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บทนํา 

 

 เครื่องสูบน้ํานี้เปนชนิด DOUBLE SUCTION VOLUTE PUMP  ซ่ึงสามารถสูบน้ําไดเปนจํานวนมาก 

และสามารถนําไปใชไดอยางกวางขวางในการสูบน้ําในระดับต่ํา ระดับกลาง และระดับสูง  

 อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเครื่องสูบน้ําทํางานไดอยางเต็มท่ี เราตองศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพ ขอควร

ระวังท่ัวไปเก่ียวกับการบํารุงรักษา เพ่ือใหบรรลุจุดประสงคนี้ ผูใชเครื่องตองศึกษาอยางรอบคอบ  

 วัตถุประสงคขององคความรูการบํารุงรักษา และการทํางาน สําหรับ เครื่องสูบน้ําชนิดหอยโขง  เพ่ือให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา และใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน นําความรูไปใชในการ

ปฏิบัติหนาท่ี และแกไขปญหาเบื้องตนไดอยางถูกตอ
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1. การเดินเคร่ือง 

ข้ันตอนในการเดินเครื่องสูบน้ําใหทํางานนั้นข้ึนอยูกับชนิดของเครื่องสูบน้ํา  และการติดตั้งใหเครื่อง  

สูบน้ําทํางาน 

ข้ันตอนตอไปนี้เปนขอแนะนําสําหรับเครื่องสูบน้ําท่ีเพลาอยูในแนวนอน เม่ือเริ่มเดินเครื่องใหปฏิบัติ  

ดังนี้ คือ 

1. ปดประตูจายน้ําทางดานทอจาย โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือเริ่มเดินเครื่องนั้นไมมีน้ําอยูในทอเลย  

ท้ังนี้เพ่ือปองกันมิใหอัตราการสูบสูงมากจนมอเตอรทํางานเกินกําลัง เนื่องจากในขณะท่ีทอแหงนั้นความฝดจะ

นอยมาก ถาไมปดประตูน้ําดานจายไวเสียกอนก็อาจจะทําใหอัตราการสูบสูงกวาท่ีจุดใหประสิทธิภาพสูงสุดมาก

ทําใหมอเตอรทํางานเกินกําลัง เกิดวอเตอรแฮมเมอรในระบบทอข้ึน และเกิดคาวิเตชั่นข้ึนได  

2. ทําการลอน้ําใหน้ําเขามาหลอเลี้ยงหองสูบจนเต็ม กอนเดินเครื่องตองแนใจวามีน้ําในหองสูบท้ังนี้  

เพราะวาเครื่องสูบน้ําสวนใหญตองการน้ํามาหลอลื่นและระบายความรอน ถาเดินเครื่องโดยไมมีน้ําหลอเลี้ยง

เปนเวลานาน แหวนกันสึกรองลื่น และกันน้ํารั่วจะสึกกรอน ไหม หรือชํารุดได 

3. ในกรณีท่ีกันน้ํารั่ว (PACKING) ออกแบบไวใหมีน้ําหรือของเหลวอ่ืนมาหลอเลี้ยงก็ใหเปดกอกใหน้ํา  

หรือวัสดุหลอลื่นเขามาหลอเลี้ยงไว 

4. เม่ือทุกอยางพรอมแลวก็กดปุมเดินเครื่องสูบน้ําได 

5. หลังจากมอเตอรหรือเครื่องยนตหมุนไดความเร็วรอบเต็มท่ี และความดันในหองสูบหรือหนา  

ประตูน้ําข้ึนถึงระดับท่ีกําหนดแลว ก็คอยๆ เปดประตูจายน้ําทีละนอยจนกระท่ังสุด หรือไดอัตราท่ีตองการ  

สําหรับเครื่องสูบน้ําบางแบบ จะใหมีการรั่วรอบๆ เพลาไดบางเล็กนอย เพ่ือใหแนใจวากันรั่วท่ีเพลานั้น  

มีน้ําหลอลื่นอยูเพียงพอในขณะท่ีเครื่องสูบน้ําทํางาน 

2. การหยุดเดินเคร่ือง 

ข้ันตอนในการหยุดเดินเครื่องสูบน้ําก็คลายกับการเริ่มเดินเครื่องแตยอนข้ันตอน กลาวคือ เม่ือตองการ  

จะหยุดสูบน้ําใหปฏิบัติดังนี้ คือ 

1. ปดประตูน้ําอยางชาๆ อยาปดอยางรวดเร็ว หรือหยุดเดินเครื่องโดยไมมีการปดประตูน้ําอยางชาๆ  

เสียกอน  ท้ังนี้เพราะวาอาจจะเกิดวอเตอรแฮมเมอรข้ึนได ในกรณีท่ีตนกําลังเปนเครื่องยนตก็อาจใชวิธีลด

ความเร็วลงทีละนอยจนไดความเร็วต่ําสุด แลวจึงคอยๆ ปดประตูน้ํา 

2. เม่ือปดประตูน้ําสนิทแลวจึงปดสวิทชหยุดเดินเครื่อง 

3. ปดกอกจายน้ําหรือของเหลวไปหลอเลี้ยงกันรั่ว 

ในกรณีท่ีเครื่องสูบน้ําหยุดเดินเครื่องเอง เนื่องจากเครื่องยนตหรือกระแสไฟฟาขัดของใหรีบปดสวิทช  

และปดประตูจายน้ําทันที เพ่ือปองกันมิใหน้ําไหลยอนกลับมาทําความเสียหายแกเครื่องสูบน้ํา ถามีเช็ควาลวอยู

ก็ไมจําเปนตองปดประตูจายน้ํา เพราะเช็ควาลวจะปดเม่ือความเร็วของในทอเปนศูนย ไมควรเปดสวิทชคางไว

เพราะเม่ือกระแสไฟฟามีข้ึนมาใหม เครื่องสูบน้ําอาจจะทํางานโดยไมมีน้ําหลอเลี้ยงอยูในหองสูบซ่ึงอาจเปน
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สาเหตุใหเครื่องสูบน้ําไหมได หรือถามีน้ําอยูก็อาจเปนสาเหตุใหมอเตอรทํางานเกินกําลัง เกิดคาวิเตชั่น และเกิด

วอเตอรแฮมเมอร (WATER HAMMER) ข้ึนได 

3. ขอควรระมัดระวังในการใชเคร่ืองสูบน้ํา 

นอกเหนือจากการเดินเครื่องสูบน้ํา การหยุดตามปกติ และการหยุดเนื่องจากกระแสไฟฟาขัดของ ซ่ึง  

จะตองปฏิบัติตามข้ันตอนและใหความสนใจเปนพิเศษแลว ยังมีขอท่ีควรตองระมัดระวังในขณะท่ีใชงานดวย

ดังนี้ คือ 

1. การปรับอัตราการไหล  โดยปกติแลวจะออกแบบใหปมทํางานท่ีจุดซ่ึงจะใหประสิทธิภาพสูงสุดแต 

ในบางครั้งก็มีการเผื่อไวมากเกินไปท้ังดานอัตราการไหลและเฮด จึงมีผลใหเลือกเครื่องสูบน้ําท่ีมีขนาดโตกวาท่ี

ตองการมากจนจําเปนตองมีการปรับชองเปดประตูน้ําใหเล็กลงจนกระท่ังไดอัตราการไหลท่ีตองการ  การกระทํา

ดังกลาวนี้จะทําใหมีการเสียเฮดขณะท่ีน้ําไหลผานประตูน้ํามาก และกราฟเฮดของระบบ (SYSTEM HEAD 

CURVE) ชันข้ึนและไปตัดกับกราฟ H – Q ของเครื่องสูบน้ําท่ีจุดซ่ึงมีอัตราการสูบใหม ในบางครั้งจุดท่ีเครื่องสูบ

น้ําทํางานใหมน้ําตองการแรงมามากกวาแรงมาของมอเตอรหรือเครื่องยนตท่ีใช ซ่ึงจะตองมีผลใหตนกําลังรอน

จัดเนื่องจากการทํางานเกินกําลังและอาจเสียหายได  ดังนั้น  ถาจําเปนตองมีการปรับอัตราการไหลใหลดลง

เปนระยะเวลานานๆ ติดตอกัน ควรจะไดตรวจสอบกับกราฟแสดงลักษณะการทํางานของเครื่องสูบน้ํา 

(PUMP CHARACTERISTIC CURVE) หรือคํานวณดูเสียกอนวาจะไมเกิดการทํางานเกินกําลัง อยางไรก็

ตาม การปรับอัตราการไหลจะตองไมเกิน 50 % ของอัตราการไหลท่ีจุดซ่ึงใหประสิทธิภาพสูงสุด ถาตองการลด

อัตราการไหลใหมากกวานี้เปนระยะเวลานานควรเปลี่ยนไปใชปมขนาดเล็กจะประหยัดและปลอดภัยกวามาก  

2. การเดินเครื่องในขณะท่ีประตูจายน้ําปดสนิม  การเดินเครื่องในขณะท่ีประตูน้ําดานจายปดสนิท 

นั้น จะเปนผลใหพลังงานบางสวนจากตนกําลังแปรสภาพไปเปนพลังงานความรอนแลวถายเทใหกับน้ําและ

เรือน  เม่ืออุณหภูมิสูงมากข้ึนขอบนอกบางสวนของฝาประกบใบพัดกับเรือนเครื่องสูบน้ําอาจขยายตัวมาชิด

และเสียดสีกันทําใหอุณหภูมิสูงข้ึนอีก และอาจทําความเสียหายอยางรายแรงใหแกเครื่องสูบน้ําได  โดยท่ัวๆ ไป 

ถามีความจําเปนตองปดประตูน้ําขณะเดินเครื่องไมควรจะปดไวนานกวา 10 นาที และในขณะท่ีปดประตูน้ําอยู

นั้นจะตองคอยสังเกตอุณหภูมิของเครื่องสูบน้ําตลอดเวลาดวย สําหรับกรณีท่ีเปนเครื่องสูบน้ําแบบ AXIAL 

FLOW ยิ่งไมควรจะปดประตูจายน้ําเลย เพราะจะเปนสาเหตุใหเกิดคาวิเตชั่นได 

3. อาการผิดปกติขณะเดินเครื่อง  ในขณะท่ีใชงานควรจะไดสังเกตดวยวาเครื่องสูบน้ําแสดงอาการ 

ผิดปกติหรือไม ขณะท่ีเครื่องสูบน้ําทํางานระดับความดันของน้ําในทอและกระแสไฟฟาท่ีใชควรจะมีคา

สมํ่าเสมอ  ดังนั้น ถาเครื่องสูบน้ําแสดงอาการผิดปกติเปนตนวา ความดันของน้ําในทอหรือกระแสไฟฟา

แปรปรวน เกิดอาการสั่น หรือมีเสียงดัง ก็ควรจะหยุดเครื่องแลวหาสาเหตุ เพ่ือปองกันมิใหเกิดการเสียหาย

อยางรายแรง    
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4. การตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ํา 

เพ่ือใหเครื่องสูบน้ํามีอายุการใชงานยาวนาน และไมตองหยุดทํางานเพ่ือซอมแซมบอยครั้ง เครื่องสูบ  

น้ําขนาดใหญทุกเครื่องควรมีสมุดประวัติการใชงานและบํารุงรักษาตลอดจนมีตารางเวลาสําหรับตรวจสอบและ

บํารุงรักษาท่ีแนนอน การตรวจสอบและบํารุงรักษาอาจแบงออกเปนการตรวจสอบประจําวัน การตรวจสอบทุก 

6 เดือน และการตรวจสอบประจําป รายการตรวจสอบดังกลาวนี้ควรจะขอจากผูผลิตเครื่องสูบน้ํา เพราะวา

วิธีการอาจจะแตกตางกันไปบางสําหรับเครื่องสูบน้ําแตละแบบ 

สําหรับ เครื่องสูบน้ําชนิดเพลานอนในแนวราบ การตรวจสอบและบํารุงรักษาตามกําหนดเวลาตางๆ  

มีดังนี้ คือ 

1. การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําวัน มีดังนี้  

1. อุณหภูมิของรองลื่น (BEARING) 

2. ความดันทางทอดูดและทอจาย 

3. การรั่วจากกันรั่ว (PACKING) 

4. การหลอลื่นกันรั่วโดยดูจากการไหลของเหลวท่ีมาหลอลื่น 

5. โหลด (LOAD) ของมอเตอรไฟฟา 

6. ระดับน้ํามันหลอลื่นท่ีมาเลี้ยงรองลื่น 

2. การตรวจสอบและบํารุงรักษาทุก 6 เดือน  

1. การไดศูนยระหวางเครื่องสูบน้ําและตนกําลัง 

2. การเติมน้ํามันหรือไขใหกับรองลื่น 

3. การตรวจสอบและบํารุงรักษาประจําป มีดังนี้ 

1. การรั่วตามเพลาและการซอมบํารุงกันรั่ว 

2. การสึกของปลอกเพลา 

3. ชองวางระหวางใบพัดกับแหวนกันสึก 

4. ทดสอบและปรับแกเกจจวัดตางๆ ท่ีใชวัดน้ําและกระแสไฟฟา 

5. เปลี่ยนน้ํามันหลอลื่นและไขท่ีรองลื่น 

เนื่องจากรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและการซอมบํารุงแตกตางกันไปตามชนิดของเครื่องสูบน้ํา  

และผูผลิต  ดังนั้น ขอใหศึกษาจากคูมือผูใชสําหรับเครื่องสูบน้ํานั้นๆ โดยเฉพาะ 

รายการการตรวจสอบเม่ือเครื่องสูบน้ํามีปญหา 

ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการใชเครื่องสูบน้ํา อาจแบงออกเปน 10 หัวขอใหญๆ ดวยกัน แตสวนใหญแลว 

มักจะมีสาเหตุมาจากทางดานทอดูด ท้ังนี้ยกเวนความขัดของทางเครื่องกลของเครื่องสูบน้ํา ลักษณะของปญหา  

หรือความขัดของในการทํางาน และสิ่งท่ีอาจเปนสาเหตุดูไดจากตารางท่ี 4.1 
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อาการ ส่ิงท่ีอาจเปนสาเหตุท่ีเครื่องสูบน้ําไมทํางาน 

1. เครื่องสูบน้ําไมจายน้ํา 1, 2, 3, 4, 6, 11, 14, 16, 17, 22, 23 

2. เครื่องสูบน้ําจายน้ําออกมานอย 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 20, 22, 

23, 29, 30, 31 

3. เครื่องสูบน้ําใหแรงดันนอย 5, 14, 16, 17, 20, 22, 29, 30, 31 

4. เริ่มตนจายน้ําแลวขาดหายไป 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 

5. เครื่องสูบน้ําตองการกําลังงานมากผิดปกติ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 

33, 34, 37 

6. ตลับอัดกันรั่ว (Stuffing Box) รั่วมากผิดปกติ 13, 24, 26, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 

7. อายุการใชงานของกันรั่ว (Packing) สั้นผิดปกติ 12, 13, 24, 26, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40 

8. เครื่องสูบน้ําสั่นและมีเสียงดัง 2, 3, 4, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

30, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 46, 47 

9. อายุการใชงานของรองลื่น (Bearing) สั้นผิดปกติ 24, 26, 27, 28, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47 

10. เครื่องสูบน้ํารอนจัดเวลาทํางานหรือหมุนฝด 1, 4, 21, 22, 24, 27, 28, 35, 41 

 

ตารางท่ี 4.1 คําอธิบายของสาเหตุท่ีทําใหเครื่องสูบน้ําไมทํางาน 

สาเหตุท่ีเครื่องสูบน้ําไมทํางาน 

1. ไมไดเติมน้ํากอนเดินเครื่อง หรือไมมีน้ําอยูในหองสูบ 

2. ในหองสูบหรือทอดูดมีน้ําไมเต็ม 

3. ระยะดูดยก (Suction lift) สูงเกินไป 

4. NPSHa  นอยกวา  NPSHr 

5. มีฟองอากาศหรือกาซในของเหลวมากเกินไป 

6. มีโพรงอากาศ (Air Pocket)  ในทอดูด 

7. ทอดูดรั่ว อากาศเขาไปในทอได 

8. อากาศรั่วเขาในหองสูบผานตลับอัดกันรั่ว (Stuffing box)  

9. ฟุตวาลวเล็กเกินไป 

10. ฟุตวาลวตัน 

11. ปลายทอดูดอยูต่ําจากผิวของของเหลวไมมากพอ 

12. ทอน้ํากันรั่วอุดตัน น้ําไมสามารถไหลเขาไปทําหนาท่ีได ทําใหอากาศรั่วเขาไปในหองสูบ  
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ตารางท่ี 4.1 คําอธิบายของสาเหตุท่ีทําใหเครื่องสูบน้ําไมทํางาน 

สาเหตุท่ีเครื่องสูบน้ําไมทํางาน 

13. ติดตั้ง Seal cage  ในตําแหนงท่ีไมถูกตองในตลับอัดกันรั่ว (Stuffing box)  ทําใหน้ํารั่วไมสามารถไหล

เขาไปทําหนาท่ีได 

14. ความเร็วต่ําเกินไป 

15. ความเร็วสูงเกินไป 

16. ใบพัดหมุนผิดทาง 

17. เฮดรวมของระบบสูงกวาเฮดของเครื่องสูบน้ําท่ีออกแบบไว  

18. เฮดรวมของระบบต่ํากวาเฮดของเครื่องสูบน้ําท่ีออกแบบไว  

19. ความถวงจําเพาะของของเหลวตางจากท่ีไดออกแบบไว  

20. ความหนืด (Viscosity)  ของของเหลวตางจากท่ีไดออกแบบไว 

21. ใหเครื่องสูบน้ําทํางานท่ีอัตราการสูบต่ํามาก 

22. ใหเครื่องสูบน้ําท่ีไมเหมาะสมทํางานรวมแบบขนาน 

23. มีสิ่งแปลกปลอมเขาไปติดอยูในใบพัด 

24. เพลาของเครื่องสูบน้ําและตนกําลังไมไดศูนยซ่ึงกันและกัน  

25. แทนเครื่องสูบน้ําและตนกําลังไมม่ันคงแข็งแรง 

26. เพลาคด 

27. ชิ้นสวนท่ีหมุนบดกับสวนท่ีอยูกับท่ี 

28. รองลื่น (Bearing) สึก 

29. แหวนกันสึก (Wearing ring) สึกมาก 

30. ใบพัดชํารุด 

31. กันรั่ว  (Gasket)  ของหองสูบชํารุด ทําใหมีการรั่วภายใน 

32. เพลาหรือปลอกเพลา (Shaft sleeve) ชํารุดท่ีกันรั่ว (Packing) 

33. ติดตั้งกันรั่ว  (Packing)  ไมถูกตอง 

34. ประเภทของกันรั่วไมเหมาะสมกับสภาพการทํางาน 

35. เพลาหมุนไมไดศูนยเนื่องจากรองลื่นชํารุด หรือเพลาของเครื่องสูบน้ําตนกําลังไมไดศูนย  

36. ใบพัดหรือชิ้นสวนท่ีหมุนไมไดสมดุล ทําใหเกิดการสั่น 

37. ตอมหลอลื่น (Gland) แนนเกินไป เปนผลใหไมมีสิ่งหลอลื่นไหลไปสูกันรั่ว  (Packing) 

38. ไมมีน้ําไหลไประบายความรอนท่ีตลับอัดกันรั่ว (Stuffing box)  ประเภทระบายความรอนดวยน้ํา 
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ตารางท่ี 4.1 คําอธิบายของสาเหตุท่ีทําใหเครื่องสูบน้ําไมทํางาน 

สาเหตุท่ีเครื่องสูบน้ําไมทํางาน 

39. ชองวาง (Clearance)  ระหวางเพลากับเรือนเครื่องสูบน้ํา (Casing) ท่ีดานวางของตลับอัดกันรั่วมาก

เกินไป ทําใหกันรั่วถูกดันเขาไปในหองสูบ 

40. มีสิ่งสกปรกหรือกรวดทรายในน้ํายากันรั่ว  (Sealing Liquid)  ทําใหเกิดรอยขีดขวนบนเพลาหรือ

ปลอกเพลา 

41. มีแรงกดดันมากเกินไปโดยมีสาเหตุมาจากการชํารุดของชิ้นสวนภายใน หรือการชํารุดของอุปกรณ

ควบคุมความสมดุลของแรงดันของของเหลว 

42. มีไขหรือน้ํามันหลอลื่นในชองท่ีติดตั้งรองลื่นหรือตลับลูกปนมากเกินไป หรือมีการระบายความรอนไมดี

จึงทําใหมีอุณหภูมิสูง 

43. ขาดวัสดุหลอลื่น 

44. ติดตั้งรองลื่นไมถูกตอง เชน ลูกปนแตกหรือชํารุดขณะติดตั้ง ใชขนาดท่ีไมเหมาะสม  

45. มีสิ่งสกปรกเขาไปอยูในตลับลูกปนหรือรองลื่น 

46. สนิมข้ึนในตลับลูกปนหรือรองลื่น เนื่องจากน้ํารั่วเขาได 

47. อุณหภูมิของน้ําท่ีสูบเย็นมากทําใหไอน้ํากลั่นตัวเปนหยดน้ําในชองตลับลูกปน 

 

5. ขอควรระวังในการใชเคร่ืองสูบน้ํา 

1. การปรับปริมาณการสงน้ํา 

การปรับปริมาณการสงน้ําตองทําโดยวาลวดานการสงน้ํา ถึงแมวาเราจะใชงานเครื่องสูบน้ําใน 

ระดับท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดแตถามีชองวางมากเกินไปท่ีหัวเครื่องสูบน้ํา ทอน้ําจะมีความฝด ถาไมเชนนั้น

มอเตอรจะทํางานมากเกินไป หรือเกิดโพรงอากาศภายในเครื่องสูบน้ํา เราตองระมัดระวังในสวนนี้  

การปดวาลวดานสูบน้ําเปนการควบคุมสภาพการสูบน้ํา และมีผลเก่ียวกับการเกิดโพรงอากาศ 

ภายในเครื่องสูบน้ํา จากสาเหตุนี้ หาวปรับอัตราการไหลของน้ําโดยใชวาลวดานสูบไมวากรณีใดๆ 

2. State of delivery and moter load 

ระหวางการใชงานสภาพการกดดันในการสงน้ําและน้ําหนักท่ีมอเตอรรับไดโดยท่ัวไปเปน  

คาคงท่ี เพราะฉะนั้นถาเข็มชี้ของเครื่องมือแกวงมาก เครื่องสูบน้ําหรือมอเตอรมีเสียงผิดปกติ ตองหยุดใชงาน

ทันทีเพ่ือตรวจสอบทุกสวนเพ่ือหาสาเหตุ เม่ือตองตรวจสอบเครื่องมือวัดตางๆ (vacuum gauge, compound 

gauge, pressure gauge)  ใหเปดกอกเม่ือจําเปนเทานั้น ถาเปดตรวจสอบเครื่องมือวัดตางๆ ระหวางใชงานอยู 

อายุการทํางานของเครื่องจะสั้นลงเพราะผลกระทบจากการเปดเครื่องและปดเครื่องอยางฉับพลัน  
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3. Operation around the point of cut-off 

การใชงานเครื่องตอไปนานๆ เม่ือเปดวาลวดานสงน้ําอาจทําใหอุณหภูมิของน้ําในเครื่องสูบน้ํา  

สูงข้ึนและชองวางระหวาง impeller ring และ casing ring เล็กลงเพราะการขยายตัว เนื่องจากความรอนจึงมี

ผลใหเกิดความเสียหายอยางรายแรง ควรหลีกเลี่ยงการใชเครื่อง 

4. Suspension of operation 

ในบริเวณท่ีอากาศหนาว การหยุดพักเครื่องชั่วคราวอาจใหตัวเครื่องสูบน้ําแตก เพราะการ  

แข็งตัวของน้ํา เพ่ือแกไขปญหานี้ ตองเปด air vent cock และ drain cock ใหน้ําไหลอยางสะดวกจากภายใน

เครื่องสูบน้ํา และ sluice valve pipe ในกรณีท่ีเครื่องสูบน้ําไมไดใชเปนเวลานาน ตองมีการปองกันสนิมท่ีขอ

ตอเพลา และควรระบายน้ําในเครื่องสูบน้ําและทอน้ําออกใหหมด ปองกันมอเตอรจากฝุนและความชื้นระหวาง

การหยุดพักเครื่องชั่วคราวดวย 

6. Machine Alignment 

ตรวจสอบการวางแนวท่ีขอตอโดยวางมุมตรงไปยัง coupling flange (ดูภาพท่ี 5) ในกรณีท่ีขอตอ 

แบบตรงของมอเตอรและแรงขับเบี่ยงเบนไปจาศูนยกลาง ควรปรับศูนยกลางของเพลาโดยทําใหนอตของ

มอเตอรหลวมและโดยหันมอเตอรใหขนานกับพ้ืนดินหรือโดยวางหรือสอดแผนโลหะบางๆ ระหวางขามอเตอร

และฐานนั้น 

 
 

หมายเหตุ ระยะ ไมเกิน 0.05 มม. ระยะตางระหวางชองวางของ coupling ไมเกิน 0.1 มม. 

7. Packing 

1. Gland packing 

ถา Gland packing  หลุดออกจาก gland part gland จะฝดตอเพลา เปนผลมาจากการทํา 

ใหเกิดความรอนควรปองกัน packing หลุดออกจาก gland part และให gland  อยูลึกเขาไปใน  gland box 

ประมาณ 1-3 มิลลิเมตร ใส packing เบาๆ ทีละชิ้น โดยใหรอยตอหางกันแตละแผน 60 – 90 กด gland 

เล็กนอยและหมุน gland  ใหแนนทีละนอยตามสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนของรอยรั่ว อยางไรก็ตามถารอยรั่วเพ่ิมมากข้ึน

ใหเปลี่ยน gland  อันใหม 
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2. Mechanical seal 

ถามีรอยรั่วจาก Mechanical seal  ถอดชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําเพ่ือตรวจสอบหาสาเหตุของ 

รอยรั่วและแกไขใหถูกตอง รอยรั่วมักจะมาจากสนิมท่ีเกิดจากน้ําหรือการลอกท่ีเกิดจากสารตางๆ  เชน โคลน 

ดิน ท่ีผสมในน้ําเปลี่ยน sliding surface ของสวนท่ีเสียหายหรือใสชิ้นสวนใหมแทน แลวแตระดับความเสียหาย

ระมัดระวังในการถอดชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําเพราะตองการความชํานาญทางเทคนิคสูง  

8. ยางที่ใชสําหรับ coupling bolt 

ควรเปลี่ยนยางท่ีใชสําหรับ coupling bolt  ทุกป  เพ่ือใหการใชเครื่องเปนไปดวยดี ถาใชเครื่อง 

ขณะยางสึกจะทําใหเกิดการสั่นสะเทือน เนื่องจากการสงกําลังทางขอตอไมถูกตอง  

9. ลูกปน (Bearing) 

1. ความรอนของลูกปน 

ในการพิจารณาวาอุณหภูมิเทาใดลูกปนมีความรอนมากเกินไปนั้น ตองคํานึงถึงน้ํามันท่ีใช  

ลักษณะของลูกปนและวัตถุท่ีใชทําลูกปน อยางไรก็ตามในกรณีของลูกปนท่ีใชไปในเครื่องสูบน้ํา อุณหภูมิท่ีใชได

อยางปลอดภัยเปนอุณหภูมิท่ีใกลเคียงกับเครื่องสูบน้ํา 

ตามมาตรฐานของ API และ JIS กําหนดวาอุณหภูมิท่ีวัดไดในน้ํามันหลอลื่น หรือขางนอกของ 

ลูกปนไมควรมากกวาอุณหภูมิรอบๆ 40 องศา 

ขอบกพรองดังตอไปนี้เราพิจารณาไดวามีสาเหตุมาจากลูกปนท่ีมีความรอนมากเกินไป 

1. ศูนยกลางไมถูกตอง 

ในการเดินเครื่องท่ีมีศูนยกลางเพลาไมสอดคลองกันจะทําใหรับน้ําหนักมากกวาคาท่ีกําหนด  

ซ่ึงมีผลใหความรอนเพ่ิมข้ึน เพ่ือปองกันไมใหเกิดข้ึน ตองใชเครื่องสูบน้ําท่ีมีศูนยกลางของเพลาท่ีถูกตองตาม

รายละเอียดใน 3 

2. ใสจาระบีมากหรือนอยเกินไป 

ถาเติมจาระบีใน bearing case  มากเกินไปอาจเปนสาเหตุใหเกิดความรอน แตถาใสจาระบี 

นอยเกินไป ก็เปนสามเหตุใหเกิดความรอนเชนเดียวกัน หลายกรณีของการเกิดความรอนเกิดจากใสจาระบีมาก

เกินไป ดังนั้นควรเติมจาระบีทุก 6 เดือน เติมจาระบีหลังจากถอนปลั๊กระบายจาระบี  

3. คุณสมบัติท่ีไมเหมาะสมของจาระบี 

ตองคํานึงถึงความเหนียวท่ีเพียงพอ การใชจาระบีท่ีเหนียวไมเพียงพออาจทําใหเกิดความรอน  

(ดูตารางท่ี 1) 

4. ปริมาณน้ํามันไมเหมาะสม 

น้ํามันหลอลื่นไมเพียงพอใน bearing case  จะเปนสาเหตุใหมีน้ํามันไมเพียงพอท่ี sliding  

face  ซ่ึงเปนสาเหตุให oil film แตเม่ือเกิดความรอน  ดังนั้น จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีตองใสน้ํามันตามท่ีแสดงไวใน

เครื่องวัดระดับน้ํามัน 
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5. คุณภาพของน้ํามันไมเหมาะสม 

ถาน้ํามันเหนียวไมเหมาะสมกับความเร็วรอบของเพลา oil film จะแตกซ่ึงทําใหเกิดความ 

รอน เพ่ิมความเสียหายเพราะความรอน ดังนั้น  ตองใชน้ํามันหลอลื่นท่ีเหมาะสมกับสภาพการใชงาน  

6. ขอบกพรองของลูกปน 

Ball–and–roller bearing ซ่ึงใชเพ่ือทําใหเพลาและ bearing case อาจทําใหเกิดความรอน 

7. สาเหตุอ่ืนๆ 

ความรอนอาจเกิดไดจากแรงดันท่ีผิดปกติ สิ่งแปลกประหลาดท่ีเขามาในลูกปนและการเกิด  

สนิมท่ีลูกปน เพ่ือไมใหเกิดความรอนท่ีมาจากสาเหตุตางๆ เราตองตรวจสอบตามรายละเอียดท่ีถูกตอง  

2. จาระบีสําหรับหลอล่ืน 

ในกรณีท่ีทาจาระบีบน pump bearing ตองใชจาระบีใหเหมาะสมกับการใชงาน หามใสจาระบีใน 

จํานวนท่ีแตกตางจากท่ีเคยเติมเพราะอาจเปนสาเหตุใหประสิทธิภาพของการหลอลื่นลดลง  

Table 1 Recommended Brand of Lubricating Grease 

Maker Brand of Lub.Grease Packed Q’ty of 

Grease 

Add Q’ty of 

Grease 

Remark 

Sheol Alvania Grease No. 2 Coup.Side (g) Coup.Side (g) Ball – and – Roller 

Mobil Mobilux Grease No. 2 End Side (g) End Side (g) Bearing Grease No.2 Li 

3. น้ํามันหลอล่ืน 

เปนสิ่งสําคัญมากท่ีตองใชน้ํามันหลอลื่นตามสภาพการใชงาน หามใสน้ํามันหลอลื่นในจํานวนท่ี 

แตกตางจากท่ีเคยเติม เพราะจะทําใหประสิทธิภาพของน้ํามันหลอลื่นลดลง 

Table 2 Recommended Brand of Lubricating Oil and Quantity of Oil 

Maker Brand of Lub.Oil Q’ty of Lub.Oil Remarks 

Shell Tellous Oil 33 Coup.Side (Litre) Turbine Oil No. 2 

Mobil DTE Oil Heavy Medium End Side (Litre) (# 140) 

 

10. เสียงและการสั่นของเคร่ืองสูบน้ํา 

1. สาเหตุของเสียงและการส่ัน 

ในการหาสาเหตุของเสียงและการสั่น เราตองพิจารณาเหตุผลทาง hydraulic หรือ mechanic  

และสาเหตุตางๆ ดังนี้ 

1. การสั่นเกิดจาก hydraulic pulsation 

2. เสียงและการสั่นเกิดจากโพรงอากาศในเครื่องสูบน้ํา 

3. เสียงและการสั่นเกิดจาก spiral vortex 
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4. การหมุนของเพลาท่ีผิดปกติจากความฝด 

5. การสั่นเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ 

- การสั่นเกิดจากการตั้งศูนยกลางเพลาผิดปกติ 

- การสั่นเกิดจากความฝดในเพลา 

6. การประกอบสวนตางๆ ของเครื่องสูบน้ํา 
 

11.  ขีดจํากัดของ  sliding part 

การใชเครื่องสูบน้ําเปนระยะเวลานานเปนสาเหตุใหเกิดความสึกหรอของ sliding part  ถาความสึก 

หรอเพ่ิมมากข้ึน ประสิทธิภาพลดลงทําใหเกิดการสั่น 

ถึงแมวาไมสามารถพิจารณาขีดจํากัดของความสึกหรอเพราะตองศึกษาหลายอยางแตตารางท่ี 3  

ขางลางสามารถใหเปนมาตรฐานได 

 ขีดจํากัดความสึกหรอ หรือการใชงานของ sliding part  ของเครื่องสูบน้ํา 

 
                   ภาพแสดง Impeller , Impeller ring และ Casing ring 

1. Impeller , Impeller ring และ  Casing ring  เม่ือคา C มีคาเปน 3 เทา ของคาเดิมซ่ึงโดยปกติ 

จะมีคาท่ีตองเปลี่ยน คือ 1 – 2 มม. ข้ึนไป แลวแตขนาดของเสนผาศูนยกลางของใบพัด 

 
                  ภาพแสดง  Mechanical seal และ Shaft sleeve 

2. เม่ือ Shaft sleeve  หรือหนาสัมผัสมีการสึกหรอหรือการขูดขีดมากกวา 1/500 ของ 

เสนผาศูนยกลางเพลาและมีการรั่วซึมจะตองทําการเปลี่ยน 
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                        ภาพแสดง  Shaft และ Gland packing 

3. เม่ือมีการสึกหรอท่ีผิวของ Shaft  เกินมากกวา 3% ของเสนผานศูนยกลาง Shaft sleeve   

จะตองเปลี่ยน Shaft sleeve 

4. ลูกปน (Bearing) หากมีเสียงดังการสั่นสะเทือนหรือความรอนผิดปกติใหตรวจสอบชั่วโมงการ 

ทํางาน ซ่ึงโดยปกติแลวลูกปนจะมีชั่วโมงการทํางานประมาณ 25,000 – 30,000 ชั่วโมง  หากครบอายุใหทํา

การเปลี่ยนใหมแลวจึงตรวจสอบอีกครั้ง 

12. การถอดช้ินสวนและประกอบช้ินสวน สวนใหมของเคร่ืองสูบน้ํา 

ขอควรระวังเม่ือถอดช้ินสวนและประกอบช้ินสวนของเครื่องสูบน้ํา 

เม่ือถอดชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําตองนําขอควรระวังตอไปนี้มาใช  

1. รูจักสวนประกอบของเครื่องสูบน้ํา  

2. ถา packing และอ่ืนๆ ควรจะเปลี่ยนใหม ตองเตรียมลวงหนาไวในดานวัตถุและขนาดตองเปน

แบบเดียวกัน 

3. เนื่องจากหลายสวนมีความสมดุลท้ังซายและขวา ควรหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในสวนนี้ 

4. สวนสําคัญ เชน sliding part ควรไดรับการตรวจสอบอยางระมัดระวังทีละสวน และควรบันทึกไว

ดวย 

5. ทําความสะอาดท่ีน้ําไหลผาน 

6. เปนประโยชนสําหรับการประกอบชิ้นสวนใหม ถาชิ้นสวนท่ีถอดถูกใสตามลําดับท่ีถอดไวบันทึก

ลําดับการถอดชิ้นสวนตางๆ 

การถอดช้ินสวน 

การถอดช้ินสวนและประกอบเขาภายหลังตองทําโดยไมถอดทอสูบน้ําและทอสงน้ําออก  

1. ถอด Coupling Cover, Coupling spaeer และ Coupling Flange จากเพลาปม 

2. ระบายน้ําใน Casing  และระบายน้ํามันใน Bearings 

3. ถอดทอเล็กๆ ออก สวนท่ีเชื่อมตอกัน Air Vent device ใหถอดออกดวย 

4. ถอดนอตออกจาก Seal Cover และใส Seal Cover ดานลูกปน 

5. ถอดนอตออกจาก Fitting Face ของ Two Split Casjng  และถอด Upper Casing 
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6. ถอดนอตออกจาก Bearing Case  และถอด Rotaly Body ออกจาก Lower Casing 

7. ถอด Bearing Case , Ball Bearing , bearing Cover , Deflector , Seal Cover , Shaft 

Sleeve และใบพัดออกจากเพลา 
 

13. การประกอบช้ินสวนใหม 

การประกอบชิ้นสวนใหมทําในทางกลับกันกับการถอดชิ้นสวนโดยดูจาก Drawing  Packing  และสวน 

อ่ืนๆ ควรสอดเขาไปท่ีเดิม 

1. ประกอบ Impeller Ring  กับใบพัด 

2. ประกอบใบพัดและ Shaft Sleeve กับเพลาและตอเชื่อมกับ Sleeve Nut  แลวประกอบ Neck 

Bush  กับ Shaft Sleeve 

3. ประกอบ Casing Ring  กับใบพัด 

4. ประกอบ Mechanical seal  โดยประกอบ Seal Cover , Deflector , Bearing Cover , Ball 

Bearing กับเพลาแลวยึดใหแนนดวย Lock Washer  และ Lock Nut หลังจากยึดใหแนนแลว

หมุน Lock Washer  ในชอง Lock Nuts เพ่ือใหยึดแนนเวลาหมุน 

5. ประกอบ Bearing  กับลูกปนและเชื่อตอกับ Bearing Cover 

6. เชื่อมขอตอ 

7. ประกอบชิ้นสวนท่ีประกอบเรียบรอยแลวกับ Lower Casing  ในเฟสนี้สอด The Projucte Part 

of Casing Ring เขาไปในชองของ Casing  ติดตั้ง Neck Bush ในตําแหนงท่ีกําหนด 

8. ติดตั้ง The Rotaly parts of mechanical seal 

9. ติดตั้ง The Seat Packing บน The Fitting Face of the lower casing  และติดตั้ง the fitting 

face of the lower casing และติดตั้ง the Upper Casing  ใช Dowel Pin ยึด Upper และ 

Lower Casing  นั้นใชนอตสลักเกลียวใหแนน 

10. เชื่อม Seal Cover กับ Casing  และติดตั้ง Deflector  ในตําแหนงท่ีกําหนด 

11. หมุนเพลาดวยมือ เพ่ือใหแนใจวาไมมีสิ่งกีดขวางการหมุน ถามีสิ่งกีดขวางการหมุนหรือถาการ

หมุนไมคลอง เปนผลมาจากหมุนใหแนนท่ีไมสมํ่าเสมอ ตรวจสอบและแกไข  

12. ตั้งศูนยกลางสําหรับเครื่องสูบน้ําและ Motor Shaft ตามท่ีระบุในสวนท่ี 4.2 เก่ียวกับตั้งศูนยกลาง

ของเพลา หลังจากตั้งศูนยกลางเสร็จแลว ใชนอตยึดขอตอ 

13. เชื่อมทอน้ําเล็กท่ีเขามาหอเย็น Gland Packing 
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