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                หลังจากท่ีได้มีการติดตั้งปั๊มเข้ากับต้นก าลังและระบบท่อดูดและท่อส่งแล้ว  ก่อนที่จะเดินเครื่องให้ปั๊มท างานเป็น
ครั้งแรกจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบให้เรียบร้อยเสียก่อน  มีอยู่บ่อยครั้งที่พบว่าปั๊มช ารุดหรือเสียหายในทันทีที่ทดลองให้ท างาน
โดยมีสาเหตุมาจากความบกพร่องในการติดตั้ง  ดังนั้นก่อนที่จะมีการเริ่มเครื่องควรจะได้ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้
เสียก่อน  คือ 

                1.การหมุนของเพลา  ตรวจสอบโดยการใช้มือหมุนเพลาดูว่าสามารถหมุนได้ง่ายพอสมควรหรือไม่ถ้าฝืดมากหรือ
ฝืดเป็นบางจุดก็แสดงให้เห็นว่าปั๊มและต้นก าลังยังไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกัน  หรือมีการขันอัดกันรั่ว(Packing)แน่น
เกินไป  จ าเป็นต้องแก้ไขให้ถูกต้อง 

                2.ทิศทางการหมุน  ในกรณีที่ต้นก าลังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอาจมีการหมุนผิดทางได้เนื่องจากการต่อขั้วไฟฟ้าไม่
ถูกต้อง  ตรวจสอบโดยเปิดและปิดสวิทช์ทันทีก็จะสังเกตทิศทางการหมุนได้ 

             3.การหล่อลื่นของรองลื่น  ในกรณีที่วัสดุหล่อลื่นของรองลื่นเป็นน้ ามันก็จ าเป็นต้องเติมน้ ามันที่มีคุณภาพตามท่ี
บริษัทผู้ผลิตก าหนดให้เต็มตามระดับที่ก าหนดไว้    และรักษาให้อยู่ในระดับดังกล่าวเสมอ 

            4.การท้างานของอุปกรณ์ล่อน ้า  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ล่อน้ าท างานตามที่ออกแบบไว้หรือไม่  เป็นต้นว่า  ถ้าล่อน้ า
โดยใช้ปั๊มสุญญากาศ  เมื่อเดินเครื่องปั๊มสุญญากาศแล้วน้ าจะเข้ามาเต็มห้องสูบหรือไม่  ถ้ามีการรั่วจนน้ าไม่สามารถเข้ามาบรรจุ
ห้องสูบได้ก็จะต้องแก้ไข  ถ้าเป็นการเติมน้ าเข้าไปในห้องสูบโดยใช้แหล่งน้ าอื่นหรือปั๊มขนาดเล็ก  ก็จะต้องตรวจสอบว่าสามารถ
ไล่อากาศออกจากห้องสูบได้มากพอท่ีจะเดินเครื่องสูบน้ าหรือไม่ 

                การตรวจสอบอย่างอ่ืนซึ่งควรจะท าในขณะติดตั้งท่อก็คือ  ความสะอาดของท่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อดูด  ทั้งนี้
เพราะว่าขณะติดตั้งนั้นอาจมีเศษวัสดุหรือบางครั้งอาจเป็นเครื่องมือลืมทิ้งอยู่ภายในท่อ  สิ่งแปลกปลอมเหล่านี้จะมีผลให้ใบพัด
ช ารุดหรือเสียหายอย่างร้ายแรงได้ง่ายมาก 

การเดินเครื่อง 

      ขั้นตอนในการเดินเครื่องให้ปั๊มท างานนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของของปั๊มและการติดตั้งให้ปั๊มนั้นท างาน ขั นตอนต่อไปนี เป็น
ข้อแนะน้าส้าหรับปั๊มเซนตริฟูกอลที่เพลาอยู่ในแนวนอน  เมื่อจะเริ่มเดินเครื่องให้ปฏิบัติดังนี้  คือ 

                 1.ปิดประตูจ่ายน้ าทางด้านท่อจ่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มเดินเครื่องนั้นไม่มีน้ าอยู่ในท่อเลยทั้งนี้เพ่ือป้องกันมิ
ให้อัตราการสูบสูงมากจนมอเตอร์ท างานเกินก าลังเนื่องจากในขณะที่ท่อแห้งนั้นความฝืดจะน้อยมาก  ถ้าไม่ปิดประตูน้ าด้านจ่าย
ไว้เสียก่อนก็อาจท าให้อัตราการสูบสูงกว่าที่จุดให้ประสิทธิภาพสูงสุดมากท าให้มอเตอร์ท างานเกินก าลัง  เกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ใน
ระบบท่อขึ้นและเกิดคาวิเตชั่นขึ้นได้ 

                

  2.ท าการล่อน้ าให้น้ าเข้ามาหล่อเลี้ยงห้องสูบจนเต็ม  ก่อนจะเดินเครื่องต้องแน่ใจว่ามีน้ าในห้องสูบทั้งนี้เพราะว่าปั๊ม
ส่วนใหญ่ต้องการน้ ามาหล่อลื่นและระบายความร้อน  ถ้าเดินเครื่องโดยไม่มีน้ าหล่อเลี้ยงเป็นเวลานาน  แหวนกันสึก  รอง
ลื่น  และกันรั่วจะสึกกร่อน  ไหม ้ หรือช ารุดได้ 



5 
WI-EN-03 Rev.0 15/08/59 

                 3.ในกรณีที่กันรั่ว(Packing)ออกแบบไว้ให้มีน้ าหรือของเหลวอ่ืนมาหล่อเลี้ยงก็ให้เปิดก๊อกให้น้ าหรือวัสดุหล่อลื่นเข้า
มาหล่อเลี้ยงไว้ 

                 4.เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วก็กดปุ่มเดินเครื่องสูบน้ าได้ 

                 5.หลังมอเตอร์หรือเครื่องยนต์หมุนได้รอบเต็มที่และความดันในห้องสูบหรือหน้าประตูน้ าขึ้นถึงระดับที่ก าหนด
แล้ว  ก็ค่อยๆเปิดประตูจ่ายน้ าทีละน้อยจนกระทั่งสุดหรือได้อัตราที่ต้องการ 

                 ส าหรับปั๊มบางแบบ  บริษัทผู้ผลิตจะยอมให้มีการรั่วรอบๆเพลาได้บ้างเล็กน้อยเพ่ือให้แน่ใจว่ากันรั่วที่เพลานั้นมีน้ า
หล่อลื่นอยู่เพียงพอในขณะที่ปั๊มท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่  2  การหยุดเดินเครื่องและข้อควรระมัดระวังในการใช้ปั๊ม 

            ขั นตอนในการหยุดเดินเครื่องปั๊ม ก็คล้ายกับการเริ่มเดินเครื่องแต่ย้อนขั้นตอนกัน  กล่าวคือเมื่อต้องการจะหยุดสูบน้ า
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
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            1.ปิดประตูจ่ายน้ าอย่างช้าๆอย่าปิดอย่างรวดเร็ว หรือหยุดเดินเครื่องโดยไม่มีการปิดประตูน้ าอย่างช้าๆเสียก่อนทั้งนี้
เพราะว่าอาจเกิดวอเตอร์แฮมเมอร์ขึ้นได้ ในกรณีที่ต้นก าลังเป็นเครื่องยนต์ก็อาจใช้วิธีลดความเร็วลงทีละน้อยจนได้ความเร็ว
ต่ าสุด แล้วจึงค่อยๆปิดประตูน้ า 

            2.เมื่อปิดประตูน้ าสนิทแล้วจึงปิดสวิทช์หยุดเดินเครื่อง 

            3.ปิดก๊อกจ่ายน้ าหรือของเหลวไปหล่อเลี้ยงกันรั่ว 

            ในกรณีที่ปั๊มหยุดเดินเครื่องเองเนื่องจากเครื่องยนต์หรือกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้รีบปิดสวิทช์และปิดประตูจ่ายน้ าทันที
เพ่ือป้องกันมิให้น้ าไหลย้อนกลับมาท าความเสียหายแก่ปั๊ม  ถ้ามีเชควาล์วอยู่ก็ไม่จ าเป็นต้องปิดจ่ายประตูน้ าเพราะเชควาล์วจะ
ปิดเมื่อความเร็วของน้ าในท่อเป็นศูนย์  ไม่ควรเปิดสวิทช์ค้างไว้เพราะเมื่อกระแสไฟฟ้ามีข้ึนมาใหม่ปั๊มอาจท างานโดยไม่มีน้ าหล่อ
เลี้ยงอยู่ในห้องสูบซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ปั๊มไหม้ได้หรือถ้ามีน้ าอยู่ก็อาจเป็นสาเหตุให้มอเตอร์ท างานเกินก าลัง  เกิดคาวิเตชั่น  และ
เกิดวอเตอแฮมเมอร์ขึ้นได้ 

ข้อควรระมัดระวังในการใช้ปั๊ม 

            นอกเหนือจากการเดินเครื่องสูบน้ า  การหยุดตามปกติ  และการหยุดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งจะต้องปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและให้ความสนใจเป็นพิเศษแล้ว  ยังมีข้อที่ควรต้องระมัดระวังในขณะที่ใช้งานด้วยดังนี้ คือ 

             ก.การปรับอัตราการไหล  โดยปกติแล้วผู้ออกแบบจะออกแบบให้ปั๊มท างานที่จุดซึ่งจะให้ประสิทธิภาพสูงสุด  แต่ใน
บางครั้งมีการเผื่อไว้มากเกินไปทั้งด้านอัตราการไหลและเฮด  จึงมีผลให้เลือกปั๊มที่มีขนาดโตกว่าที่ต้องการมากจนจ าเป็นต้องมี
การปรับช่องเปิดของประตูน้ าให้เล็กลงจนกระทั่งได้อัตราการไหลที่ต้องการ  การกระท าดังกล่าวนี้จะท าให้มีการเสียเฮดขณะที่
น้ าไหลผ่านประตูน้ ามาก  และกราฟเฮดของระบบ(System  Head  Curve)ชันขึ้นและไปตัดกับกราฟ H-Q ของปั๊มที่จุดซึ่งมี
อัตราการสูบใหม่  ในบางครั้งจุดที่ปั๊มท างานใหม่นี้ต้องการแรงม้ามากกว่าแรงม้าของมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ที่ใช้  ซึ่งจะเป็นผล
ให้ต้นก าลังร้อนจัดเนื่องจากท างานเกินก าลังและอาจเกิดการเสียหายได้  ดังนั้น ถ้าจ้าเป็นต้องมีการปรับอัตราการไหลให้ลดลง
เป็นระยะเวลานานๆติดต่อกัน  ควรจะได้ตรวจสอบกับกราฟแสดงลักษณะการท้างานของป๊ัม(Pump 
Characteristic  Curves) หรือค้านวณดูเสียก่อนว่าจะไม่เกิดการท้างานเกินก้าลัง อย่างไรก็ตาม  การปรับอัตราการไหล
จะต้องไม่เกิน50 เปอร์เซ็นต ์ของอัตราการไหลที่จุดซึ่งให้ประสิทธิภาพสูงสุด  ถ้าต้องการลดอัตราการไหลให้มากกว่านี้เป็นระยะ
เวลานานควรเปลี่ยนไปใช้ปั๊มขนาดเล็กจะประหยัดและปลอดภัยกว่ามาก 

         ข.การเดินเครื่องในขณะที่ประตูจ่ายน ้าปิดสนิท การเดินเครื่องในขณะที่ประตูน้ าด้านจ่ายปิดสนิทนั้นจะเป็นผลให้
พลังงานบางส่วนจากต้นก าลังแปรสภาพไปเป็นพลังความร้อนแล้วถ่ายเทให้กับน้ าและเรือนปั๊ม  เมื่ออุณหภูมิสูงมากข้ึนขอบนอก
บางส่วนของฝาประกับใบพัด(Shroud)กับเรือนปั๊มอาจขยายตัวมาชิดและเสียดสีกัน  ท าให้อุณหภูมิสูงขึ้นอีกและอาจท าความ
เสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่ปั๊มได้  โดยทั่วไป ถ้ามีความจ าเป็นต้องปิดประตูน้ าขณะเดินเครื่องไม่ควรจะปิดไว้นานกว่า 10 
นาท ี และในขณะที่ปิดประตูน้ าอยู่นั้นจะต้องคอยสังเกตอุณหภูมิของปั๊มตลอดเวลาด้วย  ส าหรับกรณีที่เป็นปั๊มเซนตริฟู
กอล แบบ Axial  flow ยิ่งไม่ควรจะปิดประตูจ่ายน้ าเลยเพราะจะเป็นสาเหตุให้เกิดคาวิเตชั่นได้ 
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          ค.อาการผิดปกติขณะเดินเครื่อง   ในขณะที่ใช้งานควรจะได้สังเกตด้วยว่าปั๊มแสดงอาการผิดปกติหรือไม่  ขณะที่ปั๊ม
ท างานระดับความดันของน้ าในท่อและกระแสไฟฟ้าที่ใช้ควรจะมีค่าคงท่ีสม่ าเสมอ  ดังนั้นถ้าปั๊มแสดงอาการผิดปกติ  เป็นต้นว่า
ความดันของน้ าในท่อหรือกระแสไฟฟ้าแปรปรวนเกิดอาการสั่นหรือมีเสียงดัง  ก็ควรจะหยุดเดินเครื่องแล้วหาสาเหตุ  เพ่ือ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงขึ้นได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอนที่ 3  การตรวจสอบและบ้ารุงรักษาปั๊ม 

เพ่ือให้ปั๊มมีอายุการใช้งานยาวนาน และไม่ต้องหยุดท างานเพ่ือซ่อมแซมบ่อยครั้ง ปั๊มขนาดใหญ่ทุกเครื่องควรมีสมุด
ประวัติการใช้งานและบ ารุงรักษา ตลอดจนมีตารางเวลาส าหรับตรวจสอบและบ ารุงรักษาที่แน่นอน การตรวจสอบและ
บ ารุงรักษาอาจแบ่งออกเป็นการตรวจสอบประจ าวัน การตรวจสอบทุก 6 เดือน และการตรวจสอบประจ าปี รายการตรวจสอบ
ดังกล่าวนี้ควรจะขอจากบริษัทผู้ผลิตปั๊มเพราะว่าวิธีการอาจจะแตกต่างกันไปบ้างส าหรับปั๊มแต่ละแบบ 

ส าหรับ ปั๊มเซนตริฟูกอลชนิดเพลาในแนวราบ การตรวจสอบและบ ารุงรักษาตามก าหนดเวลาต่างๆมีดังนี้ คือ 
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ก.ตรวจสอบและบ้ารุงรักษาประจ้าวัน มีดังนี ้

1.อุณหภูมิของรองลื่น 

2.ความดันทางท่อดูดและท่อจ่าย 

3.การรั่วจากกันรั่ว (Packing) 

4.การหล่อลื่นกันรั่วโดยดูจากการไหลของของเหลวที่มาหล่อเลี้ยง 

5.โหลด (Load) ของมอเตอร์ไฟฟ้า 

6.ระดับเสียงและการสั่นสะเทือน 

7.ระดับน้ ามนัหล่อลื่นที่มาเลี้ยงรองลื่น 

ข.การตรวจสอบและบ้ารุงรักษาทุก  6  เดือน มีดังนี ้

1.การได้ศูนย์ระหว่างปั๊มและต้นก าลัง 

2.การเติมน้ ามันหรือไขให้กับรองลื่น 

ค.การตรวจสอบและบ้ารุงรักษาประจ้าปี มีดังนี ้

1.การรั่วตามเพลาและการซ่อมบ ารุงกันรั่ว 

2.การสึกของปลอกเพลา 

3.ช่องว่างระหว่างใบพัดกับแหวนกันสึก 

4.ทดสอบและปรับแก้เกจ์วัดต่างๆที่ใช้วัดน้ าและกระแสไฟฟ้า      5.เปลี่ยนน้ ามันหล่อลื่นและไขที่รองลื่น 

เนื่องจากรายละเอียดของวิธีการตรวจสอบและการซ่อมบ ารุงจะแตกต่างกันไปตามชนิดของปั๊มและบริษัทผู้ผลิต ดังนั้นขอให้
ศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ส าหรับปั๊มนั้นๆโดยเฉพาะ 
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ตอนที่  4  รายการตรวจสอบเมื่อปั๊มมีปัญหา 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ปั๊มแบบเซนตริฟูกอลอาจแบ่งออกเป็น  10  หัวข้อใหญ่ๆ ด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่แล้ว
มักจะมีสาเหตุมาจากทางด้านท่อดูด ทั้งนี้ยกเว้นความขัดข้องทางเครื่องกลของปั๊ม  ลักษณะของปัญหาหรือ
ความขัดข้องในการท างานและสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุจะดูได้จากตาราง 

ตาราง  สรุปอาการและสาเหตุที่ปั๊มเซนตริฟูกอลไม่ท้างานหรือมีปัญหา 

อาการ สิ่งท่ีอาจเป็นสาเหตุ 
1.ปั๊มไม่จ่ายน้ า   1,2,3,4,6,11,14,16,17,22,23 
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2.ปั๊มจ่ายน้ าออกมาน้อย   2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,17,20,22,23,29,30,31 
3.ปั๊มให้แรงดันน้ าน้อย   5,14,16,17,20,22,29,30,31 
4.เริ่มต้นจ่ายน้ าแล้วขาดหายไป   2,3,5,6,7,8,11,12,13 
5.ปั๊มต้องการก าลังงานมาก
ผิดปกติ 

  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.อายุการใช้งานของรั่ว
(Packing)สั้นผิดปกต ิ

  12,13,24,26,28,32,33,34,35,36,37,38,39,40 

8.ปั๊มสั่นหรือมีเสียงดัง   2,3,4,9,10,11,21,23,24,25,26,27,28,30,35,36,41,42,43,44,45,46,47 
9.อายุการใช้งานของรองลื่น
(Bearing)สั้นผิดปกติ 

  24,26,27,28,35,36,41,42,43,44,45,46,47 

10.ปั๊มร้อนจัดเวลาท างานหรือ
หมุนฝืด 

  1,4,21,22,24,27,28,35,41 
 

 สาเหตุที่ป๊ัมไม่ท้างาน 

 1.ไม่ได้เติมน้ าก่อนเดินเครื่อง หรือไม่มีน้ าอยู่ในห้องสูบ      

2.ในห้องสูบหรือท่อดูดมีน้ าไม่เต็ม 

3.ระยะดูดยก (Suction lift) สูงเกินไป                          

4. NPSH a น้อยกว่า NPSH r 

5.มีฟองอากาศหรือก๊าซในของเหลวมากเกินไป                

6.มีโพรงอากาศ (Air Pocket) ในท่อดดู 

7.ท่อดูดรั่ว อากาศเข้าไปในท่อได้                 

8.อากาศรั่วเข้าไปในห้องสูบผ่านตลับอัดกันรั่ว (Stuffing box) 

9.ฟุตวาล์วเล็กเกินไป                                             

10.ฟุตวาล์วอุดตัน 

11.ปลายท่อดูดอยู่ต่ ากว่าผิวของของเหลวไม่มากพอ                                                                                
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12.ท่อน้ ากันรั่วอุดตัน น้ าไม่สามารถไหลเข้าไปท าหน้าที่ได้ ท าให้อากาศรั่วเข้าไปในห้องสูบ 

 13. ติดต้ัง Seal cage ในต าแหน่งที่ไม่ถูกต้องในตลับกันรั่ว (Stuffing box) ท าให้น้ ากนัรั่วไม่สามารถไหลเข้าไปท าหน้าที่ได้ 

14. ความเร็วต่ าเกินไป               

15. ความเร็วสูงเกินไป               

16.ใบพัดหมุนผิดทาง    

17.เฮดรวมของระบบสูงกว่าเฮดรวมของปั๊มที่ออกแบบไว้ 

18.เฮดรวมของระบบต่ ากว่าเฮดรวมของปั๊มที่ออกแบบไว้ 

19. ความถ่วงจ าเพาะของของเหลวต่างจากท่ีได้ออกแบบไว้ 

20.ความหนืด (Viscosity) ของของเหลวต่างจากท่ีได้ออกแบบไว้ 

21.ให้ปั๊มท างานที่อัตราการสูบต่ ามาก                  

22.ให้ปั๊มที่ไม่เหมาะสมท างานร่วมกันแบบขนาน 

23. มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดอยู่ในใบพัด              

24.เพลาของปั๊มและต้นก าลังไม่ได้ศูนย์ซึ่งกันและกัน 

25.แท่นปั๊มและต้นก าลังไม่มั่นคงแข็งแรง               

26.เพลาคด 

27.ชิ้นส่วนที่หมุนบดกับส่วนที่อยู่กับที่                    

28.รองลื่น (Bearing) สึก 

29.แหวนกันสึก (Wearing ring) สึกมาก                  

30.ใบพัดช ารุด 

31.กันรั่ว (Gasket) ของห้องสูบช ารุด ท าให้มีการรั่วภายใน 

32.เพลาหรือปลอกเพลา (Shaft sleeves) ช ารุดที่กันรั่ว (Packing) 
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 33.ติดตั้งกันรั่ว (Packing) ไม่ถูกต้อง 

34.ประเภทของกันรั่วไม่เหมาะกับสภาพการท างาน 

35.เพลาหมุนไม่ได้ศูนย์เนื่องจากรองลื่นช ารุด หรือเพลาของปั๊มและต้นก าลังไม่ได้ศูนย์กัน 

36.ใบพัดหรือชิ้นส่วนที่หมุนอื่นไม่สมดุล ท าให้เกิดการสั่น 

37.ต่อมหล่อลื่น (Gland) แน่นเกินไปเป็นผลให้ไม่มีสิ่งหล่อลื่นไปสู่กันรั่ว (Packing) 

38.ไม่มีน้ าไหลไประบายความร้อนตลับกันรั่ว (Staffing box) ประเภทระบายความร้อนด้วยน้ า    

 39.ช่องว่าง (Clearance) ระหว่างเพลากับเรือนปั๊ม (Casing) ที่ด้านล่างของตลับอัดกันรั่วมากเกินไป ท าให้กันรั่วถูกดันเข้าไปใน
ห้องสูบ 

 40.มีสิ่งสกปรกหรือกรวดทรายในน้ ายากันรั่ว (Sealing Liquid) ท าให้เกิดรอยขีดข่วนบนเพลาหรือปลอกเพลา 

 41.มีแรงกดดันมากเกินไปโดยมีสาเหตุมาจากการช ารุดของชิ้นส่วนภายใน หรือการช ารุดของอุปกรณ์ควบคุมความสมดุลของ
แรงดันของของเหลว 

42.มีไขหรือน้ ามันหล่อลื่นในช่องที่ติดตั้งรองลื่น หรือตลับลูกปืนมากเกินไปหรือมีการระบายความร้อนไม่ดีจึงท าให้มีอุณหภูมิสูง 

 43.ขาดวัสดุหล่อลื่น 

44.ติดตั้งรองลื่นไม่ถูกต้อง เช่น ลูกปืนแตกหรือช ารุดขณะติดตั้ง ใช้ขนาดที่ไม่เหมาะสม 

45.มีสิ่งสกปรกเข้าไปอยู่ในตลับลูกปืนหรือรองลื่น 

46.สนิมข้ึนในตลับลูกปืนหรือรองลื่นเนื่องจากน้ ารั่วเข้าไปได้ 

 47.อุณหภูมิของน้ าที่สูบเย็นมากท าให้ไอน้ ากลั่นตัวเป็นหยดน้ าในช่องตลับลูกปืน 

 

 


