที่แนะนําใหใชในกรณีน้ีไดแก LGHP2 ของ SKF ซึ่งมีตัวอุมนํ้ามันจากสารโพลียูเรีย เนนที่อายุการใชงานนาน  
หากมีคําถามหรือความตองการเพ่ิมเติม กรุณาติดตอบริษัทฯ ไดตลอดเวลา 
          ขอแสดงความนับถือ 
       นายสาธิต ตุลยาภรณโชติ 
       ประสานงานฝายขาย 
       089-762-3636 
       sathit@hungsenghuat.com 
       www.hungsenghuat.com 


