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การผลิตและซ่อมแซมใบจักรเรือ

แบบแมงกานิสอะลูมเิ นียมบรอนซ์เพือ่ ทดแทนการน�ำเข้า

นาวาโท เสวียง เถื่อนบุญ

หัวหน้านายช่าง โรงงานหล่อหลอมและไม้แบบ แผนกโรงงานเครื่องกล
กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ

บทคัดย่อ

โ

ครงวิจัยการผลิตและซ่อมแซมใบจักรเรือแบบ
แมงกานิ ส อะลู มิ เ นี ย มบรอนซ์ เ พื่ อ ทดแทนการน� ำ เข้ า
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา วิเคราะห์ และผลิตใบจักรเรือ
แบบ Voith Schneider ด้วยแมงกานีสอะลูมิเนียม
บรอนซ์เกรด G-CuAl8Mn8 เพื่อทดแทนการน�ำเข้าจาก
ต่างประเทศ และ ศึกษาให้เข้าใจถึงอิทธิพลของการเชื่อม
ซ่อมต่อการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในใบจักรเรือแบบ Voith
Schneider เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเชื่อมซ่อมใบจักรใน
อนาคต โดยเป็นโครงการร่วมวิจัยระหว่าง กรมอู่ทหารเรือ
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ การด�ำเนินการได้แบ่งงานเป็นโครงการย่อย
จ�ำนวน 4 กิจกรรม ได้แก่ 1. การตีขึ้นรูปร้อนใบจักรเรือ
แบบแมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์ (VSP) 2. กระบวนการ
หล่อใบจักรแมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์ 3. การวิเคราะห์

ความเค้นและปรับปรุงความแข็งแรงของใบจักรเรือแบบ
Voith Schneider 4. อิทธิพลของการเชื่อมซ่อมต่อการ
กั ด กร่ อ นของใบจั ก รแมงกานิ ส อะลู มิ เ นี ย มบรอนซ์
ผลการด�ำเนินงานท�ำให้สามารถ 1. พัฒนาวิธีการขึ้นรูป
ใบจั ก รด้ ว ยวิ ธี ก ารหล่ อ แล้ ว กลึ ง ขึ้ น รู ป โดยสามารถ
ผลิ ต ใบจั ก รต้ น แบบซึ่ ง มี มิ ติ ต ามแบบของใบจั ก ร VSP
2. วิเคราะห์ความเค้น โดยใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์
และการทดลองกับใบจักรแบบย่อส่วนพบว่า ความเค้น
สูงสุดเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างด้ามใบจักรกับตัวใบ
3. แนวทางการเชื่อมซ่อมใบจักร VSP โครงการวิจัยฯ
ท�ำการเชื่อมซ่อมโดยใช้เครื่องเชื่อมมิกและใช้ลวดเชื่อม
AMPCO-TRODE 40 (AWS 5.7 Class CuMnAl) 4.
ทดลองตีขนึ้ รูปชิน้ งานทดสอบของวัสดุแมงกานิสอะลูมเิ นียม
บรอนซ์ ด้วยการตีแบบ Cogging ที่อุณหภูมิ  ตามหลักการ
ของ Severe Plastic Deformation (SPD)
วารสารกรมอูท
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บทน�ำ
สงครามทุ ่ น ระเบิ ด มี ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง ในด้ า น
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และสงครามจิตวิทยาในการรบทาง
น�้ำเป็นอย่างมาก โดยหากมีการวางทุ่นระเบิดในต�ำแหน่ง
การเดินเรือที่ส�ำคัญจะท�ำให้การคมนาคมทางน�้ำของเรือ
พาณิชย์และการเคลื่อนก�ำลังของเรือรบไม่สามารถกระท�ำ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การปล่อยข่าวลวงถึง
การวางทุ่นระเบิดในต�ำแหน่งการเดินเรือต่าง ๆ ก็จะส่งผล
ทางจิตวิทยาและการเคลื่อนก�ำลังของเรือรบเช่นเดียวกัน
การกวาดหรือการล่าท�ำลายทุ่นระเบิดเป็นวิธีการต่อต้าน

ทุ่นระเบิดที่จะด�ำเนินการย้ายหรือท�ำลายทุ่นระเบิดให้
หมดไปจากพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อเปิดเส้นทางการเดินเรือที่
ส�ำคัญ
เรือหลวงลาดหญ้าและเรือหลวงท่าดินแดงเป็น
เรือล่าท�ำลายทุ่นระเบิดที่มีสมรรถนะและทันสมัยมากที่สุด
ชุดหนึ่งของกองทัพเรือไทย โดยเรือชุดนี้ได้ติดตั้งระบบใบ
จักรแบบ Voith Schneider Propeller (VSP) ซึ่งมีจุดเด่น
ในการบังคับเรือให้สามารถเลี้ยวหรือกลับล�ำเรือได้อย่าง
รวดเร็ว ระบบ VSP จึงมีความเหมาะสมกับเรือล่าท�ำลาย
ทุ่นระเบิดซึ่งต้องการความคล่องตัวสูงในขณะปฏิบัติงาน

ใบจักรแบบ VSP   ของกองทัพเรือไทยผลิตจาก
วัส ดุ แ มงกานี ส อะลูมิเ นียมบรอนซ์เ กรด G-CuAl8Mn8
(Cu8-Al8-Mn1.5-Ni2-Fe) โดยเรือหนึ่งล�ำประกอบด้วย
ใบจักรแบบ VSP จ�ำนวน 2 ชุด ชุดละ 5 ใบ รวมทั้งหมด
10 ใบ ดังแสดงในรูปที่ 1 หลังจากที่เรือชุดนี้เข้าประจ�ำการ
เป็นเวลาประมาณ 14 ปี ใบจักรแบบ VSP หักบริเวณโคน
ใบจักรจ�ำนวน 3 ครั้งๆ ละ 1 ใบ ซึ่งมีลักษณะความเสีย
หายแบบ Corrosion Fatigue (รูปที่ 2) ทั้ง 3 ครั้ง โดย

การหักของใบจักรแบบ VSP ครั้งแรกมีสาเหตุของความเสีย
หายจากการสูญเสียธาตุอะลูมิเนียม (Dealuminification)
ออกไปจากแมงกานี ส อะลู มิ เ นี ย มบรอนซ์ ท� ำ ให้ เ นื้ อ
โลหะบริเวณที่สูญเสียธาตุอะลูมิเนียมเกิดโพรงขนาดเล็ก
กระจายอยู่ทั่วเนื้อโลหะและกลายเป็นจุดสีแดง (รูปที่ 2)
ซึ่งมีผลท�ำให้ความแข็งแรงของใบจักรลดลง โดยเฉพาะ
บริเวณโคนใบจักรแบบ VSP ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดความเค้น
ในขณะใช้งานสูงที่สุด (รูปที่ 3)

1
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2

ใบจักรแบบ VSP ของเรือหลวงลาดหญ้า

สภาพความเสียหายและการเกิด Dealuminification ของใบจักรแบบ VSP ครั้งที่ 1
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ใบจักรแบบ VSP ที่เหลืออีก 19 ใบที่ยังไม่หัก
เสียหาย กรมอู่ทหารเรือได้ว่าจ้างบริษัทภายในประเทศเพื่อ
ซ่อมใบจักรให้สามารถใช้ราชการได้เหมือนเดิม การซ่อม
ใบจักรกระท�ำโดยการก�ำจัดเนื้อบริเวณที่เกิดการสูญเสีย
ธาตุอะลูมิเนียมออกและท�ำการเชื่อมซ่อมให้พื้นผิวของ
ใบจั ก รกลั บ สู ่ ส ภาพปกติ แต่ เ มื่ อ น� ำ ใบจั ก รกลั บ มา
ใช้ราชการได้ระยะหนึง่ ใบจักรแบบ VSP ก็หกั เป็นครัง้ ที่ 2
บริ เวณโคนใบจัก รใต้แนวเชื่อมซ่อมด้วยลักษณะความ

3

4

เสียหายแบบ Corrosion fatigue (รูปที่ 4) ต่อมากรมอู่
ทหารเรือได้ส่งใบจักรแบบ VSP ที่ยังอยู่ในสภาพดีไปเชื่อม
ซ่อมที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีค่าบริการและค่าขนส่งไปกลับ รวมมูลค่ามากกว่าสิบล้านบาท แต่เมื่อน�ำมาใบจักร
แบบ VSP กลับมาใช้งานได้ไม่นาน ใบจักรก็หักอีกเป็นครั้ง
ที่ 3 บริเวณโคนใบจักรใต้แนวเชื่อมซ่อมด้วยลักษณะความ
เสียหายแบบ Corrosion fatigue เช่นเดิม (รูปที่ 4)

แสดงต�ำแหน่งที่เกิดความเค้นสูงสุดบนใบจักรที่ได้จากการค�ำนวณเบื้องต้น

สภาพผิวหน้ารอยขาดของใบจักรแบบ VSP ครั้งที่ 2 (ซ้าย) และครั้งที่ 3 (ขวา)
วารสารกรมอูท
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วัตถุประสงค์
1. ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และผลิ ต ใบจั ก รเรื อ แบบ
Voith Schneider ด้วยแมงกานีสอะลูมิเนียมบรอนซ์เกรด
G-CuAl8Mn8 เพื่อทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ
2. ศึกษาให้เข้าใจถึงอิทธิพลของการเชื่อมซ่อมต่อ
การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในใบจักรเรือแบบ Voith Schneider
เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการเชื่ อ มซ่ อ มใบจั ก รในอนาคต
แนวทางการด�ำเนินงาน
การแก้ปัญหาใบจักรแบบ VSP โดยที่กรมอู่
ทหารเรื อ สามารถพึ่ ง พาตนเองได้ ทั้ ง ในด้ า นการผลิ ต
และการซ่อมแซมใบจักร จึงน่าจะเป็นการแก้ปัญหาใน
ระยะยาวที่ดีที่สุด แต่เนื่องจากปัจจุบันกรมอู่ทหารเรือ

ยังขาดองค์ความรู้ด้านโลหะวิทยา
กระบวนการผลิต
การเชื่อม การกัดกร่อน และการวิเคราะห์ความเค้นที่เกิด
ขึ้นบนใบจักรขณะใช้งาน ท�ำให้ยังไม่สามารถผลิตและ
ซ่อมแซมใบจักรแบบ VSP ได้เอง กรมอู่ทหารเรือจึงได้
ร่ ว มมื อ กั บ อาจารย์ แ ละผู ้ เชี่ ย วชาญของมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เพื่อท�ำการวิจัย
แบบบูรณาการในการแก้ปัญหาของใบจักรแบบ VSP ทุก
ด้านในระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การวิจัยจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สัญญาเลขที่ RDG5330019 ระยะเวลาการด�ำเนินการ 2 ปี
(2557-2558)

ผลการด�ำเนินงาน
1. ผลวิเคราะห์ความเสียหายของใบจักร VSP ซึ่ง
เป็ น องค์ ค วามรู ้ส�ำคัญส�ำหรับการหาทางป้องกั นความ
เสี ย หายที่ จ ะเกิ ดขึ้นกับใบจัก ร ซึ่งจากการตรวจสอบ
โครงสร้างทางจุลภาคของใบจักรพบว่าใบจักรสูญเสียธาตุ
อะลูมิเนียม (Dealuminification) ออกไปจากแมงกานีส
อะลูมิเนียมบรอนซ์ ท�ำให้เนื้อโลหะบริเวณที่สูญเสียธาตุ
อะลูมิเนียมเกิดโพรงขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วเนื้อโลหะและ
ท�ำให้ความแข็งแรงของใบจักรลดลง โดยเฉพาะบริเวณ
โคนใบจักร ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดความเค้นในขณะใช้งาน
สูงที่สุด เมื่อใบจักรต้องรับแรงแบบ cyclic load จึงท�ำให้
ใบจักรหักเนื่องจากความล้า (fatigue) โดยมีจุดก�ำเนิด
ความล้าบริเวณโคนใบจักร จึงอาจกล่าวได้ว่าใบจักร VSP
ได้รับความเสียหายจากการเกิด corrosion fatigue
แนวทางการป้องกันมีดงั นี้ 1. การติดตัง้ อะลูมเิ นียม
กั น กร่ อ น 2. การทาสีบริเวณโรเตอร์ซึ่งท�ำด้วยเหล็กกล้า
ไร้สนิม เพื่อลดอิทธิพลของ galvanic corrosion ระหว่าง
โรเตอร์และตัวใบจักร 3. การก�ำหนดความเร็วใช้งานสูงสุด
ที่ 10 นอต เพื่อไม่ให้ความเค้นที่กระท�ำต่อใบจักรสูงเกิน
เกณฑ์
2. วิธีการขึ้นรูปใบจักร VSP ด้วยวิธีการหล่อแล้ว
กลึงขึ้นรูป โครงการวิจัยฯ ได้ศึกษาส่วนผสมทางเคมีของ
แมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์ตามมาตรฐาน WL 2.0957
ของเยอรมัน และ C95700 ของสหรัฐ ฯ (Cu8-Al8-Mn1.5Ni2-Fe) พบว่ามีส่วนผสมทางเคมีใกล้เคียงกับส่วน

ผสมทางเคมีของใบจักร VSP ซึ่งได้จากการน�ำชิ้นส่วนของ
ใบจั ก รที่ ไ ด้ รั บความเสี ย หายมาวิ เ คราะห์ ส ่ วนผสมโดย
ใช้ เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ (Spectrometer)
ดังนั้นคุณสมบัติทางกล ส่วนผสมทางเคมี และคุณสมบัติ
อื่น ๆ ของใบจักร VSP จึงสามารถอ้างอิงมาตรฐาน
WL 2.0957 หรือ C95700 ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า
แมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์ตามมาตรฐาน WL 2.0957
ของเยอรมัน เป็นมาตรฐานทีใ่ ช้สำ� หรับงานหล่อ ดังนัน้ ใบจักร
VSP โครงการวิจยั ฯ จึงได้มีความเห็นว่าการผลิตใบจักร VSP
นั้นท�ำการขึ้นรูปโดยวิธีการหล่อ
การด�ำเนินการหล่อใบจักร มีดังนี้
1. การสร้างแบบหล่อโดยน�ำใบจักร VSP ของ
กรมอู่ทหารเรือมาสแกนเพื่อสร้างแบบ 2. น�ำแบบหล่อมา
สร้างแบบหล่อทราย 3. ตรวจสอบส่วนผสมของน�้ำโลหะ
ให้เป็นไปตามส่วนผสมของใบจักร VSP แล้วเทน�ำ้ โลหะเข้า
สูแ่ บบ 4. การอบใบจักรที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส
2 ชม. แล้วให้เย็นตัวในน�้ำ  เพื่อปรับโครงสร้างเพิ่มความ
เหนียวและการยืดตัว 5. การกลึงขึ้นรูปใบจักร ซึ่งจะใช้
เครื่องกลึง กลึงด้ามใบจักร ส่วนตัวใบจักรใช้เครื่อง CNC
กัดให้ตัวใบจักรมีมิติที่ถูกต้องตามแบบของใบจักร VSP 6.
การตรวจสอบมิติโดยใช้เครื่อง CMM เพื่อตรวจสอบว่าใบ
จักรหลังจากการกลึงขึ้นรูปมีขนาดเป็นไปตามแบบหรือไม่
ผลการด�ำเนินการสามารถหล่อใบจักรซึ่งมีมิติเป็นไปตาม
แบบของใบจักร VSP  
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3. นวัตกรรมเครื่องทดสอบ corrosion fatigue
ใบจักร VSP ได้รับความเสียหายจาก corrosion fatigue
ดังนั้นนอกจากการทดสอบสมบัติทางกล เช่น ความเค้น
แรงดึง ความแข็ง ซึ่งสามารถทดสอบโดยใช้เครื่องมือซึ่งมี
ใช้งานทั่วไป แต่การทดสอบ corrosion fatigue จ�ำเป็น
ต้ อ งออกแบบเครื่ อ งทดสอบเพื่ อ ใช้ ง านเองเนื่ อ งจาก
ยั ง ไม่มีผู้ผลิต โครงการวิจัยฯ จึงออกแบบเครื่องทดสอบ
corrosion fatigue โดยชิ้นงานทดสอบจะถูกกดด้วยสปริง
และหมุนในชุดอุปกรณ์ซึ่งบรรจุน�้ำทะเล เป็นการจ�ำลอง
สภาวะการใช้งานเสมือนจริง การวัดผลจะนับจ�ำนวนรอบ
จนชิ้นงานขาด
ผลการทดลองพบว่ า โลหะผสมแมงกานิ ส
อะลูมิเนียมบรอนซ์ซึ่งหล่อโดยโครงการวิจัยสามารถใช้
งานได้เฉลี่ย 2.5 ล้านรอบ ในขณะใบจักร VSP ซึ่งจัดซื้อ
จากต่างประเทศเมื่อน�ำมาทดสอบแล้วว่าสามารถใช้งานได้
ประมาณ 1 ล้านรอบ
4. ผลการวิเคราะห์ความเค้น โดยใช้แบบจ�ำลอง
ทางคณิตศาสตร์และการทดลองกับใบจักรแบบย่อส่วน
พบว่าความเค้นสูงสุดเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างด้าม
ใบจักรกับตัวใบ โดยเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ในทุกรอบ
การหมุนของพวงใบจักร เนื่องจากใบจักรต้องเปลี่ยนมุม
ปะทะอย่างรวดเร็ว โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อเรือแล่น
ด้วยความเร็วเต็มที่ 15 นอต และใช้รอบใบจักรสูงสุด 115
รอบต่อนาที ความเค้นสูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ นี้
อาจมากถึง 400 MPa แต่ความเค้นสูงสุดจะลดลงอย่าง
รวดเร็ว โดยลดลงมากกว่าครึ่งเหลือเพียง 160 MPa หาก
ลดความเร็วลงจาก 15 นอต เป็น 10 นอต  ดังนั้นการใช้
ความเร็วในช่วงที่ต�่ำกว่า 15 นอต จะท�ำให้ใบจักรมีอายุ
การใช้งานที่ยาวนานขึ้น

5. แบบใบจั ก รซึ่ ง ปรั บ ปรุ ง ความแข็ ง แรง โครง
การวิจัยฯ ได้ปรับปรุงแบบใบจักร VSP โดยเติมเนื้อวัสดุ
บริเวณรอยต่อด้ามใบจักรเพียงเล็กน้อย จากการจ�ำลองใน
คอมพิวเตอร์พบว่า ความเค้นสูงสุดลดลงประมาณ 16 %
ในขณะที่ปริมาตรเพิ่มขึ้นเพียง 0.2 % หรือประมาณ 0.44
กิโลกรัมเท่านั้น ในขณะที่สัมประสิทธิ์แรงยกเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิ ม ไม่ ม ากนั ก ดั ง นั้ น แบบที่ ผ ่ า นการปรั บ ปรุ ง
ความแข็งแรง จึงน่าจะน�ำไปใช้ได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สมรรถนะของเรือโดยรวม
6. แนวทางการเชื่อมซ่อมใบจักร VSP โครงการ
วิจัยฯ ท�ำการเชื่อมซ่อมโดยใช้เครื่องเชื่อมมิกและใช้ลวด
เชื่อม AMPCO-TRODE 40 (AWS 5.7 Class CuMnAl)
การด�ำเนินการเชื่อมโดยเจ้าหน้าที่ของกรมอู่ทหารเรือ จาก
การตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคของชิ้นงานวิจัยพบว่า
มีโครงสร้างทางจุลภาคใกล้เคียงกับงานเชื่อมซ่อมจากต่าง
ประเทศ
7. ผลการทดลองตีขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบของวัสดุ
แมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์ ด้วยการตีแบบ Cogging ที่
อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส ตามหลักการของ Severe
Plastic Deformation (SPD) โดยภายหลังจากการทุบ
ขึ้นรูป ขนาดเกรนของ MAB มีขนาดเล็กกว่าขนาดเกรน
ของชิ้นงานหล่อ ท�ำให้มีค่า Tensile Strength, Yield
Strength และ Hardness ที่สูงกว่า แต่ค่า % Elongation
ลดลง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงคุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุแมงกานิสอะลูมิเนียมบรอนซ์ ให้ดีขึ้นด้วย
หลักการของ SPD โดยภายหลังการทุบขึ้นรูปอาจจะต้อง
น�ำชิ้นงานไปผ่านกระบวนการทางความร้อนเพื่อเพิ่มความ
เหนียวและคุณสมบัติทางแม่เหล็กก่อนที่จะน�ำไปกัดเป็น
ใบจักรหรือชิ้นส่วนทางวิศวกรรมอื่น ๆ ต่อไป
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สรุป

เรือหลวงลาดหญ้าและเรือหลวงท่าดินแดงเป็น
เรือล่าท�ำลายทุ่นระเบิดที่มีศักยภาพสูงของกองทัพเรือ
การที่ใบจักรแบบ VSP หักช�ำรุด และทางกรมอู่ทหารเรือ
หรือเอกชนในประเทศไม่สามารถผลิตทดแทนหรือเชื่อม
ซ่อมใบจักรเองได้ ท�ำให้ศักยภาพและความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศลดลง หรือหากใบจักรแบบ VSP เกิด
หักในภาวะสงครามจะยิ่งส่งผลเสียกับประเทศชาติอย่าง
ใหญ่หลวง ดังนั้นการวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
ให้กองทัพเรือพึ่งพาตนเองได้และมีความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศ โดยใช้นักวิจัยของกรมอู่ทหารเรือและ
นั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ร่ ว มกั น วิ จั ย เพื่ อ แก้ ป ั ญ หา  

ซึ่งนักวิจัยสามารถวิเคราะห์สาเหตุของความเสียหาย
ตลอดจนแนวทางการป้องกันความเสียหายของใบจักร
VSP และวิเคราะห์หาความเค้นที่กระท�ำต่อใบจักรโดย
ใช้แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ท�ำให้ทราบว่าความเค้น
สูงสุดเกิดขึ้นบริเวณรอยต่อระหว่างด้ามใบจักรกับตัว
ใบ และควรใช้ความเร็วไม่เกิน 10 นอต จะท�ำให้ใบจักร
มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น กรณีใบจักรที่มีปัญหาการ
กัดกร่อนนักวิจัยได้ศึกษาแนวทางการเชื่อมซ่อมใบจักร
VSP ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เชื่อมซ่อมใบจักรท�ำให้ใบจักรมี
ความแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้นักวิจัยได้ทดลองผลิตใบจักร
VSP โดยวิธีการหล่อแล้วกลึงขึ้นรูปให้ได้มิติตามแบบ ซึ่ง
สามารถสร้างใบจักรต้นแบบได้ส�ำเร็จ
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