
::: วาวลปองกันการระเบดิใตทองเครือ่งยนต  
        (Crankcase Explosion Relief Valve) ::: 

โดย…อ.ธวัช   ธนเจริญธวัช 

นายชางกลเรือ 5 ประจําสวนวิชาการชางกลเรือ 

 
 เครื่องจักรใหญ (Main Engine) ที่ติดตั้งบนเรือสินคาขนาดใหญ มีหนาที่ขับเคลื่อนเรือให

เคลื่อนที่จากเมืองทาตนทาง ถึงเมืองทาปลายทาง ดวยความปลอดภัยทั้งคนประจําเรือ  เรือ  และสินคา

ที่บรรทุก  จะเห็นไดวาเครื่องจักรใหญตองทํางานดวยความซื่อสัตย ไมเกียจครานในการทํางาน (หาม

หยุด…วิ่งตอไปเร่ือยๆ)    ดังนั้นเพื่อใหเครื่องจักรใหญมีความสามารถใชงานไดตลอดเวลาตั้งแตเร่ิม

สตารทจนกระทั่งสั่งหยุดการใชงานของเครื่องจักรใหญ  จึงจําเปนตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับ 

(Detector) หรืออุปกรณปองกันความปลอดภัย (Safety Device) ติดตั้งประจํากับเครื่องจักรใหญ เพื่อ

เปนตัวตรวจจับและตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรใหญ วาทํางานปกติหรือผิดปกติ    ตนกลเรือ

หรือรองตนกลเรือ จะตองทราบสภาวะการทํางานเครื่องจักรใหญ โดยสามารถศึกษาไดจากขอมูล

ประวัติการทํางานและสมุดบันทึกการทดสอบเครื่องจักรใหญ และตองมีวิธีการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหเครื่องจักรใหญทํางานเปนปกติตลอดไป 

เครื่องจักรใหญรุนใหมๆ ที่ผลิตขึ้นในปจจุบันและอนาคต  จําเปนตองติดตั้งอุปกรณความ

ปลอดภัยหรือเครื่องมือพิเศษ ตามที่อนุสัญญากําหนด เชน อนุสัญญา SOLAS ที่แกไขป ค.ศ.2001 บท

ที่ II-1  ขอบังคับที่ 27 (4) ที่กําหนดไววา  “เครื่องยนตสันดาปภายในที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางของ

กระบอกสูบต้ังแต 200 มิลลิเมตร หรือมีปริมาตรใตทองเครื่องยนตต้ังแต 0.6 ลูกบาศกเมตรข้ึนไป ควร

จะติดตั้งวาวลปองกันการระเบิดใตทองเครื่องยนตโดยใหเปนชนิดที่มีความเหมาะสมจํานวนเพียงพอกับ

พื้นที่ระบายออก” (Internal combustion engine of a cylinder diameter of 200  mm or a 

crankcase volume of 0.6 m3 and above shall be provide with Crankcase explosion relief valve 

of  a suitable type with sufficient relief  area) 

สําหรับจํานวนของวาวลปองกนัการระเบดิที่ติดตั้งกับเครื่องยนตนัน้ มีหลักเกณฑพิจารณาโดย

การกําหนดจากขนาดเสนผานศูนยกลางของกระบอกสบูของเครื่องยนต ดังนี ้

1. ต้ังแต 200-250 มิลลิเมตร ตองติดตั้งอยางนอยจาํนวน 2  ตัว  

2. ต้ังแต 250-300 มิลลิเมตร ตองติดตั้งอยางนอยจาํนวน 1  ตัวของทุกๆ หองเพลา 

ขอเหวี่ยง (Crank Throw) สําหรับเครื่องยนตที่มหีองเพลาขอเหวีย่ง 3, 5, 7, 9 

จํานวนของวาวลที่ติดตั้งตองไมนอยกวา 2, 3, 4, 5 ตามลําดับ 

3. ต้ังแต 300 มิลลิเมตร ข้ึนไป ตองติดตั้งอยางนอยจํานวน 1  ตัว ทุกๆ หองของเพลา

ขอเหวี่ยงหลกั (Main Crank Throw) 
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นอกจากนี้แลววาวลปองกันการระเบิดที่ติดตั้ง จะตองติดตั้งแยกออกจากกันของแตละพืน้ที ่เชน 

ติดตั้งหองใตทองเครื่องยนต   หองชุดเกียร  หรือหองโซสงกําลัง   ถาหองเหลานั้นมีขนาดพื้นที่มากกวา 

0.6 ลูกบาศกเมตร 

ปกติทั่วไปแลวการระเบิดภายในหองใตทองเครื่องยนตของเครื่องจักรใหญมีโอกาสเกิดขึ้นนอย 

แตอยางไรก็ตาม ตองไมประมาท เพราะถาเกิดระเบิดขึ้นจริงๆ แลว นั่นแหละครับ เครื่องจักรใหญคงไม

สามารถใชงานได และแนนอน !!!  ถาสมมติวา ชวงเวลาที่เกิดเหตุนั้น เปนชวงเวลาที่เรือผจญกับคลื่น

ทะเลอยางหนักหนวง  คงไมตองอธิบายมากก็สามารถมองเห็นภาพไดวาเรือจะประสบเหตุการณอยางไร

ตอไป 

ขอมูลเอกสารเผยแพรทางอินเทอรเน็ตของ MAN B&W ซึ่งเปนผูผลิตเครื่องจักรใหญอันดับแนว

หนาของโลก “Crankcase Explosions in Two-stroke Diesel Engines”  ซึ่งเมื่อมีโอกาสศึกษาจาก

เอกสารดังกลาวแลว เห็นวานาจะเปนประโยชน  จึงนําขอสรุปสาเหตุของการเกิดระเบิดของเครื่องจักร

ใหญ ตามตาราง 1 ดังนี้ 
 

 
ตาราง 1  สาเหตุของการระเบิดของเครื่องยนต 
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 จากตาราง 1  พบวาชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ (Moving Parts) เปนสาเหตุหลักของการเกิดการระเบิด 

เนื่องจากชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ตางๆ มีความรอนเกิดขึ้นเนื่องจากการเคลื่อนที่เสียดสีของชิ้นสวนดังกลาว 

ความรอนที่เกิดขึ้นนี้จะคอยๆ สะสมพลังงานความรอน จนถึงจุดที่สามารถเกิดการระเบิดภายในได 

ดังนั้นหลักการทํางานของ Crankcase Explosion Relief Valve นั้น ตองทํางานโดยการเปดระบาย

แรงดันที่สะสมอยูภายในหองใตทองเครื่องยนต ระบายแรงดันออกมาขางนอกเครื่องยนต  ซึ่งตาม

รูปภาพ 1  นั้นแรงดันที่ระบายออกจากใตทองเครื่องยนต (Crank Case Room) จะตองมีแรงดัน

มากกวาแรงดันสปริงของวาวล  (ปกติแลววาวลจะตัวนี้จะอยูตําแหนงปกติปด Normal Close) และการ

ออกแบบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของคนประจําเรือที่สําคัญอยางหนึ่ง คือ  แรงดันที่ระบายออกมา

นั้นจะไมระบายแบบพุงตรงขนานไปกับพื้น แตจะระบายแรงดันลงดานลางสูพื้น (รูปภาพ 2)   ดวย

เหตุผลนี้เมื่อมีคนเดินผานบริเวณที่ติดตั้งของ Crankcase Explosion Relief Valve จะไมไดรับอันตราย

จากแรงดันที่ระบายออกมา เพียงแตทําใหลูกเรือตกใจเทานั้น !!!!   แตอยาประมาท เพราะถาแรงดัน

เนื่องจากการระเบิดมีมากเพียงพอแลว  อาจทําใหชุดวาวลที่ติดตั้งกับเครื่องยนตนั้นหลุดออกมาทั้งชุด 

ทําใหไดรับอันตรายไดเชนกัน 
 

Pressure Outlet

Crankcase Relief Valve

 

รูปภาพ 1  Crankcase Explosion Relief Valve 
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รูปภาพ 2  แรงระเบิดทาํใหแผนเหล็กดาดฟาในหองเครื่องเกิดความเสียหาย 

 
การปองกันการระเบิดในหองใตทองเครื่องยนต (Precautions Against Crankcase Explosions) 
 

 1. การบํารุงรักษา (Maintenance) 

  คูมือแนะนําเครื่องยนต (Engine Builder’s Instruction) เปนคูมือตรวจสอบที่ดีที่สุด

สําหรับเครื่องยนตแตละรุน  การตรวจสอบชิ้นสวนตางๆ จึงจําเปนมากสําหรับการปองกันความเสียหาย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบชุดแบร่ิง (Main Bearing)  เมื่อมีการซอมทําจะตองปฏิบัติตามคูมือ

แนะนําเครื่องยนตอยางเครงครัด  มีหลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากแรงที่อัดนอตไมแนนพอ จึง

ทําใหชิ้นสวนที่เคลื่อนที่นั้นหลุดออกมาได   เชนเดียวกันระยะหางของแบริ่งนั้นเปนสิ่งสําคัญ จะตอง

ปรับแตงใหไดตามที่คูมือกําหนด    ตองหมั่นตรวจสอบระดับและการไหลของน้ํามันหลอล่ืนในระบบดวย  

ถาไมมีน้ํามันหลอล่ืนแลว จะทําใหเกิดความรอนกับชุดแบริ่งได  
 

 2. อะไหลที่ไดรับการรับรอง (Approved Spare Parts) 

  อะไหลตองเปนของแท  (Original Spare Parts)     มีหลายครั้งของสาเหตุการระเบิด

นั้นมาจากการที่ใชอะไหลเทียม ซึ่งไมไดรับการรับรองจากผูผลิตของเครื่องยนต (Unauthorized Spare 

Parts)  เชนปญหาที่เคยเกิดขึ้นกับ Piston Rod Stuffing Box   ถาใชอะไหลเทียม  ขนาดของอะไหลที่

ผิด (Wrong Dimension) สปริงที่ยึดติดมีขนาดและคุณภาพไมดี   จะเปนสาเหตุทําใหเกิดความรอนกับ

กานลูกสูบ (Piston Rod) ได  และสามารถทําใหเกิดการระเบิดภายในหองใตทองเครื่องยนตไดเชนกัน 
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 3. การตรวจสอบ (Inspections) 

  การตรวจสอบดวยสายตา (Visual Inspection) กับเคร่ืองยนตเปนสิ่งสําคัญที่จะชวย

ลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการตรวจสอบผิวหนา

สัมผัสของแบริ่งภายที่ติดตั้งในหองใตทองเครื่องยนต   ถาพบวาหนาสัมผัสของ Maine Bearing มีการ

สึกกรอน สังเกตุไดจากสีที่เปลี่ยนไปของแบริ่ง เชน ตามปกติจะเปนสีขาวของโลหะ (White Metal) ถา

ตรวจพบเปนโลหะสีแดง (Copper Metal) นั่นหมายความวา มีการสึกกรอนเนื่องมาจากการเสียดสีของ

เพลาขอเหวี่ยงกับแบริ่ง จะมีผลทําใหเกิดความรอนสะสมภายในหองของอางน้ํามันได และเปนสาเหตุ

ของการเกิดการระเบิดไดเชนกัน 
 

 4. การตรวจจบั (Monitoring) 

  การระเบิดภายในหองใตทองเครื่องยนต มีสาเหตุมากมายดวยกัน ไมไดมีสาเหตุมา

จากความรอนของแบริ่งอยางเดียว   ดังนั้นการติดตั้งอุปกรณตรวจจับไอระเหยของน้ํามัน (Oil Mist 

Detector) จึงนํามาติดตั้งอยูในระบบความปลอดภัยของเครื่องยนตดวย  ถาไดรับการรองขอจากเจาของ

เรือ  โดย Oil Mist Detector เปนอุปกรณความปลอดภัยที่จะชวยเตือนและชวยลดเหตุของการระเบิด

ภายในหองใตทองเครื่องยนตได  

 
บทสรุป 
 

การเกิดความรอนสะสมภายในหองใตทองเครื่องยนต (Crank Case Room)  เชน การรั่วไหล

ของความรอนจากหองเผาไหมลงไปยังขางลางของหองใตทองเครื่องยนต  การเคลื่อนที่เสียดสีของ

ชิ้นสวนตางๆ ภายในหองใตทองเครื่องยนต  และเครื่องยนตขาดน้ํามันหลอล่ืนไปเลี้ยงสวนตางๆ ของ

เครื่องยนต ทั้งหมดนี้เปนสาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการระเบิดภายในหองใตทองเครื่องยนตได   ดังนั้นตน

กล รองตนกลและนายชางกลเรือ  รวมทั้งลูกยาม ทั้งหมดที่ปฏิบัติหนาที่จะตองตรวจสอบการทาํงานของ

เครื่องยนตตลอดเวลา หมั่นสังเกตและจดจําระบบการทํางานทั้งหมดของเครื่องยนต    กรณีตรวจพบวา 

มีความรอนเกิดขึ้นกับเครื่องยนต จะตองรีบแจงเหตุและทําการลดรอบการทํางานและหยุดเครื่องยนต

เพื่อหาสาเหตุตอไป 
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::: เอกสารอางอิง ::: 
 

www.manbw.com/files/news/filesof3077/techarticle09-12-03.pdf 

www.gov.im/lib/docs/dti/marineadmin/valour.pdf 

www.marinediesels.info/2_stroke_engine_parts/Other_info/Crankcase_Explosions.htm 

www.marineengineering.org.uk 


