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 yuttana_doktian@hotmail.com  
 เมื่อปม และมอเตอรถูกตรวจพบวามนี้ํามนัร่ัว  บริเวณซีลคอเพลา  มีอุณหภูมิสูง มีเสียงดังและขัดตวั
ในขณะทํางาน  มีการสั่นสะเทือนขณะทาํงานปมไมมีอัตราการไหล  มอเตอรไฮดรอลิกไมหมุนถึงแมมีการปอน
น้ํามันเขาไปแลว  อาการดังกลาว  สวนใหญแลวมาจากการชํารุดเสียหาย  ของชิ้นสวนภายในตามระยะเวลา  
และการใชงานในสภาวะไมถูกตอง  ดังนัน้จึงตองมีการซอมบํารุงใหญ  ซ่ึงจะกลาวถึงลําดับขั้นตางๆตอไป  
 จากอาการที่เกิดขึ้นกับปมหรือมอเตอรไฮดรอลิกจะมวีิธีการซอมบํารุงเหมือนกนั เพราะวาอุปกรณทั้ง  2  นั้น 
ในความคดิของผูเขียน มีช้ินสวนที่เหมือนกัน  90%         ซ่ึงชิ้นสวนตางๆ  ดูไดจากรปูที่ 1 
คําเตือน 
 ขณะที่ทําการซอมบํารุงปม และมอเตอรไฮดรอลิก  บริเวณทํางานตองไมมีฝุนผงอื่นๆที่จะทําใหช้ินสวน
สกปรกและเสยีหาย  นอกจากนั้นสารละลายที่นํามาใชลางชิ้นสวนตางๆตองไมทําลายยางหรือซีล          อาจใช
น้ํามันสนหรือแอลกอฮอลหรือน้ํายาซักแหง  และควรใชเครื่องมือที่สะอาดดวย 
 
เคร่ืองมือ 
 1)  เวอรเนยีรคาลิปเปอร 
 2)  คีมหุบ  และคีมถางแหวน 

3) ไขควง  ปากแบน  และปากแฉก 
4) ชุดดึงเพลาขับ 
5) ฆอนยาง 
6) ไดอัลเกจ 
7) ประแจตรวจสอบแรงขัน 

 
 



 
 

รูปที่ 1 
 
 



การถอดชิ้นสวนของปมหรือมอเตอรไฮดรอลิก 
1) ทําเครื่องหมายบนเรือนปมมอเตอร (4 ) และฝาครอบทายปม (35)  หรือ ( 32 – 38 )  ขึ้นอยูกับ 

ประเภทของฝาครอบ  ใหอยูในแนวเดียวกนั  ดังรูปที่ 2 

 
 
                                        รูปที่ 2   
 2)  คลายตะปคูลายตะปูเกลยีว  ( 22 – 28 )  จํานวน 2  ตัวออก   คลายตะปูเกลียว ( 27  หรือ 29 – 31 ) 
จํานวน 4 ตัว ออก ดังรูปที่ 3 

 
                                         รูปที่ 3 

3)  ถอดฝาครอบทายปมมอเตอร  และซีล ( 2)  ออกมาจากเรอืนปมมอเตอร ดังรูปที่ 4 

 
 

                                                รูปที่ 4 



4) ถอด  Valve  Plate (a)  จากฝาครอบทายปมมอเตอร และแหวนลอค (25) จากดานเพลาขับโดยใช 
คีม ปากแหลม  อาจจะเปนคมีถางหรือคีมหุบขึ้นอยูกับการออกแบบ  ดงัรูปที่ 5  

 
                                               รูปที่ 5  
 

5) ถอดฝาครอบซีล (23)  ดานเพลาขับและแผนรองปรับระยะ (22)  โดยใชไขควงปากแบน 2 อัน งัด
ดังรูปที่ 6 

 
                                                                                      รูปที่ 6 

6) ยึดเรือนปม , มอเตอร  เขากับชุดดึงเพลาขบัโดยใชตะปูเกลียวยึดดานหนาแปลนของปม  มอเตอร  
เขากับชุดดึงเพลาขับ  จากนัน้นําชุดเกลียว  PIN A เขาไปยึดปลายเพลาขับ ( 14  หรือ 15 ) ดังรูปที่ 7 

 
                                          รูปที่ 7 



7) หมุนชุดวงลอเกลียวเพื่อดึงชดุเพลาขับและกระบอกสูบออกมาจากเรือนปม  มอเตอร ขณะทีใ่ชมือ
ดานหนึ่งหมุนวงลอใชอีกมือหนึ่งประคองชุดกระบอกสบูของปม  มอเตอร ขณะถูกดงึออกมาจาก
เรือนปม  มอเตอร ดังรูปที่ 8 

 
                                        รูปที่ 8 

คําเตือน  อยาทําการตอกชิ้นสวนใดๆ 
8) ทําเครื่องหมายบนกระบอกสูบ (7) เพลาขบั ( 14  หรือ 15 )และบนแผนประกบตนีลูกสูบ ( 12)  ให

อยูในแนวเดยีวกัน  ดังรูปที่ 9 

 
                                         รูปที่ 9 

9) นํากระบอกสูบออกมาจากลูกสูบถอดชุดแหวนรอง (8)  และแผนปรับระยะ (9) ออกมาดวยดังรูปที่ 10 

 
                                        รูปที่ 10   



10) ใชเครื่องมือคลายตะปูเกลียว ( 11)  ออกจากแผนประกบตีนลูกสูบ (12) ดังรูปที่ 11 

 
                                          รูปที่ 11 
 
 

11) ถอดชุดประกบตีนลูกสูบ ( 12)  และลูกสบู (13)  ออกจากเปาชุดเพลาขับ  ดังรูปที่ 12 

 
 

                                            รูปที่ 12 
12) ดึงลูกสูบออกจากแผนประกบตีนลูก  ขอควรปฏิบัติ   คือไมควรใหลูกสูบกับรูของแผนประกบ

สลับกันดังนั้น  ควรทําเครื่องหมายประจําลูกสูบกับรูของแผนประกบ  ดังรูปที่ 13 

 
 

                                                รูปที่ 13 



13) ใชคีมปลายแหลมถอดแผนลอค (12)  ออกเพื่อทําการถอด แผนรอง (9)  และชุดตลับลูกปนรองลื่น 
(16)  ออกจากชุดเพลาขับดังรูปที่ 14 

 
 

                                              รูปที่ 14 
การตรวจสอบสภาพชิ้นสวน 

(1) ตรวจสอบระยะที่ยื่นออกมากระหวาง  Valve  plate (3)  ดังรูปที่ 15  เรือนปม  ,มอเตอร (4) 
ถาระยะยื่นดังกลาวนอยกวาเกณฑทีก่ําหนดใหทําการเปลี่ยนแหวนรอง (8)  ถาในกรณี Valve  Plate  (3)  ไมยื่น
ออกมาจากเรือนปมมอเตอร  ซ่ึงก็มีผลมาจาก 

 A )  มีการสึกหรอที่ผิวหนาของ  Valve  Plate (3)  หรือกระบอกสูบ (7)  มากเกินไป  
B) แหวนรอง (8)  แตกหกัเสียหาย 
C) ฝาครอบทายปม (35)  เสียหายซึ่งในการเสยีหายในหวัขอ  A,  B,  C  นั้นมีสาเหตุมาจาก 

a. น้ํามันไฮดรอลิกสกปรก 
b. การเกิด Cavitation 
c. เกิดคาความดนัสูงสุดขึ้นบอยๆ 

 
                                      รูปที่ 15 

 



(2) ถอด  O-ring (24)  และซีลคอเพลา (21)  ออกจากฝาครอบดานเพลาขับ (23)   

 
                                                 รูปที่ 16 

จากนั้นตรวจสอบความเสียหายถาเกดิการเสียหายที่ช้ินสวนดังกลาว  ใหทําการเปลี่ยน  ซ่ึงในกรณทีี่  O-ring 
และซีลคอเพลามีลักษณะถูกดันใหยื่นออกมาสาเหตุเกดิจาก  ความดนัดาน  Case  drain มากเกินไป 

(3) ตรวจสอบผิวหนาของกระบอกสูบตองไมมีรอยกระแทกดังรูปที่ 17  หากมีรอยกระแทก 
กวางและลึก  ตองทําการเปลี่ยนใหม  ซ่ึงสาเหตุทีท่ําใหเกิดรอยกระแทกของกระบอกสูบกับแผนประกบตนี
ลูกสูบ  เนื่องจากเกิดความดนัในระบบสูงสุดขึ้นบอยๆ  แตปองกันไดโดยใสวาลวกนักลับหนาปม 

 
                                                รูปที่ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 



(4) ตรวจสอบสภาพของลูกสูบโดยตรวจสอบระยะดานทาย  และดานขางของกานลูกสูบ  
นอกจากนั้นยงัตรวจสอบ  ขนาดของลูกสูบและรูของแผนประกบตนลูกสูบ  ดังรูปที่ 18  นอกจากนี้ยังตอง
ตรวจสอบผิวหนาสัมผัสระหวางลูกสูบกบักระบอกสูบ   ถามีขนาดไมเปนไปตามเกณฑตามตารางที่ 1หรือ รอย
เสียหาย ตองเปลี่ยนชิ้นสวนดังกลาวใหม สวนสาเหตุทีท่ําใหเกิดการเสียหายดังกลาว เกดิจาก 

1. มีส่ิงสกปรกในระบบ 
2. น้ํามันเสื่อมคุณภาพ 
3. อุณภูมใินระบบรอนเกินไป 
4. การเกิด คาวิเตชั่น 

 
                                               รูปที่ 18 

  การประกอบชิน้สวนปมและมอเตอรไฮดรอลิก 
1) หลอล่ืนเพลาขับ ( 14,15) 

ดวยน้ํามันไฮดรอลิกใสตลับลูกปนรองลื่น (16) แผนรอง (17) และรองลื่น (18) เขาไปในชุดเพลา 
ขับโดยใชทอกด  และฆอนยางเคาะใหช้ินสวนตางๆเขาที่ดังรูปที่ 19 

 
รูปที่ 19 

 



2) ประกอบแผนรอง (19)  และปรับระยะใหไดตามเกณฑตามตารางที่ 2 จากนัน้ประกอบแหวนลอค
ทําการหมุนตลับลูกปนรองลื่นตองหมุนไดอยางคลองตัวดังรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20 

3)  ตรวจสอบการใสช้ินสวนตามขอ 1 และ 2  โดยการวดัความเปนระนาบของขอบนอกตลับลูกปน   
โดนใช Dial  indicator  คาที่อานไดไมควรเกิน 0.005-0.08 mm ดังรูปที่ 21 

 
รูปที่ 21 

4)ประกอบลูกสูบ (13) กลับไป  ยังแผนประกบตีนลูกสูบ (12)  ใหตรงกบัรูปของลูกสูบนั้นๆ ดังรูปที่ 22 

 
รูปที่ 22 



 5)  นําชุดลูกสบูและแผนประกบ ประกอบลงไปในเบารับลูกสูบ  จากนั้นใชกาวปองกันเกลยีวคลายหยด
ลงไปที่ตะปูเกลียว (11)  จากนั้น  ขันตะปูเกลียวเพื่อยึดแผนประกบกับเบาสูบ  ลูกสูบใหแนนดังรูปที่ 23-24 

 

 
รูปที่ 23,24 

6) ตรวจสอบการเคลื่อนตัวของชุดลูกสูบ ตองหมุนไปมาไดในบริเวณเบารับลูกสูบดังรูปที่ 25 

 
รูปที่ 25 

7) ประกอบแกนศูนยกลางการหมุน  ลงในเบารับลูกสูบใสแผนปรับระยะ (9)  ใหคาไดตามเกณฑ ดัง 
ตารางที่ 2 ใสแหวนรอง(8)  จากนั้นใสกระบอกสูบ (7)  สวมลงไปที่ชุดลูกสูบตองทําใหเครื่องหมายที่ทําไวกอน
ถอดตรงกันดังรูปที่ 26 

 
รูปที่ 26 



8) ตรวจสอบการหมุนของชุดลูกสูบและกระบอกสูบ การเคลื่อนที่เขาออกและการเอียงทํามุมของชุด 
ช้ินสวนดังกลาว  ดังรูปที่ 27 

 
รูปที่ 27 

9) ติดตั้งเรือนปม ,มอเตอร เขากับแทนจับยดึ ทําการหลอล่ืนภายในตวัเรือนโดยเฉพาะบริเวณบารับ
ตลับลูกปนรองลื่นดังรูปที่ 28  

 
รูปที่ 28 

10) ใสชุดเพลาขับและกระบอกสูบกลับเขาไปที่เรือนปม , มอเตอร โดยหมนุวงลอ ใหแกนเกลียวดันชดุ 
ช้ินสวนดังกลาวเขาไปในเรอืนปม , มอเตอร จนกวาตลับลูกปนจะเขาไปนั่งในบาดังรูปที่ 29 

 
รูปที่ 29 



11) ประกอบ radial  Seal (21)  O-ring (24 ) แผนปรับระยะ (22)  ใหไดคาตามเกณฑที่กาํหนดไวใน 
ตารางที่ 2 จากนั้นประกอบแหวนลอค (25) ดังรูปที่ 30 

 
รูปที่ 30 

12) นําชุดดันเพลาขับ และกระบอกสูบออกจาก ปลายเพลาขบั ดังรูปที่ 31 

 
รูปที่ 31 

13) หลอล่ืนหนาสมัผัสของ Valve  plate (3)  และประกอบเขาไปที่สวนบนของเรือนปม , มอเตอร 
ทดลองหมุน Valve  plate  ภายในเรือนปมมอเตอรตองหมุนไดคลองและตองประกอบใหตรงกับตําแหนงของรู
รับรูสงของน้ํามันดวยโดยมี pin1 เปนกําหนดดังรูปที่ 32 

 
รูปที่ 32 



14) ตรวจวดัระยะยื่นของValve  plate ที่ยื่นออกมาจากเรือนปม, มอเตอรระยะดังกลาวดไูดจาก รูปที่ 33 

 
รูปที่ 33 

15) ใสประเก็น (2) ประกอบฝาครอบทาย (32-38) และขับตะปูเกลียว (28,26) และ (27-31) ดวยประแจ 
ตรวจสอบแรงบิดใหไดคากําหนดตามตาราง  ที่ 3 ดังรูปที่ 34 

 
 

รูปที่ 34 
สรุป  เมื่อปมหรือมอเตอรเกิดสภาวะการทํางานหรืออาการดังกลาวขางตนตองรีบทําการตรวจสอบเพื่อ

ซอมบํารุงใหญทันที เพื่อมิใหช้ินสวนภายในเกดิการแตกหักเสยีหายกลายเปนเศษผงโลหะมากขึ้น โดยสวนใหญ
แลวจะทําการเปลี่ยนชิ้นสวนภายในที่มิไดตามเกณฑที่กําหนดมากกวาการซอมแซมแลวนํากลับมาใชใหม สวน
คามาตราฐานการตรวจสอบเปนไปดังตารางที่ 1 , 2 และ 3 ตามลําดับ 



 
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 3 

เอกสารอางอิง 
 Fix Pump/Motor  Service  Document , Sam  Hydraulic 
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