ชนิดของตลับลูกปื น
ตลับลูกปื นสำหรับอุตสำหกรรมหนัก : Bearings For Heavy Industry

อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย ปั จจุบนั มีกาลังการผลิตอยูห่ ลายจังหวัดในประเทศ ทั้งการ
ผลิตเพื่อจัดจาหน่ายสิ นค้าในประเทศและต่างประเทศ จึงทาให้เครื่ องจักรในระบบอุตสาหกรรม
มีบทบาทสาคัญมาก เพราะเปรี ยบเสมือนหัวใจสาคัญที่เป็ นกาลังหลักของการผลิตสิ นค้าให้กบั
ผูบ้ ริ โภค ดังนั้นการผลิตจึงต้องใช้เทคโนโลยีข้นั สู ง โดยตลับลูกปื นชนิดนี้จะสามารถรับความ
เค้นได้สูง มีความทนทาน คงตัวสู งสาหรับกระบวนการขั้นตอนการผ่านความร้อน และมีอายุที่
ยาวนานกว่าตลับลูกปื นธรรมดาถึง 4 เท่า

ตลับลูกปื นเม็ดกลมร่องลึก (Deep groove ball bearings)

ตลับลูกปื นเม็ดกลมร่องลึกแถวเดียวเป็ นตลับลูกปื นที่มีการใช้งานโดยทั่วไป ร่องรางวิง่ ของทัง้ วงแหวนใน
และนอกมีลกั ษณะเป็ นวงโค้ง (circular arcs) ซึ่งมีรศั มีโตกว่าของเม็ดบอล นอกจากแรงในแนว
รัศมีท่รี บั ได้แล้ว ยังสามารถรับแรงในแนวแกนได้ทงั้ สองทิศทางด้วยในงานที่ตอ้ งการความเร็วสูงและ
สูญเสียพลังงานต่าเนื่องจากแรงบิดต่า ตลับลูกปื นนีย้ งั มีแบบเปิ ดฝาเหล็ก ซีลยาง ซึ่งอาจติดตัง้ อยู่ทงั้
สองด้านของตลับลูกปื น โดยภายในบรรจุจารบีเอาไว้ ในบางครัง้ อาจมีแหวนล๊อก (snap ring) อยู่
ที่ผิวนอกวงแหวนนอก และนิยมใช้รงั เหล็กเป็ นส่วนมาก

ตลับลูกปื นสาหรับกระเดื่องวาล์ว : Roller Rocker Arm

ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ปั จจุบนั ได้พฒ
ั นาประสิทธิภาพให้สงู ขึน้ ในอดีตการออกแบบในชุดของกระเดื่องกดวาล์ว
ในเครื่องยนต์ ใช้บชู (Bush) เป็ นตัวลดความฝื ด บูชดังกล่าวมีขอ้ บกพร่องมากมายในการใช้งาน อึกทัง้ ยัง
สูญเสียกาลังงาน และต้องใช้นา้ มันในการหล่อลืน่ เป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั ได้มีการพัฒนาให้ชิน้ ส่วนดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ ยาวงนานมากขึน้ โดยการปรับปรุงมาใช้ตลับลูกปื นแทน ตลับลูกปื นสาหรับชุด
กระเดื่องกดวาล์วของ NTN เป็ นอุปกรณ์ท่ชี ่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ให้สงู ขึน้ โดยช่วยลดกาลังงานที่
ต้องสูญเสียในการกดวาล์ว และยังช่วยยืดอายุการใช้งานของชิน้ ส่วนดังกล่าวให้มากยิ่งขึน้ คุณสมบัติอกึ ประการ
หนึ่งของอุปกรณ์นี ้ คือ สามารถใช้งานได้ดีในสภาวะที่ระบบการหล่อลื่นของเครื่องยนต์บกพร่อง

ตลับลูกปื นตุ๊กตา : (Bearing Units)

ตลับลูกปื นตุ๊กตาของ NTN ประกอบด้วย ตลับลูกปื นเม็ดกลมรับแรงในแนวรัศมี ซีลกันฝุ่นและตัวเสือ้ ที่มีทงั้ ชนิด
เหล็กหล่อคุณภาพสูง (High-Grade Cast Iron) และชนิดเหล็กแผ่นปั๊ มขึน้ รูป (Press Steel) สาหรับ
โครงสร้างและลักษณะรูปร่างนัน้ มีมากมายหลายชนิด สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม ผิวด้านนอกของตลับ
ลูกปื น และผิวด้านในของตัวเสือ้ ตุ๊กตา ออกแบบให้มีลกั ษณะโค้งมนเพื่อทาให้ตลับลูกปื นภายในสามารถปรับแนวในการ
รับ ภาระได้ อุปกรณ์กนั ฝุ่นที่ติดตัง้ อยู่กบั ตลับปื นประกอบด้วยแผ่นซีล 2 ชัน้ ชัน้ ในเป็ นยางสังเคราะห์เสริมด้วยแผ่นเหล็ก
(Synthetic Rubber Seal) ชัน้ นอกเป็ นฝาเหล็ก (Slinger) ที่มีการปั๊ มนูน เพื่อให้ประโยชน์ในการตีกระจาย
ฝุ่น เป็ นการป้องกันไม่ให้ฝ่ นุ หลุดลอดเข้ามาในตลับลูกปื น ซึ่งฝาเหล็กขนดนี ้ เป็ นการคิดค้นและพัฒนา รวมไปถึงลิขสิทธิ์
เฉพาะของ NTN เท่านัน้ คุณสมบัติพิเศษที่มเี ฉพาะตลับลูกปื นตุ๊กตาของ NTN คือ การออกแบบตัวสกรูสาหรับยึด
ตลับลูกปื นให้แน่นกับเพลา โดยใช้ ?BALL-END SET SCREW? ประสิทธิภาพของชิน้ ส่วนดังกล่าวได้ผา่ นการ
ทดสอบการใช้งาน ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าตัวล็อคชนิดอื่น ๆ และยังสามารถใช้งานได้ดีในสภาวะที่มีแรงสั่นสะเทือนและ
แรงกระชากสูง ๆ

ตลับลูกปื นกันรุนเม็ดกลมรับแรงสองทิศทาง (Thrust ball bearings double
direction)

สาหรับตลับลูกปื นกันรุนเม็ดกลมรับแรงสองทิศทางนัน้ จะมีวงแหวนสามวง วงแหวนกลาง (center
ring) จะสวมติดกับเพลา ยังมีตลับลูกปื นกันรุนเม็ดกลมที่มีแหวนรองปรับแนวได้เอง (aligning
seat washer) อีกด้วย ซึ่งแหวนนีจ้ ะอยู่สว่ นล่างของแหวนรองตัวเรือน เพื่อรับการเยือ้ งแนวของ
เพลา หรือการติดตัง้ ที่ไม่พอดีโดยปกติแล้วจะใช้รงั เหล็กปั๊มขึน้ รูปในตลับลูกปื นขนาดเล็ก และรังกลึงขึน้
รูป ใช้กบั ตลับลูกปื นขนาดใหญ่

ตลับลูกปื นสาหรับปลดคลัตช์ : Clutch Release Bearings

ตลับลูกปื นสาหรับปลดคลัตช์ : Clutch Release Bearingsตลับลูกปื นสาหรับปลดคลัตช์ในรถยนต์
เป็ นชิน้ ส่วนที่ติดตัง้ อยู่ระหว่างเครื่องยนต์กบั ชุดส่งถ่ายกาลัง ซึ่งตัวตลับลูกปื นดังกล่าวจะเป็ นตัวรองรับ
และกดชุดคลัตช์ในขณะที่มีการตัดกาลังระหว่างเครื่องยนต์กบั ชุดส่งถ่ายกาลัง บางสภาวะ จุดศูนย์กลาง
ของการหมุนระหว่างชุดคลัตช์ท่ตี ิดตัง้ อยู่ท่ชี ดุ ส่งถ่ายกาลังจะ แตกต่างกัน (เยือ้ งศูนย์) เมื่อมีการปลดคลัตช์
ภายใต้สภาวะดังกล่าว จะก่อให้เกิดการสะเทือนและเสียงที่ดงั ขึน้ ตลับลูกปื นสาหรับปลดคลัตช์ของ NTN
(NTN FCR Bearings) เป็ นตลับลูกปื นที่ได้รบ
ั การค้นคว้าและพัฒนาออกแบบให้มีคณ
ุ สมบัติท่ีสามารถ

ปรับและประคองศูนย์ในการหมุนได้เอง ในขณะที่ถกู ใช้งาน โครงสร้างของตลับลูกปื นในตาแหน่งที่ตอ้ งกด
สัมผัสกับชุดคลัตช์ ถูกออกแบบให้มีลกั ษณะโค้งมนเพื่อรองรับกับแนวประคองศูนย์ ส่วนภายในได้บรรจุ
จาระบีคณ
ุ ภาพสูงเพื่อยืดอายุการใช้งาน

ตลับลูกปื นเม็ดกลมขนาดจิ๋ว : Miniature Ball Bearings

ตลับลูกปื นชนิดนีม้ ีขนาดพิกดั ของสัดส่วนต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ ซึ่งจะมีทงั้ ขนาดใน
ระบบเมตริก และระบบนิว้ โครงสร้างโดยทั่วไปมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ เป็ นแบบมาตรฐานดังเช่น
ตลับลูกปื นทั่ว ๆ ไป และแบบมีปีกที่ดา้ นนอกของตลับลูกปื น นอกจากนีแ้ ล้ว แต่ละแบบที่กล่าว
มายังมีชนิดของฝาซีลให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ตลับลูกปื นเม็ดกลมขนาดจิ๋วชนิดที่มีฝา
ปิ ดนัน้ NTN ได้บรรจุจาระบีคณ
ุ ภาพสูง ไว้ภายในเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ผูใ้ ช้ไม่จาเป็ นต้องบรรจุ
จาระบีอีก จึงมีความสะดวกมากยิ่งขึน้ ในการใช้งาน - การใช้งาน ตลับลูกปื นชนิดนีม้ ีขนาด
เล็กมาก เหมาะที่จะใช้กบั เครื่องจักรต่าง ๆ ที่ถกู ออกแบบโดยควบคุม หรือจากัดขนาดให้มี
ความกะทัดรัด ตัวอย่างเช่น - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - เครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์ทางการแพทย์ - วิทยุ- เทป - ฯลฯ

ตลับลูกปื นตุ๊กตาแบบตัวเสื้ อชนิด Rolled Steel : Bearing Units With Rolled Steel
Housing

คุณสมบัติ:
ตลับลูกปื นชนิดนี้ ตัวเสื้ อ (HOUSING) ผลิตจากเหล็กแผ่นขนาดหนา ผ่านการแปรรู ปโดยใช้
วิธีการตัดด้วยหัวตัดแก๊ส คุณสมบัติพิเศษเฉพาะของตัวเสื้ อชนิดนี้จะมีความแข็งแรงสู ง
กำรใช้ งำน:
ตลับลูกปื นตุ๊กตาชนิดนี้ มีคุณสมบัติต่อการใช้งาน ในสภาวะที่มีแรงกระแทก และ
แรงสั่นสะเทือนสู ง รวมทั้งในภาวะของงานที่หนักหน่วง ตัวอย่างเช่น – สายพานลาเลียงวัตถุดิบ
– เครื่ องจักรสาหรับงานบด – รถบรรทุก – อุปกรณ์บาบัดมลพิษ – ชุดรอกสาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม – โรงงานผลิตเหล็ก ฯลฯ

ตลับลูกปื นตุ๊กตาแบบตัวเสื้ อพลาสติก : Bearing Units With Plastic Housing

ตลับลูกปื นตุ๊กตาแบบตัวเสือ้ พลาสติก มีคณ
ุ สมบัติท่ีเหมาะสมต่อการใช้งานที่ตอ้ งควบคุมในเรื่องของความสะอาด
เป็ น พิเศษ ตัวเสือ้ ของตลับลูกปื นผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์ชนิดพิเศษซึ่งมีความแข็งแรง สูง สารับตลับลูกปื นได้
พัฒนามาใช้เหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless) ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติในการทนทานต่อการกัดกร่อนสูง รวมทัง้ จาระบีท่ี
ถูกบรรจุอยู่ภายในจะใช้จาระบีแบบแข็ง (Solid Grease) - คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ตลับลูกปื นเป็ นเหล็กกล้าไร้สนิม เช่นเดียวกับที่ใช้ใน Steel Bearing Units มีความทนทานท่อการกัด
กร่อน รักษาสภาพแวดล้อม - จารบีสงั เคราะห์ชนิดแข็งมีความคงตัวสูงไม่รวมตัวกับนา้ สามารถป้องกันการไหล
เยิม้ ได้ดี ไม่ก่อให้เกิดคราบสกปรกต่อเครื่องจักร ลดการสูญเสียหลังงาน - จาระบีสงั เคราะห์ขนิดแข็งมี
ประสิทธิภาพสูงในการหล่อลื่น และวิธีการบรรจุในตลับลูกปื นมีลกั ษณะเป็ นจุด (Spot Pack) ทาให้ลดแรง
หน่วงในการหมุนได้ต่าลง นา้ หนักเบา - วัสดุท่นี ามาใช้ช่วยให้มีนา้ หนักเบากว่าตลับลูกปื นแบบมาตรฐานได้ถึง
30-60 % - การใช้งาน - มีคณ
ุ สมบัติท่ีเหมาะสมต่องานที่ตอ้ งการควบคุมเรื่องความสะอาดสูง ตัวอย่างเช่น
เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหาร ผลิตยา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี เป็ นต้น

ตลับลูกปื นตุ๊กตำเหล็กกล้ำไร้ สนิม : Bearing Units Stainless Series

โครงสร้างทุกชิน้ ส่วนของตลับลูกปื นชนิดนี ้ ผลิตด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ทาให้มี
ประสิทธิภาพสูงในด้านความทนทานต่อการกัดกร่อน และยังมีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ จาระบีท่บี รรจุอยู่ภายในเป็ น
จาระบีสงั เคราะห์ชนิดพิเศษที่มีความคงตัวสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหล่อลื่นชิน้ ส่วนภายใน คุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน - โครงสร้างทุกกชิน้ ส่วนผลิจากเหล็กกล้าไร้สนิม ทาให้ คุณสมบัติใน
การทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ประสิทธิภาพของการหล่อลื่น - จาระบีสงั เคราะห์ชนิดแข็ง (Solid Grease)
เป็ นผลิตภัณฑ์ท่ี NTN พัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ รักษาสภาพแวดล้อม จาระบีสงั เคราะห์ชนิดแข็งมีความคงตัวสูง ไม่รวมตัวกับนา้ สามารถป้องกันการไหลเยิม้ ได้ดี ไม่ก่อให้เกิด ลดการ
สูญเสียพลังงาน - จาระบีสงั เคราะห์ชนิดแข็งมีประสิทธิภาพสูงในการหล่อลืน่ และวิธีการบรรจุในตลับลูกปื นมี
ลักษณะเป็ นจุด (Spot Pack) ทาให้ลดแรงหน่วงในการหมุนได้ต่าลง สัดส่วนต่าง ๆ เป็ นไปตามมาตรฐาน โครงสร้างต่าง ๆ ถูกออกแบบให้มีขนาดพิกดั ต่าง ๆ ตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ สามารถใช้ทดแทนตลับลูกปื นชุด
เดิมได้โดยไม่ตอ้ งดัดแปลง - การใช้งาน มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมต่องานที่ตอ้ งการควบคุมเรื่องความสะอาด และ
งานที่เต็มไปด้วยสารกัดกร่อนต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ผลิตอาหาร ผลิตยา โรงงานนา้ ตาล โรงทอผ้า
เป็ นต้น

ตลับลูกปื นชดเชยกำรขยำยตัว : Expansion Correcting Bearings (EC Bearing)

วัสดุต่างชนิดโดยทัว่ ไปจะมีค่าสัมประสิ ทธิ์การขยายตัวที่แตกต่างกัน ในสภาวะที่อุณหภูมิมีการ
เปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกับตลับลูกปื นและตัวเสื้ อที่ประกอบกับตลับลูกปื น ถ้าหากตัวเสื้ อผลิต
จากวัสดุที่มีค่าสัมประสิ ทธิการขยายตัวที่แตกต่างกับตลับ ลูกปื นสู ง เมื่อถูกใช้งานในสภาวะที่
อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงจะส่ งผลให้ขยายตัวระหว่าง ตลับลูกปื นกับตัวเสื้ อแตกต่างกัน และ
หากการขยายตัวดังกล่าว มีขนาดที่เปลี่ยนแปลงจนเกินพิกดั การสวมปรับของชิ้นงาน จะทาให้
ชิ้นส่ วนของเครื่ องจักรเกิดการชารุ ดเสี ยหายได้ ตลับลูกปื นชนิดชดเชยการขยายตัว มีคุณสมบัติที่
สามารถนามาแก้ไขปัญหาที่กล่าวได้ขา้ งต้นได้เป็ นอย่างดี โครงสร้างของตลับลูกปื นชนิดนี้ถูก
ออกแบบโดยการเซาะร่ องที่บริ เวณผิวสัมผัส ของแหวนวงนอกร่ องทีทาการเซาะนี้จะเป็ น
ตาแหน่งที่ถูกติดตั้งวงแหวนที่ผลิตจาก ยางสังเคราะห์ ซึ่งวงแหวนยางสังเคราะห์น้ ีจะทาหน้าที่
เป็ นตัวชดเชยและรองรับอัตราส่ วนของ การขยายตัวที่แตกต่างกันระหว่างตลับลูกปื นและตัว
เสื้ อ - กำรใช้ งำน - คอมเพรสเซอร์ของเครื่ องปรับอากาศ - ชุดเพลาข้อเหวี่ยงในรถจักรยานยนต์ เครื่ องกาเนิดไฟฟ้า - สว่านไฟฟ้า ฯลฯ

ตลับลูกปื นเม็ดหมอนชนิดปรับแนวรับภาระได้เองแบบมีฝายางปิ ดกันฝุ่ น : Sealed
Self-Aligning Roller Bearings (WA TYPE)

ตลับลูกปื นชนิด TMB : TMB Bearings

ตลับลูกปื นชนิดนีถ้ ูกพัฒนาประสิทธิภาพให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ และยังสามารถใช้งานได้ดีใน
สภาวะการใช้งานที่หนักหน่วง - คุณสมบัติ ตลับลูกปื น TMB เป็ นตลับลูกปื นที่ใช้วตั ถุดิบพิเศษเป็ น
เหล็ก SUJ3 ที่ผ่านกรรมวิธีปรับปรุงคุณภาพโดยกระบวนการทางความร้อน (HEAT
TREATMENT) แบบพิเศษ โดยการควบคุมปริมาณของ ออสเทนไนท์(AUSTENITE) ใน
วัตถุดิบให้มากขึน้ ซึ่งเป็ นการเพิ่ม ความแข็งแกร่งของวัสดุ และยังลดอัตราการเกิดรอยร้าวบนผิวของวัสดุ
จากเหตุผลดังกล่าว ทาให้ตลับลูกปื น ชนิดนีม้ ีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึน้ จากการทดสอบในห้องทดลอง
พบว่า ที่สภาวะการใช้งานเดียวกัน ตลับลูกปื น TMB มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าตลับลูกปื นชนิด
มาตรฐานทั่วไปถึง 3 เท่าตัว - การใช้งาน - เพลาข้อเหวี่ยงของเครื่องยนต์ - เครื่องยนต์ทางด้านงาน
การเกษตร - เครื่องกลึงชิน้ งาน - มอเตอร์ไฟฟ้า - ฯ ล ฯ

ตลับลูกปื นหุม้ ฉนวน : Insulated Bearing

ตลับลูกปื นหุม้ ฉนวนถูกออกแบบเพื่อป้องกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า และยังช่วยให้อายุ
การใช้งานของตลับลูกปื นแบบธรรมดาทัว่ ๆ ไป แต่จะมีขอ้ แตกต่างในส่ วนของแหวนวงนอก
(OUTER RING) ซึ่งจะมีการหุม้ ด้วยวัสดุที่คุณสมบัติเป็ นฉนวน เช่น พลาสติก PPS การหุม้
แหวนวงนอกไว้ดว้ ยฉนวนนั้น จะทาให้กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ ตัดปัญหา
กระแสไฟฟ้าลง GROUND ซึ่งจะมีผลทาให้อายุการใช้งานของตลับลูกปื นในงานที่จะต้อง
เกี่ยวข้องกับระแส ไฟฟ้า มีอายุการใช้งานยาวนานมากขึ้น - กำรใช้ งำน - มอเตอร์ตน้ กาลังใน
รถไฟ - มอเตอร์ไฟฟ้า - งานที่ตอ้ งควบคุมการรั่วไหลของไฟฟ้า

ตลับลูกปื นเม็ดกลมชนิดบางพิเศษ : Super Slim Ball Bareings
ตลับลูกปื่ นเม็ดกลมชนิดบางพิเศษนี้ ถูกออกแบบให้มีขนาดที่บาง และมีน้ าหนักเบา ซึ่งมี
ทั้งหมด 3 แบบ คือ - ตลับลูกปื นแบบรับภาระในแนวสัมผัสด้านรัศมี (Radeal Contact Bearings)
- ตลับลูกปื นแบบสัมผัสสี่ จุด (Four ? Point Contract Bearings) - ตลับลูกปื นแบบสัมผัสเชิงมุม
(Angular Contract Bearings) ตลับลูกปื นดังที่ได้กล่าวมานี้ ยังแบบฝาซีลให้เลือกใช้ได้ตามความ
เหมาะสม คุณสมบัติของตลับลูกปื นชนิดนี้ คือ สามารถใช้กบั งานที่มีความจากัดในเรื่ องของ
ขนาด หรื อพื้นที่ - กำรใช้ งำน - หุ่นยนต์ในโรงงานอุตสาหกรรม - เครื่ องทอผ้า - อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - เครื่ องใช้สานักงาน - เครื่ องมือวัดต่าง ๆ - เฮลิคอปเตอร์ อุปกรณ์ดา้ นการบิน - ฯลฯ

ตลับลูกปื นแบบจาระบีสังเคราะห์ชนิดแข็ง : Bearings With Solid Grease

