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13. ĐƯỜNG TRỤC, TRỤC CHÂN VỊT, CHÂN VỊT, CÁC Ổ ĐỠ LỰC 
DỌC TRỤC. 
 

13.1 Mô men được truyền từ động cơ lai qua chân vịt như thế nào? 
 
Có một mặt bích lớn được chế tạo bằng phương pháp rèn nằm ở đoạn 

cuối của trục khuỷu là trục còn có thể còn được gọi là trục lực đẩy. Nếu hệ 
động lực đẩy gồm động cơ truyền động hộp số thì khi đó mặt bích lớn sẽ nằm 
ở trục bánh răng lai chính thường được tích hợp với vai trục đẩy dành cho ổ 
đỡ dọc trục. Trục trung gian có đường kính nhỏ hơn chút ít (nhưng hãy xem 
phần chú ý dưới đây) so với trục khuỷu (các động cơ lai truyền động trực tiếp) 
và trục chân vịt. Trục chân vịt cũng có mặt bích ở đầu ở phía trong của nó. 

Mặt bích ở trục từ động cơ hoặc hộp số ra được nối với trục trung gian 
thẳng suốt tới trục chân vịt được nối với nhau tại các mặt bích qua các bu lông 
nối trục. Chân vịt được ghép nối qua then trên trục chân vịt ở phần đầu có 
dạng côn của nó, và được giữ ở vị trí bằng đai ốc chân vịt vặn ở đầu nhô ra 
phía ngoài có ren của trục chân vịt. Mô men được truyền qua các bulông tới 
đầu côn của trục chân vịt và qua then tới đầu ổ may ơ chân vịt. 

Không được quên rằng do sự gắn chặt của các bulông nối trục và 
phương pháp lắp chân vịt  vào trục chân vịt, sẽ tồn tại một giá trị ma sát rất  
lớn ở giữa các bề mặt mặt bích nối trục kề bên, và ở giữa đầu trục hình côn 
của trục chân vịt và chân vịt cũng vậy. Ma sát này đóng một vai trò lớn trong 
việc truyền mô men từ động cơ tới chân vịt. 

 
13.2 Các bulông liên kết có dạng nào và chúng được lắp ra sao? 
 
Có ba dạng bulông liên kết đang dùng. Loại thông thường nhất có thân 

hình trụ, các loại kia hoặc có độ vát nhỏ với đầu bulông thông thường, hoặc 
độ vát lớn và không có đầu bulông. Các bulông có thân hình trụ có đầu bu 
lông thông thường, dạng trụ, và phần song song được giảm đường kính xuống 
nơi nó nối tới đầu bằng đoạn kéo dài có bán kính lượn đủ. Phần có ren có 
đường kính nhỏ hơn phần thân và được nối tới nó bằng đoạn kéo dài có bán 
kính lượn đủ và đường kính nhỏ hơn nhỏ hơn chút xíu so với đáy của ren. 
Đầu của phần ren được để tròn và được khoan để lắp một chốt chẻ. Đai ốc bu 
lông liên kết có dạng sáu cạnh thông thường có độ cao nằm giữa 0.75 và 1.0 
so với đường kính trục ren. Các bu lông có một phần vát dọc trên một đoạn 
ngắn của đầu trụ để tạo điều kiện lắp bu lông vào lỗ ở mặt bích nối trục dễ 
dàng. Lỗ của bu lông nối trục được khoan hoặc doa tới kích thước và thân trụ 
bulông được làm lắp vừa khít vào lỗ với độ khít gây cản trở nhẹ. 

Một số xưởng máy chế tạo bu lông nối trụ có độ vát rất nhỏ 1 mm trên 
100 mm. Lỗ bu lông được chế tạo tới độ vát tương tự và bu lông được làm đạt 
kích thước sao cho khi khi tạo độ vát lỗ ở lỗ bulông có một khe hở nhỏ giữa 
đầu bu lông và mặt tỳ của nó trên mặt bích. Đai ốc xiết đầu bu lông tỳ lên mặt 
rà ở đầu nối. Ưu điểm của loại bu lông này là tháo tương đối dễ trong khi tháo 
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rỡ. Ưng suất vòng ngang bề tiết diện giữa mặt lỗ và rìa của mặt bích nối trục 
được kiểm soát bởi lực kéo rút đầu bu lông chặt vào vị trí. 

Các bu lông nối trục kiểu vát có độ vát theo đường kính khoảng 6 mm 
trên 100mm chiều dài bu lông; chúng không có đầu. Các bu lông vát được lắp 
vào các lỗ khoan chính xác, và được kéo căng bằng búa và dụng cụ clê. Các 
bu lông nối trục vát cạnh không được ưa chuộng quá nhiều ở Anh nhưng được 
dùng rộng rãi ở Mỹ và lục địa châu Au. 

 
13.3 Các loại nối trục nào khác có thể được sử dụng ở các trục trung 

gian và các trục chân vịt thay cho loại trục mặt bích rèn liền? 
 
Các loại khác là loại được gắn bán cố định vào trục và loại ở đó trục 

phải tháo ra được, như là mối nối trục giữa trục chân vịt và phần phía sau của 
trục trung gian, vì nó cần thiết với một số chân vịt biến bước hoặc bước điều 
khiển được. 

Loại lắp bán cố định bao gồm một mặt bích và một ổ lồi được rèn thành 
một chi tiết. Bên trong của mặt bích và ổ lồi được khoan rộng tới giới hạn yêu 
cầu cho lắp ghép có độ dôi, và các rãnh dầu theo chu vi được khoét trong lỗ 
của mặt bích. Mặt bích được lắp vào trục theo cách lắp có độ dôi bình thường. 
Nó có thể được tháo ra dễ dàng bằng cách nối một bơm áp suất cao vào các 
rãnh dầu và ép dầu vào không gian giữa trục và lỗ ổ mặt bích. Điều này làm 
giãn mặt bích và ổ lồi và cho phép nó được tháo ra khỏi trục dễ dàng. Loại 
này của nối trục được sử dụng với trục lắp với các ổ đỡ bi trụ thông thường 
(nghĩa là các vòng chặn trong và ngoài liền). Nó chỉ được tháo để lắp các ổ đỡ 
mới. Mặt bích được lắp lại bằng phương pháp lắp ghép có độ dôi (co ngót). Vì 
các mặt bích chỉ được tháo ra để lắp các ổ đỡ bi trụ mới chúng được gọi là 
loại bán cố định. 

Loại khác của nối trục là loại ống bao nối. Loại ống bao nối được khoan 
lỗ có độ vát chính xác rất nhẵn. Một ống lót mỏng được tiện côn ở bề mặt 
ngoài để khít với phần vát chính xác trong ống bao nối. Phần trong của ống 
lót được khoét phù hợp với đường kính ngoài của trục được nối. Lỗ ở trong 
ống bao nối có các rãnh dầu bao quanh chu vi được khoét trong nó. Mỗi đầu 
của ống lót mỏng có một rãnh bao tròn ở bề mặt phía ngoài của nó. Khi nối 
trục được lắp ống lót mỏng được gắn ở một trục và được trượt dọc để nó nằm 
ở phần nửa trên mỗi một trục được nối với nhau. Ống bao nối được gắn trên 
phía đối diện của ống lót được trượt dọc và nằm trên ống lót cho tới khi nó 
được gắn chặt vào phần vát. Các rãnh dầu ở ống bao nối được nối với một 
bơm áp suất cao. Dụng cụ xiết thủy lực là một vành trượt ở đó được gắn một 
dãy các piston dầu thủy lực nhỏ. Dụng cụ xiết được gắn vào đầu nhỏ hơn của 
ống lót mỏng và đấu với rãnh bao tròn. Các piston trong dụng cụ xiết cũng 
được bơm lên và các piston kéo ống lồng vào ống bao nối. Thao tác được tiếp 
tục cho tới khi ống bao nối được giãn ra tới vòng tròn chính xác. Ap suất ở 
dầu giữa ống bao nối và ống lót được xả ra, dầu được đẩy ra khi ống bao nối 
tự xiết chặt lên ống lót, tới lượt nó ống lót được xiết chặt vào hai đầu của các 
trục được nối. Để tháo nối trục dụng cụ xiết được lắp vào đầu lớn hơn của ống 
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lót. Khi ống bao nối được tác động áp suất dầu bên trong bơm các dụng cụ 
xiết làm ống lót được tháo ra khỏi ống bao nối. 

Nối trục của loại này thường được dùng ở các tầu chân vịt kép nơi các 
trục chân vịt được tháo ra phía ngoài để kiểm tra. Chúng cũng được dùng ở 
một số tầu chân vịt đơn nơi  chân vịt được gắn trên mặt bích ở đầu phía ngoài 
trục chân vịt thay cho đầu côn thông thường. Loại này của trục chân vịt được 
tháo ra ngoài để kiểm tra trong khi các trục chân vịt đầu côn được tháo vào 
trong. 

 
13.4 Tại sao trục trung gian nhỏ hơn đường kính trục chân vịt? Các 

yếu tố quyết định kích thước của các trục này? 
Các kích thước của động cơ và trục chân vịt được quyết định bởi công 

thức được chấp nhận bởi các hiệp hội phân cấp tầu khác nhau. Các yếu tố 
được sử dụng liên quan tới độ bền của thép được dùng; chất lượng của thép 
được kiểm soát bởi các giới hạn riêng trên và dưới của độ bền kéo. Công suất 
truyền cùng vòng quay của trục, mô men cực đại và mô men khối quán tính 
tương ứng của chân vịt và bánh đà được sử dụng trong công thức để tính 
đường kính của trục trung gian. Mô men khối quán tính của chân vịt có kể cả 
đến lượng nước khuấy bởi chân vịt. 

Một khi đường kính của trục trung gian được tính ra, đường kính trục 
chân vịt tìm được bằng cách tăng đường kính trục trung gian một số phần 
trăm, một lượng thêm nữa được bổ xung vào đó có tính đến đường kính chân 
vịt và phương pháp qua đó trục được bảo vệ khỏi tác động ăn mòn của nước 
biển. Trong thực tế trục chân vịt lớn hơn đường kính trục trung gian xấp xỉ 15 
tới 17 %. Số phần trăm lớn thuộc về các chân vịt có đường kính to hơn. 

Lý do đường kính trục trung gian nhỏ hơn trục chân vịt vì trục trung 
gian không chịu ứng suất cao như trục chân vịt. Ưng suất trục trung gian chịu 
là ứng suất do truyền mô men, ứng suất nén ( khi chạy theo chiều tiến) do lực 
đẩy dọc trục chân vịt và ứng suất gây ra bởi khối lượng chính nó thường là ít 
quan trọng. Trục chân vịt chịu đựng các ứng suất tương tự nhưng phía trước 
của đầu côn chịu tải nặng do cái cách mà ở đó trọng lượng của chân vịt được 
đỡ bởi trục chân vịt. Đầu này của trục chân vịt giống như rầm chìa, phần đỡ là 
ổ đỡ trục chân vịt và tải là chân vịt. Trọng lượng của chân vịt tạo ra mô men 
uốn ở phần tĩnh của trục có giá trị cực đại tại phần đầu trục. Ưng suất kéo này 
giảm bớt tới giá trị zero tại các phần đầu côn, và tại điểm này ứng suất bắt đầu 
trở thành nén một cách tự nhiên và tăng tới giá trị cực đại ở đáy. Khi trục 
chân vịt quay điểm hoặc phần nhỏ của trục sẽ lần lượt chịu ứng suất kéo cực 
đại, nơi nó ở vị trí trên cùng của nó, thay đổi tới zero tại các rìa  và ứng suất 
nén cực đại ở điểm dưới cùng của nó. 

Từ điều này chúng ta có thể thấy là phần lớn của đầu côn của trục chịu 
ứng suất chu kỳ đảo ngược vì vậy chịu hư hỏng do mỏi. Các thay đổi của mỏi 
được giảm thiểu nếu khoảng ứng suất được giảm xuống, và điều này được 
thực hiện bằng cách tăng đường kính trục trung gian. Điều này làm cho ổ đỡ 
trục chân vịt có đường kính to hơn trục trung gian. 
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13.5 Được biết là khi trục chân vịt phát triển các khe nứt hỏng vết nứt 
thường ở đầu của rãnh then. Tại sao các vết nứt lại phát triển tại điểm này? 

Có một thực tế là hầu như các vết nứt trục chân vịt gây ra từ một vệt nứt 
bắt đầu từ đầu phía trước của rãnh then. Trong câu trả lời trước nó đã được 
diễn giải là đầu phía trước của phần côn trục chân vịt chịu sự đảo lại ứng suất 
chu kỳ; nó ở vùng rãnh then kéo dài này. Rãnh then, do hình dạng của nó, 
đóng vai trò như sự tăng cao ứng suất. Nếu có một lượng nhỏ nước biển xâm 
nhập vào đầu lớn hơn của phần côn nó tạo ra môi trường ăn mòn sẽ đẩy nhanh 
hư hỏng do mỏi. Điều này bắt đầu ở vùng ứng suất cao tại đầu của then. Có 
các yếu tố khác tạo ra vấn đề ở vùng này tại đầu phía trước của củ chân vịt 
nơi có sự thay đổi rất nhỏ về đường kính trục do tác động nén của củ chân vịt 
nén thép của trục, và ngay phía trước của chỗ lắp, thép thực tế ‘phồng lên’ nơi 
nó không bị cản trở: điều này tạo nên sự gia tăng áp suất. Thỉnh thoảng các 
khe nứt bắt đầu ở vị trí này; thường một dãy của các dấu hiệu rỗ được tìm 
thấy chạy quanh chu vi trục. Dấu hiệu rỗ này cũng đóng vai trò như sự gia 
tăng áp suất. 

 
13.6 Làm thế nào đầu sau của trục chân vịt được bảo vệ khỏi nước 

biển? Điểm xâm nhập có thể là ở đâu nếu sự rò rỉ xảy ra? 
 Trục chân vịt được bảo vệ khỏi tiếp xúc bằng nước biển bằng ống lót 

đồng thau bao phủ phần lớn hơn của trục chân vịt. Ống lót kéo dài từ phần lớn 
nhất của đầu côn trên toàn bộ chiều dài ống bao trục, qua hộp đệm và làm kín 
và quá một khoảng cách nhất định, để ống lót kéo dài về phía trước bộ đệm 
khi nó chỉ vừa đi vào hộp kín. Đầu lớn của lỗ côn ở củ chân vịt được khoét 
với kiểu khoét lõm ngược chỗ vòng kín cao su tiết diện ngang hình vuông 
được lắp vào. Đầu của ống lót trục chân vịt được chế tạo sao cho khi chân vịt 
tỳ chắc lên phần côn vòng cao su được ép giữa mặt đầu của ống và hõm 
ngược ở đầu phía trước của củ chân vịt. Một số khe hở được cho phép ở hõm 
ngược: điều này cho phép vòng kín ép chặt ra ngoài và tránh cho nó kết thành 
khối. 

Điểm xâm nhập thông thường đối với nước biển là ở vòng kín. Sự rò rỉ 
có thể nảy sinh nếu vòng kín được cho phép xoắn khi chân vịt được lắp, hoặc 
nếu vòng kín ép không đủ. Nếu vòng kín trở nên quá lớn và trở nên kết khối 
vòng kín sẽ ngăn không cho chân vịt tỳ chắc khít ở phần côn của nó. Trong 
hoạt động chân vịt sẽ chuyển động và chà sát vòng cao su làm nó rò rỉ và hư 
hỏng thêm sẽ xảy ra khi sự chuyển động làm hư hỏng đầu côn của trục chân 
vịt và lỗ côn ở củ chân vịt. 

Nếu rò rỉ của nước biển xảy ra tại vòng làm kín nó thường làm trục nứt; 
do đó mọi sự chú ý phải tiến hành khi chân vịt đang được lắp vào trục chân 
vịt trong khi lắp ráp ở cầu tầu nhà máy hoặc tiếp theo ở trên đà cạn. 

 
13.7 Một số trục chân vịt không lắp các ống lót. Trong trường hợp 

như vậy làm thế nào đầu trục được bảo vệ khỏi nước biển? Điểm rò lọt 
nước biển hầu như có thể là ở đâu? 

 



Hoûi ñaùp ñoäng cô diesel                                                             http://biosys.com.vn 

Nơi trục chân vịt không được lắp các ống lót trục được bôi trơn dầu 
nhờn và ổ đỡ ống bao trục là ống lót gang có tráng kim loại đỡ sát. Để giữ dầu 
trong ống bao trục đầu phía trong của trục được lắp vòng kín cơ khí ngăn dầu 
chảy ra ngoài. Tại đầu sau của ống bao trục bộ kín dầu cơ khí khác được lắp 
để không gian giữa khung đuôi và đầu phía trước của củ chân vịt được kín 
dầu. Bộ kín này thường được gọi là bộ kín ngoài, tránh rò dầu ra khi áp suất 
dầu trong ống bao trục lớn hơn áp suất nước biển bên ngoài, và nó cũng tránh 
sự xâm nhập nước biển khi áp suất đảo ngược lại. Đây là điểm rò rỉ có thể 
nhất của nước biển vào trục chân vịt. 

 
13.8 Loại dầu nhờn nào có thể được sử dụng ở ống bao trục với các ổ 

đỡ tráng hợp kim đỡ sát? 
 
Dầu nhờn được dùng ở hệ thống ống bao trục phải có khả năng duy trì 

một màng dầu bôi trơn với sự  có lẫn nước để nó không không bị tẩy rửa đi 
mất. Dầu nhờn cũng phải có quan hệ đối với bề mặt kim loại để nó đủ khả 
năng bảo vệ tốt kim loại trong ống bao trục và bề mặt trục chống lại với nước 
biển. Quan hệ đối với bề mặt kim loại này cũng cần thiết khi trục chân vịt bắt 
đầu quay, vì tình trạng bôi trơn giới hạn hiện hữu tại lúc này. 

Dầu hỗn hợp có các đặc tính này; chúng là sự pha trộn các dầu khoáng 
và dầu béo. Thành phần béo làm nước kết hợp về mặt vật lý với dầu và tạo 
thành nhũ tương. Thành phần béo có thể là dầu béo động vật hoặc nhân tạo có 
các đặc tính tương tự. 

Dầu nhờn được dùng có tỷ trọng riêng ở 15.5 0C nằm trong khoảng  0.92 
tới 0.95, với độ nhớt  Redwood N1 ở  600C vào khoảng 300. Chỉ số độ nhớt 
của nhiều loại dầu bôi trơn trục chân vịt có khoảng rộng không thích hợp vì 
chúng hoạt động trong điều kiện phù hợp chỉ số độ nhớt cao. 

 
13.9 Nếu rò rỉ nước biển vào trục chân vịt bôi trơn bằng nước xảy ra, 

các dấu hiệu nào sẽ có? Nước biển rò lọt vào hệ thống có thể xảy ra nhất 
khi nào? 

 
Nếu hệ thống ống bao trục được bơm tạo áp suất và áp suất dầu trong bộ 

kín phía ngoài lớn hơn áp suất suất nước biển bên ngoài bộ kín này, sự rò rỉ sẽ 
luôn là ra phía ngoài. Điều này là do chênh lệch cột áp giữa áp suất ở hai phía 
của bộ kín. Nếu bơm duy trì áp suất trong ống bao trục hư, áp suất phía trong 
của bộ kín ngoài hạ thấp xuống hơn áp suất phía ngoài, và rò rỉ nước biển vào 
hệ thống có thể xảy ra nếu bộ kín ngoài bị hư hỏng. 

Sự rò lọt nước biển vào ống bao trục được biểu hiện qua sự nhũ tương 
hoá của chất bôi trơn. Thời gian tốt nhất tiến hành kiểm tra rò rỉ là khi tầu ở 
cảng. 

Khi tầu nhận hàng hoặc trả hàng, chiều chìm phía sau của tầu thay đổi 
và cột áp tĩnh của nước biển trên bộ kín ngoài trục chân vịt sẽ thay đổi theo 
kiểu tương tự. Nếu đồng hồ áp lực cho thấy áp suất dầu trong hệ thống ống 
bao trục chân vịt thay đổi với sự thay đổi của chiều chìm nó có thể trong các 
hoàn cảnh biểu hiện bộ kín ngoài hư hỏng. 
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Trước khi nhận trạng thái sẵn sàng lúc khởi hành đi biển, van xả hệ 
thống ống bao trục chân vịt sẽ phải được mở và mọi sự hiện diện của nước 
phải được xả hết. Nếu lượng nước lớn được xả ra cho thấy bộ kín rò rỉ. 

Nếu tầu có mớn nước phía sau thấp và không có hoặc chỉ có dòng chẩy 
nhỏ quanh tầu thì hệ thống ống bao trục có thể được cấp áp suất tới giá trị cao 
hơn cột áp nước phía ngoài của bộ kín ngoài. Nếu bộ kín bị hư hỏng các bóng 
dầu sẽ được phát hiện nổi trên mặt nước từ bộ kín. 

Rò rỉ nước biển vào hệ thống chỉ có thể xảy ra khi áp suất nước bên 
ngoài bộ kín lớn hơn áp suất dầu sau bộ kín. Khi tình trạng này tồn tại, kết 
hợp với độ nhớt dầu nhờn, rò rỉ sẽ xảy ra nếu bộ kín bị hư hỏng. Các nguy cơ 
hư hỏng bộ kín xảy ra lớn nhất khi ổ đỡ ống bao trục đạt tới giá trị độ mòn 
cho phép cực đại. 

 
13.10 Tại sao việc thao tác van xả ống bao trục  trước khi khởi động 

máy chính lại quan trọng với các ổ đỡ trục chân vịt bôi trơn bằng dầu? 
Nếu ống bao trục lẫn nước và động cơ chính được khởi động, mức độ 

mài mòn ổ đỡ ống bao trục sẽ rất lớn cho tới khi nhũ tương dầu được tạo nên 
trong ổ đỡ. Dù thế nào đi nữa nhũ tương không thể bôi trơn hiệu quả cho ổ 
đỡ. Nếu lượng nước lớn sẽ có khả năng làm hư hỏng hoặc trầy xuớc trước 
thời hạn đối với ổ đỡ và trục chân vịt. Vì lý do này buộc phải xả hết nước 
trong hệ thống ống bao trục và không gian ống bao trục được nạp đầy toàn bộ 
dầu nhờn trước khi khởi động máy chính. 

 
13.11 Làm thế nào mà phát hiện được rò rỉ bộ kín ngoài ở trên biển? 

Có thể làm gì để giữ hệ thống an toàn không để tầu phải lên đà cạn? 
Rò rỉ bộ kín ngoài thường được phát hiện bởi sự tăng tiêu thụ dầu bôi 

trơn ống bao trục. Có nhiều khả năng nhận thức được hơn khi tầu hành trình 
từ vùng biển lạnh vào vùng biển nhiệt đới. Rò rỉ vào được phát hiện qua dầu 
bị nhũ tương hoá và giảm mức tiêu thụ dầu bôi trơn. 

Sự rò rỉ từ bộ kín phía trong thường có biểu hiện nhũ tương hoá xấu. 
Điều này xảy ra do sự ngưng tụ ở vành mòn làm mát bằng nước ở đầu phía 
trước của ống bao. Vành mòn là đầu mối của các điểm tĩnh và chuyển động 
của ống bao trục. 

 
13.12 Ổ đỡ trục chân vịt được cho phép mòn xuống bao nhiêu trước 

khi cần tiến hành sửa lại cho đúng? 
Lượng mòn cho phép của trục chân vịt bị chi phối  bởi các quy phạm 

của các hiệp hội phân cấp. Trong các trường hợp khác nó được quyết định bởi 
kinh nghiệm của người liên quan. Một số số liệu được nêu ra cho rằng ổ đỡ 
trục chân vịt ở ống bao trục sẽ được thay lót gỗ khi độ mòn khoảng 8.5 mm 
cho trục đường kính 300 mm (đường kính trục dưới ống lót). Đối với trục 
đường kính 200 mm độ mòn cho phép khoảng 7mm. Trong trường hợp khác 
trích từ Luật phân cấp độ mòn cho phép nằm trong khoảng 5 mm đối với 
đường kính 300 mm và 4.7 mm đối với 200 mm đường kính trục. Các số liệu 
được cho liên quan tới các ổ đỡ trục chân vịt ống bao là trục gỗ cứng, cao su 
hoặc chất dẻo. 
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Các ổ đỡ bạc lót kim loại đỡ sát với dầu bôi trơn thường có lớp lót mỏng 
hơn nhiều giá trị mòn cho trước. Với loại này của ổ đỡ độ mòn cho phép được 
chi phối bởi hiệu quả của bộ kín dầu khi ổ đỡ ống bao trục trờ nên lỏng. 
Trong thực tế thường thấy các bộ kín dầu sẽ bắt đầu có sự cố, đặc biệt ở thời 
tiết xấu, khi khe hở ổ đỡ đạt 2 mm. Một số bộ kín dầu có sự cố với khe hở 
nhỏ hơn, một số khác làm việc tốt với khe hở lớn hơn nữa. 

Trong các trường hợp các khuyến cáo của nhà máy chế tạo bộ kín đưa ra 
khe hở ổ đỡ cho phép cực đại sẽ phải tuân theo, nhưng các khe hở phải được 
xem xét cùng với độ dầy của lớp bạc đỡ sát nơi áp dụng. 

Độ mòn của ổ đỡ = khe hở được đo mới –khe hở ban đầu. 
 
13.13 Ổ đỡ trục chân vịt được lắp vào đầu phía sau của ống bao trục 

kiểm tra độ mòn của nó khi tầu ở trên đà cạn. Kiểm tra này được tiến hành 
như thế nào? Tháo đệm dầu hoặc bộ kín bên ngoài ở ổ đỡ ống bao trục bôi 
trơn dầu có cần thiết không? 

Khi tầu lên đà cạn hoặc đà nổi độ mòn trục chân vịt được kiểm tra càng 
nhanh càng tốt sau khi đốc khô ráo. Công việc này thường được tiến hành từ 
thanh đặt tỳ lên phần lồi khung phía đuôi bao quanh ống bao trục. Với các ổ 
đỡ gỗ cứng, chất dẻo hoặc cao su, giá trị đo của khe hở ổ đỡ có thể được tiến 
hành bằng dụng cụ đo kiểu nêm hoặc thước lá. 

Nếu dụng cụ đo kiểu nêm được sử dụng, cạnh của ổ đỡ được bôi phấn 
và được lồng vào khoảng khe hở giữa đỉnh của trục chân vịt và ổ đỡ.  Dụng 
cụ được ấn vào chỗ đo và lấy ra. Khe hở của ổ đỡ được đo trên nêm tại điểm 
nơi dấu phấn bị cọ chùi đi khỏi ổ đỡ. 

Nếu khe hở được đo bằng thước lá nó được thực hiện theo cách truyền 
thống. 

Nếu ống lồng trục chân vịt bị mòn đến mức để lằn gợn tạo nên trên ống 
lồng tại đầu ở đỡ phải cẩn thận khi đo vì bậc tạo bởi gờ lằn có thể dẫn tới kết 
quả khe hở sai. Một số khó khăn nảy sinh trong khi lấy giá trị đo này vì chúng 
thường được lấy qua lỗ trổ ở đỉnh của bộ phận chắn dây cuốn. 

Khi dầu bôi trơn được sử dụng đối với ổ đỡ trục chân vịt không cần phải 
tháo bỏ bộ đệm dầu để xác định độ mòn ổ đỡ trục chân vịt. Với hệ thống ống 
bao trục bôi trơn dầu nhờn, một lỗ được khoan thẳng xuyên qua đai ốc ống 
bao trục, hoặc phần lồi khung đuôi, ống bao trục và bạc lót, tại lúc đóng tầu. 
Đầu trên của lỗ được khoan rộng và làm vát. Nó được bịt kín bằng nút ren. 
Khi tầu ở trên đà cạn hệ thống dầu nhờn bôi trơn ống bao trục được ngừng 
hoạt động và không có áp suất hệ thống. Đầu nút ở cuối ống bao trục được 
tháo ra. Khi đó một nút khác có lỗ ở giữa được lắp vào. Đầu của nút này là 
mốc từ đó các giá trị đo được thực hiện và một panme đo sâu được sử dụng để 
đo khoảng cách từ mốc trên đỉnh của trục chân vịt. Độ khác nhau giữa giá trị 
đo vừa lấy và giá trị đo ban đầu cho giá trị độ mòn. Độ mòn ổ đỡ và khe hở ổ 
đỡ ban đầu được cộng lại với nhau để cho gía trị khe hở mới. 

Phương pháp thứ ba là lắp một đồng hồ chỉ thị ở trên bộ phận chắn dây 
quấn hoặc đai ốc ống bao trục sao cho ti đẩy đồng hồ thẳng đứng và chạm vào 
củ chân vịt. Một kích thủy lực được đặt ở khung đuôi tại một điểm nào đấy 
trên khối sống tầu để cho kích được đỡ. Một cột gỗ được đặt giữa kích và củ 
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chân vịt. Kích khi đó được sử dụng để nâng chân vịt lên cho đến khi trục chân 
vịt tiếp xúc với phần trên của ổ đỡ đuôi của nó. Độ nâng được ghi lại trên 
đồng hồ so cho biết giá trị khe hở. Phương pháp này được dùng ở nhiều đốc 
cạn vì nó cho giá trị tuyệt đối trực tiếp của khe hở ổ đỡ và phù hợp với tất cả 
các loại ổ đỡ ống bao. 

 
13.14 Liệt kê các giải pháp cải tiến thiết kế được thực hiện ở phương 

pháp làm kín không gian giữa ống lót trục chân vịt và chân vịt, then và 
rãnh then, và đầu phía trước của lỗ côn trong củ chân vịt. 

Trả lời trong câu hỏi 13.5 dựa trên các dạng thiết kế cũ hơn vẫn còn hiện 
diện trên tầu đang hoạt động hiện nay và sẽ còn tiếp trong một số năm tới. 

Cải tiến thiết kế thực hiện trong phương pháp làm kín giữa ống lót trục 
chân vịt và củ chân vịt là gia công ống lót và củ chân vịt sao cho ống lót kéo 
dài vào củ chân vịt. Hõm ngược trong củ chân vịt cho phép ba phần của vòng 
kín tiếp xúc tốt; chu vi trong của vòng che chắn trên ống lót, chu vi ngoài và 
một mặt che chắn chân vịt. Có khả năng kiểm soát toàn bộ khi vòng kín được 
trượt dọc theo ống lót vào không gian vòng kín ở củ chân vịt. Phải chú ý ngay 
tới vòng xoắn. Khi một vòng đệm trượt được bắt chặt bằng các đai ốc và vít 
cấy ở bề mặt phía trước của của chân vịt vòng kín được ép cho tới khi nó kết 
khối lại. Khe  hở giữa mặt bích vòng đệm và củ chân vịt khi đó được đo và 
một vòng định khoảng trượt dẹt có độ dầy chính xác được chế tạo và lắp vào 
không gian này, và bộ đệm được kéo tì chặt lên cả vòng kín và vòng định 
khoảng. 

Ưu điểm của thiết kế này là chân vịt được gắn vào mặt tựa côn ở trục 
chân vịt trước khi vòng kín được lắp đặt. Vòng kín khi đó có thể được quan 
sát trong khi đang lắp đặt. Thêm nữa, không còn sợ kết khối vòng kín ngăn 
chặn việc lắp đúng chân vịt lên đầu côn của trục nữa. Không gian vòng kín, 
có đường kính lớn hơn, bị ảnh hưởng ít hơn bởi rãnh then ở củ chân vịt. Vùng 
lắp vòng kín được chuẩn bị tốt hơn nhiều. Ở thiết kế cũ hơn, rãnh then kéo dài 
gần hết tất cả đường ngang vùng đặt vòng kín. 

Rãnh then ở đầu côn của trục chân vịt đã được cắt một lần bằng đầu cắt 
máy phay để biên dạng côn sắc gọn tại đáy của rãnh then và đầu bán nguyệt. 
Một số cải tiến được thực hiện khi bán kính lượn được làm ở đáy rãnh then để 
loại bỏ góc sắc đầu bán nguyệt còn lại. Dạng rãnh then đầu rãnh trượt được sử 
dụng tiếp đó, rãnh này đã được cắt bằng dao cắt phay ngang và đầu của rãnh 
then tuân theo dạng bán kính lượn của dao cắt. Điều này cho sự chuyển tiếp 
dễ dàng hơn giữa đáy của rãnh then và bề mặt trục côn. Đầu rãnh then khi đó 
có sự tăng cao ứng suất ít hơn. 

Cuối cùng, đầu rãnh then hiện thường được làm ở dạng được gọi là dạng 
đầu muỗng. Thực tế đầu rãnh then được làm vớisự chuyển tiếp dễ dàng tới 
không gian hõm nông giống dạng một cái muỗng. Không có góc sắc với loại 
này và nó có độ kháng mỏi lớn hơn các loại khác. 

Với các dạng rãnh then các hiệp hội phân cấp cho phép giai đoạn 3 năm 
giữa các lần kiểm tra trục chân vịt. Với các dạng mới của đầu rãnh then bốn 
năm cũng được cho phép giữa các lần kiểm tra trục chân vịt. 
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Một cải tiến ở dạng then là làm đầu phía trước của then có dạng đầu chữ 
‘V’. đáy của chữ ‘V’ được lượn góc. Dạng then này không tạo ra ‘vết chai 
cứng ‘ trong khi những cái khác có về phía đầu phía trước của rãnh then. 

Ở các chân vịt cũ hơn đầu phía trước của lỗ côn trong củ chân vịt chỉ có 
rìa sắc nhọn được loại đi bằng bàn nạo. Khi chân vịt được gắn cứng vào vị trí 
ở trục chân vịt kim loại của trục đã được nén trong khi ngay phía trước của củ 
chân vịt, kim loại chân vịt không bị nén. Tại giáp ranh kim loại trục không bị 
nén và bị nén tạo một sự gia tăng ứng suất khi chuyển tiếp từ tình trạng nén 
tới tình trạng không chịu nén xảy ra trên khoảng cách rất ngắn. Tác động này 
hiện nay được giảm thiểu bằng cách tạo lượn góc tạo bởi cạnh phía trước của 
mặt củ chân vịt và lỗ hình côn. Bán kính lượn được tạo tốt nhất là dạng phần 
tư elip, hoặc là dạng cong với bán kính lượn lớn khởi đầu ở phía trong của lỗ 
giảm từ từ tới bán kính lượn sắc hơn hoà nhập với mặt đầu của củ. 

Các đầu của ống lót trục loại ghép độ dôi cũng tạo sự tăng ứng suất theo 
cách tương tự đối với đầu của chân vịt nơi nó lắp ở phần côn. Để loại bỏ điều 
này các đầu của các ống lót được giảm xuống đường kính nhỏ hơn hoặc tiện 
các rãnh vào các mặt đầu với kiểu bán nguyệt hoặc bán elíp. 

13.15 Nếu chân vịt được tháo khỏi trục chân vịt, anh có cho phép 
dùng nhiệt ở củ chân vịt để tháo dễ dàng không? 

Ngọn lửa làm nóng cục bộ trong thời gian ngắn sẽ không bao giờ được 
sử dụng để hâm nóng củ chân vịt. Sự cấm này áp dụng cho tất cả các dạng 
ngọn lửa nung nóng dù là dụng cụ mỏ cắt kim loại đốt khí hay là đầu mỏ đốt 
dùng hơi xăng. Lý do không dùng ngọn lửa (thậm chí ngọn lửa được để quanh 
củ chân vịt) là sự móp méo xảy ra và sụ lắp ghép chính xác của lỗ chân vịt 
vào phần côn trục chân vịt bị phá hoại. Nếu dùng nhiệt tốt hơn hết hãy dùng 
chùm hơi áp suất thấp. 

13.16 Nếu anh phải kiểm tra sự lắp ghép của chân vịt vào trục ở tình 
trạng cực lạnh, làm thế nào anh đảm bảo sự lắp ghép chính xác? 

Khi kiểm tra trục chân vịt được tiến hành thường kéo trục vào buồng 
máy trong khi chân vịt để lại ở trong đốc. Khi chân vịt phải được lắp lại nó sẽ 
lạnh bằng nhiệt độ không khí môi trường tại đúng tại lúc đó. Do sự khác nhau 
về hệ số giãn nở của từng vật liệu, sự khác nhau trong quan hệ kích thước 
theo cái kiểu mà trục chân vịt ấm sẽ ngăn cản chân vịt lạnh trở lại vị trí ban 
đầu của nó. Nếu không có tác động đặc biệt được tiến hành chân vịt được lắp 
vào trục nó sẽ chỉ biểu hiện rõ ràng là chặt nhưng có nhiều khả năng nó sẽ 
lỏng ở vùng biển nhiệt đới. 

Trong các điều kiện nhiệt độ như vậy củ chân vịt được hâm nóng hoàn 
toàn bằng hơi trước khi lắp ráp, khi đó nó có thể quay trở lại vị trí ban đầu của 
nó dọc theo đầu côn của trục chân vịt. 

Sau khi chân vịt được lắp vào và xiết cứng vị trí nó sẽ được giữ tương 
đối ấm bởi nhiệt từ các lò đốt than hở cho tới khi tầu được hạ thủy. Đã có các 
trường hợp ở đó củ chân vịt trượt khi nó không được giữ ấm sau khi lắp lại. 
Trong những tình trạng này phải nhớ là mặc dù lượng băng lớn có thể có ở 
trong nước thì nhiệt độ của nước luôn cao hơn nhiều nhiệt độ không khí. 
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13.17 Chân vịt không then là gì và các ưu điểm của chúng là gì? Làm 
thế nào có khả năng lai chân vịt nếu nó không có then? 

Như tên của nó ngụ ý một chân vịt không then không có then. Một cách 
kỹ thuật chân vịt không then có một ưu điểm so với bố trí thông thường là ở 
chỗ các mức tăng ứng suất (mặc dầu nhỏ nhất trong thiết kế hiện đại) quan hệ 
với đầu phía trên của rãnh then là không tồn tại. Trục do đó trở nên khoẻ hơn 
và có khả năng kháng lại hư hỏng mỏi lớn hơn. Khi chân vịt được lắp vào đầu 
côn của trục và được xiết chặt lại, ma sát giữa chân vịt và trục đủ để tránh 
trượt từng phần ra, vì vậy chân vịt được lai nhiều như cách mô men truyền 
qua ly hợp ma sát. Việc xiết chân vịt vào đầu côn của trục phải được kiểm 
soát đặc biệt cẩn thận. Cơ sở tính toán theo lý thuyết của Lame được thực 
hiện để ma sát cần thiết có được không làm quá ứng suất vật liệu gần củ chân 
vịt và lỗ hoặc làm nứt củ chân vịt bởi ép nó quá xa vào phần côn trục. 

Việc kiểm soát nó hiệu quả bởi sử dụng thiết bị thao tác thủy lực ở đai 
ốc chân vịt ( đai ốc Pilgrim) và các số liệu đo lấy được về lượng chân vịt bị ép 
vào côn trục. 

13.18 Đai ốc pilgrim là gì và nó được dùng ở đâu? 
Thuật ngữ Pilgrim là tên thương mại của loại đai ốc có đăng ký sáng chế 

thường được dùng để xiết chân vịt vào trục. Mặt lắp ghép của đai ốc được 
khoét ra một rãnh theo chu vi để lắp một vòng thép giống như một phần của 
ống vào đó. Các rãnh được tiện ở phía ngoài của vòng này để chứa một vòng 
kín O-ring. Một rãnh tương tự được làm vào mặt cạnh chu vi trong của rãnh, 
và một vòng đệm kín O-ring được lắp vào rãnh này để nó chống đỡ ở lỗ phía 
trong của vòng. Khi đó cái này làm kín vòng thép và khi các đầu nối được 
khoan cho các nút xả không khí, và dành cho kết nối với bơm thủy lực, một 
lắp ráp hình thành kích thủy lực. 

Khi chân vịt được gắn và lắp vào trục chân vịt, đai ốc chân vịt được 
chạy theo ren trục. Vòng thép ở đai ốc chân vịt khi đó được nâng tải bằng 
bơm thủy lực tới áp suất định trước, và áp suất này ép cứng chân vịt vào phần 
côn của nó. Áp suất được xả khỏi kích và vít xả khí được mở ra. Đai ốc khi đó 
được xiết lại bằng clê vặn đai ốc và khoá lại theo cách thông thường. Các nút 
bịt được lắp vào đầu nối bơm và đường xả khí và đai ốc chân vịt Pilgrim được 
khoá lại theo cách thông thường. 

Một ưu điểm của loại đai ốc này là nó có thể được dùng để tháo chân vịt 
ra khỏi trục. Khi chân vịt cần được tháo ra, đai ốc được tách khỏi đầu trục, 
đảo ngược lại để vòng kích thép hướng ra phía ngoài, và được vặn trở lại trục, 
chừa lại một khoảng khe hở giữa nó và chân vịt. Các vít cấy được vặn vào 
mặt phía sau của củ chân vịt và một đĩa ‘ phần lưng cứng’ được lắp trên các 
vít cấy. Các đai ốc được lắp vào các vít cấy để  đĩa này tiếp xúc đai ốc chân 
vịt và vòng thép. Khi áp suất thủy lực tác động lên vòng kích thép, chân vịt 
được kéo ra khỏi đầu côn của trục chân vịt. 

Đai ốc Pilgrim là phương tiện tốt nhất để xiết chân vịt và là phương tiện 
nhanh nhất có thể để tháo chân vịt khỏi đầu trục. Nó là loại đai ốc được sử 
dụng với các chân vịt không then. 

Khi loại đai ốc này được sử dụng, cả cho các chân vịt có then và không 
then, dầu nhờn chịu cực áp, dầu nhờn đisunphát molipden hoặc các chất 
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tương đương không được phết lên phần côn hoặc lỗ củ chân vịt. Nếu các chất 
này được dùng thì sự đàn hồi của vật chất trong chân vịt  làm nó trượt lùi lại 
sau phần côn trục chân vịt  khi áp suất thủy lực trên vòng kích đai ốc được xả 
đi, làm nó không có khả năng xiết chặt chân vịt vào trục. 

 
13.19 Một chân vịt chặt được tháo ra khỏi đầu côn của trục chân vịt 

như thế nào? Anh có cho phép một chân vịt cần được tách ra khỏi trục khi 
sử dụng khối đẩy tạo ra phản lực không? 

Mặc dầu ổ đỡ đẩy được thiết kế để chịu lực đẩy từ chân vịt quay có tải 
lớn, không có lý do gì khiến nó được dùng để hỗ trợ phản lực từ các nêm 
được sử dụng để tháo chân vịt khỏi trục không đai ốc pilgrim. 

Thực tế thông thường dành cho việc tháo một chân vịt là trước hết tháo 
vòng che chắn dây xoắn và côn chụp phụ ở củ chân vịt hoặc ‘ mũ đỉnh’, để hở 
các đai ốc chân vịt được nới lỏng. Trong khi công việc đang tiến hành bên 
ngoài ở trên đốc cạn, các bulông nối trục chân vịt và đoạn sau của trục trung 
gian cũng được tháo ra. Khoảng cách giữa phần sau của mặt bích trục chân vịt 
và phần phía trước của ống bao trục được đo đạc, và cách chi tiết đệm thép 
được gộp lại để lắp khít vào khoảng trống này. Các nêm dạng hộp hoặc nêm 
dạng gấp lại khi đó được lắp giữa phần phía trước của củ chân vịt và phần 
phía sau của đai ốc ống bao trục chân vịt. 

Khi các nêm được đóng vào và cố định cứng , một lực tì lên chân vịt có 
khuynh hướng làm nới lỏng nó khỏi phần côn trục chân vịt. Tải từ các nêm 
đưa trục tới trạng thái kéo căng, và tải kéo căng này quay thẳng lại nối trục 
chân vịt. Tải được hỗ trợ bởi các lá đệm thép được lắp giữa các mặt bích và 
đầu phía trước của ống bao trục. Các lá đệm do đó chịu tải trọng nén được 
truyền tới và qua ống bao trục quay lại đai ốc ống bao trục.Ống bao trục được 
làm bằng gang có đủ khả năng chịu tải trọng nén này. 

 
13.20 Anh dự kiến tìm các khuyết tật tại đâu (nếu hiện diện) ở trục 

chân vịt đang hoạt động? Làm thế nào anh tiến hành công tác kiểm tra và 
thiết bị nào anh sẽ sử dụng? 

Vị trí đầu tiên để kiểm tra là quanh đầu phía trước của rãnh then để xem 
xét liệu có một vết nứt bắt đầu không; thường chúng được thấy chạy theo 
hướng chu vi từ đầu phía trước ở một bên quanh chỗ lượn của đầu lỗ then và 
dọc đầu phía trước của bên kia. Để hỗ trợ cho công tác kiểm tra này thường 
dùng dụng cụ phát hiện vết nứt hạt từ tính. Để phát hiện các vết nứt của đáy 
các rãnh then có thể dùng phương pháp thâm nhập màu nhuộm (ví dụ phấn 
dầu hỏa…) vì chúng thường cho thấy các vết nứt tốt hơn ở vị trí này. Nếu trục 
là loại thiết kế cũ nó sẽ không ‘ngon xơi’ tại các đầu của ống lót. Các vết nứt 
được thấy chạy theo hướng chu vi ở trục cũ hơn chỉ ở tình trạng dùng máy 
công cụ mài các đầu để lộ phần dưới trục. Khi thao tác này được tiến hành nó 
cũng thường tạo rãnh bán nguyệt ở mỗi đầu của ống lót. Điều này làm giảm 
nhẹ rìa cứng tạo nên từ việc ghép có độ dôi và ngăn nó khỏi tác động  như sự 
gia tăng ứng suất. 

Các phần trục hở sau khi mài các đầu của ống lót được kiểm tra các vết 
nứt dùng phương pháp hạt từ tính hoặc nhuộm thấm sâu. Các đầu phía trước 
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của trục tại nơi nó được giảm từ đường kính lớn xuống chỗ lượn góc chui vào 
phía sau mặt bích cũng là vị trí phải được kiểm tra. Vùng nguy hiểm là ở các 
đường kính nhỏ nhất. Các trục cũ có thể có các lỗ lắp bu lông nối trục được 
mở rộng cũng phải kiểm tra  các phần vật liệu mỏng nhất xem có các vết nứt 
chạy hướng kính ra phía ngoài từ các lỗ tới chu vi ngoài của mặt bích không. 
Đầu phía sau của trục tại tiết diện giảm xuống từ đầu mối ren tới bề mặt tiếp 
giáp đầu nhỏ hơn của phần côn cũng phải được kiểm tra – dầu rằng vùng này 
hiếm khi gây sự cố. Nếu ống lót trục được làm từ hai mảnh thì đầu nối tiếp 
giáp giữa hai phần phải được kiểm tra cẩn thận. Phương pháp thử thấm mầu 
sẽ được tiến hành ở đầu nối tiếp giáp này. 

 
3.21 Các ưu và nhược điểm của các chân vịt biến bước là gì? 
Các nhược điểm thực sự của chân vịt biến bước là giá thành ban đầu cao 

hơn nhiều chân vịt đúc liền. Một số sự chênh lệch giá thành ban đầu được 
giảm đáng kể khi tiết kiệm dành được từ cơ cấu hộp số đảo chiều, các bình 
chứa khí nén, kích thước nhỏ hơn máy nén khí khởi động, và sự  giảm của 
thiết bị tương tự được kể tới. Các ưu điểm giành được là phương pháp điều 
khiển từ buồng lái đơn giản hơn và sự đáp ứng lùi khẩn cấp trong điều kiện 
khẩn cấp khi tầu trên biển. Thông thường với tầu chạy bằng động cơ và động 
cơ tăng áp turbin, vỏ tầu bẩn phản ứng không thuận lợi đối với động cơ và 
thường thiết kê chân vịt với bước thoả đáng, tinh tế để khi vỏ tầu bẩn đặc tính 
công suất và tốc độ động cơ vẫn còn phù hợp. Với các chân vịt biến bước tốc 
độ động cơ có thể phù hợp với tình trạng của vỏ tầu và với các tình trạng thời 
tiết-cả hai cái đưa tới tiết kiệm nhiên liệu và khả năng duy trì các tốc độ hoạt 
động cao hơn. 

 
13.22 Nêu tên và mô tả các chi tiết khác nhau hợp thành chân vịt biến 

bước. 
 
Phần tử cốt lõi của chân vịt được gọi là củ hoặc may ơ. Thuật ngữ củ 

chân vịt thường được dùng nhiều hơn. Củ chân vịt chứa cơ cấu điều khiển 
bước của các cánh chân vịt. Các cánh được đúc riêng, có măt bích hợp nhất 
vào chân của cánh tại chỗ lượn nhỏ nhất của nó. Cánh được gắn vào gắn vào 
cơ cấu mang cánh thể hiện tương tự mặt bích mù có xoi rãnh quanh một mặt 
và chu vi của nó. Bộ phận mang cánh được gọi là vòng khuỷu trên một số 
chân vịt; nó gắn vào lỗ hõm hoặc một lỗ tròn có đường kính nhỏ hơn đường 
kính ngoài của bộ phận mang. Mặt bích ở đáy của cánh chân vịt được lắp vào 
vật mang và được gắn chặt nó bằng các bulông lắp vào lỗ vát ở cánh. Khi bộ 
phận mang cánh được lắp vào hõm ở củ chân vịt , nó được giữ tại vị trí bằng 
vòng có ren lắp trên trên đường soi và vặn vào trong củ chân vịt. Các cánh 
được lắp chặt vào bộ phận mang cánh như đã nói trước. Bộ phận mang là hình 
tròn, có thể quay và sự quay của bộ phận mang thay đổi góc xoắn của các 
cánh và do đó thay đổi bước chân vịt. 

Trong củ chân vịt là một ụ động chuyển động theo chiều ra phía trước và 
sau trong các phần dẫn hướng. Ơ mỗi mặt tròn ở ụ động có một lỗ hoặc khe. 
Một chốt khuỷu được gắn ở bề mặt bên trong của bộ phận mang cánh nối vào 
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lỗ hoặc rãnh trong ụ. Chuyển động ra phía trước hoặc sau của ụ động khi đó 
làm di động chốt khuỷu này và làm xoay bộ phận mang cánh và cánh, thay 
đổi bước chân vịt. Ụ được tác động bởi mô tơ sec vô hoạt động bằng dầu có 
thể được lắp trong phần côn củ chân vịt hoặc phần phụ và khi đó được nối 
trực tiếp với ụ. Thỉnh thoảng mô tơ sevô được lắp trong trục chân vịt, ở 
trường hợp này nó được nối vào ụ động bằng cán đẩy – kéo. 

Chân vịt biến bước có mặt bích được gắn vào trục chân vịt. 
Tiếp cận cơ cấu chân vịt và các chi tiết bên trong của nó được thực hiện 

hoặc qua lỗ ở giữa của mặt bích củ chân vịt là cái cần thiết cho việc tháo chân 
vịt khỏi trục hoặc trong thiết kế khác, bởi sự tháo nắp củ chân vịt hoặc phần 
phụ. 

 
13.23 Các chi tiết bên trong của chân vịt biến bước được bôi trơn 

bằng cách nào? 
Bôi trơn các chi tiết bên trong bằng cách giữ cho không gian củ chân vịt 

đầy dầu bôi trơn có áp suất. Dầu có áp tránh nước biển thâm nhập vào củ chân 
vịt nếu có bộ kín nào đó bị rò. Ap suất được duy trì bởi bơm dầu áp suất mô 
tơ trợ động, và dầu đi vào không gian củ chân vịt hoặc là qua các lỗ cân  bằng 
từ phía áp suất hoặc là qua các khe hở nhỏ bố trí ở ống bao bộ kín. Nếu áp 
suất củ chân vịt trở nên quá lớn áp suất được làm giảm đi qua van tràn cho 
lượng dầu dư chảy vào phần dầu hổi của hệ thống dầu mô tơ trợ động. 

 
13.24 Làm thế nào dầu được cung cấp từ bơm dầu mô tơ trợ động vào 

mô tơ trợ động trong các chân vịt biến bước? 
 
Dầu cung cấp bởi bơm dầu áp suất động cơ trợ động được đưa qua các 

ống dẫn mềm chịu áp cao đi vào một ống lồng bao quanh trục nhưng không 
quay cùng với trục. Các rãnh vòng được khoét trong ống lồng nằm thẳng với 
các lỗ hướng kính trong trục. Các lỗ hướng kính nối với một lỗ dọc trục và 
một đường ống trong lỗ dọc trục này. Dầu từ bơm áp suất động cơ trợ động đi 
qua cụm điều khiển và vào ống lồng qua các ống nối mềm, khi đó vào một 
trong các rãnh vòng, và tiếp tục đi vào một trong các lỗ hướng kính dẫn vào 
động cơ trợ động qua ống bên trong. Dầu hồi từ động cơ trợ động ở mặt ngoài 
của ống, trở lại lỗ hướng kính khác, và ra khỏi ống lồng. Các đầu của ống 
lồng bao quanh trục trung gian được lắp các bộ kín và các ống chống rò. Ở 
một số thiết bị ống lồng được hợp nhất với cụm điều khiển động cơ trợ động. 

Trọng lượng của cụm nặng nề này thỉnh thoảng được giảm nhẹ bằng 
cách đặt lò xo bên dưới cụm này để giảm nhẹ tải trọng lên các ống bao ổ đỡ 
lắp đặt trong  ống lồng. 

 
13.25 Các bộ kín được lắp ở đâu giữa các chi tiết chuyển động của bộ 

cánh và củ chân vịt ở chân vịt biến bước? 
 
Các bộ kín phải được bố trí ở một số vị trí ở đó chúng được tiếp cận hợp 

lý nhất; chúng khi đó chỉ được lắp bên dưới mặt bích cánh và tiếp xúc với mặt 
bích và củ chân vịt trở thành các bề mặt kín. Trong một số trường hợp hai O-
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ring được lắp vào vòng đỡ bộ kín. Một O-ring tì vào mặt bích ở chân cánh 
chân vịt, còn cái kia tiếp xúc với củ chân vịt. Các bộ kín có thể ở dạng của O-
ring hoặc có thể được làm theo khuôn hình đặc biệt phù hợp với vòng các 
vòng chứa hoặc bề mặt lắp ghép. 

Tháo các bộ kín liên quan tới việc tháo các cánh chân vịt và nhấc chúng 
ra khỏi các tấm mang cánh hoặc rãnh khuỷu. 

 
13.26 Các loại dầu bôi trơn được dùng cho các hệ thống động cơ trợ 

động ở chân vịt biến bước là các loại nào? 
 
Dầu dùng cho hệ thống áp suất động cơ trợ động và cho bôi trơn bên 

trong các chi tiết trong củ chân vịt là như nhau, và tương tự các dầu bôi trơn 
sử dụng trong turbin hơi nước tầu thủy. Chúng có các đặc tính sau: 

Tỷ trọng riêng: 0.875 –0.90 
Độ nhớt  Redwood I tại 600C = 100 sec. Chỉ số độ nhớt là 104. 
Điểm đông tất nhiên phải rất thấp để phù hợp với tình trạng nước biển 

và khí quyển rất lạnh; giá trị của nó nằm trong khoảng –100C tới –30 0 C tùy 
thuộc vào hoạt động của tầu. Các loại dầu này có phụ gia với các đặc tính 
chống oxy hoá, ăn mòn và tạo bọt. Một trong các đặc tính của dầu bôi trơn ở 
loại này là tự phân ly nước khỏi dầu dễ dàng 

 
13.27 Các chân vịt biến bước yêu cầu chú ý gì trên biển và tại cảng? 
 
Tình trạng của dầu phải liên tục được quan tâm xem có lẫn nước hoặc 

chất ngưng tụ vào hệ thống dầu động cơ trợ động không. Chất lượng của dầu 
trong hệ thống động cơ trợ động cũng phải được kiểm tra thường xuyên bằng 
cách đo két dầu xả và các két khác trong hệ thống dầu động cơ trợ động. Biên 
bản lượng dầu sử dụng dùng để cấp đầy hệ thống phải được lưu giữ để mọi 
thay đổi nào về lượng dầu sử dụng được xem xét nhanh chóng. Phải luôn nhớ 
là các thay đổi về nhiệt độ dầu sẽ làm thay đổi tương ứng ở số đo trong két xả. 

Các phin lọc ở hệ thống dầu và hệ thống khí điều khiển yêu cầu thường 
xuyên chú ý và làm sạch, và chú ý đặc biệt phải dành cho điều này nếu các 
đồng hồ áp xuất chỉ thị áp lực trước và sau phin lọc không được lắp đặt, hoặc 
nếu lắp đặt nhưng không hoạt động. Chú ý đặc biệt phải dành cho phin lọc ở 
tầu mới, và sau khi tiến hành sửa chữa, làm sạch két và những cái tương tự. 

Trong mỗi ca trực các phần khác nhau của hệ thống đường ống phải 
được kiểm tra; các kẹp ống lỏng phải được bắt chặt lại. Nhiệt độ và tải điện 
của bơm động cơ trợ động cũng được kiểm tra. 

Ở chuyến đi biển dài khi buồng máy được đặt trong tình trạng sẵn sàng 
và động cơ chạy chậm để thực tập cứu hoả và thả xuồng, kinh nghiệm ở một 
số công ty là dịch chân vịt tới vị trí bước đảo lại hoặc bước âm và lùi, trước 
hoặc tại lúc kết thúc sự chuẩn bị sẵn sàng, trước khi đưa tới hoạt động toàn 
tải. Việc kiểm tra tương tự sẽ áp dụng điều khiển bước tại lúc kết thúc hành 
trình trước khi ma-nơ chân vịt dành cho việc đón hoa tiêu lên tầu. Thay đổi 
phin lọc và làm sạch các phin lọc đang ngừng hoạt động một số giờ trước khi 
kết thúc hành trình là kinh nghiệm tốt. 
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13.28. Các chân vịt biến bước yêu cầu chú ý gì khi lên đà? 
Các phần của chân vịt ngoài vỏ tầu phải được kiểm tra xem các rò rỉ bộ 

kín. Dầu trong củ chân vịt được xả khỏi và chất lượng của nó được kiểm tra 
hàm lượng nước trong đó. Trong một số trường hợp dầu được thay, dầu thải 
ra được phân ly và cho hồi về hệ thống để bổ xung. 

Thay mới bộ kín cánh theo chương trình thường được tiến hành ở một 
hoặc hai cánh chân vịt tại lúc tầu trên đà. Điều này ngăn chặn sự hư hỏng các 
bộ kín trong khi hoạt động vì chúng được thay mới tất cả một cách hợp lý là 
thời gian tầu ở ngoài đà ở nhiều trường hợp có thể tới hai năm. Các thiết bị 
gắn và khoá cánh (hoặc rãnh hàn được sử dụng để khoá bộ bulông và đai ốc 
chân vịt) phải được kiểm tra cẩn thận. Sau khi thay đổi các bộ kín cánh củ 
chân vịt được thử lại bằng áp suất. 

Các  phần ngoài trục (đối với dầu ống bào trục chân vịt) phải được kiểm 
tra xem có rò rỉ và chi tiết mòn không  ( xem câu hỏi 13.13). 

Sau khi hoàn thành thay mới các bộ kín cánh và thử áp suất củ và các 
phần khác hoặc kết thúc công việc, chân vịt phải được thử  từ vị trí bước đầy 
tới tới vị trí bước âm hoàn toàn trước khi cho nước ngập vào đà cạn. Thử 
nghiệm này phải tiến hành từ buồng lái, buồng máy và trạm điều khiển tại 
chỗ. Quy trình hoạt động khẩn cấp cũng sẽ được kiểm tra vào lúc này. 

 
13.29 Anh hiểu thuật ngữ bước chân vịt là gì? Độ trượt là gì? 
 
Chúng ta biết rằng nếu một ren có bước 2 mm vít sẽ chuyển dịch một 

khoảng các 2 mm nếu nó quay một vòng khi vặn vít vào một đai ốc. Một chân 
vịt của tầu có thể được ví như một vít nhiều sao, một chân vịt ba cánh tương 
tự một khoảng cách ren ba sao, một chân vịt bốn cánh tương tự ren 4 sao và 
vv.vv 

Bước của chân vịt là khoảng cách nó tịnh tiến trong một vòng quay nếu 
nó quay trong một đai ốc. Thực tế bước chân vịt thường nằm trong khoảng 
2.5 mét đối với tầu nh3 với tốc độ chân vịt cao tới 6 mét đối với tầu lớn chạy 
nhanh. Đối với các tầu có tốc độ 16 hải lý/giờ giá trị bước thông thường là 3,8 
m tới 4,2 m. Khi chân vịt quay trong nước nó không dịch chuyển trong nước 
ở một vòng quay nhiều như giá trị của bước của nó; nó được gọi là sự trượt. 

Giá trị độ trượt các sỹ quan máy ghi vào giữa trưa mỗi ngày là giá trị độ 
trượt biểu kiến trung bình đối với khoảng thời gian 24 giờ qua. 

Độ trượt biểu kiến trung bình /ngày = 
(Quãng đường chân vịt đi – quãng đường tầu chạy) / quãng đường chân vịt 
đi. 

Nó thường được biểu diễn bằng phần trăm. 
Quãng đường tính theo hải lý chân vịt đi = Bước * tổng số vòng quay /1852 

      = DRP. 
Khi đó 
( Độ trượt biểu kiến /ngày)=(DRP-quãng đường tầu đi)*100/DRP. 
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13.30 Bước chân vịt có giống nhau tại tại các đường kính khác nhau 
của các cánh chân vịt ở chân vịt đúc liền hoặc chân vịt khối đơn? 

Với các chân vịt hiện đại bước tăng từ từ  khi bán kính cánh tăng. Có 
các phương pháp toán học khác nhau ở đó bước trung bình được tìm ra đối 
với mục đích tính toán độ trượt thực hiện ở trên tầu thủy. 

Phương pháp của Anh sử dụng hệ thống mômen. Các phương pháp khác 
sử dụng một giá trị trung bình có được từ sin của góc xoắn ; hoặc bước tại 0,7 
của bán kính cánh thỉng thoảng được dùng. Bước được dùng đối với tính toán 
chính xác độ trượt biểu kiến được thông báo trên các bản vẽ. 

 
13.31 Trục trung gian lắp giữa động cơ và trục chân vịt được đỡ ở các 

ổ đỡ. Loại ổ đỡ nào được dùng cho mục đích này? 
 
Có bốn loại ổ đỡ khác nhau được sử dụng để đỡ trục trung gian. 
1. Loại ổ đỡ thường hoặc loại ống. Khoang chứa của ổ đỡ được 

làm từ gang chịu va đập chất lượng tốt. Bề mặt ổ đỡ là kim loại đỡ sát, đúc 
trực tiếp vào kim loại chủ của ổ đỡ. Ổ đỡ được chế tạo chỉ để đỡ trọng lượng 
của trục và không lắp nắp đỡ bạc kim loại đỡ sát. Một nắp che hộp chứa dầu 
và các ống dành cho bộ phận cấp dầu kiểu si phôn mềm được lắp đặt. Nắp 
cũng dùng để ngăn đất và tạp chất bẩn bên ngoài. Loại ổ đỡ này có một giới 
hạn ở khả năng chịu tải trọng và tốc độ ma sát. Một hốc thỉnh thoảng được 
chế tạo dưới ổ đỡ được tuần hoàn bằng nước làm mát. 

2. Loại phiến ma sát nghiêng. Loại ổ đỡ này cũng được làm để đỡ 
trọng lượng chỉ của trục. Trọng lượng của trục được đỡ ở trên ba hoặc bốn 
guốc đỡ đồng thau tráng hợp kim đỡ sát mỗi cái trong đó kéo dài khoảng 300 
tới 400 quanh chu vi cổ trục. Phần lưng của từng guốc có chỏm hoặc phần nhô 
chạy dọc trục ( dọc theo chiều dài của nó) tạo ra điểm tựa nghiên đối với các 
guốc đỡ. Lớp lót kim loại đỡ sát lượn đủ dọc chiều dài dành cho dầu đi vào. 
Đỉnh lồi được tựa lên thân ổ đỡ cũng tạo một khoang dầu. Một vòng mang và 
mang một một vòng cạo dầu hớt dầu khỏi vòng này; dầu chảy xuống kênh và 
được dẫn vào các vào guốc ổ đỡ. Khoang dầu được lắp với vòng làm mát 
hoặc một dãy các ống làm mát qua đó nước biển được tuần hoàn để làm mát 
dầu để nó duy trì độ nhớt của nó. Loại ổ đỡ này có thể đỡ mọi tải trọng tại tốc 
độ ma sát cao. 

3. Các ổ đỡ bi trụ và bi vòng đặc có thể thấy ở các tầu cũ hơn. 
Việc dự liệu phải được tiến hành đối với các chuyển động phía trước và sau 
xảy ra khi trục làm việc theo chiều tiến hoặc lùi. 

4. Các ổ đỡ trụ vòng trượt thường được dùng cho trục trung gian. 
Chúng được giữ với nhau trong cái có dạng bên ngoài hình cầu. Phần hình 
cầu lắp vào thân ổ đỡ và có thể xoay trong nó. Thân ổ đỡ được gắn xuống các 
căn đệm bằng các bu lông chân bệ. Các ổ đỡ loại bi trụ hoặc bi cầu được bôi 
trơn bằng mỡ và không cần làm mát. 

 
13.32 Các chú ý nào phải dành cho các ổ đỡ trục trung gian? 
Các ổ đỡ trục trung gian bi trụ hoặc bi cầu yêu cầu định kỳ tra mỡ và 

kiểm tra các mối bắt chặt và căn đệm. Các chú ý cũng phải dành cho mức 
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tiếng ồn phát ra từ các ổ đỡ và nhiệt độ tại đó chúng làm việc. Sự thay đổi các 
mức này có thể biểu hiện các bi trụ bị mẻ hoặc các vành trong hoặc ngoài bị 
va đập. Các ổ  đỡ trục bôi trơn bằng dầu có các siphôn mềm cấp dầu nhỏ giọt 
yêu cầu hộp dầu được nạp đầy theo các khoảng thời gian quy định. Nếu 
không gian làm mát được lắp bên dưới ổ đỡ  nó sẽ yêu cầu định kỳ làm sạch 
để loại bỏ cát và bùn. Các mối lắp hoặc bu lông chân bệ ổ đỡ và các căn đệm 
cũng yêu cầu kiểm tra định kỳ. 

Các ổ đỡ loại guốc đỡ nghiêng yêu cầu tiến hành kiểm tra định kỳ mức 
dầu trong khoang chứa. Các vòng gợt dầu yêu cầu kiểm tra định kỳ xem nó có 
nâng dầu chính xác và đủ từ vòng gợt dầu tới các guốc đỡ ổ đỡ không. Nước 
làm mát cung cấp cũng cần chú ý bởi vì khi nhiệt độ dầu tăng sự giảm độ nhớt 
làm giảm dầu vòng gợt dầu đưa lên; khi độ nhớt dầu bi giảm khả năng ổ đỡ 
guốc nghiêng mang tải cũng bị giảm xuống. 

Ổ đỡ phía sau trên trục trung gian dễ bị hư hại nhất do nước rò lọt từ 
đệm ống bao trục, và yêu cầu chú ý cẩn thận. Nếu dầu biểu hiện có nhiều bọt 
hoặc dạng váng sữa, nó sẽ yêu cầu thay dầu và nước rò rỉ từ đệm ống bao trục 
phải được giảm xuống. Rò rỉ nước từ các cuộn hoặc ống làm mát trong 
khoang dầu ổ đỡ cũng tạo nên tình trạng dầu biến chất thành dạng bọt hoặc 
váng sữa. 

 
13.33 Ống bao trục là gì và mục đích của nó là gì? 
Ống bao trục chứa trục chân vịt và mục đích của nó là đỡ các ống lót ổ 

đỡ trục chân vịt. Do hình dạng của đuôi phía sau của tầu nơi nó được làm 
thon để cho phép lưu động nước vào chân vịt dễ dàng, các ổ đỡ thông thường 
đuợc lắp trong không gian nhỏ còn lại trong vùng chật hẹp. Không gian chật 
hẹp này trong cấu trúc vỏ tầu tại mức trục chân vịt phù hợp khoang trên đuôi. 
Ống bao trục chu qua khoang trên phía đuôi và được đỡ tại đầu phía trước của 
nó bởi vách ngăn khoang trên đuôi. Dọc chiều dài của nó ống bao trục được 
đỡ bởi nền hẹp hoặc dầm chìa mà phần khung đuôi gắn vào đó. Phần đuôi của 
trục được đỡ bởi khung đuôi. 

Các ổ đỡ trục chân vịt đỡ ( kiểu treo) trọng lượng của chân vịt và trục 
chân vịt. Tải trọng này ở trên các ổ đỡ được truyền lên ống bao trục đỡ bởi 
khung đuôi và các phần bên trong của cấu trúc tầu quanh khoang mỏm đuôi. 
Đầu phía trước của ống bao trục chứa đệm kín ống bao ngăn nước biển qua 
ống bao chảy vào trong tầu, và cũng ngăn dầu rò rỉ khỏi các ống bao trục. 

 
3.34 Các ổ đỡ đuôi được lắp ở đâu? Chúng được bôi trơn như thế 

nào? 
Ổ đỡ ống bao trục phía đuôi được lắp ngay sau ống lồng cổ đệm kín ống 

bao và tại đuôi phía sau của ống bao. Ổ đỡ ở đuôi phía sau của ống bao trục 
phải đỡ một trọng lượng lớn và thường có chiều dài khoảng 4 lần đường kính 
trục. Các ổ đỡ có thể được cấu thành từ các thanh gỗ cứng chắc ( gỗ gai-ắc…, 
ví dụ-ND) được lắp vào trong ống bao đồng thiếc. Chất nhựa Phenolic và cao 
su được bôi trơn bằng nước biển, và do đó các ống lót đồng thau hoặc đồng 
thiếc được lắp chặt ( kiểu lắp độ dôi – co ngót ,ND) vào trục thép để bảo vệ 
nó khỏi ăn mòn của nước biển. 
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Các ống lót tráng hợp kim đỡ sát có thể cũng được dùng và các loại này 
được bôi trơn bằng dầu nhờn. Để tránh nước biển thâm nhập tiếp xúc với dầu 
một bộ kín được lắp phía ngoài của trục chân vịt giữa chân vịt và ống bao 
trục. Các ống lót đồng thau không được lắp vào trục chân vịt bôi trơn bằng 
dầu. 

 
13.35 Ổ đỡ chịu lực đẩy được lắp ở đâu và mục đích của nó là gì? 
 
Nếu lực của bất kỳ loại nào tác động dọc trục, một số ổ đỡ chịu lực đẩy 

phải được sử dụng để tránh làm trục trượt dọc ổ đỡ của nó khi nó quay. Độ 
lớn của lực có thể nhỏ, có thể gặp phải như là ở máy phát điện. Loại ổ đỡ chịu 
lực đẩy đơn giản khi đó được sử dụng. Ổ này không có gì khác hơn sự làm 
sẵn một số bề mặt ổ đỡ ở cả hai đầu của một ổ đỡ trục khuỷu chính động cơ. 
Ổ đỡ chính gần máy phát điện nhất là cái được sử dụng; một đầu của ổ đỡ 
chính tiếp xúc với cạnh của má khuỷu, và đầu kia có thể tiếp  xúc với một cổ 
trên trục hoặc cạnh của bánh răng lai trục cam. Dầu nhờn dành cho bề mặt 
đầu này được cung cấp từ cung cấp dầu ổ đỡ. Loại ổ đỡ chịu lực dọc trục này 
thường được gọi là ổ đỡ cục bộ ( ổ đỡ chặn) vì nó cũng chỉ đặt ở trục khuỷu ở 
vị trí chính xác liên quan tới các xi lanh. 

Lực đẩy dọc trục từ chân vịt nhận được bởi ổ đỡ chính truyền lực đẩy tới 
vỏ tầu làm tầu đẩy theo hướng lực đẩy. Ổ đỡ chính luôn được lắp tại đầu cuối 
của trục khuỷu động cơ. Vị trí chính xác của các chốt khuỷu liên quan tới 
định tâm các xylanh được kiểm soát bởi ổ đỡ chịu lực đẩy. 

Quạt gió turbine có ổ đỡ chịu lực đẩy nhỏ trên trục giữ rôto ở vị trí dọc 
trục chính xác. Ổ đỡ chịu lực đẩy cũng cân bằng lực đẩy xuất phát từ tác động 
của khí xả ở các cánh turbine, đối với nó lực dọc trục xuất phát từ phần lưu 
động dọc của quát gió phải được thêm vào. 

Nhiều bơm ly tâm loại lối vào đơn có một lực đẩy được tạo nên ở trục 
rôto củe bơm do tác động của dòng lưu động chất lỏng. Lực đẩy dọc trục này 
thường được cân bằng trong ổ đỡ của môtơ. Ổ đỡ bi cầu được lắp đặt gần nhất 
với bơm. Vỏ dành cho  ổ đỡ này không có khe hở dọc trục nào. Với các bơm 
ly tâm đặt đứng  áp suất thấp loại lớn trọng luợng của phần phần lõi rôto và rô 
to thường lớn hơn lực đẩy dọc trục tạo nên do lưu động, vì vậy trọng lượng 
trở thành yếu tố lực đẩy. Tất cả các thành phần trục và phần quay của cơ cấu 
lắp thẳng đứng chịu lực đẩy dọc trục do tác động của trọng lượng các chi tiết. 

 
13.36 Loại ổ đỡ nào được sử dụng nhận lực chiều trục tạo nên bởi 

chân vịt trong hệ động lực đẩy? 
Ơ các xuồng cứu sinh ổ đỡ chịu lực dọc trục thường được sử dụng là ổ 

đỡ bi cầu thông thường được lắp ở hộp sốgiảm tốc. Tác động đẩy dọc theo 
trục chân vịt được truyền từ vành trong tới hàng bi cầu và sau đó từ hàng bi 
cầu tới vành ngoài được giữ trong hộp số. Giới hạn cho phép đối với truyền 
lực đẩy dọc qua ổ đỡ bi cầu tương đối nhỏ. Các tầu nhỏ thường dùng ổ đỡ 
kiểu bi trụ côn kép để truyền lực đẩy dọc trục của chân vịt. Ổ đỡ bi trụ côn 
kép được lắp trên trục chính của hộp số giữ nó. Một ổ đỡ nhận lực dọc trục 
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chiều tiến và một cái kia cho lực dọc trục chiều lùi. Các bulông chân bệ của 
động cơ và hộp số truyền lực dọc trục ra vỏ tầu. 

Trong hệ động lực đẩy ở các tầu  lớn hơn nằm trong khoảng suốt từ loại 
tầu ven biển tới tầu lớn nhất, ổ đỡ chịu lực dọc trục thường  dùng nhất là loại 
guốc nghiêng. Ơ loại ổ đỡ này một vành đẩy được rèn liền với trục lực đẩy. 
Về phía trước và sau của vành đẩy đặt các guốc đỡ lực dọc trục. Các guốc đỡ 
được phủ lớp kim loại đỡ sát và hướng về phía bề mặt được gia công và đánh 
bóng chính xác của vành đẩy dọc trục. Phần sau của guốc có gáy nhô hướng 
kính tạo thành điểm tựa để guốc tì lên có thể nghiêng đi. Điểm tựa nghiêng ở 
phần sau của guốc tiếp xúc với một ổ tì cấu trúc liền. Ổ này được giữ cứng 
trong vỏ ổ đỡ lực đẩy dọc trục. Ở các động cơ truyền động trực tiếp tốc độ 
thấp ổ tì thường tích hợp với bệ đỡ động cơ. Ở các tầu động cơ diesel truyền 
động hộp số cho chân vịt ổ đỡ lực đẩy có thể tách rời khỏi các phần khác, 
trong trường hợp đó nó sẽ có vỏ, hệ thống phục vụ làm  mát và khung bệ 
riêng cho nó. 

Loại ổ đỡ này tạo một áp lực dầu nhờn giữa bề mặt kim loại đỡ sát của 
guốc đẩy và cổ lực đẩy khi trục quay. Áp suất dầu cần là do sự hình thành của 
chêm dầu là cái chỉ có thể tạo dựng khi cổ trục được cung cấp dầu và đang 
quay. Khi guốc có khả năng nghiêng nó trở thành tự điều chỉnh hình dạng của 
chêm dầu. Một điều quan trọng để tạo nên chêm dầu nằm ở bán kính lượn ở 
rìa dẫn của guốc tì: không có bán kính lượn này rìa dẫn tác động như một cái 
cạo dầu và ổ đỡ không thể có chức năng đúng. Rìa lượn ở phía sau của guốc 
trở thành điểm tựa cho tác động nghiêng thường được làm lệch tâm. Nếu các 
guốc tì lực đẩy  được nhìn từ trên điểm nghiêng luôn từ tâm chuyển dịch theo 
hướng quay của vành đẩy. Khi được thiết kế và cấu trúc theo cách này guốc 
nghiêng làm dễ hình thành chêm dầu hơn. 

 
13.37 Các biểu hiện của hoạt động sai lệch của ổ đỡ lực đẩy dọc trục 

chính là gì? 
Nhiệt độ tại đó ổ đỡ lực đẩy đang hoạt động là biểu hiện tốt  của tình 

trạng ổ đỡ. Nếu nhiệt độ làm việc cho thấy một sự gia tăng (vượt trên giá trị 
dự kiến đối với  

Sự gia tăng nhiệt độ nước biển và khí hậu sẽ cho biết  hoặc là dòng lưu 
động dầu vào ổ đỡ bị giảm bớt hoặc độ thẳng trục đã bị thay đổi. Khi các 
động cơ chính ma-nơ từ tiến sang lùi một kinh nghiệm tốt là quan sát trục 
trung gian nơi nó nhô ra từ phía ngoài của của các ổ đỡ trung gian. Nếu trục 
chuyển dịch tiến lên và về sau khi động cơ từ tiến sang  lùi và ngược lại nó có 
thể là dấu hiệu đảm bảo rằng có gì đó sai lệch. Các lượng dịch chuyển bằng 
nhau có thể phát hiện bằng mắt. 

 
13.38 Tại sao ổ đỡ lực đẩy được lắp phía trước bánh răng hộp số 

chính trong trang trí hệ thống truyền động hộp số? Trang trí truyền động 
này yêu cầu chú ý đặc biệt gì? 

Khi ổ đỡ đẩy được lắp đặt về phía trước của bánh răng chính thì chi phí 
của việc rèn trục nặng nhọc với trục đẩy thông thường có vành đẩy rèn liền có 
thể được giảm tới chi phí của trục thẳng. Đầu phía trước của trục bánh răng 
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chính được chế tạo thành dạng vát với ren ở tại đầu. Vành đẩy được chế tạo từ 
một đĩa rèn phẳng, có lỗ vát lắp vào phần vát của đầu trục và được giữ tại vị 
trí bằng đai ốc năng có khả năng nhận lực đẩy lùi. Một then được lắp trong 
phần vát. Ổ chịu lực đẩy được bố trí để vành đẩy có thể được dịch chuyển 
không nhấc trục lên, do đó cho phép vành đẩy chuyển động để tái gia công 
không có nhiều sự phiền phức đối với thiết bị khác. 

 
13.39 Khe hở ổ đỡ chịu lực đẩy được kiểm tra như thế nào? Các dự 

phòng nào phải có khi kiểm tra khe hở ổ đỡ lực đẩy và anh sẽ dự kiến khe 
hở ổ đỡ lực đẩy là bao nhiêu? 

Có các cách khác nhau để kiểm tra khe hở ổ đỡ lực đẩy. 
Cách thông thường nhất là khi ổ đỡ lực đẩy được mở ra để kiểm tra, và 

dùng thước lá để kiểm tra. Nếu cho phép dịch trục trong các ổ đỡ bởi một 
kích hoặc các chêm để vành đẩy tì cứng vào một bộ guốc tì, nó tạo điều kiện 
dễ dàng cho lấy các giá trị khe hở bằng thước lá. Khi đó chúng chỉ phải lấy 
được ở phía vành đẩy hở ra. Các thước lá phải đủ dài để đo từ một góc của 
guốc tới góc đối diện theo đường chéo. Chúng phải được lồng ngập một góc 
và dễ dàng ngang chéo sang góc kia. Khi các thước lá được lồng vào theo 
cách này chúng đo khe hở chính xác không cho phép guốc nghiêng. Nếu vành 
đẩy không tì cứng vào hoặc các guốc tì phía tiến hoặc phía lùi, hai bộ giá trị 
đo phải được lấy ở cả hai mặt của vành đẩy. Tổng của hai giá cho giá trị khe 
hở. 

Cho phép lấy khe hở lực đẩy không tháo vỏ và thiết bị khoá hãm được 
sử dụng để tránh làm guốc trượt quanh ổ của chúng. Một đồng hồ so có đế từ 
tính được sử dụng để ghi lại giá trị đo. Đệm kín phía đuôi khi đó được nới 
lỏng để sự nén lên các đệm kín là nhỏ nhất. Một kích thủy lực được lồng vào 
một số phần của cấu trúc vỏ tầu như là đỉnh của mặt bích ống bao trục và bộ 
phận nối trục. Trục dễ dàng dịch tới bằng kích thủy lực. Đồng hồ được bắt 
chặt vào vòng che chắn bộ phận nối trục và được đạt zero ở phía của bộ phận 
nối trục hoặc đầu bu lông. Khi đó kích được dịch chuyển tới vị trí khác và 
được cho hoạt động để dịch trục sao cho vành đẩy tới tì lên các guốc lùi. Giá 
trị đọc của đồng hồ cho biết khe hở dọc trục ổ trục lực đẩy. 

Trục có thể dịch chuyển tương tự bằng các sử dụng các nêm và lồng 
chúng vào giữa các mặt của các má khuỷu sau và các thành phần ngang của 
bệ máy. Khi chuyển dịch trục về phía sau và phía trước bằng các nêm một 
đồng hồ so sẽ được đặt giữa hai má khuỷu của khuỷu sau cùng và quan sát độ 
uốn. 

 Nếu đầu phía sau của ống lót trục chân vịt bị mòn có bậc hoặc lằn, và 
đầu phía trước của ống lót tương tự lằn gợn, một số khó khăn có thể phải trải 
qua trong việc dịch trục. Nếu trục không dịch chuyển dễ dàng đáp ứng với tác 
động của kích hoặc nêm phải cẩn thận tránh làm quá tải. Nếu phương pháp 
này phải sử dụng nó được tiến hành tốt nhất ngay sau khi động cơ mới ngừng 
và trước khi dầu được xả khỏi các ổ đỡ chính và ổ đỡ trung gian. 

Một phương pháp thay đổi có thể được dùng khi các động cơ đang ma-
nơ. Phương pháp này sử dụng bước nhỏ ở phần lượn của phần cổ trục quay 
nhẵn của trục trung gian nơi nó nối phần ráp xù xì hoặc quay có đường kính 



Hoûi ñaùp ñoäng cô diesel                                                             http://biosys.com.vn 

nhỏ hơn chút xíu. Khi động cơ dừng một trong các phần lượn sẽ được đánh 
nhẵn bằng dũa. Một đồng hồ so đế từ tính được đặt lên ổ đỡ để đầu dò tiếp 
xúc với rìa cạnh của phần lượn. Bằng cách đặt đồng hồ và ghi giá trị đọc được 
kh chạy tiến và chạy lùi có thể đo được các giá trị khe hở. Phải cẩn thận khi 
dùng phương pháp này để đo khe hở. Nếu có độ ‘di dịch’ của kim trong khi 
đang quay trục thì giá trị đo có thể bị sai lêch. 

Khe hở ổ đỡ lực đẩy ( các ổ đỡ guốc nghiêng) khi lạnh nằm trong 
khoảng 0.35 mm dành cho các tầu nhỏ và tới 1.00 mm đối với các tàu lớn. 

 
13.40 Khe hở ổ đỡ lực đẩy quá mức có thể được sửa lại cho đúng như 

thế nào? 
Thông thường lượng mòn ở các ổ đỡ lực đẩy rất nhỏ và được với điều 

kiện dầu nhờn bôi trơn được giữ sạch và không có nước, chúng sẽ hoạt động 
nhiều năm không cần một điều chỉnh nào. Lượng mòn nhỏ là do yếu tố là 
không có có tiếp xúc kim loại giữa giữa guốc tì và vành đẩy trong khi hoạt 
động. Nếu việc điều chỉnh là cần thiết nó được tiến hành ở phía trước của ổ 
đỡ. Trục khuỷu hoặc trục trung gian được đẩy ra phía sau để vành đẩy tì cứng 
lên các guốc tì chiều lùi ; điều đó để cho các guốc chiều tiến tự do. Xem câu 
hỏi 13.39 các chi tiết. Giả định là nắp được tháo khỏi vỏ ổ đỡ lực đẩy, bộ 
phân tán dầu và các chi tiết lắp ráp lỏng được nhấc ra ngoài. Các phần gối 
chặn ở đỉnh của ổ đỡ được tháo ra, để cho các guốc tì tự do. Nếu nó là ổ đỡ 
nhỏ các guốc có thể được nhấc ra khỏi vỏ bằng tay. Ơ các ổ lớn hơn bu lông  
khuyết được vặn vào chi tiết tiếp xúc ở trên cạnh của guốc và nó được nhấc ra 
bằng palăng nâng. Các guốc tì còn lại khi đó được đẩy quanh ổ tì của chúng 
để tới vị trí nhấc ra và được nâng ra ngoài. Phải tiến hành cẩn thận khi tháo 
các guốc đẩy để tránh hư hỏng bề mặt bóng chính xác ở vành đẩy. Các guốc 
phải được kiểm tra để đánh số khi chúng được tháo ra và chúng phải được lắp 
lại ở các vị trí ban đầu. Ổ tì được vặn ra khỏi vỏ ổ đỡ và được nhấc ra. Các vít 
ở các đĩa phía sau được tháo ra, các lá mỏng và bạc lót được làm thêm một 
lượng mà khe hở cần giảm xuống, và được lắp giữa các đĩa đằng sau và vỏ. 

Ổ tì khi đó được lắp lại. Nếu bất kỳ dấu hoặc khuyết tật nào được làm 
trên vành đẩy chúng phải được làm sạch bằng phẳng lại bằng đá dầu. Các 
guốc được lắp lại và khe hở mới được khẳng định bằng số đo bằng thước lá. 
Phần còn lại khi đó được lắp lại. Trước khi nắp vỏ được lắp lại các ống cấp 
dầu nhờn bôi trơn phải được kiểm tra cẩn thận đối với vị trí liệu chúng có bị 
hở đầu không. Sau khi điều chỉnh lại khe hở, dòng dầu vào ổ đỡ phải được 
kiểm tra khi dầu được bổ xung vào động cơ hoặc hộp số. 

Ổ đỡ sau khi được điều chỉnh phải duy trì xem xét kiểm tra trong những 
giờ đầu tiên hoặc hoạt động. 

 
13.41 Chân vịt phát triển khuyết tật làm gồ ghề bề mặt nhẵn của các 

cánh trong khi hoạt động. Các yếu tố nào gây sự nhám này? 
Các yếu tố là ăn mòn, xâm thực, sự va đập bởi bọt do các anốt đặt kém 

và tạo lớp cáu đóng do các anốt.  
Xâm thực có thể xảy ra ở các dạng khác nhau do tác động của nước lưu 

động ngang qua phía trước và sau chân vịt. Sự thay đổi của tốc độ xảy ra khi 
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nước chảy ngang tuyến hình thân tầu dạng khí động học. Theo ‘Becnuli’ 
chúng ta biết rằng tốc độ tăng áp suất giảm. Nếu áp suất giảm quá mức, các 
bong bóng hình thành. Khi tốc độ của dòng chảy giảm, do vậy mà áp suất tĩnh 
tăng lên, các bong bóng bị xẹp đi và tạo khoảng không vật chất ở bề mặt cánh. 
Điều này tạo ra sự hư hỏng thường thấy được gần các đỉnh đầu cánh; nó có 
thể hiện thân như một vùng sáng hoặc, trong trường hợp tệ hại, một khoảng 
lõm đáy lởm chởm. 

Sự va đập bởi bọt do các a-nốt đặt kém hiện thân như vùng xù xì ở mặt 
sau của cánh( phía đằng trước cánh). Diện tích nhám trải dài chu vi ngang 
cánh. 

Ở các tầu như các tầu hàng lớn và tầu dầu nơi phần lớn của thời gian 
hoạt động của tầu ơ chế độ balast các dấu hiệu nhám thường thấy tại hai hay 
ba lần bán kính tương ứng với chiều cao của a-nốt nằm trên tâm của trục chân 
vịt. 

Các a-nốt lắp ở vùng đuôi kề với phần trên của khoảng quét của chân vịt 
yêu cầu định vị rất cẩn thận để tránh sự cố này. 

Sự hình thành các chất lắng đọng do a-nốt trên bề mặt các cánh chân vịt 
xuất hiện như  là các chất lắng đọng mầu trắng xám tới màu nâu xám tương 
đối nhám. 

Nếu rìa cạnh của cánh chân vịt chịu hư hại và là phần móp méo biến 
dạng, vị trí hư hại đụng với dòng chảy và có thể là nguyên nhân của hư hỏng 
bề mặt tương tự sự xuất hiện hư hỏng xâm thực. 

 
13.42 Trục trung gian thỉnh thoảng được lắp một vòng  trượt điện 

hoặc các vòng trượt và các chổi than. Mục đích của cái này là gì? Làm thế 
nào sự nối điện tiến hành được và phải lưu ý gì? 

Thiết bị này được lắp vào trục trung gian để tạo sự ngắn mạch giữa chân 
vịt và vỏ tầu; thực tế nó giảm hoặc ngăn sự ăn mòn chân vịt xảy ra do hoạt 
động của kim lại không đồng nhất trong nước biển. Các chổi và phần giữ chổi 
được nối bàng cáp điện trực tiếp với vỏ tầu. Phải chú ý làm sạch các chổi, các 
phần ổ đỡ chổi và các bề mặt vòng trượt để  đảm bảo rằng sức cản của chúng 
tới dòng điện không bị tăng do dầu và chất bẩn. 
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13. LINE SHAFTING, SCREWSHAFTS, PROPELLERS, 
THRUST BEARINGS. 

13.1 How is the torque transmitted from the prime mover through to 
the propeller? 

A heavy flange is forged on the last section of the engine crankshaft, 
which may also be the thrust shaft. If the propulsion installation consists of 
geared diesel engine then the heavy flange will be on the main gear-wheel 
shaft often incorporates the thrust collar for thrust bearing. The intermediate 
shafting is slightly smaller in diameter (but see note later) than the crankshaft 
(direct coupled engines) and the screwshaft. Each section of the intermediate 
shafting has a flange forged at each end. The screwshaft also has a flange 
forged on its inboard end. 

The flange on the output shaft from the engine or gear case is coupled to 
the intermediate shaft right through to the screwshaft is joined together at the 
flanges by the coupling bolts. The propeller is keyed on to the screwshaft on 
its cone – shaped end, and held in place by the propeller nut which is screwed 
on to the threaded outboard end of the screwshaft. The torque is transmitted 
through the coupling bolts to the conical end of the screwshaft and through 
the key into the propeller boss. 

It must not be forgotten that due to the tightening of the coupling bolts 
and the method of fitting the propeller on to the screwshaft an enormous 
amount of friction exists between adjacent coupling flange faces, and also 
between the conical end of the screwshaft and the propeller. This friction 
plays a large part in the transmission of the torque from the engine to the 
propeller. 

13.2 What form do coupling bolts take and how are they fitted?  
There are three typed of coupling bolts in use. The most common has a 

parallel shank, the others have either a very small taper with a normal bolt 
head, or a larger amount of taper and no bolt head. The parallel – shank bolts 
have a normal head, cylindrical in shape, and the parallel section is reduced in 
diameter where it joins the head with a well-radiused stretching length. The 
threaded section is smaller in diameter than the shank and is joined to it with a 
stretching length well radiused and slightly smaller in diameter  than the 
bottom of the thread. The end of the threaded section is turned parallel and 
drilled to take a split pin. The coupling bolt nut is of the normal hexagonal 
type with a depth of between 0.75 to 1.0 of the thread diameter. The bolts 
have a taper over a short length on the shank end to facilitate entry of the bolt 
into the bolt hole in the coupling flange. The coupling bolt hole is bored or 
reamed to size and the parallel shank is made to fit into the hole with a light 
interference fit. 

Some engineering works produce a coupling bolt with a very small taper 
amounting to 1 mm in 100 mm. The coupling bolt hole is made to the same 
taper and the bolt is made to such a size that when tapped home in the bolt 
hole there is a small clearance between the bolt head and its landing face on 
the flange. The nut tightens the bolt head landing on to the spot facing on the 
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coupling. The advantage with this type of bolt is that removal is 
comparatively easily during removal. The hoop stress across the section 
between the side of the hole and the edge of the coupling flange is controlled 
by the amount of draw to pull the bolt head hard home. 

Tapered coupling bolts have a taper on the diameter of about 6 mm per 
100 mm of bolt length; they do not have heads. The tapered bolts are fitted to 
accurately reamed holes, and pulled tight with hammer and spanner. Tapered 
coupling bolts are not favored so much in British practice but are widely used 
in the United States and the continent of Europe. 

13. 3 What other types of coupling may be used on intermediate shafts 
and screwshafts and screwshafts in place of the solid forged flange type? 

The other types are those which are semi-permanently fitted to the  
shaft, and those where the shafts must be dismantled, such as the coupling 
between the screwshaft and the aft section of the intermediate shaft, as is 
necessary with some variable- or controllable-pitch propellers. 

The semi-permanently fitted type consists of, a flange and boss forged as 
one piece. The inside of the flange and boss is bored out to the limits required 
for shrink fits, and circumferential oil grooves are machined in the flange 
bore. The flange is fitted to the shaft by normal shrinking. It can be removed 
if necessary by connecting a high-pressure oil pump to the oil grooves and 
forcing oil into the space between the shaft and coupling  flange bore. This 
expands the flange and boss and allows it to be easily removed from the shaft. 
This type of coupling is used with shafts fitted with normal roller bearings ( 
i.e. solid outer and inner rings). It is only removed to fit new bearings. The 
flange is replaced again by shrinking. As the flanges are only removed to fit 
new roller bearings they are referred to as semi-permanent. 

The other type of coupling is of the muff type. The muff is bored with a 
smooth fine taper. A thin sleeve is machined conical on the outside to match 
the fine taper in the muff. The inside of the sleeve is bored to suit the outside 
diameter of the shafts being connected. The taper bore in the muff has 
circumferential oil grooves machined in it. Each end or the thin sleeve has a 
circumferential groove in its outer surface. When the coupling is fitted the 
thin sleeve is mounted on one shaft and slid along so that it is half – way over 
each of the shafts being coupled together. The muff, previously mounted on 
the opposite side to the sleeve, is slid along and onto the sleeve until it is tight 
on the taper. The oil grooves in the muff are connected with a high pressure 
oil pump. The hydraulic tightening tool is a split ring in which are fitted a 
series  of small hydraulic rams. The tightening tool is fitted on the small end 
of the thin sleeve and engages in a circumferential groove. The rams in the 
tightening tool come onto the muff. The oil pump connected to the grooves in 
the muff is operated so that the muff is expanded by the oil pressure. The 
hydraulic tightening tool is also pumped up and the rams pull the sleeve into 
the muff. The operation is continued until the muff is expanded out to the 
correct circumference. The pressure on the oil between the muff and the 
sleeve is released, the oil is discharged out as the muff tightens itself onto the 
sleeve which in turn is tightened onto the two ends of the shafts being 
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coupled. To dismantle the coupling the tightening tool is fitted on the large 
end of the sleeve. When the muff is put under internal oil pressure pumping of 
the tightening tool causes the sleeve to be withdrawn from the muff. 

Couplings of this type are often used in twin-screw ships where the 
screwshafts are withdrawn outboard for survey. They also used on some 
single-screw ships where the propeller is mounted on a flange on the outboard 
end of the screwshaft instead of a normal cone end. This type of screwshaft is 
withdrawn outboard for survey whereas cone ended screwshafts are 
withdrawn inboard. 

13.4 Why are intermediate shaft smaller in diameter than screwshafts? 
What factors govern the size of these shafts? 

The sizes of the engine and screw shafting are governed by the formula 
adopted by various ship classification societies. The factors used take into 
account the strength of the steel used; the quality of the steel is controlled by 
the upper and lower  specified limits of the tensile strength. The horsepower 
being transmitted together with the rotational speed of the shaft, the maximum 
torque and the respective mass moments of inertia of the propeller and the 
flywheel are used in the formula to evaluate the intermediate shaft diameter. 
The mass moment of inertia of the propeller includes the entrained water. 

Once the diameter of the intermediate shafting has been found, the 
diameter of the screwshaft is found by increasing the diameter of the 
intermediate shaft by some percentage, to which is added a further amount 
which takes into account the propeller diameter and the method by which the 
shaft is protected from the corrosive action of sea water. In practice the 
screwshaft is approximately 15 to  17 % larger in diameter than the 
intermediate shaft. The larger percentage is associated with the larger 
diameter propellers. 

The reason for intermediate shafting being smaller in diameter than the 
screwshaft is because the intermediate shafting is not subjected to such high 
stresses as the screwshaft. The stresses to which an intermediate shaft is 
subject are the stresses due to the transmitted torque, the compressive stress 
(running ahead) from the propeller thrust and the stresses induced by its own 
weight which often are of little consequence. The screwshaft is subjected to 
similar stresses but the forward side of the conical end is heavily loaded due 
to the manner in which the weight of the propeller is supported  by the 
screwshaft. This end of the screwshaft is like a cantilever, the support being 
the screwshaft bearing and the load being the propeller. The weight of the 
propeller creates a bending moment which in the static part of the shaft 
having a maximum value at the top. This tensile stress diminishes to rezo 
value to the sides of the conical end, and at this point the stress starts to 
become compressive in nature and increases to a maximum value at the 
bottom. When the screwshaft is rotating a point or small portion of the shaft 
will in turn be subjected to a maximum tensile stress, when it is in its 
uppermost position, which changes to zero stress at the sides and a maximum 
compressive stress at its lowest point. 
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From this we can see that the large part of the conical end of the shaft 
undergoes cyclic stress reversal so is therefore subject to fatigue failure. The 
chances of fatigue are minimized if the stress range is reduced, and this is 
done by increasing the shaft diameter. This accounts for the propeller shaft 
bearing larger in diameter than the intermediate shaft. 

 
13.5 It is known that when screwshafts develop fractures the fracture 

often starts in the end if the keyway. Why do cracks start at this point? 
It is an established fact that most screwshaft fractures result from a crack 

which has begun from the region of the forward end of the keyway. It was 
explained in the previous answer that the forward end of the screwshaft cone 
was subjected to cyclic stress reversal; it is in this region that the keyway 
extends. The keyway, due to its form, acts as a stress raiser. If there is some 
small ingress of sea water into the large end of the cone it creates a corrosive 
environment which will hasten fatigue failure. This starts in the highly 
stressed region at the end of the key. There are other factors which create 
problems in this region at the forward end of the propeller boss where there is 
a very small change of shaft diameter due to the compressive effect of the 
propeller boss compresses steel of the shaft, and just forward of the fit, the 
steel, in effect, ‘ bulges’ out where it is not constrained: this constitutes a 
stress raiser. Sometimes fractures start in this locality; often a series of pitting 
marks is found running round the shaft circumferentially. These pitting mark 
also act as stress raiser. 

13.6 How is the aft end of screwshaft protected from sea water? Where 
is the likely point of ingress if leakage occurs? 

Screwshaft are protected from contact with sea water by the brass liner 
which covers the greater part of the screwshaft. The liner extends from the 
largest part of the conical end over the length of the stern tube, through the 
gland and stuffing box and some distance beyond, so that the liner extends 
forward of the gland when it is just entering the stuffing box. The large end of 
conical bore in the propeller boss is bored with a counterbore into which a 
square cross section rubber sealing ring is fitted. The end of the screwshaft 
liner is made so that when the propeller is hard on the  cone the rubber ring is 
compressed between the end face of the liner and the counterbore in the 
forward end of the propeller boss. Some clearance is allowed in the 
counterbore: this allows the sealing ring to squeeze out and prevents it 
becoming volume bound. 

A common point of ingress for sea water is at the sealing ring. Leakage 
may come about if the sealing ring allowed to twist when the propeller is 
being fitted, or if the ring has insufficient compression. If the sealing ring is 
too large and becomes volume bound the ring will prevent the propeller 
coming hard home on its cone. In service the propeller will move and chafe 
the rubber ring causing it to leak, and further damage will occur as the 
movement damages the conical end of the propeller shaft and the conical bore 
in the propeller boss. 
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If leakage of sea water should occur at the sealing ring it usually results 
in a fractured screwshaft; every care must therefore be exercised when 
propeller are being fitted on the screwshaft during assembly on the building 
berth or following in dry dock. 

13.7 Some screwshafts do not have liners fitted. In such cases how is 
the shaft end protected from sea water? Where is the most likely point of 
ingress of sea water? 

Where screwshafts are not fitted with liners the shaft is oil-lubricated 
and the stern bearing are white-metal-lined cast iron bushes. In order to retain 
oil in the stern tube the inboard end of the shaft is fitted with a mechanical 
seal which prevents oil running out. At the aft end of the stern tube another 
mechanical seal is fitted so that the space between the stern frame and the 
forward end of the propeller boss is sealed oil. This seal, often  called the 
outer seal, prevents egress of oil when the pressure of oil in the stern tube is 
greater than that of the sea water pressure outside, and it also prevents ingress 
of sea water when the pressures are reversed. This is the most likely point of 
ingress of sea water to the screwshaft. 

13.8 What kind of lubricant may be used in stern tubes with white-
metal-lined bearings? 

The lubricant used in stern tube systems must have the ability to 
maintain a lubrication film in the presence of water so that it is not washed 
away. The lubricant must also have a affinity for metal surfaces so that it 
affords good protection of the metal in the stern tube and shaft areas against 
sea water. This affinity for metal surfaces is also necessary when the 
screwshaft starts to revolve, as boundary lubrication conditions are present at 
this time. 

Compounded oils have these properties; they are blends of mineral oils 
and fatty oils. The fatty constituent causes water to physically combine with 
the oil and form an emulsion. The fatty constituent may be lanolin or 
synthetic fatty oil having similar  properties. 

The lubricants used have a specific gravity at 15.5 0C within the range of 
0.92 to 0.95, with a viscosity Redwood N1 at 600C of  about 300. The 
viscosity index of many brands of stern-tube lubricant have wide ranges 
which is unfortunate, as the conditions under which they operate make a high 
viscosity index desirable. 

13.9 If leakage of sea water into an oil-lubricated screwshaft occurs, 
what indications will there be? When is sea water leakage into the system 
most likely to occur? 

If the stern-tube system is pressurized by a pump and the oil pressure 
within the outer seal is greater than the sea water pressure outside the seal, 
leakage will always be outboard. This is due to the head differential between 
the pressures on either side of the seal. If the pump maintaining the pressures 
inside the stern tube should fail, the pressure inside the outer seal may be 
lower than that outside, and leakage of sea water into the system may occur if 
the outer seal is defective. 
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Leakage of  sea water into the stern tube is indicated by emulsification 
of the lubricant. The best time to carry out checks on leakage is when the 
vessel is in port. 

As the ship loads or discharges cargo, the aft draught of the vessel 
changes and the static head of sea water above the screwshaft outer seal will 
change in a similar manner. If the pressure gauge showing the oil pressure in 
the stern tube system changes with the change of draught it may under many 
conditions indicate a defective outer seal. 

Prior to accepting stand-by when sailing, the stern-tube-system drain 
cock should be opened and any water present drained off. If a large amount of 
water is drained off it indicates a seal leak. 

If the ship has a light aft draught and there is no or only a small current 
round the ship the stern tube system can be pressurized to some pressure 
greater than the head of water outside the outer seal. If the seal is defective oil 
globules will be seen coming to the surface from the seal. 

Sea water leakage into the system can only occur when the pressure of 
water outside the seal is greater than the oil pressure behind the seal. When 
this condition exists, coupled with the lubricant viscosity, leakage will occur 
if the seal is defective. The chances of seal defects coming about are greatest 
when the stern tube bearing is approaching its maximum allowable wear. 

13.10 Why is it important with oil-lubricated screwshaft bearings that 
the stern tube drain cock is operated  prior to starting the main engine? 

If the stern tube should contain water and the engine is started, the rate 
of wear on the stern tube bearing will be very great until an oil emulsion is 
created in the bearing. Even then the emulsion may not effectively lubricate 
the bearing. If the amount of water is large it would be possible for the 
bearings and screwshaft to be damaged and scored to the point of ruin. For 
this reason it is imperative that all water in the stern-tube-system is removed 
by draining and that the stern tube space is completely filled with oil prior to 
starting the main engine. 

13.11 How can outer-seal leakage be found when at sea? What can be 
done to keep the system safe without dry docking the vessel? 

Outer-seal leakage has often been found by an increase in the 
consumption of the stern tube lubricant. It is more likely to be noticed when 
the ship is proceeding into tropical waters from cold-water areas. Leakage 
inboard is shown by oil emulsification and reduced oil consumption. 

Seepage from the inboard seal often has the appearance of bad 
emulsification. This comes about due to condensation on the water-cooled 
wear ring on the forward end of the stern tube. The wear ring is the junction 
of the static and moving points of the shaft seal. 

13.12 How much is the screwshaft bearing allowed to wear down 
before correction is made? 

The amount a screwshaft is allowed to wear down is governed by the 
rules of some classification societies. In other cases it will be decided by the 
experience of the people concerned. Figures sometimes quoted suggest that 
the screwshaft bearing in the stern tube should be re-wooded when the wear-
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down is about 8.5 mm for shafts of diameter of 300 mm ( diameter of shaft 
under liner). For shafts of 200 mm diameter the allowable wear-down would 
be 7 mm. In other cases from Class Rules the allowable wear-down is of the 
order of 5 mm for 300 mm diameter and 4.75 mm for 200 mm diameter 
shafts. The figures given are related to stern tube screwshaft bearings of 
lignum vitae, rubber, or plastic. 

White-metal-lined bearings  with oil lubrication often have a lining 
which is considerably thinner than the wear-down figures given. With this 
type of bearing the allowable wear-down is dictated by the effectiveness of 
the oil seal when the stern tube bearing becomes slack. In practice it is often 
found that oil seals will begin to give trouble, particularly in heavy weather, 
when the bearing clearance is approaching 2 mm. Some seals give trouble 
with less clearance, others work well with considerably more. 

In all cases the seal manufacturer’s recommendations covering 
maximum allowable bearing clearance should be followed, but clearances 
must be viewed together with the thickness of the white-metal lining where 
applicable. 

Wear-down of bearing = newly measured clearance-original clearance. 
13.13 The screwshaft bearing fitted in the aft end of the stern tube has 

its wear-down checked when the vessel is in dry-dock. How is this check 
carried out? Is it necessary to dismantle the oil gland or outer seal in oil-
lubricated stern tube bearings? 

When a vessel enters a dry-dock or floating dock the screwshaft wear-
down is checked as soon as possible after the dock is dry. This work is usually 
done from a ladder placed against the stern frame boss surrounding the stern 
tube. The method of checking varies with the type of stern-tube-bearing. With 
lignum vitae, plastic or rubber bearings the measurement of the bearing 
clearance may be carried out with a wedge gauge or feelers. 

If a wedge gauge is used, the side of the wedge contacting the bearing is 
chalked and inserted into the clearance space between the top of the 
screwshaft and the bearing. The gauge is pressed home and withdrawn. The 
clearance of the bearing is measured on the wedge at the point where the 
chalk marking has been scraped off by the bearing. 

If the clearance is measured with feelers it is done in the conventional 
manner. 

If the screwshaft liner is worn so that a ridge has formed on the liner at 
the end of the bearing, care must be taken as the step formed by the ridge can 
lead to false clearance readings. Some difficulty arises in taking these 
measurements as they are usually taken through a hand hole in the top of the 
rope guard. 

When oil lubrication is used for the screwshaft bearing it is not 
necessary to remove the oil gland to find the screwshaft bearing wear-down. 
With oil lubricated stern tube systems a hole is drilled right through the stern 
tube nut, or stern frame boss, the stern tube and the bush, at the time of 
building. The upper end of the hole is drilled to a larger size and tapped out. It 
is closed with a screwed plug. When the ship is in dry dock the stern-tube 
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lubrication system is shut down and the pressure on the system is relieved. 
The plug on the end of the stern tube is removed. Another with a central hole 
is then inserted. The top of this plug is datum from which all measurements 
are made, and a depth micrometer is used to measure the distance from the 
datum to the top of the screwshaft. The difference between the new 
measurement just taken and the original measurement gives the bearing wear-
down. The bearing wear-down and the original bearing  clearance added 
together gives the new clearance. 

A third method is to fit  a dial indication on the rope guard or stern-tube 
nut so that  indicator on the rope guard or stern-tube nut so that the indicator 
spindle is vertical and touching the propeller boss. A hydraulic jack is placed 
on the stern frame at some point over a keel block so that the jack is 
supported. A wood shore is placed between the jack and the propeller boss. 
The jack is then used to lift the propeller until the screwshaft contacts the 
upper part of its stern bearing. The lift recorded on the dial indicator gives the 
bearing clearance. This method is used in many dry docks as it gives a direct 
positive reading of bearing clearance and is suitable for all types of stern 
bearings. 

13.14 List the design improvements made in the method of sealing the 
space between a screwshaft liner and a propeller, the key and keyway, and 
the forward end of the conical bore in the propeller boss. 

The answer in question 13.5 was based on the older design forms which 
are still preset in ship operating now and will be for some years to come. 

A design improvement made in the sealing method between the 
screwshaft liner and propeller boss is to machine the liner and propeller boss 
so that the liner extends into the boss. A counterbore in the propeller boss 
allows three sides of the sealing ring to make good contacts; the inner 
circumference of the ring bears on the liner, the outer circumference and one 
face bears on the propeller. Complete control is possible when the sealing ring 
is slid along the liner into the sealing ring space in the propeller boss. A 
twisted ring is immediately noticed. When a split gland ring is tightened by 
the nuts and studs on the forward face of the propeller boss the sealing ring is 
compressed until it is volume bound. The clearance between the gland ring 
flange and the propeller boss is then measured and a flat split spacer ring of 
correct thick ness is made and fitted into the space, and the gland is pulled up 
tight on both the sealing ring and the spacer. 

The advantage of this design is that the propeller is fastened onto its  
conical landing on the screwshaft before the sealing ring is fitted. The sealing 
ring can then be kept under observation while being fitted. Further, there is no 
fear of a volume-bound sealing ring preventing the propeller fitting properly 
on the conical end of the shaft. The sealing ring space, being of larger 
diameter, is less influenced by the keyway in the propeller boss. A much 
better landing is provided for the seal ring. In the older design the keyway 
extended nearly all the way across the sealing- ring landing. 

The keyway in the conical end of the screwshaft was at one time cut 
with an end milling cutter which let a sharp corner profile at the bottom of the 
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keyway and a semi circular end. Some improvement was made when a radius 
was put on the bottom the keyway to remove the sharp corner but the semi-
circular end remained. The sled runner end keyway form was next used, this 
was cut with a horizontal milling cutter and the end of the keyway followed 
the radius of the cutter. This gave an easier transition between the bottom of 
the keyway and the conical shaft surface. The end of the keyway was then 
less of stress raiser. 

Finally, the keyway end is now usually made to what is referred to as 
spoon-ended form. In effect the end of the keyway is made with an easy 
transition into a shallow hollow space which resembles the shape of a spoon. 
There are no sharp corner with this form and it has a greater resistance to 
fatigue than the other forms. 

With normal keyway forms ship classification societies allowed a three 
year period between screwshaft surveys. With the new forms of keyway end 
four years is allowed between screwshaft surveys. 

An improvement in key form is to make the forward end of the key with 
a ‘V’ shaped end. The bottom of the ‘V’ is radiused. This key form does not 
create a ‘hard spot’ as others have toward the forward end of the keyway. 

In older propellers the forward end of the conical bore in the boss only 
had the sharp edge removed with a scraper. When the propeller was hardened 
home on the screwshaft the metal of the screwshaft was compressed whereas 
just forward of the boss the screwshaft metal is unrestrained. The junction of 
the uncompressed and compressed shaft material forms a stress raiser as the 
transition from the compressed state to the uncompressed condition takes 
place over a very short distance. This effect is now minimized by putting a 
radius on the corner formed by the forward side of the propeller boss face and 
the conical bore. The radius is best formed as a quarter ellipse, or as a curve 
with large radius starting on the inside of the bore which gradually decreases 
to a sharper radius merging with the end face of the boss. 

The ends of shrunk-on shaft liners also create stress raisers in a similar 
manner to the end of the propeller where it fits on the cone. To obviate this 
the ends of the liners are machined down to a smaller diameter, or a semi-
circular or semi-elliptical groove may be machined into the end faces. 

13.15 If a propeller was being removed from a screwshaft, would you 
allow heat to be used on the boss to make removal easier? 

A flame which heats a small localized area in a short space of time 
should never be used to heat a propeller boss. This prohibition applies to all 
forms of flame heating whether it be a gas burning metal cutting torch or a 
vaporizing paraffin burner. The drawback to using flame ( even if the flame is 
kept moving around the boss) is that distortion occurs and the accurate fit of 
the propeller bore on the screwshaft cone is spoiled. If heat must be used it is 
better to use a low-pressure steam lance. 

13.16 If you had to supervise the fitting of a propeller on to a 
screwshaft in extremely cold conditions, how would you ensure a proper fit? 

When a screwshaft survey is carried out it is usual to pull the shaft into 
the engine room whilst the propeller remains on the dock. When the propeller 
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is to be refitted it will have cooled off to the low air temperatures prevailing at 
the time. The screwshaft will however be at near engine-room temperature. 
Due to the differences in the coefficient of expansion of each material the 
difference in their relative size  is such that the warm screwshaft will prevent 
the cold propeller from returning to its original position. If no special action is 
taken and the propeller is fitted to the shaft it will only be apparently tight and 
there is every possibility that it will go slack in tropical waters. 

In such temperature conditions the propeller boss is care fully steam – 
heated prior to  fitting, it can then be brought back to its original position 
axially on the conical end of the screwshaft. 

After the propeller is fitted and hardened home it should be kept 
relatively warm by the heat from open coke braziers until the ship is put down 
in the water. Cases have been known where the propeller boss has split when 
it has not been kept warm after refitting. In such conditions it must be 
remembered that although large amounts of ice may be present on the water, 
the temperature of the water is usually much higher than that of the air. 

 
13.17 What is a keyless propeller and what are their advantages? How 

is it possible to drive the propeller if it has no key? 
As its name implies a key less propeller has no key. Technically the 

keyless propeller has an advantage over normal arrangements in that the stress 
raisers (even though minimized in modern design) associated with the 
forward end of the shaft keyway do not exist. The shaft is therefore stronger 
and has a greater resistance to fatigue failure. When the propeller is fitted on 
the conical end of the shaft and tightened up, the friction between the surfaces 
of the propeller and shaft is sufficient to prevent slip between each part, so the 
propeller is driven in much the same way as torque is transmitted across a 
friction clutch. The tightening of the propeller on to the conical end of a shaft 
must be specially carefully controlled. Calculation base on lame’s theorem are 
made so that the necessary friction is obtained without  overstressing the 
material near the bore or even bursting the propeller boss by forcing  it too far 
onto the cone. 

The control is effected by the use of a hydraulically operated device in 
the propeller nut ( Pilgrim nut) and measurements are taken of the amount the 
propeller is forced on the cone. 

13.18 What is a pilgrim nut and where is it used. 
The term Pilgrim is a trade name for a patented type of nut often used 

for fastening a propeller onto the screwshaft. The landing face of the nut is 
bored out with a circumferential slot into which a steel ring like a short piece 
of tube is fitted. Grooves are machined on the outside of this ring to 
accommodate an O-ring seal. A similar groove is turned into the inner 
circumferential side face of the slot, and an O-ring seal is fitted onto this 
groove so that it bears on the inside bore of the ring. This then seals the steel 
ring and when connections are drilled for an air-release plug, and for coupling 
up a hydraulic pump, the assembly forms a hydraulic jack. 
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When the propeller is mounted and fitted up on the propeller shaft, the 
propeller nut is run down the shaft thread. The steel ring in the propeller nut is 
then loaded with the hydraulic pump to a predetermined pressure, and this 
forces the propeller hard on to its cone. The pressure is taken off the jack and 
the air release plug opened. The nut is then hardened up with the nut spanner 
and locked in the normal way. The plugs are replaced in the pump connection 
and air release and the Pilgrim propeller nut is locked in the normal manner. 

An advantage of this type of nut is that it can be used to remove the 
propeller from the shaft. When the propeller is to be removed the nut is taken 
off the end of the shaft, reversed so that the steel jacking ring is facing 
outwards, and screwed back onto the shaft, leaving some clearance between it 
and the propeller. Studs are screwed into the aft face of the propeller boss and 
a ‘strong back’ plate is fitted over the studs. Nuts are fitted on the studs so 
that the plate contacts the propeller nut and steel ring. When hydraulic 
pressure is put on the steel jacking ring the propeller is pulled off the conical 
end of the screwshaft. 

The Pilgrim nut is the best means of propeller fastening and the fastest 
means possible for releasing a propeller from off the end of a shaft. It is the 
type of nut used with keyless propellers. 

When this type of nut is used, either for keyless or keyed propellers, 
extreme pressure lubricants, molybdenum disulfide lubricants, or similar 
materials must not be put on the screwshaft cone or in the propeller boss bore. 
If these materials are used the elasticity of the material in the propeller causes 
it to slide back down the screwshaft cone when the hydraulic pressure on the 
nut jacking ring is released, making it impossible to tighten the propeller on 
the shaft. 

13.19 How is a tight propeller removed from the conical end of a 
screwshaft? Would you allow a propeller to be wedged off the shaft using 
the thrust block to take the reaction? 

Although the thrust bearing is designed to take the propulsive thrust 
from the rotating propeller which is quite a high load, it should on no account 
be used to resist the reaction from wedges used to free a propeller from a 
screwshaft without a Pilgrim nut. 

The usual practice for removing a propeller is to first remove the rope 
guard and the boss fairing cone or ‘top hat’, to expose the propeller nut is 
loosened. Whilst the work is going on outside in the dry dock, the coupling 
bolts in the screwshaft and the last section of the intermediate shaft are also 
being removed. The distance between the aft side of the screw shaft flange 
and the forward side of the stern tube is measured, and steel packing pieces 
are made up to fit in this space. Box wedges or folding wedges are then fitted 
between the forward side of the propeller boss and the aft side of the stern 
tube nut. 

When the wedges are driven up and hardened a force is exerted on the 
propeller tending to loosen it on the screwshaft cone. The load from the 
wedges puts the screwshaft in tension, and this tensile loading goes right back 
to the screwshaft coupling. The load is resisted by the steel packing pieces 



Hoûi ñaùp ñoäng cô diesel                                                             http://biosys.com.vn 

fitted between the flange and the forward end of the stern tube. The packing 
pieces are therefore subjected to compressive loading which is transferred to 
and through the stern tube right back to the stern tube nut. The stern tube 
being of cast iron is well able to resist this compressive load. 

13.20 Where would you expect to find defects ( if any are present) in a 
screwshaft which has been in service? How would you carry out the 
examination and what equipment would you use? 

The first place to examine is around the forward end of the keyway to 
see if any fractures have started; usually they are found to run in a 
circumferential direction from the forward end on one side round the radius of 
the end of the keyway and along the forward end of the other side. To assist 
with this examination it is normal to use magnetic particle crack detection 
equipment. In order to find cracks at the corners of the bottom of the keyway 
dye penetrants may be used as they usually show up cracks better in this 
location. If the shaft is of older design it will not be ‘eased’ at the ends of the 
liner. Cracks have been found running in a circumferential direction in older 
shafts just under the end machined off the ends to expose the steel shaft 
underneath. When this operation is carried out it is usual also to machine a 
semicircular groove in each end of the liner. This relieves the hard edge which 
comes from the shrink fit and prevents it acting as stress raiser. 

The parts of the shaft exposed after machining the ends of the liner are 
checked for cracks using the magnetic particle method or dye penetrans. The 
forward end of the shaft, where it is reduced from the large diameter down to 
the radius which is swept into the back of the flange, is also a location which 
must be examined. The critical region is at the smallest diameter. Old shafts 
which may have had the coupling bolt holes enlarged should also have the 
thinnest section of material examined for cracks running radically outwards 
from the hole to the outer circumference of the flange. The aft end of the shaft 
at the reduced section from the end of the thread to the face meeting the 
smaller end of the cone should also be examined-though this area rarely gives 
trouble. If the shaft liner is made in two pieces the joint between the two 
sections should be carefully examined. Dye penetrant tests would be carried 
out on the joint. 

13.21 What are the advantages and disadvantages of controllable pitch 
propellers? 

 The only real disadvantage of the controllable-pitch propeller is the first 
cost which is considerably higher than that of a solid cast propeller. Some of 
these first-cost differentials are considerably reduced when savings from 
engine reversing gear, starting air reservoirs, smaller size starting air 
compressors, and reduction of similar equipment are taken into account. The 
advantages to be gained are simpler methods of bridge control and immediate 
astern response under an emergency when the vessel is at sea. Normally with 
motorships and turbo charged engines hull fouling reacts unfavorably on the 
engine and it is normal to design the propeller with a finer, compromise pitch 
so that when the hull is fouled the engine characteristics of power and speed 
are still matched. With controllable pitch propellers the engine speed can be 
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matched to the condition of the hull-and to weather conditions – both of 
which lead to savings in fuel and ability to maintain higher service speeds. 

13.22 Name and describe the various parts which make up a 
controllable-pitch propeller. 

The center part of the propeller is referred to as the boss or the hub, the 
term hub is more commonly used. The hub houses the mechanism which 
controls the pitch of the propeller blades. The blades, which are individually 
cast, have a flange which merges into the root of the blade at its least radius. 
The blade is fastened to the blade carrier which in appearance is similar to a 
blank flange with a rebate around one face and its circumference. The blade 
carrier is called the crank ring on some propellers; it fits into a recess or a 
circular hole in the hub and in others from outside. When the blade carrier is 
assembled from inside the hub, the rebate fits into the circular hole which is 
smaller in diameter than the outside diameter of the carrier. The flange on the 
base of the propeller blade is mounted on the blade carrier  and fastened to it 
with set bolts which fit into tapped holes in the plate. When the blade carrier 
is fitted into a recess in the hub it is kept in place with a threaded ring which 
fits over the rebate and is screwed into the hub. The blades are fastened to the 
blade carrier as mentioned before. The blade carrier, being circular, can 
rotate, and rotation of the carrier alters the helix angle of the of the blade and 
therefore the propeller pitch. 

Within the hub is a yoke which moves in a fore and aft direction within 
guides. On each circumferential face on the yoke there is a hole or slot. A 
crankpin fitted on the inside face of the blade carrier engages in the hole or 
slot in the yoke. Fore and aft movement of the yoke then moves this crankpin 
and causes angular movement of the blade carrier and blade, which varies the 
blade pitch. The yoke is actuated by an oil-operated servo motor which may 
be fitted in the hub cone or fairing and is then directly connected to the yoke. 
Sometimes the servo motor is fitted within the propeller shafting, in which 
case it is connected to the yoke with a push-pull rod. 

Controllable pitch propeller are flange mounted onto the screwshaft. 
Access to the propeller mechanism and its internal pats is made, either 

through the hole in the center of the hub flange, which necessitates removal of 
the propeller from the shaft, or, in other design, by removal of the hub cap or 
fairing. 

13.23 In what manner are the internal parts of a controllable pitch 
propeller lubricated? 

The internal parts are lubricated by keeping the hub space full of 
lubricating oil under pressure. The oil under pressure prevents sea water 
entering the hub if any of the seals should leak. The pressure is maintained by 
the servo-motor pressure pump, and oil enters into the hub space either 
through balance holes from the pressure side or through small clearances 
arranged in sealing bushes. If the hub pressure becomes too great the pressure 
is relieved through a relief valve which lets the excess oil go into the return 
part of the servo-motor oil system. 
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13.24 How is the oil delivered from the servo-motor pressure pump 
into the servo motor in controllable-pitch propellers? 

The oil delivered by the servo-motor pressure pump is led through high 
pressure flexible hoses (or solid pipes with some flexibility) into a sleeve 
which surrounds the shaft but does not turn with it. Annular grooves are 
machined in the sleeve which line up with redial holes in the shaft. The radial 
holes connect up with an axial bore and an internal pipe within the axial bore. 
Oil from the servo-motor pressure pump passes through a control unit and 
into the sleeve through the flexible hoses, then into one of the annular 
grooves, and on into one of the  radial holes leading to the servo motor 
through an internal tube. It returns from the servo motor on the outside of the 
tube, back to the other radial hole, and out through the sleeve. The ends of the 
sleeve surrounding the intermediate shaft are fitted with seals and leak-off 
pipes. In some units the sleeve is incorporated with the propeller servo-motor 
control unit. 

The weight of this heavy unit is sometimes relieved by placing spring 
under the unit to reduce the loads on the bearing bushes fitted in the sleeve. 

13.25 Where are seals fitted between the moving parts of the blade 
assembly and the hub in a controllable-pitch propeller? 

The seals must be located in some place where they are reasonably 
accessible; they are therefore fitted just below the blade flange and make 
contact with the flange and the hub which become the sealing surfaces. In 
some cases two O-rings are fitted into a seal supporting ring. One O-ring 
bears against the flange on the foot of the propeller blade, the other contacts 
the propeller hub. The seals may be in the form of O-ring or may be specially 
moulded to suit the ring housing and landing face. 

Renewal of seals involves dismantling the propeller blades and lifting 
them off the blade carrier plate or crank ring. 

 
13.26 What types of lubricating oils are used for the servo-motor 

systems in controllable-pitch propellers? 
The same oil is used for the servo motor pressure system and for internal 

lubrication of the parts within the hub, and is similar to the lubricating oils 
used in marine steam turbines. They will have the following characteristics: 

Specific gravity 0.875 –0.90 
Viscosity Redwood I at 600C = 100 sec. Viscosity index 104. 
The pour point must obviously be very low to suit very cold sea water 

and atmospheric conditions; its value will be within the range –100C to –300C 
depending on the service of the ship. These grades of oil have additives with 
properties to resist oxidation, corrosion and foaming. One of the features of 
lubricating oils within this grading is that water separates itself out from the 
oil very easily. 

 
13.27 What attention do controllable –pitch propellers require at sea 

and in port. 
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The condition of the oil must be constantly  kept under observation for 
indications of water or condensation entering the servo-motor oil system. The 
quantity of oil in the servo-motor system must also be regularly checked by 
taking soundings of the drain tanks and other tanks within the servo-motor oil 
system. A record of the oil quantities used for topping up the system should 
be kept so that any changes in the amounts used are quickly noticed. It must 
be remembered that changes in the oil temperature will cause corresponding 
changes in the drain tank soundings. 

Filters on the oil system and control air system require regular attention 
and cleaning, and particular care must be given to this if pressure gauges 
indicating the pressure before and after the filters are not fitted or, if fitted, are 
inoperative. Particular attention must be paid to filters in new vessels, and 
following repair work, drain tank cleaning and the like. 

During each watch the various parts of the piping system should be 
checked; slack pipe clips must be hardened up. The temperature and electrical 
loads of servo oil pump motor also be checked out. 

On long sea passages when the engine room is put on stand by and the 
engine is at slow for boat and fire drill, it is the practice in some companies to 
move the propeller to the reverse or negative pitch position and back before or 
at the end of the stand by, before going to full ahead operation. The same 
check should be put on the propeller pitch control at the end of passage prior 
to propeller maneuvers for picking up the pilot. It is also good practice to 
change over to clean filters and clean the shutdown filters some few hours 
before the end-of-passage. 

 
13.28 What attention do controllable-pitch propellers require when in 

dry dock? 
The parts of the propeller external to the hull must be checked out for 

seal leakages. Oil within the hub is drained off and its quality checked for 
water content. In some cases it is changed, and the oil drained off is purified 
and returned to the system for make-up. 

Programmed blade seal renewal is usually carried out on one or two 
propeller blades at the time the vessel is in dock. This prevents breakdown of 
seals in service as they all are renewed over a reasonable that the vessel is out 
of dry dock, which in many cases may be up to two years. The remaining 
propeller blade fastenings and locking devices ( or spot welds used for 
locking blade set bolts or nuts) must be carefully examined. After changing 
blade seals the propeller hub is pressure tested. 

The shaft outer ( to stern-tube oil ) must be inspected for leakage and 
wear parts ( see question 13.13). 

After completing renewal of blade seals and pressure-testing the hub and 
other parts, or completing other work, the propeller should be tested from full 
positive to full negative pitch positions before the dry dock is flooded. This 
test should be carried out from the bridge, engine room, and local control 
stations. The emergency operation procedure should also be checked out at 
this time. 
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13.29 What do you understand by the term propeller pitch? What is 
slip ? 

We know that if a thread has a pitch of two millimeters the screw will 
move a distance of two millimeters if it is turned one revolution when 
screwed into a nut. A ship’s propeller may be likened to a multiple-start 
thread, a three-bladed propeller being similar to a short length of a three – 
start thread, a four bladed propeller being similar to a four-start thread and so 
on. 

The pitch of a propeller is the distance it would advance in one 
revolution if it was turning within a nut. In practice the propeller pitch is 
usually of some value between 2.5 meters for a small coaster with a high 
propeller rev/min up to 6 meters for a large fast ships. For motoships with 
speeds of 16 knot, common pitch values are about 3,8 to 4,2 meters depending 
on various factors such as propeller rev/min and coefficients of hull fineness. 
When a propeller is revolving in water it does not advance through the water 
in one revolution as much as the value of its pitch; it is said to slip. 

The slip value which ships’ engineer officers record at noon each day is 
the average or mean apparent slip for the previous 24-hour period. 

The mean apparent slip/day =  
(distance run propeller –distance run ship)/distance run 

propeller. 
It is usually expressed as percentage. 
The distance in nautical miles run by propeller = 
  ( pitch meters * total revolution for day)/1852 
  = DRP 
Then 
(Apparent slip/day) =(DRP-distance run by ship)*100/DRP. 
13.30 Is the propeller pitch the same at the various radii of the 

propeller blades in solid cast or monobloc propeller? 
With modern propellers the pitch gradually increases as the blade radius 

increases. There are various mathematical ways in which the mean pitch is 
found for purposes of the slip calculations made on board ship. 

A British method uses a moments system. Other methods use an average 
obtained from the sines of the helix angles; or the pitch at 0.7 of the blade 
radius is sometimes used. The pitch to be used for apparent slip calculations is 
stated on the propeller drawings. 

13.31 Intermediate shafting fitted between the engine and the 
screwshaft is supported on bearings. What types of bearing are used for this 
purpose? 

There are four different types of bearing used for supporting the 
intermediate shafting. 

a. The normal plummer or pedestal type of bearing. The housing of the 
bearing is made of a good quality shock-resistant cast-iron. The bearing 
surface is white-metal, cast directly onto the parent cast-iron of the bearing. 
The bearing is made to support the weight of the shaft only and no white-
metal-lined keep is fitted. A cover housing the oil box and tubes for wool 
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siphon feeders is fitted. The cover also keep out dirt and foreign matter. This 
type of bearing has limitations on its load carrying capacity and rubbing 
speeds. A pocket is sometimes made under the bearing which is circulated 
with cooling water. 

b. The tilting-pad type. This bearing is also made to support the weight 
of the shaft only. The weight of the shaft is supported on three or four bronze 
white-metal-lined shells each of which extends about 300 to 400 round the 
journal circumferece. The back of each shell has a ridge or projection running 
axially ( along its length) which becomes the tiling fulcrum for the bearing 
shells. The white-metal lining is well radiused along us length for oil lead-in. 
The ridge is supported in the body of the bearing which also forms an oil 
sump. A carrier ring and carried up to a scraper which skims it off the ring; 
the oil the runs down a channel and is led into the bearing shells. The oil 
sump is fitted with a cooling coil or a series of cooling tubes through which 
sea water is circulated to cool the oil so that it retains its viscosity. This type 
of bearing can carry very heavy loads at high rubbing speeds. 

c. Solid-ring ball or roller bearings may be found in older ships. 
Provision must be made for the fore and aft movement which takes place 
when the shafting runs in the ahead or the astern direction. 

d. Split-ring roller bearings are commonly used for intermediate shafts. 
They are held together in which has a spherical outer form. The spherical 
portion fits into the bearing body and can swivel within it. The body is 
fastened down on chocks with holding down bolts. Ball and roller type 
bearings are grease lubricated and do not require cooling water. 

13.32 What attention must be given to intermediate screwshaft 
bearings? 

Ball and roller intermediate shaft bearings require periodic greasing and 
inspection of the fastenings and chocks. Attention should also be given to 
noise levels coming from the bearings and the temperatures at which they are 
running. Changes in these levels may indicate chipped rollers or ‘brinelled’ 
inner  or outer rings. Oil-lubricated shaft bearings with drip-feed wool siphons 
require the oil boxes filling at regular intervals. If a cooling space is fitted on 
the underside of the bearing it will require periodic cleaning to remove sand 
and mud. The bearing fastenings or holding-down bolts and chocks also 
require periodic checking. 

Tilting-pad bearings require regular checks to be made on the oil level in 
the sump. The oil carrier ring requires regular inspection to see that it is lifting 
the oil correctly and that enough is passing from the oil carrier ring to the 
bearing pads. The cooling water supply also needs attention because as the 
temperature of the oil rises the lowering of the viscosity causes less oil to be 
picked up by the carrier ring; also when the oil viscosity is reduced the ability 
of tilting-pad bearings to carry load is reduced. 

The aft bearing on the intermediate shafting is most vulnerable from 
water leakage from the stern gland, and requires close attention. If the oil goes 
creamy or milky in appearance it will require changing, and the water leakage 
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from the stern gland must be reduced. Leakage of water from the cooling coils 
or tubes in the bearing oil sump will also cause the oil to go creamy or milky. 

13.33 What is a stern tube and what is its purpose? 
The stern tube houses the screwshaft, and its purpose is to carry the 

screwshaft bearing bushes. Due to the shape of the aft end of a ship where it is 
streamlined down to allow an easy flow of water to the propeller, little space 
remains in the narrow section to fit normal bearings. This narrow space within 
the hull structure at the screwshaft level accommodates the aft peak. The stern 
tube passes through the aft peak and is supported at its forward end by the aft 
peak bulkhead. Along its length the stern tube is supported by narrow floors 
or brackets to which the after framing is attached. The after end of the stern 
tube is supported by the stern frame. 

The stern-tube bearings support the ( overhanging) weight of the 
propeller and screwshaft. The load on these bearings is transferred onto the 
stern tube which is supported by the stern frame and the internal parts of the 
ship’s structure around the aft peak. The forward end of the stern tube houses 
the stern gland which prevents sea water passing through the stern tube and 
into the ship, and also oil leakage from the stern tubes. 

13.34 Where are the stern bearings fitted? How are they lubricated? 
The stern-tube bearing are fitted just behind the stern-gland neck bush 

and at the aft end of the stern tube. The bearing at the aft end of the stern tube 
has to support  large weight and usually has a length of about  four times the 
shaft diameter. The bearings may be built up from staves of lignum vitae 
fitted into a bronze bush. Phenolic resins and rubber are lubricated by sea 
water, and consequently a bronze or brass liner is shrunk onto the steel 
screwshaft to protect it from the corrosive action of sea water. 

White-metal lined bushes may also be used, and these are oil-lubricated. 
To prevent sea water coming in contact with the oil a seal is fitted on the 
outside of the screwshaft between the propeller and the stern tube. Brass 
liners are not fitted on oil-lubricated screwshafts. 

 
13.35 Where are thrust bearing fitted and what is their purpose? 
If a force of any sort acts axially along a shaft some form of thrust 

bearing must be used to prevent the shaft sliding along in its bearings as it 
revolves. The magnitude of the force may be small , as might be experienced 
in electrical generators. A simple type of thrust bearing is then used. This 
consists of nothing more than the provision of some bearing surface on both 
ends of one of the engine crankshaft main bearings. The main bearing nearest 
the generator is the one used; one end of the main bearing contacts the side of 
the crankweb, and the other may contact a collar on the shaft or the side of a 
camshaft drive wheel. Lubrication for the end surfaces is provided from the 
bearing oil supply. This type of thrust bearing is often called a location 
bearing as it also locates the crankshaft in its correct position relative to the 
cylinders. 

The thrust from the propeller is taken up by main thrust bearing which 
transmits the thrust to the ship’s hull and causes the ship to be propelled in the 
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direction of the thrust. The main thrust bearing is always fitted at the aft end 
of the main engine crankshaft. The correct location of the crankpins relative 
to the center of the cylinders is controlled by the main thrust bearing. 

Turbo blowers have a small thrust bearing on the shaft to hold the rotor 
in its correct axial position. The thrust bearing also balances thrust which 
comes from the action of the exhaust gases on the turbine blades, to which 
must be added the thrust from the axial-flow section of the blower. 

Many centrifugal pumps of the single – entry type have a thrust which is 
set up in the pump rotor shaft from the action of the liquid flow. This thrust is 
usually balanced within a ball bearing of the motor. The  ball bearing is fitted 
nearest to the pump. The housing for this bearing does not have any axial 
clearance. With large heavy low-pressure vertical centrifugal pumps the 
weight of the motor armature and rotor is usually greater than the end thrust 
from the flow, so the weight becomes the thrust factor. All shafts and rotating 
components of machinery fitted vertically have a thrust set up in the shafting 
from the action of the weight of the parts. 

13.36 What type of bearing is used to take the thrust set up by the 
propeller in propulsion machinery? 

In ships lifeboats the thrust bearing commonly used is a normal ball 
bearing fitted in the reduction gearbox. The thrust acting along the propeller 
shaft is transferred from the inner ring into the ball race and then from the 
race into the outer ring which is held in the gear case. The allowable limit for 
the transmission of thrust through a ball bearing is relative low. Small craft 
commonly use a double conical roller bearing for transmission of propeller 
thrust. The double conical roller bearing is fitted on the main shaft of the 
gearbox in which it is held. One bearing takes ahead thrust and the other the 
astern thrust. The holding down bolts of the engine and gearbox transmit the 
thrust to the hull. 

In propulsion machinery on larger craft through the range from coasters 
to the largest ships afloat,  the thrust bearing is most commonly of the tilting-
pad type. In this type of bearing a thrust collar is forged integrally with the 
thrust shaft. On the forward and aft sides of the thrust collar, the thrust pads 
are fitted. The thrust pads are lined with white-metal and face onto the finely 
machined and polished surface of the thrust collar. The back of the pad has a 
radial ridge which forms a fulcrum on which the pad can tilt. The tilting 
fulcrum on the back of the pad comes in contact with a solidly constructed 
housing. The housing is rigidly held in the thrust-bearing casing. In slow-
speed direct-coupled engines the casing is usually integral with the engine 
bedplate. In geared diesel propelled ships the thrust bearing may be separate 
from other parts, in which case it will have its own casing, cooling service and 
foundation. 

This type of bearing builds up  an oil pressure between the white-metal 
face of the thrust pad and the thrust collar when the shaft revolves. The oil 
pressure is due to the formation of an oil wedge which can only build up 
when the thrust collar is supplied with oil and is revolving. As the pad is able 
to tilt it becomes self adjusting to the shape of the wedge. An essential for the 
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build-up of the oil wedge in a good radius on the leading edge of the pad: 
without this radius the leading edge would act as an oil scraper and the 
bearing could not function. The radial ridge on the back of the pad which 
becomes the fulcrum for the tilting action is often made off center. If the 
thrust pads are viewed from the top, the tilting point is away from the center 
moving in the direction of rotation of the thrust collar. When designed and 
constructed in this manner the  pad tilts more easily to form the oil wedge. 

 13.37 What are the indications of faulty operation of the main thrust 
bearing? 

The temperature at which a thrust bearing is operating is a good 
indication of the condition of the bearing. If the running temperature shows an 
increase ( above what would be expected for climatic and sea-water 
temperature increases) it will indicate either that the oil flow to the bearing 
has been reduced, or that alignment has changed. When the main engines are 
maneuvering from ahead to astern it is good practice to sight the intermediate 
shaft where it protrudes from out of the intermediate shaft bearings. If the 
shaft moves fore and aft when the engine goes from ahead to astern and vice 
verse, it is a sure sign that something is amiss. Even small amounts of 
movement can be detected with the eye. 

13.38 Why is the thrust bearing fitted forward of the main gear wheel 
in some gearing arrangements? What particular attention does this 
arrangement require? 

When the thrust bearing is fitted forward of the main gearwheel the 
expense of the heavy forging for a normal thrust shaft with integrally forged 
collar can be reduced to that of a plain shaft. The forward end of the main 
gearwheel shaft is machined to a taper with a thread at the end. The thrust 
collar is machined from a flat forged disc, with a tapered hole which fits on 
the taper of the shaft end and is held in place with a heavy nut capable of 
taking the astern thrust. A key is fitted within the taper. The thrust housing is 
arranged so that the thrust collar can be removed without lifting the shaft, thus 
allowing the thrust collar to be removed for re-machining without a lot of 
disturbance to other equipment. 

Periodic checks must be made on the thrust collar nut and locking 
arrangements to ascertain that nothing is coming loose. To make a check on 
the thrust collar nut only involves the removal of the forward end cover in 
way of the thrust bearing housing. 

 
13.39 How is the thrust bearing clearance checked? What precautions 

must be taken when checking thrust bearing clearance and what would you 
expect the main thrust bearing clearance to be? 

There are various ways of checking the thrust bearing clearance. 
The most common is when the thrust bearing is opened up for 

examination, and checked with a feeler gauge. If it is possible to move the 
shafting in its bearings by a jack or wedges so that  the thrust collar is hard on 
one of the sets of the thrust pads., it facilitates the taking of the feeler 
readings. They then only have to be taken on the side of the thrust collar 
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which is open. The feelers should be long enough to extend from one corner 
of the pad to the corner diagonally opposite. They must be inserted at one 
corner and eased diagonally across to the other. When the feelers are inserted 
in this manner they measure the clearance correctly without allowing the pad 
to tilt. If the collar cannot be hardened on to either the ahead or astern side 
pads, two sets of readings must be taken on both faces of the thrust collar. The 
addition of the two readings gives the clearance. 

It is possible to take thrust bearing clearances without dismantling the 
casing and the locking devices used to prevent the pads sliding round in their 
housing. A clock gauge with a magnetic base is used to record the 
measurement. The stern gland is then slackened off so that the compression 
on the packing is minimal. A small hydraulic jack is inserted on some part of 
the hull structure such as the top of the stern tube flange and the coupling. The 
shafting is eased forward with the hydraulic jack. The dial gauge is fastened 
to coupling guard and set to zero on the side of the coupling or bolt head. The 
jack is then moved to another position and operated to move the shafting so 
that the thrust collar comes on the astern pads. The dial gauge reading gives 
the thrust bearing clearance. 

The shafting may be similarly moved by using wedges and inserting 
them between the sides of the after crank webs and the bedplate cross-
members. When moving the shafting backwards and forwards with wedges a 
dial gauge should be set between the two webs of the aftermost crank and 
observation kept on the deflection. 

If the after end of the screwshaft liner is worn with a step or ridge, and 
the forward end of the liner is similarly ridged, some difficulty may be 
experienced in moving the shafting. If the shafting does not move easily in 
response to the jack or wedge action care must be taken to avoid overloading. 
If this method is to be used it is best carried out just after the engine is shut 
down and before the oil has drained from the main and running bearings. 

An alternative method may be used when the engines are being 
maneuvered. This method uses the small step at the radius of the smooth 
turned journal portion of the intermediate shaft where it joins the rough or 
turned portion which is slightly less in diameter. 

When the engines are stopped one of these radiused filled should be 
cleaned off smooth. A magnetic dial gauge is then set up on the bearing so 
that the follower is contacting the edge of the radius. By setting up the gauge 
and noting the readings when running ahead and astern the clearance may be 
obtained. Care must be taken when this method is used to obtain clearance 
readings. If there is a ‘throw’ of the needle during a revolution of the shaft the 
readings could be misleading. 

The thrust bearing clearance ( tilting pad bearings) when cold is between 
0.35 mm for small shafts and up to 1.00 mm for large shafts. 

13.40 How may excess thrust bearing clearance be corrected? 
Normally the amount of wear on thrust bearings is very small and 

provided the lubricating oil is kept clean and free of water they will operate 
for many years without adjustment. The small amount of wear is due to the 
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fact that there is no metallic contact between the pad and the thrust collar 
during operation. If adjustment is necessary it is carried out on the forward 
side of the bearing. The crankshaft or intermediate shaft is pushed aft so that 
the thrust collar is hard on the astern pads; this leaves the ahead pads free. See 
question 13.39 for details. Assuming that the cover is off the thrust bearing 
casing, the oil spreader and other loose fitting parts are lifted out. The stopper 
piece on the top of the bearing is dismantled, leaving the forward pads free. If 
it is a small size bearing the pads can be lifted out of the housing by hand. In 
larger bearings a long eye bolt is screwed into the contact piece on the side of 
the pad and it is lifted out with lifting tackle. The pads remaining are then 
pushed round in their housing to the lifting-out position and lifted out. Care 
must be exercised in removing the thrust pads to avoid damage to the fine 
finish on the thrust collar. The pads must be checked for marked numbers as 
they are removed, and they must be reassembled in their original locations. 
The pad housing is turned out of the casing and lifted out. The screws on the 
back plate are removed, shims and liners are made up in the amount that the 
clearance is to be reduced, and fitted between the back plate and the housing. 

The pad housing is then replaced. If any marks or blemishes have been 
made on the collar they must be cleaned back flush with an oil stone. The 
pads are reassembled and the new clearance confirmed with feeler gauge 
readings. The rest of the parts are then replaced. Before the casing cover is 
replaced the lubricating oil supply pipes must be carefully checked for 
position if they are open ended. After readjustment of clearance the oil flow to 
the bearing must be checked when oil is put on the engine or gearing. 

The thrust bearing after being adjusted, must be kept under observation 
for the first few hours or running. 

13.41 In service a propeller develops defects which roughen the 
smooth surface of the blades. What are the factors that cause this 
roughness? 

The factors are corrosion, cavitation, bubble impingement from badly 
placed anodes, and build-up of deposits from anodes. 

Cavitation may occur in various forms due to the action of the water 
flowing across the front and back of a propeller. Changes of velocity occur 
when water flow across a hydrofoil. From ‘Bernoulli’ we know that as the 
velocity increases  the static pressure diminishes. If the static pressure falls 
too low, bubbles form. When the velocity of flow is reduced, and the pressure 
therefore rises, the bubbles collapse and cause loss of material from the blade 
surface. This form of damage is usually seen near the blade tips; it may show 
itself as a brighter area or, in bad cases, as rough-bottomed craters. 

Bubble impingement from badly placed anodes shows itself as a 
roughened area on the back face ( forward side ) of the blade. The roughened 
area extends circumferentially across the blade. 

In ships such as bulk carriers and tankers where a large part of the ship’s 
service time is in ballast the rough marks often show up at two or three radii 
which correspond with the height of the anodes above the center of the 
propeller shaft. 
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Anodes fitted in the stern area adjacent to the upper portion of the 
propeller aperture require locating very carefully to avoid this trouble. 

The build-up of deposits from anodes on the surface of the propeller 
blades appears as a relatively rough grey-white to grey-brown deposit. 

 If the edge of a propeller blade suffers damage and is part distorted, the 
damaged locality interferes with water flow and may be the cause of surface 
damage similar in appearance to cavitation damage. 

13.42 Intermediate shafting is sometimes fitted with an electrical slip 
ring or slip rings and carbon brushes. What is the purpose of this? How are 
the electrical connections made and what attention must be given? 

This device is fitted to intermediate shafting to create a short circuit 
between the propeller and the hull of the ship; in effect it reduces or stops 
propeller corrosion which comes about due to the action of dissimilar metal in 
sea water. The brushes and brush holders are connected by a heavy electrical 
cable directly with the ship’s hull. Attention must  be given to the cleanliness 
of the brushes, brush holders and slip ring surfaces to ensure that their 
resistance to current flow is not  increased by oil or dirt. 

 
 
 
 
 

 
 


