ใบงานแผนการจัดการเรียนรู้แบบฐานสมรรถนะ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์
รหัส 20101-2002 วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลักษณะรายวิชาอุตสาหกรรม
รหัสและชื่อวิชา 20101-2002 วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
หน่วยกิต (ท-ป-น) 1-6-3 เวลาเรียนต่อภาคเรียน 126 ชั่วโมง
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เขาใจเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทางานของเครื่องยนตดีเซล
2. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3. สามารถถอด ประกอบ ตรวจสภาพชิ้นสวน ปรับแตงและบารุงรักษาเครื่องยนตดีเซล
4. มีกิจนิสัยที่ดีในการทางาน รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาด ปลอดภัยและรักษา
สภาพแวดลอม
สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบ บารุงรักษา ปรับแตงชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซล
2. ถอด ประกอบชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
3. ตรวจสภาพชิ้นสวนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
4. ปรับแต่งเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ
5. บารุงรักษาชิ้นส่วนเครื่องยนตดีเซลตามคูมือ

คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทางาน การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างยนต์ การถอดประกอบ
ตรวจสภาพชิ้นสวน ระบบฉีดเชื้อเพลิง ระบบหลอลื่น ระบบระบายความรอน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การสตาร์ท
เครื่องยนต การปรับแตงและการบารุงรักษา เครื่องยนตดีเซล
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วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ที่
1 งานหัวเผา
2
3
4

5

6
7
8
9
10

แบบวิเคราะห์ภาระงานรายหน่วย
รหัสวิชา 20101-2002 จานวน 3 หน่วยกิต
ภาระงาน

งานตรวจสอบระบบหัวเผา
งานถอดประกอบ ตรวจสอบ
งานสายพานไทมิ่ง
สายพานไทมิ่ง
งานถอดประกอบ ตรวจสอบ
งานเฟืองไทมิ่ง
เฟืองไทมิ่ง
งานระบบน้ามัน
งานเปลี่ยนกรองน้ามัน
เชือเพลิงเครื่องยนต์ เชือเพลิง
ดีเซล
งานถอดประกอบ ตรวจสอบ
ปรับตังแรงดันหัวฉีด
งานปั๊มฉีดน้ามัน
งานถอดและประกอบปั๊มฉีด
เชือเพลิงจานจ่าย
น้ามันเชือเพลิงจานจ่ายแบบ
แบบวีอี
วีอี. ของเครื่องยนต์
งานตรวจสอบและปรับตัง
จังหวะการฉีดปั๊มฉีดน้ามัน
เชือเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี.
งานปั๊มฉีดน้ามัน
งานปรับตังจังหวะการฉีด
เชือเพลิงแบบแถวเรียง น้ามันเชือเพลิงแบบแถวเรียง
งานฝาสูบและลิน
งานถอดประกอบ ตรวจสอบ
ฝาสูบและลิน
งานลูกสูบและแหวน งานถอดประกอบ ตรวจสอบ
ลูกสูบ
ลูกสูบและแหวนลูกสูบ
งานเสือสูบและเพลา
งานเสือสูบและเพลาข้อเหวี่ยง
ข้อเหวี่ยง
งานระบบระบาย
งานตรวจสอบระบบระบาย
ความร้อน
ความร้อน

7 ชั่วโมง/สัปดาห์
สมรรถนะ

ชม.

ตรวจสอบระบบหัวเผาได้ตามคู่มือซ่อม
ถอดประกอบ ตรวจสอบสายพานไทมิ่ง
ได้ตามคู่มือ
ถอดประกอบ ตรวจสอบเฟืองไทมิ่ง
ได้ตามคู่มือ
เปลี่ยนกรองน้ามันเชือเพลิงตามคู่มือ

1
1

ถอดประกอบ ตรวจสอบ ปรับตังแรงดัน
หัวฉีดได้ถูกต้อง
ถอดและประกอบปั๊มฉีดน้ามันเชือเพลิงจาน
จ่ายแบบ วีอี. จากเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือ

1

1
1

2.30

ตรวจสอบและปรับตังจังหวะการฉีดปั๊มฉีด
น้ามันเชือเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี.ได้ตามคู่มือ

1

ปรับตังจังหวะการฉีดน้ามันเชือเพลิงแบบแถว
เรียงได้ตามคู่มือ
ถอดประกอบ ตรวจสอบฝาสูบและลิน
ได้ตามคู่มือ
ถอดประกอบ ตรวจสอบลูกสูบและ
แหวนลูกสูบได้ตามคู่มือ
ถอดประกอบ ตรวจสอบเพลาข้อเหวี่ยงได้
ตามคู่มือและ ตรวจสอบเสือสูบได้ตามคู่มือ
ตรวจสอบระบบระบายความร้อนได้
ตามคู่มือ

1
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5
5
5
1.30

หน่วย
ชื่อหน่วยการเรียนรู้
ภาระงาน
ที่
11 งานระบบหล่อลื่น
งานปั๊มน้ามันเครื่องแบบโรเตอร์
เครื่องยนต์ดีเซล
งานปั๊มน้ามันเครื่องแบบ
ฟันเฟือง

12

13
14

งานระบบไอดีและ
ไอเสีย
งานติดเครื่องและ
ปรับแต่งเครื่องยนต์
งานบ้ารุงรักษา
เครื่องยนต์ดีเซล

สมรรถนะ

ถอดประกอบ ตรวจสอบปั๊มน้ามันเครื่องแบบ
โรเตอร์ได้ตามคู่มือ
ถอดประกอบ ตรวจสอบปั๊มน้ามันเครื่องแบบ
ฟันเฟืองได้ตามคู่มือ
ถอดประกอบ ตรวจสอบหัวฉีดน้ามันเครื่องได้
งานหัวฉีดน้ามันเครื่อง
ตามคู่มือ
ตรวจสอบสวิตช์ความดันน้ามันเครื่องได้ตาม
งานสวิตช์ความดันน้ามันเครื่อง
คู่มือ
งานตรวจสอบเทอร์โบ
ตรวจสอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ตามคู่มือ
ชาร์จเจอร์
งานตรวจสอบระบบหมุนเวียน ตรวจสอบระบบหมุนเวียนแก๊สไอเสียกลับคืน
แก๊สไอเสียกลับคืน
ได้ตามคู่มือ
งานติดเครื่องและปรับแต่ง
ติดเครื่องและปรับแต่งเครื่องยนต์ได้
เครื่องยนต์
งานบริการกรองอากาศ
บริการกรองอากาศได้ตามคู่มือ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

ชม.
1.30
1.30
30 นาที
20 นาที
1
1
1
20 นาที

ใบงานที่ 1
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานตรวจสอบระบบหัวเผา

1
หน่วยที่ 1
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดหัวเผาออกจากฝาสูบได้อย่างถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบหัวเผาได้อย่างถูกต้อง
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ตรวจสอบระบบหัวเผาได้ตามคู่มือซ่อม
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 มัลติมิเตอร์
3.2 แบตเตอรี่
3.3 ขั้วต่อสายไฟ
3.4 เครือ่ งมือเบื้องต้น
3.5 ผ้าสะอาด
3.6 เครื่องยนต์ดีเซล TOYOTA 2L-‖
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
4.1 การตรวจสอบระบบหัวเผาของเครื่องยนต์ดีเซล
4.1.1 ตรวจสอบระยะเวลาสว่างของหลอดไฟเตือนหัวเผา
เปิดสวิตช์กุญแจที่ตาแหน่ง ON และตรวจสอบระยะเวลาสว่างของหลอดไฟเตือนหัวเผา
(ระยะเวลาสว่างอ้างอิงจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต)
4.1.2 ตรวจสอบรีเลย์หัวเผา (ชนิดปกติเปิด)

รูปที่ 1.1 ขั้วรีเลย์หัวเผา

4.2 ตรวจสอบความต่อเนื่องของรีเลย์
4.2.1 ถอดรีเลย์ออกจากตาแหน่งติดตั้ง
4.2.2 ตรวจสอบความต่อเนื่องรีเลย์ ขั้ว 1 และ 2 (รูปที่ 1.2)
ใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้ว 1 และ 2 ต้องต่อเนื่อง ถ้าไม่ต่อเนื่อง
ให้เปลี่ยนรีเลย์
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4.2.3 ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่อง ขั้ว 3 และ 4 (รูปที่ 1.3)
ใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้ว 3 และ 4 จะต้องไม่ต่อเนื่อง
ถ้าต่อเนื่องให้เปลี่ยนรีเลย์

รูปที่ 1.2 ตรวจความต่อเนื่องรีเลย์หัวเผาขั้ว 1 และ 2

รูปที่ 1.3 ตรวจความไม่ต่อเนื่องรีเลย์หัวเผาขั้ว 3 และ 4

4.3 ตรวจสอบการทางานของรีเลย์หัวเผา
4.3.1 จ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เข้าที่ขั้ว 1 และ 2
4.3.2 ใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้ว 3 และ 4 (รูปที่ 1.4) จะต้องต่อเนื่อง
ถ้าไม่ต่อเนื่องให้เปลี่ยนรีเลย์

รูปที่ 1.4 ตรวจสอบการทางานของรีเลย์หัวเผา

4.4 ตรวจสอบหัวเผา

รูปที่ 1.5 ระบบไฟฟ้าหัวเผา

รูปที่ 1.6 ตรวจสอบความต่อเนื่องหัวเผา
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1. ถอดสายไฟหัวผา
2. ถอดปลอกพลาสติก ถอดน็อตยึดขั้วต่อสะพานไฟทั้ง 4 ตัว และถอดขั้วต่อสะพานไฟออก
3. ตรวจสอบความต่อเนื่องหัวเผา (รูปที่ 1.6) ใช้โอห์มมิเตอร์ตรวจสอบระหว่างขั้วหัวเผากับกราวด์
ถ้าไม่มีความต่อเนื่อง เปลี่ยนหัวเผา
ข้อควรระวัง
- ระวังอย่าทาให้ท่อหัวเผาเสียหาย เพราะอาจเป็นเหตุให้วงจรขาด
- ระหว่างการตรวจสอบ ต้องใช้ผ้าแห้งทาความสะอาดคราบน้ามันเครื่องออกจากขั้วไฟฟ้า และ
แหวนรอง
- อย่าจ่ายแรงดันไฟฟ้าแก่หัวเผาเกิน 11 โวลต์ เพราะจะทาให้วงจรขาดได้
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. ...........
....................................................................................................................... ......................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 2
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานสายพานไทมิ่ง

หน่วยที่ 2
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบสายพานไทมิ่งได้อย่างถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบสภาพสายพานไทมิ่งได้อย่างถูกต้อง
1.3 รีเซ็ตไฟเตือนสายพานไทมิ่งได้อย่างถูกต้อง
1.4 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบสายพานไทมิ่งได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจวัดแรงบิด
3.2 เครื่องมือเบื้องต้น
3.3 เครื่องมือถอดพูลเลย์
3.4 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.5 ผ้าสะอาด
3.6 เครื่องยนต์ดีเซล TOYOTA 2L-‖
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
4.1 ถอดหัวเผาออก เพื่อให้หมุนเครื่องยนต์ได้ง่าย (รายละเอียดในใบงานที่ 1 งานหัวเผา)
4.2 ถอดสายพานขับและฟลูอิดคลับปิ๊ง
ถอดโบลทยึดชุดฟลูอิดคลับปิ๊ง จานวน 4 ตัว จากนั้นถอดฟลูอิดคลับปิ๊ง พูลเลย์ปั๊มน้า และสายพาน
ขับออก

รูปที่ 2.1 โบลทฟูลอิดคลับปิ๊ง

รูปที่ 2.2 ถอดพูลเลย์ปั๊มน้า

4.3 ถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง
จับยึดล้อช่วยแรง แล้วคลายโบลทพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง
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4.3.2 ถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงออก
ถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงออก ถ้าถอดไม่ออกด้วยมือให้ใช้เครื่องมือถอดพูลเลย์
4.4 ถอดโบลทฝาครอบสายพานและถอดฝาครอบสายพาน
4.5 ถอดแผ่นกั้นสายพานไทมิ่ง

รูปที่ 2.4 ถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวีย่ ง

รูปที่ 2.5 ถอดโบลทฝาครอบสายพาน

รูปที่ 2.6 ถอดแผ่นกันสายพาน

4.6 ประกอบโบลทพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงกลับตาแหน่งเดิม หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนโดยให้
สูบที่ 1 อยู่ในตาแหน่งศูนย์ตายบนหรืออัดสุด ตรวจสอบตาแหน่งเครื่องหมายที่ฟันเฟืองกับ เสื้อสูบดังรูปที่ 2.7
(เครื่องยนต์แต่ละรุ่นจะมีตาแหน่งเครื่องหมายที่แตกต่างกันไป)
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รูปที่ 2.7 ต้าแหน่งเครื่องหมายสูบที่ 1 อัดสุด

4.7 ถอดสายพานไทมิ่ง
กรณีถอดฝาสูบมาบริการหรือซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ สายพานไทมิ่งยังไม่ครบระยะเวลาเปลี่ยน
ให้ทาเครื่องหมายทิศทางการหมุนของสายพานไทมิ่งตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ (รูปที่ 2.8) ถ้าครบ
กาหนดเปลี่ยนสายพานไทมิง่ ไม่ต้องทาเครื่องหมายที่สายพาน
คลายโบลทลูกกลิ้งกดสายพาน (รูปที่ 2.9) จากนั้นใช้ไขควงดันลูกกลิ้งกดสายพาน(ควรใช้ผ้ารอง)
ถอยหลังให้สุดแล็วล็อกโบลท A ไว้ชั่วคราว (รูปที่ 2.10) เมื่อถอดสายพานออกแล้วให้คลายโบลท A เพื่อไม่ให้
สปริงดึงลูกกลิ้งกดสายพานเกิดความล้า
ถอดสายพานไทมิ่งออก กรณีใช้ส ายพานเส้ นเดิม (ทาเครื่องหมายดังรูปที่ 2.8) ระวังอย่าให้
สายพานโดยน้ามันหล่อลื่น
หมายเหตุ หลังจากถอดสายพานไทมิ่งแล้วห้ามหมุนเพลาข้อเหวี่ยงเกิน 50 องศา เพราะจะทา
ให้ลูกสูบกระแทกกับลิ้นทาให้เกิดความเสียหายได้

รูปที่ 2.9 ต้าแหน่งโบลทยึดลูกกลิงกดสายพาน
รูปที่ 2.8 ท้าเครื่องหมายทิศทางการหมุนของ
สายพาน
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รูปที่ 2.10 ดันลูกกลิงกดสายพานถอยหลัง
รูปที่ 2.11 ตรวจลูกกลิงกดสายพาน

รูปที่ 4.12 ตรวจลูกกลิงกดสายพาน

ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วน
1. ตรวจสอบลูกกลิ้งกดสายพานและลูกปืนเฟืองสะพาน
ตรวจสอบความคล่องตัวของลูกกลิ้งกดสายพาน (รูปที่ 2.11) โดยใช้มือหมุน ถ้ามีการขัดตัวหรือมี
เสียงดังให้เปลี่ยนใหม่ (ปกติจะเปลี่ยนพร้อมสายพาน)
2. ตรวจสอบสภาพสายพานไทมิ่ง ถ้าสายพานมีสภาพดังรูปที่ 2.12 ให้เปลี่ยนสายพาน (สายพาน
เปลี่ยนเมื่อครบกาหนดเวลาการใช้งาน)
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รูปที่ 2.12 สายพานไทมิ่งช้ารุด

การประกอบสายพานไทมิ่ง
1. จัดตาแหน่งเครื่องหมายของเฟืองต่าง ๆ ให้ตรงกันดังรูปที่ 2.13
2. ดันลูกกลิ้งกดสายพานถอยหลัง และขันโบลท A ให้แน่นชั่วคราว

รูปที่ 2.13 จัดต้าแหน่งเครื่องหมายของเฟือง สูบที่ 1 อัดสุด

รูปที่ 2.14 ประกอบสายพานเข้ากับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง

3. ประกอบสายพานไทมิ่ง
ประกอบสายพานไทมิ่งเข้ากับเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง (รูปที่ 2.14) ใช้ประแจเพื่อจัดเครื่องหมายที่เฟือง
ปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงให้ตรง (รูปที่ 2.15) จากนั้นดึงสายพานให้ตึงแล้วนามาคล้องกับเฟืองปั๊มปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
และเฟืองเพลาลูกเบี้ย ว (รูป ที่ 2.16) สุ ดท้ายคล้ องกับลู กกลิ้ งกดสายพาน(กรณีใช้สายพานเส้ นเดิมให้ จัด
เครื่องหมายทิศทางการหมุนที่ทาไว้ในขั้นตอนถอดให้ตรงตาแหน่ง)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

9

รูปที่ 2.16 ประกอบสายพานเข้ากับเฟืองเพลาลูกเบียว

4. คลายโบลทลูกกลิ้งกดสายพาน (โบลท A) เพื่อทาให้สายพานตึงด้วยแรงดึงของสปริง
5. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงไปตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์จานวน 2 รอบ จากนั้นตรวจสอบ
ตาแหน่ งเครื่ อ งหมายของเฟืองแต่ล ะตัว ว่ าตรงหรื อไม่ ถ้า ไม่ต รงให้ ถอดสายพานไทมิ่ งออกและประกอบ
สายพานใหม่
6. ถ้าตาแหน่งเครื่องหมายตรงให้หมุนเพลาข้อเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกาประมาณ 45 องศา เพื่อทาให้
สายพานตึง จากนั้นขันโบลทลูกกลิ้งกดสายพานด้วยประแจวัดแรงบิดให้แน่นตามค่ากาหนด
7. ถอดโบลทเพลาข้อเหวี่ยงออก
8. ประกอบแผ่นกั้นสายพานไทมิ่ง (รูปที่ 2.17) โดยหันด้านที่มีคมออกด้านหน้าเครื่องยนต์
ข้อควรระวัง : ถ้าประกอบแผ่นกั้นสายพานกลับทิศทาง จะทาให้แผ่นกั้นเสียดสีกับสายพาน ส่งผลให้
สายพานได้รับความเสียหาย
9. ประกอบฝาครอบ และอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าตาแหน่งเดิม

รูปที่ 2.17 ทิศทางการประกอบแผ่นกันสายพาน

เมื่อเปลี่ยนสายพานไทมิ่งแล้ว รถยนต์บางบริษัทจะต้องทาการรีเซ็ทไฟเตือนสายพานไทมิ่ง
(T- Belt) (รูปที่ 2.18) ที่เรือนไมล์ให้ดับลง ซึ่งวิธีการรีเซ็ตรถยนต์แต่ละรุ่นจะแตกต่างกันไป
วิธีรีเซ็ทไฟเตือนสายพานไทมิ่ง (T-Belt) รถยนต์ Toyota 3L และ 5L
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1. ถอดเรือนไมล์ออกจากคอนโซล
2. พลิกด้านหลังเรือนไมล์ จากนั้นคลายสกรูตรงกลาง สลับตาแหน่งไปใส่ในรูสกรูที่ว่างอยู่ (รูปที่ 2.19)
3. ประกอบเรือนไมล์เข้ากับคอนโซล
4. ตรวจสอบไฟเตือนสายพานไทมิ่งดับลงหรือไม่

รูปที่ 2.18 ไฟเตือนสายพานไทมิ่ง

รูปที่ 2.19 สลับต้าแหน่งสกรูด้านหลังเรือนไมล์

วิธีการรีเซ็ตไฟเตือนสายพานไทมิ่ง (T-Belt)ของรถยนต์ Toyota VIGO

1. เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ในตาแหน่ง ON
2. เปลี่ยนจอแสดงผล DIGITALให้อยู่ในโหมด ODOโดยกดปุ่มปรับระยะทาง (TRIP SW)
3. ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ในตาแหน่ง OFF
4. กดปุ่มปรับระยะทาง (TRIP SW) ค้างไว้จากนั้นเปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ในตาแหน่ง ON
และกดค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
5. ปล่อยปุ่มปรับระยะทาง (TRIP SW) จากนั้นกดปุ่มปรับระยะทางไป 1 ครั้ง (ภายใน 5
วินาที) จะมีตัวเลข 15 แสดงขึ้นมา
6. จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปอยู่ในโหมดT-Belt กดปุ่มปรับระยะทางทีละครั้งตัวเลขจะเปลี่ยน
เพิ่มขึ้นเรื่อยจาก 1,2,3,4,5...... ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวจะแทนหลักหมื่น เช่น 15 คือ 150000 กม.
และเป็นตัวเลขระยะทางที่ตั้งไว้ให้ไฟเตือนสายพานไทมิ่ง แสดงเมื่อระยะทางถูกนับจนครบตาม
ที่ตั้งไว้
7. เมื่อปรับตั้งได้แล้ว ให้กดปุ่มปรับระยะทางค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
8. ปล่อยปุ่มปรับระยะทางแล้วกดไป 1 ครั้ง ตัวเลขจะเปลี่ยนไปอยู่ในที่ตาแหน่ง ODO
9. ปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง OFF แล้วเปิดสวิตช์กุญแจไปที่ตาแหน่ง ON อีกครั้ง
ไฟเตือนสายพานไทมิ่งจะดับลง
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ........................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 3
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานเฟืองไทมิ่ง

หน่วยที่ 3
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบเฟืองไทมิ่งได้อย่างถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบแบ็กแลชของฟันเฟืองได้อย่างถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบระยะรุนของเฟืองสะพานได้อย่างถูกต้อง
1.4 ตรวจสอบระยะรุนเพลาลูกเบี้ยวได้อย่างถูกต้อง
1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนเฟืองไทมิ่งได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 ประแจวัดแรงบิด
3.3 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.4 เครื่องมือถอดพูลเลย์
3.5 เครื่องมือถอดเฟือง
3.6 ผ้าสะอาด
3.6 เครื่องยนต์ ISUZU 4JA1
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนโดยให้สูบที่ 1 อยู่ในตาแหน่งศูนย์ตายบน (TDC) หรืออัดสุด
(รูปที่ 3.1) เปิดฝาครอบลิ้นเพื่อตรวจสอบตาแหน่งลิ้นของสูบที่ 1 โดยลิ้นทั้ง 2 ต้องปิดสนิท ตรวจสอบได้ด้วย
การหมุนก้านกระทุ้ง (Push rod)
2. คลายโบลทพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง (รูปที่ 3.2) ในขณะที่คลายให้จับยึดล้อช่วยแรงไว้ เพื่อป้องกัน
เพลาข้อเหวี่ยงหมุน จากนั้นถอดโบลทพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงออก

รูปที่ 3.1 หมุนเครื่องยนต์ให้สูบ 1 อยู่ตาแหน่ง TDC

รูปที่ 3.2 คลายโบลทพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง
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3. ถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงด้วยเครื่องมือถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง (รูปที่ 3.3)
4. ถอดโบลทฝาครอบชุดเฟืองไทมิ่ง (รูปที่ 3.4) และถอดฝาครอบชุดเฟืองไทมิ่ง
5. ถอดท่อฉีดน้ามันหล่อลื่นฟันเฟือง (รูปที่ 3.5)

รูปที่ 3.3 ถอดพูลเลย์เพลาข้อเหวีย่ ง

รูปที่ 3.4 คลายโบลทฝาครอบเฟืองไทมิ่ง

รูปที่ 3.5 ถอดท่อนามันหล่อลื่น
รูปที่ 3.6 ส่วนประกอบตัวลดระยะคลอน

6. ตรวจสอบแบ็กแลชของฟันเฟือง (Timing Gear Blacklash)
แบ็กแลช คือระยะคลอน ถ้าฟันเฟืองเกิดการสึกหรอจะทาให้มีระยะคลอนของฟันเฟืองมากส่งผลให้
เกิดเสียงดัง ดังนั้นจะต้องตรวจสอบแบ็กแลชของฟันเฟือง สาหรับเครื่องยนต์บางรุ่นจะติดตั้งตัวลดระยะคลอน
(Blacklash Eliminator) (ดังรูปที่ 3.6) ที่เฟืองสะพานหรือเฟืองพ่วงจะมีแผ่นกาจัดระยะคลอน (Anti Lash
Plate) ไว้ ภายในตัวลดระยะคลอนจะมีสปริงคอยทาหน้าที่ดันให้ฟันเฟืองแนบชิดกันตลอดเวลาซึ่งจะทาให้
ระยะคลอนระหว่างฟันเฟืองไม่เปลี่ยนแปลง ถึงฟันเฟืองจะเกิดการสึกหรอมากขึ้นก็ตาม ขั้นตอนการตรวจสอบ
ระยะแบ็กแลช (รูปที่ 3.7) มีดังนี้
6.1 ติดตั้งไดอัลเกจเข้ากับฟันเฟืองที่ต้องการตรวจสอบแบ็กแลช โดยให้หัววัดของไดอัลเกจตั้งฉาก
กับฟันเฟือง
6.2 จับยึดเฟืองที่ต่อพ่วงกันอยู่ไม่ให้เคลื่อนที่ (รูปที่ 3.7)
6.3 ขยับเฟืองที่ตรวจแบ็กแลชไปทางซ้ายสุดและขยับทางขวาสุด (รูปที่ 3.7)
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง
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6.4 อ่านค่าระยะแบ็กแลช และนาค่าที่ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่ากาหนดของบริษัทผู้ผลิต
ถ้าค่าที่ตรวจสอบได้มากกว่าค่ากาหนดสูงสุดต้องเปลี่ยนชุดเฟืองไทมิ่งใหม่ทังชุด
7. ตรวจสอบระยะรุนของเฟืองสะพาน 1(ตรวจสอบก่อนถอดเฟืองสะพาน)
ตรวจสอบระยะรุนระหว่างเฟืองสะพาน 1 และแผ่นกันรุน โดยสอดฟิลเลอร์เกจระหว่างแผ่นกันรุน
และเฟืองสะพาน ดังรูปที่ 3.8 นาค่าที่ตรวจสอบได้เปรียบกับค่ากาหนดของบริษัทผู้ผลิต ถ้าค่าที่ตรวจสอบได้
มากกว่าค่ากาหนดสูงสุดต้องเปลี่ยนแผ่นกันรุนใหม่
8. ถอดเฟืองสะพาน 1 และเฟืองสะพาน 2

รูปที่ 3.9 ตาแหน่งเฟืองสะพาน 1และเฟืองสะพาน 2
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9. ถอดเฟืองปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง

10. ตรวจสอบระยะรุนเพลาลูกเบี้ยว
10.1 ติดตั้งไดอัลเกจและให้หัววัดตั้งฉากกับเฟืองเพลาลูกเบี้ยวดังรูปที่ 3.10
10.2 ดันเพลาลูกเบี้ยวเข้าหาเครื่องยนต์ (รูปที่ 3.11) จากนั้นปรับตั้งค่าไดอัลเกจที่ศูนย์(0)
10.3 ดึงเพลาลูกเบี้ยวออกทางด้านหน้าเครื่อง (รูปที่ 3.12) อ่านค่าระยะฟรีและนาค่าที่ตรวจสอบ
ได้เปรียบเทียบกับค่ากาหนดของบริษัทผู้ผลิต ถ้าระยะรุ่นมากกว่าค่ากาหนดสูงสุด ให้เปลี่ยนแผ่นกันรุนใหม่
(รูปที่ 3.13)

รูปที่ 3.10 ตรวจสอบระยะรุนเพลาลูกเบียว

รูปที่ 3.11 ดันเพลาลูกเบียวเข้าและปรับไดอัลเกจ
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รูปที่ 3.13 ตาแหน่งแผ่นกันรุนที่เปลี่ยน
รูปที่ 3.12 ดึงเพลาลูกเบียวออก และอ่านค่าไดอัลเกจ

11. ถอดเฟืองเพลาลูกเบี้ยว
11.1 คลายโบลทเฟืองเพลาลูกเบี้ยว และถอดออกจากเพลาลูกเบี้ยว (รูปที่ 3.14)
ข้อแนะนา : ขณะคลายโบลทต้องยึดเพลาลูกเบี้ยวให้อยู่กับที่เพื่อป้องกันการหมุนตาม
11.2 ใช้เครื่องมือถอดเฟืองถอดเฟืองเพลาลูกเบี้ยวออก (รูปที่ 3.15)

รูปที่ 3.14 ตาแหน่งโบลทเฟืองเพลาลูกเบียว

รูปที่ 3.15 ถอดเฟืองเพลาลูกเบียว

ขั้นตอนการประกอบเฟืองไทมิ่ง

รูปที่ 3.16 ตาแหน่งเครื่องหมายบนเฟือง
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1. ประกอบเฟืองเพลาลูกเบี้ยว โดยให้หันเครื่องหมายบนเฟือง “Y-Y” มาทางด้านหน้าเครื่องยนต์ (รูปที่
3.16) และประกอบโบลทเพลาลูกเบี้ยวและแหวนรอง
2. ประกอบเฟืองสะพาน 1และแกนเฟืองสะพาน
2.1 ประกอบแกนเฟืองสะพานเข้ากับเสื้อสูบโดยให้รูน้ามันหันขึ้นด้านบน ชโลมน้ามัน หล่อลื่นที่
ด้านในเฟืองสะพาน 1 และแกนเฟืองสะพาน (รูปที่ 3.17)

รูปที่ 3.17 ประกอบแกนเฟืองสะพาน 1 และชโลมนามันหล่อลื่น

2.2 หันเครื่องหมายบนเฟืองสะพาน “X” และ “Y” ออกทางด้านหน้าเครื่องยนต์ ประกอบเฟือง
สะพาน 1 เข้ากับแกนพ่วงโดยให้เครื่องหมาย “X” ตรงกับ “X-X” บนเฟืองเพลาข้อเหวี่ยง และเครื่องหมาย
“Y” ตรงกับ “Y-Y” ที่เฟืองเพลาลูกเบี้ยว (รูปที่ 3.18)
2.3 ประกอบแผ่นกันรุน และโบลท หันรูน้ามันที่แผ่นกันรุนขึ้นด้านบนและหันด้านที่โค้งมนของ
แผ่นกันรุนออกด้านนอก (รูปที่ 3.18)
2.4 ขันโบลทเฟืองสะพาน 1 ให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิด (ค่าแรงบิดตามบริษัทกาหนด)

รูปที่ 3.18 ประกอบเฟืองสะพาน 1 และแผ่นกันรุน
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3. ประกอบเฟืองสะพาน 2 และแกนเฟืองสะพาน (รูปที่ 3.19)
3.1 ชโลมน้ามันหล่อลื่นที่ด้านในเฟืองสะพาน 2 และแกนเฟืองสะพาน
3.2 ประกอบแกนเฟืองสะพานเข้ากับเสื้อสูบ
3.3 หันเครื่องหมายบนเฟืองสะพาน 2 มาทางด้านหน้าเครื่องยนต์ ประกอบเฟืองสะพาน 2 เข้ากับ
แกนพ่วงโดยให้เครื่องหมาย “Z”ที่เฟือง ตรงกับ “Z-Z” บนเฟืองสะพาน 1
3.4 ขันโบลทเฟืองสะพาน 2 ให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิด (ค่าแรงบิดตามบริษัทกาหนด)

รูปที่ 3.19 ประกอบแกนเฟืองสะพาน 2 และเฟืองสะพาน 2

4. ประกอบท่อฉีดน้ามันหล่อลื่น
ประกอบท่อฉีดน้ามันหล่อลื่นเข้ากับเสื้อเฟืองสะพาน 1
5. ประกอบปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
ประกอบปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง โดยให้ให้เครื่องหมาย “V”ที่เฟืองปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงตรงกับ “V-V” บน
เฟืองสะพาน 2 (รูปที่ 3.19)
6. ประกอบฝาครอบเฟืองไทมิ่ง
7. ประกอบพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง
ประกอบพูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยงเข้ากับเพลาข้อเหวี่ยง ล็อกล้อช่วยแรงเพื่อป้องกันการหมุน ขันโบลท
เพลาข้อเหวี่ยงให้แน่นด้วยค่าแรงบิดตามบริษัทกาหนด
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษทั , 2532.
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ใบงานที่ 4.1
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานเปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิง

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 เปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง
1.2 รีเซ็ตไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงได้อย่างถูกต้อง
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
เปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 เครื่องมือถอดกรองน้้ามันเชื้อเพลิง
3.3 ปากกาจับชิ้นงาน
3.4 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.5 น้้ามันดีเซล
3.6 ผ้าสะอาด
3.6 กรองน้้ามันเชื้อเพลิงดีเซล
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ถอดกรองน้ามันเชื้อเพลิงออกจากแท่นรองในห้องเครื่องยนต์
1.1 ถอดปลั๊กสวิตช์เตือนระดับน้้าออก (รูปที่ 4.2) ด้วยการกดปลั๊กสายไฟที่ต้าแหน่ง 1 ดังรูปที่ 4.1
จากนั้นดึงปลั๊กขึ้น
1.2 ใช้ไขควงคลายเหล็กรัดสายน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 4.3) และถอดสายน้้ามันเชื้อเพลิงออก (รูปที่
4.4)
1.3 ถอดน็อตยึดหน้ าแปลนรองกรองน้้ามันเชื้อเพลิงจ้านวน 2 ตัว (รูปที่ 4.5) และถอดกรองน้้ามัน
เชื้อเพลิงออกจากตัวถังรถยนต์

รูปที่ 4.1 ตาแหน่งถอดปลั๊กสายไฟ

รูปที่ 4.2 ถอดปลั๊กสายไฟ
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รูปที่ 4.33 ถอดสวิตช์เตือนระดับน้า

รูปที่ 4.4 ถอดสายน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.5 ถอดน็อตยึดหน้าแปลนกรองน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.6 จับยึดกรองน้ามันเชื้อเพลิงด้วยปากกา

2. เปลี่ยนกรองน้ามันเชื้อเพลิง
2.1 จับยึดหน้าแปลนรองกรองน้้ามันด้วยปากกา (รูปที่ 4.6)
2.2 ใช้คีมคลายสกรูถ่ายน้้าเพื่อถ่ายน้้ามันเชื้อเพลิงออกจากกรองน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 4.7)
2.3 ใช้คีมล็อกคลายสวิตช์เตือนระดับน้้า (รูปที่ 4.8) จากนั้นใช้มือคลายสวิตช์เตือนระดับน้้าพร้อมโอ
ริง ออกจากกรองน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 4.9)
2.4 ถอดกรองน้้ามันเชื้อเพลิงด้วยเครื่องมือถอดกรอง (รูปที่ 4.10)

รูปที่ 4.7 คลายสกรูถ่ายน้า

รูปที่ 4.8 คลายสวิตช์เตือนระดับน้า
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รูปที่ 4.9 ถอดสวิตช์เตือนระดับน้า

รูปที่ 4.10 ถอดกรองน้ามันเชื้อเพลิงออกจากหน้าแปลน

3. ประกอบกรองน้ามันเชื้อเพลิง
3.1 จับยึดขาหน้าแปลนกรองด้วยปากกา และท้าความสะอาดผิวหน้าสัมผัสที่หน้าแปลนติดตั้งกรอง
น้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 4.11)
3.2 ทาน้้ามันเชื้อเพลิงบนปะเก็นกรองน้้ามันเชื้อเพลิงอันใหม่ (รูปที่ 4.12)
3.3 ใช้มือค่อย ๆ ประกอบกรองน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ากับหน้าแปลนจนกระทั้งปะเก็นสัมผัสกับ
หน้าแปลน (รูปที่ 4.13) จากนั้นหมุนเพิ่มต่อไปอีก ¾ รอบหรือ 270 องศา (รูปที่ 4.14)

รูปที่ 4.11 ตาแหน่งทาความสะอาดผิวหน้าสัมผัส

รูปที่ 4.13 ประกอบกรองน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.12 ตาแหน่งทาน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.14 หมุนเพิ่มอีก 270 องศา
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4. ประกอบสวิตช์เตือนระดับน้า
4.1 ประกอบโอริงอันใหม่เข้ากับสวิตช์เตือนระดับน้้า (รูปที่ 4.15)
4.2 ทาน้้ามันเชื้อเพลิงบนโอริง (รูปที่ 4.16) และประกอบสวิตช์ระดับน้้าเข้ากับกรองน้้ามันเชื้อเพลิง
(รูปที่ 4.17)

รูปที่ 4.15 ประกอบโอริง

รูปที่ 4.16 ทาน้ามันเชื้อเพลิงบนโอริง

5. ประกอบชุดกรองน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ากับแท่นรองในห้องเครื่องยนต์ จากนั้นต่อสายน้้ามันและขันเหล็ก
รัดสายน้้ามันเชื้อเพลิงให้เรียบร้อย
6. ไล่ลมออกจากระบบน้ามันเชื้อเพลิง
6.1 คลายสกรูไล่ลมที่หน้าแปลนรองกรองน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 4.18)
6.2 ปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิงจากถังน้้ามันเข้ากรองน้้ามันเชื้อเพลิงโดยกดปั๊มมือ (รูปที่ 4.19) และคอย
สังเกตฟองอากาศจนหมดจากน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 4.20)
6.3 ล็อกสกรูไล่ลม จากนั้นกดปั๊มมือจนกระทั้งรู้สึกเกิดแรงต้าน
7. ติดเครื่องยนต์ และตรวจสอบการรั่วของน้้ามัน
8. ส้าหรับรถยนต์บางรุ่นเมื่อเปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงแล้วจะต้องท้าการรีเซ็ตไฟเตือนกรองน้้ามัน
เชื้อเพลิง

รูปที่ 4.17 ประกอบสวิตช์เตือนระดับน้าเข้ากับกรองน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.18 คลายสกรูไล่ลม
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รูปที่ 4.19 กดปั๊มมือเพื่อดูดน้ามันจากถังน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.20 ไล่ลมออกจากน้ามันเชือ้ เพลิง

งานเปลี่ยนไส้กรองน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 4.21 กรองน้ามันเชื้อเพลิงชนิดเปลีย่ นเฉพาะไส้

เครื่องยนต์บางบริษัทใช้กรองน้้ามันเชื้อเพลิงชนิดเปลี่ยนเฉพาะไส้กรองน้้ามันเชื้อเพลิง ซึ่งขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานจะแตกต่างกับการเปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงทั้งชุด ขั้นตอนปฏิบัติงานในใบงานนี้เป็นขั้นตอนการ
เปลี่ยนไส้กรองน้้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์บริษัทโตโยต้า รุ่นวีโก้ ขั้นตอนปฏิบัติงานมีดังต่อไปนี้
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หลังจากประกอบไส้กรองน้้ามันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วต้องท้าการปรับตั้งคาไฟเตือนระบบเชื้อเพลิงใหม
วิธีรีเซ็ตไฟเตือนกรองน้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ Toyota VIGO
ขั้นตอนการรีเซ็ตไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงของ Toyota VIGO ซึ่งขั้นตอนการปฏิบัติให้เรียง
ตามล้าดับดังต่อไปนี้
1. ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
2. ดึงปลั๊กขั้วต่อสายไฟเตือนที่อยู่ดา้ นบนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงออก (รูปที่ 4.22)
3. เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
4. ประกอบปลั๊กสายไฟกลับเข้าที่กรองน้้ามันเชื้อเพลิงภายใน 1 นาที (รูปที่ 4.24) ทิ้งไว้ประมาณ 3
นาทีไฟเตือนจะดับ
5. ติดเครื่องยนต์ประมาณ 1 นาที จากนั้นดับเครื่องยนต์
6. ตรวจสอบไฟเตือนอีกครั้งโดยเปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW)ต้าแหน่ง“ON” ไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิง
จะติดและดับลงภายในไม่กี่วินาที

รูปที่ 4.22 ถอดปลั๊กสายไฟ

รูปที่ 4.23 ถอดปลั๊กสายไฟออก

รูปที่ 4.24 ประกอบปลั๊กสายไฟกลับเข้าตาแหน่งเดิม

วิธีรีเซ็ตไฟเตือนกรองน้ามันเชื้อเพลิงของรถยนต์ Toyota tiger D4D
ส้าหรับรถยนต์บริษัทโตโยต้าเมื่อเปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วจะต้องท้าการรีเซ็ตไฟเตือน
(รูปที่ 4.25) ให้ดับลง และตั้งก้าหนดระยะเลาการเปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงครั้งต่อไป ซึ่งวิธีการรีเซ็ตมีอยู่ 2
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กรณี ดังนี้
1. กรณีที่ 1 กรณีที่กรองน้้ามันเชื้อเพลิงใช้งานครบทุก ๆ 40,000 กม. และหลอดไฟเตือนกรองน้้ามัน
เชื้อเพลิงติดค้าง ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงแล้วให้ปฏิบัติเรียงตามล้าดับขั้นตอนดังนี้

รูปที่ 4.26 ต่อสายไฟเพื่อลัดวงจรที่กล่องตรวจสอบ
4.25
อนกรองน้
อ้ เพลิงง“ON”
1.1 รูเปิปทีด่ สวิ
ตช์ไฟเตื
กุญแจ
(IGSW)ามัต้นาเชืแหน่
1.2 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF” ขณะปิดให้ฟังเสียงรีเลย์ด้านคนขับดัง“คลิ๊ก”
(ประมาณ 3 วินาที) ก่อนปฏิบัติขั้นตอนต่อไปทุกครั้ง
1.3 ลัดวงจรที่กล่องตรวจสอบ (diagnostic box) (รูปที่ 4.26) ใช้สายไฟยาวประมาณ 5-7
เซนติเมตรปลอกปลายสายทั้งสองข้างท้าเป็นสายต่อ โดยต่อสายเข้ากับขั้วระหว่างขั้ว TC กับ E1 ต้าแหน่งขั้ว
ดูที่ฝาปิดกล่องตรวจสอบ
1.4 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON” จากนั้นใช้เท้ากดและปล่อยแป้นคันเร่ง 10 ครั้ง ให้
เหยียบแป้นคันเร่งช้าๆ ค่อยๆกดให้สุดแล้วปล่อยเป็นจังหวะ (การกดและปล่อยแป้นคันเร่ง 1 ครั้ง ต้องกด
และปล่อยให้สุดระยะของแป้นคันเร่งภายในเวลา 1 วินาที)
1.5 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.6 เปิดเปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
1.7 กดและปล่อยแป้นคันเร่ง 3 ครั้ง
1.8 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.9 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
1.10 กดและปล่อยแป้นคันเร่ง 5 ครั้ง
1.11 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.12 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
1.13 ขั้นตอนนี้ไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิง (FUEL FILTER) จะดับลง
1.14 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.15 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
1.16 กดและปล่อยแป้นคันเร่ง 10 ครั้ง (ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที)
1.17 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.18 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
1.19 กดและปล่อยแป้นคันเร่ง 3 ครั้ง
1.20 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.21 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
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1.22 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.23 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
1.24 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
1.25 ดึงสายต่อขั้ว TC กับ E1 ออกจากกล่องตรวจสอบ (diagnostic box)
1.26 สตาร์ตเครื่องยนต์และตรวจสอบไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิง (FUEL FILTER) ดับหรือไม่
หมายเหตุ : 1. ถ้าไฟไม่ดับให้ปฏิบัติซ้าตามขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นดังกล่าวอีกครั้ง
2. ขั้นตอน ที่ 1.1-1.13 เป็นขั้นตอนท้าให้ไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิง (FUEL FILTER) ดับ
3. ขั้นตอน ที่ 1.14-1.25 เป็นวิธีการท้าให้กล่อง ECU เริ่มต้นนับระยะทาง ที่ 0 กม.ใหม่หลังจาก
เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิงแล้ว
2. กรณีที่ 2 กรณีทเี่ ปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงก่อนครบระยะทาง 40,000 กม. เนื่องจากใช้น้ามัน
คุณภาพไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งสกปรกมาก หรือระยะทางครบ หรือระยะทางเกิน 40000 กม. แต่ไฟเตือนกรอง
น้้ามันเชื้อเพลิงไม่ติด ดังนั้นเมื่อเปลี่ยนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงแล้วให้ปฏิบัติเรียงตามล้าดับขั้นตอนดังนี้
2.1 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
2.2 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
2.3 ลัดวงจรที่ขั้ว TC กับ E1ที่กล่องตรวจสอบ (diagnostic box)
2.4 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
2.5 ใช้เท้ากดและปล่อยแป้นคันเร่ง 10 ครั้ง (ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที)
2.6 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
2.7 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
2.8 กดและปล่อยแป้นคันเร่ง 3 ครั้ง
2.9 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
2.10 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
2.11 กดและปล่อยแป้นคันเร่ง 10 ครั้ง (ภายในเวลาไม่เกิน 30 วินาที)
2.12 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
2.13 เปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“ON”
2.14 ขั้นตอนนี้หลอดไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงจะติดสว่างขึ้นมา
2.15 ปิดสวิตช์กุญแจ (IGSW) ต้าแหน่ง“OFF”
2.16.เริ่มต้นท้าต่อเนื่องในขั้นตอนที่ 1.4-1.26 ของกรณีที่ 1จนสิ้นสุด
หมายเหตุ : 1. ขั้นตอนที่ 2.1-2.14 เป็นวิธีการท้าให้หลอดไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงติดสว่างขึ้นมา
2. ขั้นตอนที่ 2.15-2.16 เป็นขั้นตอนท้าให้หลอดไฟเตือนกรองน้้ามันเชื้อเพลิงดับลง และเริ่มต้น
ให้ ECU นับระยะทาง ที่ 0 กม.ใหม่อีกครั้ง
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2L 3L. และ2KD บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 4.2
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน ถอดประกอบ ตรวจสอบ ปรับตั้งแรงดันหัวฉีด

หน่วยที่ 4
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนหัวฉีดได้อย่างถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบ และปรับตั้งความดันหัวฉีดได้อย่างถูกต้อง
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบ ปรับตั้งแรงดันหัวฉีดได้ถูกต้อง
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 เครื่องมือทาความสะอาดหัวฉีด
3.3 ประแจวัดแรงบิด
3.4 ไมโครมิเตอร์วัดนอก 0-25 มิลลิเมตร
3.5 โต๊ะปากกาจับชิ้นงาน
3.6 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.7 น้ามันดีเซล
3.8 ผ้าสะอาด
3.9 เครื่องยนต์ดีเซลใช้หัวฉีดแบบเดือย
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
4.1 ถอดหัวฉีดออกจากฝาสูบ
1. คลายน็อตข้อต่อท่อน้ามันหัวฉีดที่หัวฉีดทั้ง 4 ตัว ขณะคลายให้ใช้ประแจยึดน็อตท่อน้ามันไหล
กลับเพื่อป้องกันการหมุนตามขณะที่ขันน็อตข้อต่อท่อน้ามันหัวฉีด (รูปที่ 4.1)
2. คลายน็อตข้อต่อท่อน้ามันที่ปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงทั้ง 4 ตัว ขณะคลายให้ใช้ประแจจับที่เสื้อลิ้นส่งเพื่อ
ป้องกันการหมุนตามขณะที่ขันน็อตท่อน้ามันหัวฉีด (รูปที่ 4.2)
3. ถอดท่อน้ามันหัวฉีดออก

รูปที่ 4.1 ถอดข้อต่อท่อน้้ามันที่หัวฉีด

รูปที่ 4.2 ถอดข้อต่อท่อน้้ามันทีป่ ั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง
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4. ถอดท่อน้ามันไหลกลับ (รูปที่ 4.3)
- ถอดน็อตน้ามันไหลกลับทั้ง 4 ตัว ขณะถอดให้ใช้ประแจจับที่เสื้อหัวฉีดเพื่อป้องกันท่อน้ามันไหล
กลับตามซึ่งจะทาให้ท่อน้ามันหักได้
- ถอดท่อน้ามันไหลกลับออกจากหัวฉีด
5. ถอดหั ว ฉีดออกจากฝาสู บ ใช้ประแจกระบอกยาวถอดหั ว ฉีด และจัดเรียงหั ว ฉีดให้ ถูกต้อง
ตามลาดับกระบอกสูบ (รูปที่ 4.4)

4.2 ตรวจสอบหั
ฉีด อตน้้ามันไหลกลับ
รูปที่ 4.3 วถอดน็

รูปที่ 4.4 ถอดหัวฉีดออกจากฝาสูบ

4.2.1 ตรวจสอบความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีด มีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
1. เมื่อถอดหัวฉีดออกจากฝาสูบเครื่องยนต์แล้ว ให้ทาความสะอาดคราบเขม่า และสิ่งสกปรก
ภายนอกหัวฉีดด้วยแปรงทองเหลือง (รูปที่ 4.5)
2. ใช้ลมเป่าคราบเขม่าและสิ่งสกปรกให้สะอาด
ข้อควรระวัง : ระวังสิ่งสกปรกกระเด็นเข้าตา
3. ประกอบหัวฉีดเข้ากับเครื่องทดสอบหัวฉีด (รูปที่ 4.6)
4. โยกคันโยกเครื่องทดสอบหัวฉีดเพื่อไล่ฟองอากาศออกจากระบบ โดยคลาย น็อตล็อก
ข้อต่อประมาณ 2-3 รอบ (รูปที่ 4.7)
5. ล็อกน็อตข้อต่อให้แน่น (รูปที่ 4.8)
6. เปิดลิ้นความดัน (รูปที่ 4.9)

รูปที่ 4.5 ท้าความสะอาดภายนอกหัวฉีด

รูปที่ 4.6 ประกอบหัวฉีดเข้ากับเครื่องทดสอบ
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รูปที่ 4.7 ไล่ฟองอากาศออกจากระบบ

รูปที่ 4.8 ล็อกน็อตข้อต่อท่อหัวฉีด

7. โยกคันโยกเครื่องทดสอบหัวฉีดในอัตรา 1 ครั้งต่อวินาที (รูปที่ 4.10)
คาเตือน : ห้ามนามือไปรองใต้เข็มหัวฉีดขณะทดสอบ
8. อ่านค่าความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีดที่มาตรวัดความดัน ถ้าความดันไม่ได้ตามค่ากาหนดของ
บริษัทผู้ผลิตให้นาหัวฉีดออกจากเครื่องตรวจสอบ และถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อเปลี่ยนแผ่นชิม อันใหม่
(รายละเอียดในวิธีการคานวณแผ่นชิมอันใหม่)
• ถ้าความดันต่ากว่าค่ากาหนด ให้เพิ่มความหนาของแผ่นชิม
• ถ้าความดันสูงกว่าค่ากาหนด ให้ลดความหนาของแผ่นชิม
9. เมื่อทาการเสริมแผ่นชิมแล้ว ให้ทาการตรวจสอบใหม่ตามขั้นตอนที่ 3–8 อีกครั้ง จนกว่าจะได้
ค่าความดันตามค่ากาหนด

รูปที่ 4.9 เปิดลิ้นความดัน

รูปที่ 4.10 โยกคันโยกเครื่องทดสอบ

4.2.2 ตรวจสอบรูปแบบฝอยละออง
การตรวจสอบฝอยละออง ให้ตรวจสอบต่อจากการตรวจสอบความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีด
มีขั้นตอนดังนี้
1. เริ่มโยกคันโยกเครื่องทดสอบหัวฉีดในอัตรา 1 ครั้งต่อวินาที
2. เพิ่มความเร็วในการโยกเป็น 4-6 ครั้งต่อวินาที
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

34
3. สังเกตรูปแบบของฝอยละอองดังรูปที่ 4.11 ถ้ารูปแบบของฝอยละอองผิดปกติให้ทาความ
สะอาดหัวฉีด บดเข็มหัวฉีดหรือเปลี่ยนชุดเข็มหัวฉีด

รูปที่ 4.11 รูปแบบฝอยละอองของหัวฉีดแบบเดือย

4.2.3 ตรวจสอบการหยด
การตรวจสอบการหยด ให้ตรวจสอบหลังการตรวจสอบค่าความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีดและ
ฝอยละออง โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้
1. ใช้ผ้าเช็ดบริเวณปลายหัวฉีดให้แห้ง
2. โยกคันโยกเครื่องทดสอบหัวฉีดช้า ๆ โดยให้ค่าความดันต่ากว่าความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีด
ประมาณ 10 - 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
3. รักษาความดันให้คงที่ไว้ประมาณ 10 วินาที สังเกตที่ปลายหัวฉีดมีน้ามันหยดออกมา
หรือไม่ ถ้าไม่มีแสดงว่าหัวฉีดสามารถนาไปใช้งานได้
4. ถ้ามีน้ามันหยดที่ปลายเข็มหัวฉีดดังรูปที่ 4.12 ให้ถอดแยกชิ้นส่วนหัวฉีดออกมาทาความ
สะอาด บดเข็มหัวฉีด หรือเปลี่ยนชุดเข็มหัวฉีด แล้วทาการตรวจสอบใหม่ตามขั้นตอนที่ 1–3 อีกครั้ง

รูปที่ 4.12 น้้ามันหยดระหว่างเรือนเข็มหัวฉีดกับเรือนยึดหัวฉีด

5. ถ้ามีน้ามันหยดระหว่างเรือนเข็มหัวฉีดกับเรือนยึดหัวฉีด ให้ถอดหัวฉีดมาล้างทาความ
สะอาด และขัดหน้าสัมผัสเรือนเข็มหัวฉีด บ่ารองและเสื้อหัวฉีด จากนั้นขันเรือนยึดหัวฉีดให้แน่น
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4.2.4 ตรวจสอบการรั่ว
การตรวจสอบการรั่วของหัวฉีดเป็นการตรวจสอบการรั่วของน้ามันที่ไหลกลับผ่านระหว่าง
เข็มหัวฉีดและเรือนเข็มหัวฉีด การตรวจสอบมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. โยกคันโยกเครื่องทดสอบหัวฉีดให้ค่าความดันต่ากว่าความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีด ประมาณ
10 - 20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรและปล่อยคันโยก
2. จับเวลาที่ความดันน้ามันลดลง โดยการสังเกตเข็มชี้บอกความดันที่มาตรวัดความดันน้ามัน
ความดันน้ามันควรลดลงจากขั้นตอนที่ 1 ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ไม่ต่ากว่าเวลา 6 วินาที
แสดงว่าชุดเข็มหัวฉีดอยู่ในสภาพดี ตัวอย่างเช่น ความดันน้ามันลดลงจาก 150 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร
เหลือ 100 กิโลกรั มต่อตารางเซนติเมตรควรใช้เวลาไม่ต่ากว่า 6 วินาที ถ้าความดันลดลงอย่างรวดเร็วให้
เปลี่ยนชุดเข็มหัวฉีด
4.3 ถอดแยกชิ้นส่วนหัวฉีด

รูปที่ 4.13 ส่วนประกอบของหัวฉีดแบบเดือย

การถอดแยกชิ้นส่วนหัวฉีด มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขข้อขัดข้องที่ตรวจสอบได้ในขั้นตอนการตรวจสอบ
เช่น การปรับตั้งความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีด การรั่ว เป็นต้น ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนหัวฉีดให้ปฏิบัติดังนี้
1. จับยึดที่เสื้อหัวฉีดด้วยปากกาจับชิ้นงาน โดยหันชุดเข็มหัวฉีดขึ้นด้านบนดังรูปที่ 4.14 (ใช้วัสดุอ่อน
รองที่ปากของปากกา เช่น อลูมิเนียม หรือไม้)
2. คลายเรือนยึดหัวฉีดด้วยประแจ (รูปที่ 4.15)
3. คลายปากกาจับชิ้นงานและถอดหัวฉีดออก
4. ถอดแยกชิ้นส่วนหัวฉีดด้วยมือ ในขณะถอดเรือนยึดหัวฉีดให้ตั้งหัวฉีดขึ้น (รูปที่ 4.16)
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รูปที่ 4.14 จับยึดเสื้อหัวฉีด

รูปที่ 4.16 ถอดแยกชิ้นส่วนหัวฉีดด้วยมือ

รูปที่ 4.18 ถอดชุดเข็มหัวฉีด

รูปที่ 4.15 คลายเรือนยึดหัวฉีด

รูปที่ 4.17 ถอดเรือนยึดหัวฉีด

รูปที่ 4.19 ถอดบ่ารอง

รูปที่ 4.21 ถอดก้านดัน
รูปที่ 4.20 ถอดสปริง
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รูปที่ 4.22 ถอดแผ่นชิม

4.4 ทาความสะอาดชิ้นส่วนหัวฉีด
1. นาชิ้นส่วนทั้งหมดของหัวฉีดใส่ในถาดน้ามันดีเซลที่สะอาด
2. ทาความสะอาดคราบเขม่าบริเวณภายนอกเรือนหัวฉีดด้วยแปรงทองเหลือง (รูปที่ 4.23)
3. ขัดภายในเรือนเข็มหัวฉีดโดยการหมุนเหล็กขัดไปทางซ้ายและขวา ด้วยเหล็กขัดห้องความดัน
(รูปที่ 4.24 )
4. ขัดบ่าเรือนเข็มหัวฉีด โดยการหมุนเหล็กขัดบ่าเรือนเข็มหัวฉีดไปทางซ้าย และขวาด้วยเหล็กขัด
บ่าเรือนเข็มหัวฉีด (รูปที่ 4.25)
5. ขัดทาความสะอาดคราบเขม่าบริเวณรูฉีดน้ามันด้วยเหล็กขัดรูเข็มหัวฉีด (รูปที่ 4.26)

รูปที่ 4.23 ท้าความสะอาดภายนอกเรือนเข็มหัวฉีด

รูปที่ 4.25 ท้าความสะอาดบ่าเรือนเข็มหัวฉีด

รูปที่ 4.24 ท้าความสะอาดห้องความดัน

รูปที่ 4.26 ท้าความสะอาดรูฉีดน้า้ มัน
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4.5 ตรวจสอบสภาพชิ้นส่วนของหัวฉีด
ทาความสะอาดชิ้นส่วนหัวฉีดก่อนการตรวจสอบสภาพ
1. ตรวจการเคลื่อนตัวของเข็มหัวฉีด
1.1 ประกอบเข็มหัวฉีดเข้ากับเรือนเข็มหัวฉีด แล้วจุ่มลงในน้ามันดีเซลที่สะอาด
1.2 เอียงชุดเข็มหัวฉีดประมาณ 60 องศา (รูปที่ 4.27) และดึงเข็มหัวฉีดออกจากตัวเรือนเข็ม
หัวฉีดในอัตราส่วน 2 ใน 3 ของความยาวแล้วปล่อยเข็มหัวฉีด (รูปที่ 4.28)
1.3 สังเกตเข็มหัวฉีดต้องเคลื่อนที่ลงด้วยน้าหนักตัวเองได้อย่างช้า ๆ สม่าเสมอ
1.4 ตรวจสอบซ้าตามหัวข้อ1.1–1.3อีก 2-3 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งให้หมุนเข็มหัวฉีดไปรอบ ๆ
1.5 ถ้าเข็มหัวฉีดเคลื่อนที่ลงสะดุด หรือเข็มหัวฉีดเคลื่อนที่เร็วไปให้เปลี่ยนชุดเข็มหัวฉีด
การเปลี่ยนชุดเข็มหัวฉีดต้องมีสัญลักษณ์ของชุดเข็มหัวฉีดเหมือนเดิม

รูปที่ 4.28 ปล่อยเข็มหัวฉีด

รูปที่ 4.27 ตรวจสอบเข็มหัวฉีด

2. ตรวจสอบก้านดัน
ตรวจสอบก้านดันว่ามีรอยแตกหักหรือไม่ ถ้ามีรอยแตกหักดังรูปที่ 4.29 ให้เปลี่ยนหัวฉีด
3. ตรวจสอบสปริง
ตรวจสอบสปริงมีรอยหักหรือไม่ ถ้ามีรอยหักดังรูปที่ 4.30 ให้เปลี่ยนหัวฉีด

รูปที่ 4.29 รอยแตกของก้านดัน

รูปที่ 4.30 รอยหักของสปริง

4. ตรวจสอบบ่ารองมีรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีรอยร้าวให้เปลี่ยนหัวฉีด
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5. ตรวจสอบรอยไหม้ (รูปที่ 4.31) หรือรอยสึกหรอของเข็มหัวฉีด (รูปที่ 4.32) และเรือนเข็มหัวฉีด
ถ้ามีรอยไหม้หรือสึกหรอให้เปลี่ยนชุดเข็มหัวฉีด

รูปที่ 4.31 รอยไหม้เนื่องจากความร้อนในห้องเผาไหม้ของเรือนเข็มหัวฉีด
รูปที่ 4.32 รอยขีดข่วนบริเวณเข็มหัวฉีด

รูปทึ่ 4.33 การสึกหรอบริเวณเดือยเข็มหัวฉีด

4.6 การปรับตั้งความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีด
จากการตรวจสอบความดัน เริ่มเปิดเข็มหัว ฉีด ถ้าความดันไม่ได้ตามค่ากาหนด จะต้องทาการ
ปรับตั้งความดัน
• ถ้าความดันน้ามันต่ากว่าค่ากาหนด ให้เพิ่มขนาดความหนาของแผ่นชิม
• ถ้าความดันน้ามันสูงกว่าค่ากาหนด ให้ลดขนาดความหนาของแผ่นชิม
ตัวอย่างการเลือกแผ่นชิม เช่น ความดันที่ตรวจสอบได้เท่ากับ 95 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(kg/cm2) แต่
ความดันตามค่ากาหนดที่ต้องการเท่ากับ 120 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ต้องการเพิ่มความดัน
อีก 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) จึงจะได้ความดันตามค่ากาหนด วิธีการคานวณมีดังนี้
1. วัดขนาดความหนาแผ่นชิมเดิมด้วยไมโครมิเตอร์ สมมุติแผ่นชิมเดิมมีขนาดความหนาเท่ากับ
1.425 มิลลิเมตร
2. ถ้าต้องการเพิ่มความดันอีก 25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) จะต้องใช้แผ่นชิม
ขนาดความหนาเท่าไร เราทราบอยู่แล้วว่าขนาดความหนา 0.025 มิลลิเมตร จะทาให้ความดันเพิ่มขึ้น 3.5
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (kg/cm2) ดังนั้นจะได้
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ขนาดความหนาที่เพิ่มขึ้น = 25  0.025
3.5
= 0.188 มิลลิเมตร
ดังนั้น ความหนาแผ่นชิมใหม่
= แผ่นชิมเดิม + ขนาดความหนาที่เพิ่มขึ้น
= 1.425 + 0.188
= 1.603 มิลลิเมตร
4.7 การประกอบชิ้นส่วนหัวฉีดแบบเดือย

รูปที่ 4.34 ล้าดับการประกอบชิ้นส่วนหัวฉีด

1. จับเสื้อหัวฉีดโดยหันช่องทางน้ามันเข้าลงด้านล่าง (รูปที่ 4.35)
2. ประกอบแผ่นชิม สปริง ก้านดัน บ่ารอง ชุดเข็มหัวฉีดลงบนเสื้อหัวฉีดตามลาดับ (รูปที่ 4.34)
ข้อควรระวัง : ระวังประกอบบ่ารองและก้านดันกลับด้าน ถ้าประกอบผิดจะทาให้ชิ้นส่วนเสียหาย
หรือน้ามันรั่วได้
3. ขันเรือนยึดหัวฉีดด้วยมือ (รูปที่ 4.36)
4. จับยึดหัวฉีดด้วยปากกาจับชิ้นงานและขันเรือนยึดหัวฉีดให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิด (รูปที่ 4.37)
ด้วยค่าแรงบิดตามบริษัทผู้ผลิตกาหนด
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รูปที่ 4.35 จัดช่องทางน้้ามันเข้าลงด้านล่าง

รูปที่ 4.37 ขันเรือนยึดหัวฉีดด้วยประแจวัดแรงบิด

รูปทึ่ 4.36 ขันเรือนยึดหัวฉีดด้วยมือ

รูปที่ 4.38 ต้าแหน่งปะเก็นและบ่ารองหัวฉีด

5. เมื่อประกอบชิ้นส่วนหัวฉีดเรียบร้อยแล้ว ให้น้าหัวฉีดไปตรวจสอบความดันเริ่มเปิดเข็มหัวฉีด
ตรวจรูปแบบฝอยละออง ตรวจการหยด และตรวจการรั่วอีกครั้ง
6. ถ้าไม่ได้ตามค่ากาหนดก็ต้องทาการปรับตั้งความดันหัวฉีดอีกจนกว่าจะได้ตามค่ากาหนด
4.8 ประกอบหัวฉีดเข้ากับฝาสูบ
1. ประกอบหัวฉีดเข้ากับฝาสูบ รองปะเก็น และบ่ารองหัวฉีดอันใหม่ตามตาแหน่งดังรูปที่ 4.38
2. ขันหัวฉีดด้วยประแจวัดแรงบิด ด้วยค่าแรงบิดตามบริษัทผู้ผลิตกาหนด
3. ประกอบปะเก็นและท่อน้ามันไหลกลับ
4. ประกอบน็อตน้ามันไหลกลับ และขันด้วยประแจวัดแรงบิด ด้วยค่าแรงบิดตามบริษัทผู้ผลิต
กาหนด
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 5.1
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานถอดและประกอบปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบวีอี จากเครื่องยนต์

หน่วยที่ 5
สอนครั้งที่.............
เวลา 2.30 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดและประกอบปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี. จากเครื่องยนต์ได้อย่างถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดและประกอบปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบวีอี จากเครื่องยนต์ได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 เครื่องมือจับยึดเฟือง
3.3 ประแจกระบอก
3.4 ประแจเลื่อน
3.5 ผ้าสะอาด
3.6 เครื่องยนต์ดีเซล TYOTA 2L
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
4.1 ถอดสายพานไทมิ่ง (รายละเอียดในใบงานที่ 2 งานสายพานไทมิ่ง)
4.2 ถอดเฟืองปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
1. ถอดน็อตเฟืองปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 5.1) จับยึดเฟืองปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงด้วยเครื่องมือ
จับยึดเฟือง และคลายน็อตด้วยประแจกระบอก
2. ถอดเฟืองปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 5.2) ประกอบเครื่องมือถอดเฟืองเข้ากับเฟือง ปั๊มฉีด
น้้ามันเชื้อเพลิง และจับยึดด้วยประแจเลื่อน จากนั้นขันโบลทด้วยประแจ
4.3 ถอดท่อน้้ามันหัวฉีด (รายละเอียดในงานหัวฉีด)
4.4 ถอดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
1. ถอดโบลทยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจ้านวน 4 ตัว และถอดขายึดปั๊ม (รูปที่ 5.3)
2. ก่อนถอดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้ตรวจสอบต้าแหน่งเครื่องหมายที่หน้าแปลนปั๊มฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงกับเสื้อสายพานไทมิ่ง (รูปที่ 5.4) ถ้าไม่ตรงให้ท้าเครื่องหมายใหม่
3. ถอดน็อตปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจ้านวน 2 ตัว (รูปที่ 5.5) และถอดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงออก
จากเครื่องยนต์

รูปที่ 5.1 ถอดน็อตเฟืองปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 5.2 ถอดเฟืองปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
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รูปที่ 5.3 ถอดโบลทยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงและขายึดปัม๊

รูป
ที่ 5.5 ถอดน็อตปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 5.4 ตรวจสอบต้าแหน่งเครื่องหมาย

รูปที่ 5.6 ต้าแหน่งเครื่องหมายตรงกัน

ประกอบปั๊มฉีดน้ามันเชื้อเพลิงเข้ากับเครื่องยนต์
1. ประกอบปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
1.1 จัดต้าแหน่งขีดบนเรือนปั๊มกับเสื้อสายพานไทมิ่งให้ตรงกัน (รูปที่ 5.6)
1.2 ประกอบน็อต 2 ตัวเพื่อยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ากับเสื้อสายพานไทมิ่ง
1.3 ประกอบขายึดปั๊มด้วยโบล์ท 4 ตัว
2. ประกอบท่อน้้ามันหัวฉีด (รายละเอียดในใบงานที่ 4.2 )
3. ต่อท่อน้้ามันเข้ากับปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
4. ประกอบเฟืองปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง
5. ประกอบสายพานไทมิ่ง (รายละเอียดในใบงานที่ 2 งานสายพานไทมิ่ง)
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 5.2
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานตรวจสอบ และปรับตั้งจังหวะการฉีดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี.

หน่วยที่ 5
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ตรวจสอบ และปรับตั้งจังหวะการฉีดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี. ได้อย่างถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ตรวจสอบ และปรับตั้งจังหวะการฉีดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี.ได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 ไดอัลเกจ 0-10 มิลลิเมตร
3.3 ข้อต่อไดแอลเกจ
3.4 ไขควง
3.5 ผ้าสะอาด
3.6 เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงจานจ่ายแบบ วีอี.
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
การตรวจสอบจังหวะการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง
การตรวจสอบจังหวะการฉีด โดยตรวจสอบต้าแหน่งเครื่องหมายที่หน้าแปลนของปั๊มฉีดน้้ามัน
เชื้อเพลิงให้ตรงกับเครื่องหมายที่เสื้อสายพานไทมิ่ง (รูปที่ 5.1) ถ้าไม่ตรงต้องท้าการปรับ ในกรณีที่ประกอบปั๊ม
ฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ากับเครื่องยนต์ต้องจัดต้าแหน่งเครื่องหมายให้ตรงเช่นกัน
การปรับจังหวะการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง
ในกรณีที่ต้าแหน่งเครื่องหมายไม่ตรง จะต้องท้าการปรับ วิธีการปรับมีดังนี้
1. คลายโบลทและน็อต (รูปที่ 5.2)
1.1 คลายโบลทยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงกับขายึดปั๊ม จ้านวน 2 ตัว
1.2 คลายน็อตยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงกับเสื้อสายพานไทมิ่ง จ้านวน 2 ตัว
2. คลายน็อตข้อต่อท่อน้้ามันหัวฉีด ประมาณ 2-3 รอบ
3. ขยับปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อให้เครื่องหมายที่หน้าแปลนของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้ตรงกับ
เครื่องหมายที่เสื้อสายพานไทมิ่ง (รูปที่ 5.2)
4. ขันโบลท น็อต และน็อตข้อต่อท่อน้้ามันหัวฉีด
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รูปที่ 5.1 ตรวจสอบตาแหน่งเครื่องหมายจังหวะการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 5.2 คลายโบลท น็อต และข้อต่อท่อน้ามันหัวฉีด

การปรับตั้งจังหวะการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง
1. ถอดโบลทปลั๊กหัวจ่ายและปะเก็นออกจากปลั๊กหัวจ่ายของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 5.3)
2. ถอดท่อน้้ามันหัวฉีด
3. หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนให้สูบที่ 1 หรือ สูบที่ 4 อยู่ที่ 25 – 30 องศาก่อนศูนย์ตาย
บน (BTDC) ในจังหวะอัด (เครื่องยนต์แต่ละบริษัทมีองศาที่แตกต่างกัน) (รูปที่ 5.4)
4. ติดตั้งข้อต่อและไดอัลเกจเข้ากับปลั๊กหัวจ่ายของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 5.5)

รูปที่ 5.3 ถอดปลั๊กหัวจ่ายและปะเก็น

รูปที่ 5.4 หมุนเครื่องยนต์ให้สูบที่ 1 หรือ สูบที่ 4 อยู่ที่
25 – 30 องศาก่อนศูนย์ตายบน(BTDC)ในจังหวะอัด

5. ส้าหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแบบมีกลไกช่วยสตาร์ตในขณะเครื่องเย็น
- ใช้ไขควงงัดแขนช่วยสตาร์ตทวนเข็มนาฬิกาประมาณ 20 องศา (รูปที่ 5.6)
- สอดแผ่นโลหะความหนา 8.5 – 10 มิลลิเมตร เข้าระหว่างขาช่วยสตาร์ตขณะเครื่องเย็นกับลูกสูบ
เทอร์โมแว็กซ์ (Thermo wax plunger)

รูปที่ 5.5 ติดตั้งไดอัลเกจ

รูปที่ 5.6 สอดแผ่นโลหะ
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6. ตรวจสอบจังหวะการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง
6.1 ปรับหน้าปัดไดอัลเกจให้เข็มชี้ตรงกับที่ 0 มิลลิเมตร (รูปที่ 5.7)
6.2 ขยับเพลาข้อเหวี่ยงไป-มา เล็กน้อย เพื่อตรวจสอบเข็มของไดอัลเกจไม่เคลื่อนที่
6.3 หมุนเพลาข้อเหวี่ยงตามเข็มนาฬิกาอย่าง ๆ จนกระทั้งร่อง TDC ที่พูลเลย์ตรงกับเข็ม
ชี้ไทมิ่ง (รูปที่ 5.8)
6.4 อ่านค่าระยะเคลื่อนตัวของลูกปั๊มที่จังหวะการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง ระยะเคลื่อนตัวของลูกปั๊ม
เครื่องยนต์แต่ละบริษัทจะแตกต่างกันไป ถ้าระยะเคลื่อนตัวของลูกปั๊มไม่ได้ตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต จะต้อง
ท้าการปรับตั้งจังหวะการฉีด

รูปที่ 5.7 ปรับหน้าปัดไดอัลเกจให้เข็มชี้ตรงกับทีศ่ ูนย์

รูปที่ 5.8 หมุนเพลาข้อเหวีย่ งให้รอ่ ง TDC บนพูลเลย์ตรงกับเข็มชี้

7. การปรับตั้งจังหวะการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง
7.1 คลายโบลทยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงกับขายึดปั๊ม จ้านวน 2 ตัว
7.2 คลายน็อตยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงกับเสื้อสายพานไทมิ่ง จ้านวน 2 ตัว
7.3 ปรับตั้งจังหวะการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 5.11)
ถ้าระยะการเคลื่อนตัวของลูกปั๊มน้อยกว่าค่ากาหนด ให้ขยับปั๊มเข้าหาเครื่องยนต์
ถ้าระยะการเคลื่อนตัวของลูกปั๊มมากกว่าค่ากาหนด ให้ขยับปั๊มออกจากเครื่องยนต์
ขณะขยับปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้ดูระยะการเคลื่อนตัวของลูกปั๊มที่ไดอัลเกจด้วย เมื่อได้
ระยะตามค่าก้าหนดให้หยุดทันที
8. เมื่อปรับตั้งจังหวะการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงได้แล้ว ล็อกโบลทยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงกับขายึดปั๊ม
จ้านวน 2 ตัว และน็อตยึดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงกับเสื้อสายพานไทมิ่งจ้านวน 2 ตัว
9. ตรวจสอบระยะการเคลื่อนตัวของลูกปั๊มอีกครั้ง
10. ถอดไดอัลเกจออก
11. ประกอบโบลทปลั๊กหัวจ่ายและปะเก็นเข้ากับปลั๊กหัวจ่ายของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 5.12)
12. ประกอบท่อน้้ามันหัวฉีด
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รูปที่ 5.12 ประกอบโบลทปลั๊กหัวจ่ายและปะเก็น
รูปที่ 5.11 ปรับตั้งจังหวะการฉีดน้ามันเชื้อเพลิง

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... ...................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 6
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานปรับตั้งจังหวะการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียง

หน่วยที่ 6
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ปรับตั้งจุดตัดปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียงได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ปรับตั้งจังหวะการฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียงได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 ท่อคอห่าน
3.3 ประแจวัดแรงบิด
3.4 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.5 ผ้าสะอาด
3.6 ถังน้้ามันส้ารองและข้อต่อท่อน้้ามัน
3.7 น้้ามันดีเซล
3.8 เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงแบบแถวเรียง
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
การปรับตั้งจุดตัดน้ามัน (Cut off) โดยใช้น้ามันดีเซล
การปรับตั้งจุดตัดน้้ามัน สามารถท้าได้หลังจากประกอบเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้ว หรือต้องการ
ตรวจสอบจังหวะการฉีดก็สามารถท้าได้
1.1 หลังจากประกอบปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเข้ากับเครื่องยนต์ ต้องจัดต้าแหน่งเครื่องหมายที่หน้าแปลน
ของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงให้ตรงกับเครื่องหมายที่เสื้อสูบ (รูปที่ 6.1)
1.2 หมุนเครื่องยนต์ตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ให้สูบที่ 1 อยู่ในต้าแหน่งก่อนอัดสุด (ให้สังเกต
เครื่องหมายที่พูลเลย์) โดยจัดเครื่องหมายจังหวะการฉีดที่พูลเลย์ตรงกับเครื่องหมายที่ฝาครอบหน้าเครื่องยนต์
(รูปที่ 6.2)
1.3 ถอดท่อน้้ามันหัวฉีดทุกสูบ (กรณีที่ไม่ได้โอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์) (รูปที่ 6.3)
1.4 ถอดลิ้นส่ง และสปริงลิ้นส่งสูบที่ 1 ของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 6.4)
- ถอดเหล็กรัดเรือนลิ้นส่ง
- ถอดเรือนลิ้นส่งสูบที่ 1 ของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง
- ถอดลิ้นส่ง และสปริงลิ้นส่งออก
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รูปที่ 6.1 ตาแหน่งเครื่องหมายทีป่ ั๊มและหน้าแปลน

รูปที่ 6.2 ตาแหน่งเครื่องหมายจังหวะการฉีดตรงกับเข็มชี้

รูปที่ 6.3 ถอดท่อน้ามันหัวฉีด

รูปที่ 6.4 ถอดเรือนลิ้นส่ง ลิ้นส่ง และสปริงลิ้นส่ง

1.5 ประกอบเรือนลิ้นส่งสูบที่ 1 กลับเหมือนเดิม และขันให้แน่น (ไม่ต้องประกอบลิ้นส่ง และสปริง
ลิ้นส่ง) (รูปที่ 6.5)
1.6 ประกอบท่อคอห่านเข้ากับเรือนลิ้นส่งสูบที่ 1 ถ้าไม่มีท่อคอห่านให้ใช้ท่อน้้ามันหัวฉีดแทนได้ (รูปที่
6.6)
1.7 คลายน็อตหน้าแปลนปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง 4 ตัว (ด้านนอก 2 ตัว และด้านใน 2 ตัว คลายตัวละ
ประมาณ 2-3 รอบ) (รูปที่ 6.7)
1.8 ถอดท่อน้้ามันจากปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงที่ต่อเข้ากับกรองน้้ามันเชื้อเพลิง และถอดชุดกรองน้้ามัน
เชื้อเพลิงพร้อมหน้าแปลน (รูปที่ 6.8)
1.9 ต่อท่อน้้ามันจากถังน้้ามันส้ารองเข้ากับปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 6.9)
1.10 เติมน้้ามันใส่ถังน้้ามันส้ารอง (ถังน้้ามันส้ารองอยู่สูงกว่าปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง) และคลายสกรู
ไล่อากาศที่ปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงเพื่อไล่อากาศออกจากน้้ามัน (รูปที่ 6.10) ขณะนี้น้ามันจะเริ่มไหลที่ปลาย
ท่อคอห่าน
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รูปที่ 6.5 ประกอบเรือนลิ้นส่งกลับเหมือนเดิม

รูปที่ 6.6 ประกอนท่อคอห่านเข้ากับเรือนลิ้นส่ง

รูปที่ 6.7 คลายน็อตหน้าแปลน

รูปที่ 6.8 ถอดท่อน้ามันเชื้อเพลิงและชุดกรองน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 6.9 ต่อท่อน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 6.10 คลายสกรูไล่อากาศออกจากน้ามันเชื้อเพลิง
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1.11 ขยับปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิงออกจากตัวเครื่องยนต์ และขยับเข้าหาเครื่องยนต์อย่างช้า ๆ (รูปที่
6.11) สังเกตน้้ามันที่ปลายท่อคอห่าน โยกจนน้้ามันที่ปลายคอห่านเริ่มหยุดไหล และมีน้ามันหยดที่ปลายท่อ
คอห่านประมาณ 10 วินาทีต่อหนึ่งหยด แสดงว่าต้าแหน่งนี้คือ จุดตัดของปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 6.12)

รูปที่ 6.11 ขยับปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 6.12 น้ามันหยุดไหล

1.12 ล็อกน็อตหน้าแปลนปั๊มฉีดน้้ามันเชื้อเพลิง 4 ตัว และถอดท่อคอห่านออก
1.13 ถอดเรือนลิ้นส่ง (รูปที่ 6.13) จากนั้นประกอบลิ้นส่ง สปริงลิ้นส่ง และเรือนลิ้นส่งกลับเหมือนเดิม
(รูปที่ 6.14)
1.14 ขันเรือนลิ้นส่งด้วยประแจวัดแรงบิด (ค่าแรงขันตามคู่มือของบริษัทผู้ผลิต)
1.15 ประกอบท่อน้้ามันหัวฉีด ท่อน้้ามัน และชุดกรองน้้ามันเชื้อเพลิง
1.16 ไล่อากาศอออกจากระบบน้้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 6.13 ถอดเรือนลิ้นส่ง

รูปที่ 6.14 ประกอบลิ้นส่ง
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษทั , 2532.
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ใบงานที่ 7
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานถอดประกอบ ตรวจสอบฝาสูบและลิ้น

หน่วยที่ 7
สอนครั้งที่.............
เวลา 5 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบฝาสูบได้อย่างถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบฝาสูบได้อย่างถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบเพลาลูกเบี้ยวด้วยเครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างถูกต้อง
1.4 ถอดประกอบลิ้นได้อย่างถูกต้อง
1.5 ตรวจสอบสภาพลิ้นได้อย่างถูกต้อง
1.6 ตรวจสอบลิ้นและสปริงลิ้นด้วยเครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างถูกต้อง
1.7 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบฝาสูบและลิ้นได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 ประแจกระบอก
3.3 ประแจวัดแรงบิด
3.4 ฟิลเลอร์เกจ
3.5 ไมโครมิเตอร์วัดนอก 0-25 และ 25-50 มม.
3.6 บรรทัดเหล็ก
3.7 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
3.8 เหล็กฉาก
3.9 ไดอัลเกจ
3.10 แท่นระดับ
3.11 เครื่องมือตรวจสอบความแข็งของสปริงลิ้น
3.12 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.13 น้้ามันล้างชิ้นส่วน
3.14 ผ้าสะอาด
3.15 เครื่องยนต์ ISUZU รุ่น 4JK1
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4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ถอดขั้วลบ(-)ของแบตเตอรี่ออกก่อนปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลัดวงจรของระบบไฟฟ้า
2. ถ่ายน้้าหล่อเย็นออกจากหม้อน้้า
3. ถ่ายน้้ามันเครื่อง
4. ถอดท่อน้้ามันความดันสูง
5. ถอดท่อไอเสีย และท่อร่วมไอเสีย
6. ถอดท่อร่วมไอดี
7. ถอดฝาครอบลิ้น และปะเก็น
8. ถอดหัวฉีด
9. ถอดหัวเผา
คลายน็อตสะพานไฟ ถอดสะพานไฟ และถอดหัวเผาออก
10. ถอดชุดเพลาลูกเบี้ยว

รูปที่ 7.1 ชุดเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ (ISUZU 4JK1)

10.1 หมุนเครื่องยนต์ให้สูบที่ 1 อยู่ในต้าแหน่ง TDC จังหวะอัด (รูปที่ 7.2)
10.2 ถอดโบลทแผ่นกั้นน้้ามันและถอดแผ่นกั้นน้้ามันออก (รูปที่ 7.3)
10.3 ประกอบโบลท M5 เข้ากับเฟืองซับเสียง (รูปที่ 7.4)
10.4 ถอดประกับเพลาลูกเบี้ยวและเพลาลูกเบี้ยวออก
10.4.1 ถอดประกับเพลาลูกเบี้ยว ให้คลายโบลททีละน้อยเท่า ๆ กันทุกตัวสลับกันไปหลาย ๆ
ครั้งเรียงตามล้าดับหมายเลขดังรูปที่ 7.5 จากนั้นถอดประกับเพลาลูกเบี้ยวออกและจัดเรียงให้เรียบร้อย
10.4.2 ถอดเพลาลูกเบี้ยวออกและจัดเรียงให้เรียบร้อย (รูปที่ 7.6)
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11. ถอดโบลทกระเดื่องกดลิ้น ถอดกระเดื่องกดลิ้น (รูปที่ 7.7) และจัดเรียงให้เรียบร้อยตามต้าแหน่ง
สูบของเครื่องยนต์

รูปที่ 7.2 หมุนเครื่องยนต์ให้สูบที่ 1 อยู่ในตาแหน่ง TDC

รูปที่ 7.4 ประกอบโบลท M5 ที่เฟืองซับเสียง

รูปที่ 7.6 จัดเรียงเพลาลูกเบี้ยว

รูปที่ 7.3 ถอดแผ่นกั้นน้ามัน

รูปที่ 7.5 ถอดโบลทประกับเพลาลูกเบี้ยวเรียงตามลาดับหมายเลข

รูปที่ 7.7 ถอดกระเดื่องกดลิ้น
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12. ถอดโซ่ไทมิ่ง
12.1 ถอดฝาครอบแผ่นเก็บเสียง ถอดฝาครอบเฟืองโซ่ไทมิ่งด้านบน ถอดฝาครอบเฟืองโซ่ไทมิ่ง
ด้านล่าง (รูปที่ 7.8)
12.2 ถอดชุดตัวดันโซ่ไทมิ่ง (รูปที่ 7.9)
12.3 ถอดโบลทยึดชุดเฟืองพ่วง (รูปที่ 7.10)
12.4 ถอดสลักชุดร่องดันโซ่ไทมิ่ง และดันตัวชุดร่องดันโซ่ไทมิ่งขึ้นด้านบน (รูปที่ 7.11)
12.5 ถอดโซ่ไทมิ่งออก
ปลดโซ่ไทมิ่งออกจากเฟืองขับโซ่ของปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 7.12) จากนั้นดึงชุดเฟืองโซ่
ไทมิ่งขึ้นทางด้านบน (รูปที่ 7.13)
12.6 ถอดชุดร่องดันโซ่ไทมิ่งขึ้นด้านบน (รูปที่ 7.14)
12.7 ถอดโบลทยึดแผ่นประคองโซ่ไทมิ่งและถอดแผ่นประคองโซ่ไทมิ่งออก (รูปที่ 7.15)

รูปที่ 7.8 ถอดฝาครอบเฟืองโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.9 ถอดชุดตัวดันโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.10 ถอดโบลทชุดเฟืองพ่วง

รูปที่ 7.11 ถอดสลักตัวดันโซ่ไทมิง่

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

59

รูปที่ 7.12 ถอดโซ่ไทมิ่งออกจากเฟืองขับโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.13 ถอดโซ่ไทมิ่งออก

13. ถอดฝาสูบ
รูปที่ ถอดน็
7.14 ถอชุ
ร่องดันโซ่ไทมิด่งฝาสูบทางด้ายหน้าเครื่องยนต์ (รูปรูทีป่ ที7.16)
13.1
อตดและโบลทยึ
่ 7.15 ถอดแผ่นประคองโซ่ไทมิ่ง
13.2 ถอดโบลทยึดฝาสูบ
คลายโบลทยึดฝาสูบจากด้านนอกเข้าหาด้านในทีละน้อยเท่า ๆ กัน ทุกตัวสลับกันไป
เรียงตามล้าดับหมายเลขดังรูปที่ 7.17 (การคลายโบลทฝาสูบในขณะเครื่องยนต์ร้อนอาจท้าให้ฝาสูบเกิดการบิด
ตัวได้) จากนั้นยกฝาสูบออกจากเสื้อสูบ และวางฝาสูบบนพื้นไม้
13.3 ถอดปะเก็นฝาสูบออก

รูปที่ 7.16 ถอดโบลทและน็อตยึดฝาสูบด้านหน้าเครื่องยนต์

รูปที่ 7.17 ลาดับหมายเลขการคลายโบลทฝาสูบ
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14. ถอดลิ้นออกจากฝาสูบ
14.1 ก่อนถอดลิ้นออกจากฝาสูบให้ท้าเครื่องหมายสูบของเครื่องยนต์ที่หัวลิ้นก่อน อาจใช้
เหล็กน้าศูนย์ตอกเลขจ้านวนสูบ หรือใช้สีเขียนเลขโดยเรียงล้าดับจากด้านหน้าเครื่องยนต์ หรือถ้าไม่
ท้าเครื่องหมายเมื่อถอดลิ้นแล้วให้จัดเรียงไว้ในกล่องที่เตรียมไว้เฉพาะก็ได้
14.2 ถอดสปริงลิ้น
ประกอบเครื่องมือกดสปริงลิ้น (รูปที่ 7.18) เข้ากับฝาสูบ กดสปริงลิ้นเพื่อถอดประกับลิ้น
(รูปที่ 7.19) จากนั้นถอดฝาครอบสปริงตัวบน สปริงลิ้น ถอดซีลก้านลิ้น และแหวนรองสปริงออก
14.3 ถอดลิ้นออก
14.4 จัดเรียงชุดลิ้นให้เป็นชุด ๆ อย่าให้สลับต้าแหน่งกัน

รูปที่ 7.18 ประกอบเครื่องมือกดสปริงลิ้นเข้ากับฝาสูบ

รูปที่ 7.19 กดสปริงลิ้น

ทาความสะอาดชิ้นส่วน
ท้าความสะอาดฝาสูบ และชุดลิ้นด้วยน้้ามัน ขูดเศษปะเก็น เศษผง คราบน้้ามันเครื่อง เขม่าในท่อร่วม
ไอดี และไอเสีย เศษสนิมออกให้หมด จากนั้นใช้ลมเป่าชิ้นส่วนต่าง ๆให้สะอาด
ตรวจสอบชิ้นส่วน
1. ตรวจสอบฝาสูบ
1.1 ตรวจสอบการชารุดของฝาสูบ
ตรวจรอยแตกร้าว หรือรอยรั่วของน้้า และน้้ามัน ถ้ามีรอยช้ารุดดังกล่าวให้ซ่อมหรือเปลี่ยน
ฝาสูบ
1.2 ตรวจสอบความโก่งของฝาสูบ
ตรวจสอบความโก่งของฝาสูบตามต้าแหน่งดังรูปที่ 7.20 ถ้าฝาสูบโก่งไม่เกินค่าสูงสุดที่
ก้าหนดให้น้าฝาสูบไปเจียระไน แต่ถ้าโก่งมากกกว่าค่าสูงสุดให้เปลี่ยนฝาสูบ ค่าความโก่งฝาสูบ
ค่ามาตรฐาน 0.05 มิลลิเมตร (0.002 นิ้ว)
หมดอายุใช้งาน 0.20 มิลลิเมตร ( 0.008 นิ้ว)
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รูปที่ 7.21 ตาแหน่งตรวจสอบความโก่งฝาสูบ

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบความโก่งฝาสูบ
ตาแหน่งตรวจสอบ
ค่าความโก่ง(มม.)

1

2

3

4

5

6

ผลการตรวจสอบ ปกติ
สึกหรอ (ระบุการซ่อม)..............................................................
2. ตรวจสอบช่องว่างก้านลิ้นกับปลอกนาลิ้น
2.1 ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลิ้น
ใช้ไมโครมิเตอร์วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลิ้นตามต้าแหน่งดังรูปที่ 7.22 ถ้าค่าที่
ตรวจสอบได้น้อยกว่าค่าหมดอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนลิ้นและปลอกน้าลิ้นใหม่ทั้งชุด

รูปที่ 7.22 ตาแหน่งตรวจสอบก้านลิ้น

เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านลิ้น มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
รายการ
ลิ้นไอดี
ลิ้นไอเสีย
ค่ามาตรฐาน
6.955-6.970(0.2738-0.2744) 6.947-6.962(0.2732-0.2741)
หมดอายุใช้งาน
6.935(0.2730)
6.920(0.2724)
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2.2 วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลอกน้าลิ้น
ใช้เกจวัดรู วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลอกน้าลิ้นตามต้าแหน่งดังรูปที่ 7.23
แล้วใช้ไมโครมิเตอร์วัดนอกถ่ายขนาดที่ตรวจสอบได้จากเกจวัดรู
น้าค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลอกน้าลิ้นลบด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ก้านลิ้น จะได้ช่องว่างก้านลิ้นกับปลอกน้าลิ้น
ช่องว่างก้านลิ้นและปลอกน้าลิ้น มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
รายการ
ลิ้นไอดี
ลิ้นไอเสีย
ค่ามาตรฐาน
0.039-0.071(0.0015-0.0028) 0.038-0.068(0.0025-0.0038)
หมดอายุใช้งาน
0.200(0.008)
0.250(0.0098)

รูปที่ 7.23 ตาแหน่งตรวจสอบปลอกนาลิ้น

3. ตรวจสอบลิ้น
3.1 ตรวจสภาพทั่ว ๆ ไปของลิ้น
หน้าสัมผัสของลิ้นจะต้องเรียบไม่เป็นหลุม รอยเว้า ไม่มีรอยไหม้ ก้านลิ้นต้องไม่มีรอยขีดข่วน
หรือรอยเว้า ปลายก้านลิ้นต้องเรียบสม่้าเสมอ ถ้าไม่เป็นไปดังกล่าวให้เปลี่ยนลิ้นใหม่ ลักษณะของลิ้นปกติ
และลิ้นที่เสียหายดังรูปที่ 7.24

รูปที่ 7.24 เปรียบเทียบสภาพลิ้นของเครื่องยนต์
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3.2 ตรวจสอบความหนาขอบลิ้น
ตรวจสอบความหนาของขอบลิ้นด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ตามต้าแหน่งดังรูปที่ 7.25 ค่าความ
หนาของขอบลิ้น ถ้าค่าความหนาของขอบลิ้นต่่ากว่าค่าก่าหนดให้เปลี่ยนลิ้นใหม่ โดยประมาณดังนี้
ความหนาของขอบลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
ค่ามาตรฐาน
หมดอายุใช้งาน
1.32 (0.052)
1.1(0.043)

รูปที่ 7.25 ตาแหน่งตรวจสอบความหนาขอบลิ้น

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบความหนาของขอบลิ้น

ต้าแหน่งตรวจสอบ

สูบที่ 1
ไอดี
ไอเสีย
(มม.)
(มม.)
1 2 1 2

สูบที่ 2
สูบที่ 3
ไอดี
ไอเสีย
ไอดี
ไอเสีย
(มม.)
(มม.)
(มม.) (มม.)
3 4 3 4 4 5 5 6

สูบที่ 4
ไอดี
ไอเสีย
(มม.)
(มม.)
7 8 7 8

ความหนาขอบลิ้น
(ม.ม.)
ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบความหนาของขอบลิ้น
/ ปกติ
X หมดอายุใช้งาน
3.3 ตรวจสอบรอยสัมผัสของหน้าลิ้นกับบ่าลิ้น
ตรวจสอบความกว้างของรอยสัมผัสที่หน้าลิ้นด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ (รูปที่ 7.26) ถ้าความ
กว้างของรอยสัมผัสสูงกว่าค่ามาตรฐานแต่ไม่หมดอายุการใช้งานให้ ท่าการปรับแต่งบ่าลิ้นที่ฝาสูบ ด้วย
การปาดบ่าลิ้น แต่ถ้ามากกว่าค่าหมดอายุการใช้งานจะต้องเปลี่ยน บ่าวาล์วที่ฝาสูบใหม่
ความกว้างของรอยสัมผัสที่หน้าลิ้น มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
ลิ้นไอดี
ลิ้นไอเสีย
ค่ามาตรฐาน
1.4 (0.055)
2.2(0.087)
หมดอายุใช้งาน
1.4 (0.055)
2.5 (0.098)
รูปที่ 7.26 ตาแหน่งตรวจสอบความกว้างรอยสัมผัสหน้าลิ้น
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ตารางบันทึกผลการตรวจสอบรอยสัมผัสหน้าลิ้นกับบ่าลิ้น
ต้าแหน่ง
ตรวจสอบ

สูบที่ 1
ไอดี
ไอเสีย
1 2 1 2

สูบที่ 2
ไอดี
ไอเสีย
3 4 3 4

สูบที่ 3
ไอดี
ไอเสีย
5 6 5 6

สูบที่ 4
ไอดี
7 8

ไอเสีย
7 8

ลิ้นไอดี
ลิ้นไอเสีย
ผลตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบรอยสัมผัสหน้าลิ้นกับบ่าลิ้น
/ ปกติ
X หมดอายุใช้งาน
3.4 ตรวจสอบการจมของหัวลิ้น
3.4.1 ประกอบลิ้นเข้ากับฝาสูบ
3.4.2 ใช้เกจวัดความลึกการจมของหัวลิ้น หรือใช้ไดอัลเกจพร้อมขาตั้งวัดดังรูปที่ 7.27 ติดตัง้
ไดอัลเกจโดยห้ววัดตั้งฉากกับหัวลิ้นหมายเลข 1 ให้เข็มสั้นเคลื่อนที่ประมาณ 2 มม. ปรับค่าหน้าปัดให้ศูนย์
(0)ตรงกับเข็มชี้ จากนั้นปลดล็อกฐานขาตั้งและเลื่อนให้หัววัดตังฉากกับฝาสูบต้าแหน่งหมายเลข 2 อ่านค่าการ
จมของหัวลิ้น ตรวจสอบการจมของลิ้นทุกสูบ ถ้าค่าที่ตรวจสอบได้มากกว่าค่าหมดอายุการใช้งานต้องเปลี่ยน
บ่าลิ้นที่ฝาสูบใหม่
การจมของลิ้น มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
ค่ามาตรฐาน
หมดอายุใช้งาน
1.8 (0.07)
2.5 (0.098)
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รูปที่ 7.27 ตรวจสอบการจมของลิ้น

4. ตรวจสอบสปริงลิ้น
ท้าความสะอาดชิ้นส่วนก่อนการตรวจสอบ การตรวจสอบสปริงลิ้นมีดังนี้
4.1 ตรวจสอบความยาวอิสระสปริงลิ้น
ตรวจสอบความยาวอิสระของสปริงลิ้นด้วยเวอร์เนียร์คาลิเปอร์ดังรูปที่ 7.28 เปรียบเทียบ
ค่าที่ตรวจสอบได้กับค่าก้าหนดของบริษัท ถ้าความยาวอิสระไม่เป็นตามค่าก้าหนดให้เปลี่ยนสปริงลิ้นใหม่
ความยาวอิสระของสปริงลิ้น มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ค่ามาตรฐาน
49.04 (1.93)
หมดอายุใช้งาน
48.15 (1.89)

รูปที่ 7.28 ตรวจสอบความยาวอิสระสปริงลิ้น
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ตารางบันทึกผลการตรวจสอบความยาวอิสระสปริงลิ้น
ต้าแหน่ง
ตรวจสอบ

สูบที่ 1
ไอดี
1

2

สูบที่ 2

ไอเสีย
1 2

ไอดี
3

4

ไอเสีย
3 4

สูบที่ 3
ไอดี ไอเสีย
5 6 5 6

สูบที่ 4
ไอดี
ไอเสีย
7 8 7 8

ความยาวอิสระ
สปริงลิ้น(มม.)
ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบความยาวอิสระสปริงลิ้น
/ ปกติ
X หมดอายุใช้งาน
4.2 ตรวจสอบความเอียงของสปริงลิ้น
ตรวจสอบความเอียงของสปริงลิ้นดังรูปที่ 7.29 น้าสปริงลิ้นวางบนแท่นระดับและขยับให้ชิด
เหล็กฉาก จากนั้นหมุนสปริงและตรวจสอบความเอียงของสปริงด้วยฟิลเลอร์เกจ ถ้าความเอียงมากกว่า
ค่าสูงสุดให้เปลี่ยนสปริงลิ้นใหม่
หมดอายุใช้งาน

ความเอียงของสปริงลิ้น มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
2.1 (0.083)

รูปที่ 10.29 ตรวจสอบความเอียงของสปริงลิ้น
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ตารางบันทึกผลการตรวจสอบความเอียงสปริงลิ้น
ต้าแหน่ง
ตรวจสอบ

สูบที่ 1
ไอดี
1

2

ไอเสีย
1 2

สูบที่ 2
ไอดี
3

4

ไอเสีย
3 4

สูบที่ 3
ไอดี ไอเสีย
5 6 5 6

สูบที่ 4
ไอดี
ไอเสีย
7 8 7 8

ความเอียงปริงลิ้น
(มม.)
ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบความเอียงสปริงลิ้น

/ ปกติ

X หมดอายุใช้งาน

4.3 ตรวจสอบความแข็งของสปริง
ใช้เครื่องมือตรวจสอบความแข็งของสปริง (รูปที่ 7.30) กดสปริงให้ยุบลง 37.80 มม. จากนั้น
อ่านค่าแรงกดสปริงที่หน้าปัด ถ้าค่าความแข็งของสปริงน้อยกว่าค่าหมดอายุการใช้งานต้องเปลี่ยนสปริงลิ้นใหม่
ความแข็งของสปริงลิ้น กก.(ปอนด์) (ISUZU 4JK1)
ลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
ค่ามาตรฐาน
21.7 (47.8)
หมดอายุใช้งาน
19.2 (42.3)

รูปที่ 7.30 ตรวจสอบความแข็งของสปริง

รูปที่ 7.31 ตาแหน่งตรวจสอบความคดงอของเพลาลูกเบี้ยว
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5. ตรวจสอบลูกเบี้ยว
5.1 ตรวจสอบความคดงอของเพลาลูกเบี้ยว
1. วางเพลาลูกเบี้ยวลงบนวีบล็อก (รูปที่ 7.31)
2. ติดตั้งไดอัลเกจที่ข้อกลางของเพลาลูกเบี้ยว ปรับต้าแหน่งหัววัดให้กึ่งกลางและตั้งฉากกับข้อของ
เพลาลูกเบี้ยว จากนั้นปรับหน้าปัดให้เข็มไดอัลเกจให้อยู่ที่ศูนย์ (0)
3. หมุนเพลาเพลาลูกเบี้ยวและอ่านค่าที่เข็มเคลื่อนที่สูงสุด
ถ้าค่าความคดงอมากกว่า 0.05 มม. ให้เปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยว
5.2 ตรวจสอบความสูงของลูกเบี้ยว
ตรวจสอบความสูงของลูกเบี้ยวด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก ดังรูปที่ 7.32 ถ้าความสูงของลูก
เบี้ยวต่่ากว่าค่าหมดอายุการใช้งาน ให้เปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยวใหม่

ค่ามาตรฐาน
หมดอายุใช้งาน

ความสูงของลูกเบี้ยว มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
ลิ้นไอดี
ลิ้นไอเสีย
40.6 (1.60)
40.6 (1.60)
39.6 (1.56)
39.6 (1.56)

5.3 ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางข้อของเพลาลูกเบี้ยว
ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางข้อของเพลาลูกเบี้ยวทุกข้อด้ วยไมโครมิเตอร์วัดนอก ดังรูปที่ 7.33
ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางข้อของเพลาลูกเบี้ยวต่่ากว่าค่าหมดอายุการใช้งานให้เปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของข้อลูกเบี้ยว มม.(นิ้ว) (ISUZU 4JK1)
ค่ามาตรฐาน
29.909-29.930 (1.1775 – 1.1783)
หมดอายุใช้งาน
29.809(1.1736)

รูปที่ 7.32 ตรวจสอบความสูงลูกเบี้ยว
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รูปที่ 7.33 ตาแหน่งตรวจสอบข้อของเพลาลูกเบี้ยว

6. ตรวจสอบโบลทฝาสูบ
ตรวจสอบโบลทฝาสูบด้วยสายตา เกลียวจะต้องไม่มีมีรอยยืด ถ้ามีรอยยืดต้องเปลี่ยนโบลทฝาสูบ
ใหม่ทั้งหมด

รูปที่ 7.34 ตรวจสอบโบลทฝาสูบ

การประกอบฝาสูบ
เปลี่ยนปะเก็น ซีลก้านลิ้นหรือหมวกวาล์ว และซีลต่าง ๆ อันใหม่
1. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดสิ่งสกปรกออกจากบริเวณหน้าฝาสูบและเสื้อสูบ
2. ประกอบชุดลิ้นเข้ากับฝาสูบ ระวังอย่าสลับต้าแหน่งของลิ้น
การประกอบสปริงลิ้น ของเครื่องยนต์บางรุ่นให้สั งเกตด้านถี่และด้านห่างของสปริง (รูปที่ 7.35) ให้
ประกอบด้านถี่เข้าฝาสูบ
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รูปที่ 7.35 ทิศทางการประกอบสปริงลิ้น

3. ประกอบฝาสูบลงบนเสื้อสูบ
3.1 ตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบ
ก่อนการประกอบฝาสูบลงบนเสื้อสูบ ให้ตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบก่อนเพื่อเลือกขนาดของ
ปะเก็น ถ้าไม่ตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบอาจจะท้าให้หัวลูกสูบกระแทกกับลิ้นได้ การตรวจสอบจะต้อง
ตรวจสอบทุกสูบ สูบละ 2 ต้าแหน่ง การตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบมีขั้นตอนดังนี้
ตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบของสูบที่ 1 และ 4
1. จัดต้าแหน่งให้สูบที่ 1 อยู่ในต้าแหน่งศูนย์ตายบน สังเกตลิ่มบนเพลาข้อเหวี่ยงอยู่ด้านบน และ
ตั้งฉาก (รูปที่ 7.36)
2. ติดตั้งไดอัลเกจลงบนเสื้อสูบ จัดต้าแหน่งหัววัดของไดอัลเกจลงงบนหัวลูกสูบดังรูปที่ 7.37
3. โยกเพลาข้อเหวี่ยงไปในทิศทางตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาอย่างช้า ๆ ขณะโยกสังเกตการ
เคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาวัด (รูปที่ 7.38) การโยกเพลาข้อเหวี่ยงดังกล่าวเพื่อต้องการหาระยะโผล่หัวลูกสูบ
สูงสุด
4. เมื่อได้ระยะโผล่สูงสุด ให้ปรับหน้าปัดไดอัลเกจที่ต้าแหน่งศูนย์ (0) (รูปที่ 7.39)
5. ปลดล็อกฐานไดอัลเกจ แล้วขยับไดอัลเกจให้หัววัดของไดอัลเกจลงบนเสื้อสูบ (ให้ใกล้กับ
ต้าแหน่งหัวลูกสูบมากที่สุด) แล้วล็อกฐานไดอัลเกจ (รูปที่ 7.40) จากนั้นอ่านค่าระยะโผล่หัวลูกสูบ
6. ตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบที่ต้าแหน่ง 1,2,3 และ 4 และน้าค่าต้าแหน่ง 1 และ 2 ลบกัน 3
และ 4 ลบกัน น้าผลลัพธ์ทั้งสองค่าในแต่ละสูบค้านวณหาค่าเฉลี่ยระยะโผล่หัวลูกสูบของแต่ละสูบ
7. ได้ค่าระยะโผล่หัวลูกสูบสูงสุดจาก 4 สูบ น้าค่ามากที่สุดในจ้านวน 4 สูบไปเลือกขนาดปะเก็น
(ตารางในรูปที่ 7.42)
8 ในกรณีที่ถอดลูกสูบและชุดก้านสูบออกแล้วระยะโผล่ไม่ได้ตามค่าก้าหนด ให้ถอดลูกสูบและ
ชุดก้านสูบและประกอบกลับไปใหม่
9. ตรวจสอบระยะโผล่ของสูบที่ 4
ข้อควรจา : วัดระยะโผล่หัวลูกสูบ สูบละ 2 ต้าแหน่ง
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ตรวจสอบระยะโผล่ของสูบที่ 2 และ 3
1. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงไปตามทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์ ½ รอบ (180)
2. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 ในหัวข้อตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบของสูบที่ 1 และ 4

รูปที่ 7.36 จัดให้สบู ที่ 1 อยู่ในตาแหน่งศูนย์ตายบน

รูปที่ 7.37 ติดตั้งไดอัลเกจเข้ากับหัวลูกสูบ

รูปที่ 7.38 โยกเพลาข้อเหวี่ยงทวนเข็มและตามเข็มนาฬิกา

รูปที่ 7.39 ปรับหน้าปัดไดอัลเกจที่ตาแหน่งศูนย์(0)

รูปที่ 7.40 ขยับไดอัลเกจให้หัววัดลงที่เสื้อสูบและอ่านค่า

รูปที่ 7.41 ตาแหน่งการวัดระยะโผล่หัวลูกสูบ
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รูปที่ 7.42 ตารางการเลือกขนาดปะเก็นของเครื่องยนต์ ISUZU 4JK1

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบระยะโผล่หัวลูกสูบ
ต้าแหน่งตรวจสอบ

สูบที่ 1
1

สูบที่ 2
2

1

สูบที่ 3
2

1

สูบที่ 4
2

1

2

ระยะโผล่หัวลูกสูบ (มม.)
ค่าเฉลี่ย (มม.)
ระยะโผล่ค่ามากสุด………………………………มิลลิเมตร
เกรดปะเก็น...........................................................
3.2 ประกอบปะเก็นแผ่นใหม่ลงบนเสื้อสูบ
3.3 ประกอบฝาสูบลงบนเสื้อสูบ
1. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้สูบที่ 1 อยู่ต้าแหน่งศูนย์ตายบน (TDC)
2. ประกอบฝาสูบลงบนเสื้อสูบ
3. ประกอบโบลทฝาสูบ
ชโลมน้้ามันเครื่องที่เกลียว และหน้าแปลนของโบลทฝาสูบ (รูปที่ 7.43) เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการขัน
4. ขันโบลทฝาสูบด้วยด้ามขันที่ละน้อยเท่า ๆ กัน ทุกตัวสลับกันไปเรียงตามล้าดับหมายเลข
จากนั้นขันโบลทฝาสูบด้วยประแจวัดแรงบิดตามค่าก้าหนด ตามต้าแหน่งดังรูปที่ 7.44 วิธกี ารขันโบลทฝาสูบให้
แบ่งค่าแรงบิดออกเป็น 3 ล้าดับ เช่น ค่าแรงบิดก้าหนดเท่ากับ 60 ฟุต-ปอนด์(ft-lb) ให้แบ่งค่าแรงบิดในการ
ขันดังนี้
ขันครั้งที่ 1
=
20
ft-lb
ขันครั้งที่ 2
=
40
ft-lb
ขันครั้งที่ 3
=
60
ft-lb
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การขันครั้งที่ 4 เป็นการตรวจสอบค่าแรงบิดอีกครั้งด้วยค่าแรงบิดเท่ากับ 60 ft-lb
ในเครื่องยนต์บางรุ่น จะก้าหนดค่าแรงบิดที่ใช้ขันเพิ่มจากค่าแรงบิดปกติเป็นองศา เช่น ครั้งที่ 1=
51 ฟุต-ปอนด์ ครั้งที่ 2 = 51 ฟุต-ปอนด์ ครั้งที่ 3 60 องศา และครั้งที่ 4 60 องศา เป็นต้น
ดังนั้นการขันฝาสูบจะต้องใช้ประแจวัดแรงบิดหรือด้ามขันร่วมกับจานองศา (รูปที่ 7.45) หรืออาจ
ใช้วิธีการท้าเครื่องหมายบนโบลทฝาสูบก็ได้ดังรูปที่ 7.46

รูปที่ 7.43 ชโลมน้ามันที่เกลียวและหน้าแปลนโบลทฝาสูบ

รูปที่ 7.45 ขันฝาสูบโดยใช้จานองศา

รูปที่ 7.44 ตาแหน่งขันโบลทฝาสูบ

รูปที่ 7.46 ขันโบลทฝาสูบ180 องศา ด้วยการทาเครื่องหมาย

4. ประกอบชุดกระเดื่องกดลิ้น ให้สังเกตความยาวของโบลทกระเดื่องกดลิ้น (รูปที่ 7.47)
5. ประกอบแผ่นประคองโซ่ไทมิ่ง (รูปที่ 7.48)
6. ประกอบชุดร่องดันโซ่ไทมิ่ง (รูปที่ 7.49)
7. หมุนเครื่องยนต์ให้สูบที่ 1 อยู่ที่ต้าแหน่ง TDC
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รูปที่ 7.47 ประกอบกระเดื่องกดลิน้

รูปที่ 7.48 ประกอบแผ่นประคองโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.49 ดประกอบชุ
ดร่อองดัมโซ่
นโซ่ไไทมิ
ทมิ่ง
รูปที่ 7.50 ประกอบชุดเฟืองพ่วงพร้อมโซ่ไทมิ่ง
8. ประกอบชุ
เฟืองพ่วงพร้
8.1 ประกอบชุดเฟืองพ่วงพร้อมโซ่ไทมิ่ง
8.2 จัดต้าแหน่งเครื่องหมาย 2 จุด คือที่เฟืองโซไทมิ่งตัวบนตรงกับข้อโซ่ไทมิ่งสีเงิน และที่เฟืองโซ่
ไทมิ่งปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิงตรงข้อโซ่ไทมิ่งสีเหลืองตรงกันดังรูปที่ 7.51
9. ประกอบสลักชุดร่องดันโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.51 ประกอบเครื่องหมายโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.52 ประกอบสลักชุดร่องไทมิ่ง
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10. ประกอบตัวดันโซ่ไทมิ่ง
10.1 กดสลักล็อก (3) และกดชุดลูกสูบ (2) ใช้ขอเกี่ยว (4) เกี่ยวเข้ากับสลัก (1) เพื่อยึด ชุดลูกสูบ
ไว้ (รูปที่ 7.53)
10.2 ประกอบตัวดันโซ่ไทมิ่งพร้อมปะเก็นเข้าต้าแหน่งที่ฝาสูบ

รูปที่ 7.53 ประกอบตัวดันโซ่ไทมิง่

10.3 ปลดขอเกี่ยวล็อกตัวดันโซ่ไทมิ่งโดยกดบริเวณตามต้าแหน่งที่ลูกศรชี้ดังรูปที่ 7.54
ขอเกี่ยวล็อกจะถูกปลดออกโดยที่ชุดลูกสูบของตัวดันโซ่ไทมิ่งจะไปดันชุดร่องดันโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.54 ปลดขอเกี่ยวล็อกโซ่ไทมิ่ง

รูปที่ 7.55 ตาแหน่งเครื่องหมายเฟืองเพลาลูกเบี้ยวไอดีและไอเสีย

12. ประกอบเพลาลูกเบี้ยว
12.1 จัดต้าแหน่งเครื่องหมายที่เฟืองเพลาลูกเบี้ยวไอดีและเฟืองเพลาลูกเบี้ยวไอเสียอยู่ตรงกับ
เครื่องหมายที่เฟืองพ่วง (รูปที่ 7.55)
13. ประกอบประกับเพลาลูกเบี้ยว
13.1 ชโลมน้้ามันเครื่องที่ช่องวางเพลาลูกเบี้ยวที่ฝาสูบ (รูปที่ 7.56)
13.2 จัดต้าแหน่งเครื่องหมายบนเพลาลูกเบี้ยวให้ตรงกับเครื่องหมายที่ประกับเพลาลูกเบี้ยว (รูป
ที่ 7.57)
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ข้อควรระวัง : ระวังประกับเพลาลูกเบี้ยวไอดีสลับกับไอเสีย และทิศทางของประกับ
13.3 ขันโบลทประกับเพลาลูกเบี้ยวไอดีและไอเสียทีละด้าน โดยค่อย ๆขันโบลททุกตัวให้
เท่า ๆ กัน สลับหลาย ๆ ครั้งเรียงล้าดับตามหมายเลขจนแน่น (รูปที่ 7.58) จากนั้นขันโบลทด้วยประแจ
วัดแรงบิดตามค่าก้าหนดของบริษัทผู้ผลิต
14. ถอดโบลท M5 ออกจากชุดเฟืองซับเสียงของเพลาลูกเบี้ยว (รูปที่ 7.59) กรณีที่ ถอดชุดเฟืองซับ
เสียงออกจากเพลาลูกเบี้ยว เมื่อประกอบเฟืองเข้ากับเพลาลูกเบี้ยวจะต้องหมุน เฟืองซับเสียงในทิศทางตาม
เข็มนาฬิกาแล้วใช้โบลท M5 ล็อกเฟืองซับเสียงไว้
15. หมุนเครื่องยนต์ 2 รอบตรวจสอบต้าแหน่งเครื่องหมาย
16. ปรับตั้งระยะห่างลิ้น
17. ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ย้อนขั้นตอนการถอดตามล้าดับ
-

รูปที่ 7.56 หยอดน้ามันเครื่องที่วางเพลาลูกเบี้ยว

รูปที่ 7.58 ประกอบโบลทประกับเพลาลูกเบี้ยว

รูปที่ 7.57 เครื่องหมายทีป่ ระกับและเพลาลูกเบี้ยวตรงกัน

รูปที่ 7.59 ถอดโบลท M5 ออกจากเฟืองซับเสียง
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 8
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานถอดประกอบ ตรวจสอบลูกสูบและแหวนลูกสูบ

หน่วยที่ 8
สอนครั้งที่.............
เวลา 5 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบชุดลูกสูบได้อย่างถูกต้อง
1.2 ตรวจสอบลูกสูบและแหวนลูกสูบด้วยเครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างถูกต้อง
1.3 ตรวจสอบสลักลูกสูบและบู๊ชก้านสูบด้วยเครื่องมือวัดละเอียดได้อย่างถูกต้อง
1.4 จัดตาแหน่งปากแหวนลูกสูบได้อย่างถูกต้อง
1.5 ตรวจสภาพแบริ่งก้านสูบได้อย่างถูกต้อง
1.6 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบลูกสูบและแหวนลูกสูบได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 ฟิลเลอร์เกจ
3.3 ไมโครมิเตอร์วัดนอก 75-100, 25-50 มม.
3.4 เครือ่ งมือเบื้องต้น
3.5 พลาสทิเกจ
3.6 คีมถ่างแหวนลูกสูบ
3.7 ปลอกรัดแหวนลูกสูบ
3.8 ประแจวัดแรงบิด
3.9 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.10 น้ามันล้างชิ้นส่วน
3.11 ผ้าสะอาด
3.12 เครื่องยนต์ดีเซล
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ถอดชิ้นส่วนด้านล่างเสื้อสูบ
1. ถอดอ่างน้ามันเครื่อง
2. ถอดปั๊มน้ามันเครื่อง (เครื่องยนต์ที่ใช้ปั๊มน้ามันเครื่องแบบเฟืองหรือแบบโรเตอร์)
2. ตรวจสอบระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง
ก่อนถอดชุดลูกสูบควรตรวจสอบระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยงและตรวจสอบช่องว่าง
น้ามันของแบริ่งก้านสูบ เมื่อถึงขั้นตอนประกอบจะได้ไม่ต้องตรวจสอบ
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2.1 ตรวจสอบระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง
การตรวจสอบระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง เป็นการตรวจสอบการสึกหรอของ
ก้านสูบ วิธีการตรวจสอบระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยงมีดังนี้
1. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้ชิ้นส่วนทุกชิ้นเป็นอิสระ
2. ขยับก้านสูบชิดด้านใดด้านหนึ่ง แล้วใช้ฟิลเลอร์สอดระหว่างประกับก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง
ดังรูปที่ที่ 8.1
3. นาค่าที่ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่ากาหนดของบริษัทผู้ผลิต หรือถ้าไม่มีให้ใช้ค่าอ้างอิง
ค่าระยะห่างจะต้องอ้างอิงจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีให้ใช้ค่าอ้างอิงโดยประมาณดังนี้
ค่ามาตรฐาน 0.10 – 0.25 ม.ม.( 0.004 – 0.010 นิ้ว)
ค่าสูงสุด 0.3 ม.ม.(0.012) นิ้ว
ถ้าระยะห่างมากกว่าค่าสูงสุดให้เปลี่ยนก้านสูบอันใหม่
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง

รูปที่ 8.1ตรวจสอบระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง

ตาแหน่งที่ตรวจสอบ

สูบที่ 1

สูบที่ 2

สูบที่ 3

สูบที่ 4

ระยะห่างด้านข้างก้านสูบกับเพลาข้อเหวี่ยง (มม.)
ผลการตรวจสอบ
ผลการตรวจสอบ / ปกติ

X เปลี่ยนใหม่
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3. ตรวจสอบช่องว่างน้ามันของแบริ่งก้านสูบ
การตรวจสอบช่องว่างน้ามันของแบริ่งก้าน ตรวจสอบเพื่อหาการสึกหรอของแบริ่งก้านสูบ
วิธีการตรวจสอบช่องว่างน้ามันของก้านสูบมีดังนี้
1. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้อยู่ในตาแหน่งศูนย์ตายล่าง
2. ถอดน็อตประกับก้านสูบ และถอดประกับก้านสูบออก
3. ใช้ผ้าสะอาด ทาความสะอาดคราบน้ามันเครื่องที่ข้อก้านและที่ด้านหน้าแบริ่งที่ประกับก้านสูบ
4. ตัดพลาสทิเกจให้มีความยาวเท่ากับความกว้างของประกับก้านสูบ แล้ววางลงบนแบริ่งก้านสูบ
หรือที่ข้อก้านสูบดังรูปที่ 8.2
5. ประกอบประกับก้านสูบเข้ากับก้านสูบ ระวังอย่าให้ประกับก้านสูบสลับตาแหน่ง
6. ประกอบน็อตประกับก้านสูบ และขันให้แน่นด้วยประแจวัดแรงบิด ค่าแรงบิดตามบริษัทผู้ผลิต
กาหนด
ข้อควรระวัง : ระวังอย่าให้เพลาข้อเหวี่ยงหมุน
7. ถอดประกับก้านสูบออกด้วยความระมัดระวัง
8. ใช้สเกลข้างซองพลาสทิเกจวัดความกว้างของพลาสทิเกจที่แบนออก ให้วัดส่วนที่กว้างมากที่สุดดัง
รูปที่ 8.3 นาค่าที่ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่ากาหนดของบริษัทผู้ผลิต ค่าช่องว่างน้ามันของแบริ่งก้านสูบ
จะต้องอ้างอิงจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีให้ใช้ค่าอ้างอิงโดยประมาณดังนี้
ค่ามาตรฐาน 0.02 – 0.05 มิลลิเมตร (0.0008 – 0.002 นิ้ว)
ค่าสูงสุด 0.10 มิลลิเมตร (0.004 นิ้ว)
ถ้าช่องว่างน้้ามันมากกว่าค่าสูงสุดให้เปลี่ยนแบริ่งก้านสูบชุดใหม่

รูปที่ 8.2 วางพลาสทิเกจลงบนแบริ่งก้านสูบ

รูปที่ 8.3 ใช้สเกลตรวจสอบพลาสทิเกจที่แบนออก
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ตารางบันทึกผลการตรวจสอบช่องว่างน้ามันของแบริ่งก้านสูบ
ตาแหน่งที่ตรวจสอบ

สูบที่ 1

สูบที่ 2

สูบที่ 3

สูบที่ 4

ช่องว่างน้ามันของแบริ่งก้านสูบ(มม.)

4. ถอดชุดลูกสูบออกจากเสื้อสูบ
4.1 ก่อนถอดลูกสูบให้ตรวจสอบการสึกหรอที่เกิดจากแหวนลูกสูบหรือเรียกว่าสันแหวน (Ring
ridge) ที่ด้านบนของกระบอกสูบ (รูปที่ 8.4) ถ้ามีให้ใช้รีมเมอร์คว้านออกให้หมดก่อน (รูปที่ 8.5) ถ้าไม่คว้าน
ออกเมื่อดันลูกสูบออกแหวนลูกสูบจะปะทะกับสันแหวนซึ่งอาจจะทาให้แหวนลูกสูบ หรือร่องแหวนลูกสูบ
เสียหายได้ ถ้ามีแต่คราบเขม่าให้ใช้กระดาษทรายละเอียดขัดให้สะอาด
4.2 ใช้เหล็กนาศูนย์ตอกเครื่องหมายการประกอบที่ประกับก้านสูบกับก้านสูบ(เครื่องยนต์บางรุ่น)
ดังรูปที่ 8.6 สาหรับเครื่องยนต์ในปัจจุบันจะทาเครื่องหมายการประกอบมาให้ดังรูปที่ 8.7 ดังนั้นก่อนการ
ถอดลูกสูบจะต้องตรวจสอบเครื่องหมายการประกอบก่อน ถ้าไม่มีให้ทาเครื่องหมาย
4.3 ถอดน็อตประกับก้านสูบออกที่ละสูบ
4.4 ใช้ด้ามค้อนหรือไม้ดันที่ก้านสูบออกทางด้านบนของเสื้อสูบ
ข้อควรระวัง : ระวังเกลียวโบลทก้านสูบชารุด
4.5 ประกอบแบริ่งเข้ากับก้านสูบและประกับก้านสูบไว้เป็นชุด
ข้อควรระวัง : ระวังอย่าให้แบริ่งสลับกัน
4.6 จัดเรียงลูกสูบให้ถูกต้องตามลาดับสูบของเครื่องยนต์

รูปที่ 8.4 สันแหวนที่ด้านบนกระบอกสูบ

รูปที่ 8.5 รีมเมอร์สันแหวน
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รูปที่ 8.6 ทาเครื่องหมายการประกอบ

5. ถอดแยกแหวนลูกสูบออกจากลูกสูบ
รูปที่ ด8.7
เครื่องหมายการประกอบที
่ก้านสูลบะสู
และบ
ถอดแหวนลูกสูบด้วยคีมถ่างแหวนลูกสูบ (รูปที่ 8.8) และจั
แหวนลู
กสูบเป็นชุด ๆ ของแต่
ประกับก้านสูบ
อย่าให้สลับกัน

รูปที่ 8.8 ถอดแหวนลูกสูบ

รูปที่ 8.9 ถอดแหวนล็อกสลักลูกสูบ

6. ถอดสลักลูกสูบ
6.1 ถอดแหวนล็อกสลักลูกสูบด้วยเหล็กแหลมหรือคีมหุบแหวนล็อกดังรูปที่ 8.9
6.2 ถอดสลักลูกสูบ ดันสลักลูกสูบออกด้วยมือดังรูปที่ 8.10 ถ้าไม่ออกให้จับยึดก้านสูบด้วยปากกา
และรองปากปากกาด้วยไม้ ใช้แท่งทองเหลืองและค้อนส่งสลักลูกสูบออก
ลูกสูบอลูมิเนียมบางแบบ สลักลูกสูบทาให้แน่นกับรูสลักลูกสูบด้วยวิธีการทาให้หดตัว ดังนั้น
การถอดสลักลูกสูบจะต้องนาชุดลูกสูบไปแช่ในน้าร้อนเพื่อให้ลูกสูบขยายตัวจึงดันสลักลูกสูบออกได้
ลูกสูบเหล็กหล่อ สลักลูกสูบถูกดันเข้าไปในรูสลักลูกสูบ ดังนั้นการถอดสลักลูกสูบแบบนี้จะต้อง
อัดออกด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก
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รูปที่ าความสะอาด
8.10 ถอดสลักลูกสูบออก
7. การท
7.1 ทาความสะอาดลูกสูบ
- ขูดคราบเขม่าบนหัวลูกสูบ ด้วยมีดขูดปะเก็น
รูปที่ 8.11 จัดเรียงชุดลูกสูบ
- ทาความสะอาดร่องแหวนลูกสูบ ด้วยแหวนอันเก่าที่ชารุด โดยตะไบปลายแหวนให้เป็นขอบคม
ดังรูปที่ที่ 8.12 รูหรือร่องน้ามันหล่อลื่นสาหรับแหวนน้ามันจะต้องสะอาด เพื่อให้น้ามันหล่อลื่นไหลได้สะดวก
ในขณะทาความสะอาดรูและร่องน้ามันนั้นระวังเนื้อโลหะหลุดออกมาด้วย
- ทาความสะอาดลูกสูบด้วยแปรงทองเหลือง จากนั้นล้างชิ้นส่วนทุกชิ้นด้วยน้ามัน

รูปที่ 8.12 ทาความสะอาดลูกสูบ

การตรวจสอบชิ้นส่วน
1. ตรวจสอบการสึกหรอของลูกสูบ
ตรวจสอบการสึกหรอของลูกสูบ (รูปที่ 8.14) ตรวจสอบรอยขีดข่วน รอยไหม้ ร้อยร้าว ถ้ามีการ
สึกหรอดังกล่าวให้เปลี่ยนลูกสูบ
2. ตรวจสอบร่องแหวนลูกสูบ
ร่องแหวนลูกสูบจะต้องไม่มีรอยเว้า และรอยสึกหรอทางด้านข้างดังรูปที่ 8.13 ถ้ามีให้เปลี่ยนลูกสูบ
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รูปที่ 8.14 การสึกหรอของลูกสูบ

3. ตรวจสอบระยะห่างระหว่างแหวนลูกสูบกับร่องแหวนลูกสูบ
วิธีการตรวจสอบระยะห่างระหว่างแหวนลูกสูบกับร่องแหวนลูกสูบ
3.1 ประกอบแหวนเข้ากับร่องแหวนดังรูปที่ 8.15
3.2 สอดฟิลเลอร์เกจระหว่างร่องแหวนลูกสูบกับด้านข้างแหวนลูกสูบ ตรวจสอบหลาย ๆ ตาแหน่ง
นาค่าที่ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่ากาหนดของบริษัทผู้ผลิต
ค่ า ระยะห่ า งระหว่ า งแหวนลู ก สู บ และร่ อ งแหวนลู ก สู บ ต้ อ งอ้ า งอิ ง จากคู่ มื อ ของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต
ถ้าไม่มีค่ากาหนดให้ใช้ค่าอ้างอิงโดยประมาณดังนี้
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ช่องว่างไม่ควรต่้ากว่า
0.0375 มิลลิเมตร (0.0015 นิ้ว)
ช่องว่างค่าสูงสุดไม่เกิน
0.15 มิลลิเมตร (0.006 นิ้ว)
ถ้าช่องว่างมากกว่าค่าสูงสุดให้เปลี่ยนลูกสูบ หรือแหวนลูกสูบ หรือเปลี่ยนทั้งคู่

รูปที่ 8.15 ตรวจสอบช่องว่างแหวนลูกสูบกับร่องแหวนลูกสูบ

รูปที่ 8.16 ตรวจสอบระยะห่างปากแหวนลูกสูบ

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบระยะห่างระหว่างแหวนลูกสูบกับร่องแหวนลูกสูบ
ตาแหน่งที่
ตรวจสอบ
แหวนอัดตัวที่ 1
แหวนอัดตัวที่ 2
แหวนน้ามัน

สูบที่ 1 ผลการ
(มม.) ตรวจสอบ

สูบที่ 2
(มม.)

ผลการ สูบที่ 3 ผลการ สูบที่ 4 ผลการ
ตรวจสอบ (มม.) ตรวจสอบ (มม.) ตรวจสอบ

4. ตรวจสอบระยะห่างปากแหวนลูกสูบ (รูปที่ 8.16)
การตรวจสอบระยะห่างปากแหวนลูกสูบ เป็นการตรวจสอบการสึกหรอของแหวนลูกสูบ ระยะห่าง
ปากแหวนลูกสูบ คือระยะห่างระหว่างปลายของปากแหวนลูกสูบทั้ง 2 ข้างเมื่ออยู่ในกระบอกสูบ การวัด
ระยะห่างปากแหวน ต้องใช้ฟิลเลอร์เกจสอดเข้าไปตรงช่องว่างของปากแหวน วิธีการตรวจสอบระยะห่าง
ปากแหวนลูกสูบ มีดังนี้
4.1 ประกอบแหวนลูกสูบลงในกระบอกสูบ จากนั้นใช้ลูกสูบดันแหวนลูกสูบลงไปด้านล่างใน
ระยะที่แหวนลูกสูบเคลื่อนที่ (ระยะตรวจสอบให้อ้างอิงจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต)
4.2 สอดฟิลเลอร์เกจที่ระยะห่างปากแหวนลูกสูบดังรูปที่ 8.16
4.3 กรณีเปลี่ยนแหวนลูกสูบใหม่ ให้นาแหวนใส่ในร่องแหวนลูกสูบแล้วกลิ้งแหวนไปรอบ ๆ
จะต้องไม่ติดขัด และต้องตรวจสอบระยะห่างปากแหวนลูกสูบด้วย
4.4 ถ้าระยะห่างปากแหวนลูกสูบมากกว่าค่ากาหนดสูงสุด จะต้องคว้านกระบอกสูบหรือเปลี่ยน
ปลอกสูบ
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ค่าระยะห่างปากแหวนลูกสูบต้องอ้างอิงจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต แต่ถ้าไม่มีให้ใช้ค่าอ้างอิง
โดยประมาณดังนี้
แหวนลูกสูบตัวบน
ค่ามาตรฐาน 0.08 – 0.1 ม.ม.(0.003 – 0.004 นิ้ว) ต่อความโตของกระบอกสูบ 1 นิ้ว
ค่าสูงสุด ไม่เกิน 0.30 ม.ม.(0.012 นิ้ว) ต่อความโตของกระบอกสูบ 1 นิว้
แหวนลูกสูบตัวที่ 2
ค่ามาตรฐาน 0.05 ม.ม.(0.002 นิ้ว) ต่อความโตของกระบอกสูบ 1 นิ้ว
ค่าสูงสุด ไม่เกิน 0.20 ม.ม.(0.008 นิ้ว) ต่อความโตของกระบอกสูบ 1 นิว้
ถ้าระยะห่างมากกว่าค่าสูงสุดให้เปลี่ยนแหวนลูกสูบ เมื่อเปลี่ยนแหวนลูกสูบแล้วค่าระยะห่าง
ยังมากกว่าค่าสูงสุด จะต้องคว้านกระบอกสูบ หรือเปลี่ยนปลอกสูบใหม่
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบระยะห่างปากแหวนลูกสูบ
ตาแหน่งที่
สูบที่ 1 ผลการ สูบที่ 2 ผลการ สูบที่ 3 ผลการ สูบที่ 4 ผลการ
ตรวจสอบ
(มม.) ตรวจสอบ (มม.) ตรวจสอบ (มม.) ตรวจสอบ (มม.) ตรวจสอบ
แหวนอัดตัวที่ 1
แหวนอัดตัวที่ 2
แหวนน้ามัน
5. ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบ
ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก โดยตรวจสอบที่ด้านรับแรง
เบียดข้าง (บริษัทผู้ผลิตจะกาหนดตาแหน่งการตรวจสอบที่แน่นอน) ดังรูปที่ 8.17 นาค่าที่ตรวจสอบได้ไป
เปรียบเทียบกับค่าจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
6. การตรวจสอบความคดงอของก้านสูบ
ก้านสูบที่ใช้งานได้ต้องไม่คดงอ การคองอของก้านสูบจะทาให้เกิดแรงเบียดด้านข้างที่ลูกสูบและที่
แบริ่งก้านสูบมากกว่าปกติ จากรูปที่ 8.18 ผลของก้านสูบคดงอจะทาให้แรงกระทาที่แบริ่งที่จุด A และ B มาก
เป็นเหตุให้แบริ่งสึกหรอ ส่วนที่ลูกสูบจะมีแรงดันกระทาที่จุด C และ D อย่างมาก เป็นเหตุให้ลูกสูบและ
กระบอกสูบสึกหรอเป็นรอยขีดข่วน การตรวจสอบความคดงอของก้านสูบจะต้องใช้เครื่องทดสอบความคดงอ
ของก้านสูบ
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รูปที่ 8.17 ตรวจสอบขนาดลูกสูบ

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบขนาดของลูกสูบ
ตาแหน่งที่ตรวจสอบ

รูปที่ 8.18 ผลที่เกิดจากก้านสูบคองอ

ขนาดของลูกสูบที่ตรวจสอบได้ (มิลลิเมตร)
สูบที่ 1(มม.) สูบที่ 2(มม.) สูบที่ 3(มม.) สูบที่ 4(มม.)

ระยะห่างจากหัวลูกสูบ 11 มิลลิเมตร
7. ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสลักลูกสูบ
7.1 ตรวจสอบสลักลูกสูบด้วยสายตาว่ามีการแตกร้าว หรือเป็นรอย
7.2 ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสลักลูกสูบด้วยไมโครมิเตอร์วัดนอก ตาแหน่งการ
ตรวจสอบดังรูปที่ 8.19 ถ้าค่าที่ตรวจสอบได้มากกว่าค่าก้าหนดของบริษัท จะต้องเปลี่ยนสลักลูกสูบ

รูปที่ 8.19 ตรวจสอบสลักลูกสูบ

รูปที่ 8.20 ตรวจสอบบูช๊ ก้านสูบ
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8. ตรวจสอบระห่างระหว่างบู๊ชก้านสูบกับสลักลูกสูบ
ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางของบู๊ชสลักก้านสูบด้วยไมโครมิเตอร์วัดใน ตาแหน่งตรวจสอบดังรูป
ที่ 8.20 นาค่าที่ตรวจสอบได้ลบกับค่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสลักลูกสูบ ถ้าค่าระยะห่างระหว่าง
บู๊ชก้านสูบกับสลักลูกสูบมากกว่าค่าก้าหนดของบริษัท จะต้องเปลี่ยนบู๊ชสลักลูกสูบหรือสลักลูกสูบ

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลักลูกสูบ
ตาแหน่งที่ตรวจสอบ

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสลักลูกสูบ
สูบที่ 1
สูบที่ 2
สูบที่ 3
สูบที่ 4

A (มม.)
B (มม.)
C (มม.)
ค่าเฉลี่ย
ผลการตรวจสอบ
9. ตรวจสอบสภาพแบริ่งของก้านสูบ
ตรวจสอบแบริ่งก้านสูบด้วยสายตา ถ้าเกิดการสึกหรอของแบริ่งดังรูปที่ 8.21 จะต้องหาสาเหตุ
ของการสึกหรอก่อน และเปลี่ยนแบริ่งใหม่

รูปที่ 8.21 การสึกหรอของแบริ่งก้านสูบ
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การประกอบลูกสูบ
1. ประกอบสลักลูกสูบเข้ากับลกสูบและก้านสูบ
1.1 ประกอบแหวนล็อกเข้ากับลูกสูบเพียงด้านเดียว
1.2 ประกอบลูกสูบกับก้านสูบ โดยให้ตาแหน่งเครื่องหมายที่หัวลูกสูบและที่ก้านสูบหัน
ไปทางด้านเดียวกัน ดังรูปที่ 8.22
1.3 ชโลมน้ามันหล่อลื่นที่สลักลูกสูบ (รูปที่ 8.23) ประกอบสลักลูกสูบ และแหวนล็อกตามลาดับ
การประกอบสลักลูกสูบเข้ากับก้านสูบและลูกสูบมีหลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด ของลูกสูบ
เช่น ลูกสูบอลูมิเนียมจะต้องนาไปต้มให้มีอุณหภูมิ 70 - 80 C เพื่อให้เกิดการขยายตัวจึงจะประกอบ
สลักลูกสูบได้

รูปที่ 8.23 ชโลมน้ามันหล่อลื่นที่สลักลูกสูบ

ที่ 8.22 เครื่องหมายการประกอบลู
2.รูปประกอบแหวนลู
กสูบเข้ากับลูกกสูสูบบเข้ากับก้านสูบ
1. ประชุดแหวนน้ามัน ประกอบขดลวดสปริง จัดรอยต่อขดลวดสปริงให้อยู่ตรงข้า มกับปากแหวน
น้ามัน (รูปที่ 8.24) จากนั้นประกอบแหวนน้ามัน

รูปที่ 11.30 การประกอบขดลวดสปริง

2. ประกอบแหวนอัดตัวที่ 2 และตัวที่ 1
ประกอบแหวนอัดตัวที่ 2 และตัวที่ 1 ด้วยคีมถ่างแหวนลูกสูบเข้ากับลูกสูบตามลาดับ โดยจัด
ให้เครื่องหมายหรือตัวหนังสือบนแหวนลูกสูบอยู่ด้านบนเสมอ ดังรูปที่ 8.25
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รูปที่ 8.25 การประกอบแหวนอัดเข้ากับลูกสูบ

รูปที่ 8.26 ทิศทางการประกอบแหวนตัวที่ 1 และตัวที่ 2 แบบต่าง ๆ เข้ากับลูกสูบ

3. ประกอบชุดลูกสูบเข้ากระบอกสูบ
3.1 ชโลมน้ามันหล่อลื่นที่แหวนลูกสูบ ร่องแหวนลูกสูบ สลักก้านสูบ และที่ผนังกระบอกสูบให้
ชุ่ม (รูปที่ 8.27)
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3.2 จัดตาแหน่งปากแหวนลูกสูบ (ควรอ้างอิงคู่มือของบริษัทผู้ผลิต) ตามตาแหน่งดังรูปที่ 8.28
ห้ามจัดตาแหน่งปากแหวนลูกสูบตรงกัน ห้ามจัดตาแหน่งปากแหวนตรงด้านสลักลูกสูบ และด้านรับแรงเบียด
ข้าง
3.3 หมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้ข้อก้านสูบอยู่ในตาแหน่งศูนย์ตายล่าง (BDC)
3.4 ชโลมน้ามันหล่อลื่นที่แบริ่งก้านสูบ ข้อก้านสูบ และประกับแบริ่ง (รูปที่ 8.29) ห้ามชโลม
น้ามันที่ด้านหลังของแบริ่งโดยเด็ดขาด
3.5 ประกอบลูกสูบเข้ากับกระบอกสูบ จัดเครื่องหมายบนหัวลูกสูบให้หันไปทางด้านหน้า
เครื่องยนต์ และรัดแหวนลูกสูบด้วยปลอกรัดแหวนลูกสูบ (รูปที่ 8.30) จากนั้นใช้ด้ามค้อนหรือไม้เคาะบนหัว
ลูกสูบเบา ๆ (รูปที่ 8.31)
ข้อควรระวัง : ระวังปากแหวนขยับจากตาแหน่งที่จัดไว้

รูปที่ 8.27 ชโลมน้ามันหล่อลื่นทีแ่ หวนลูกสูบให้ชุ่ม

รูปที่ 8.29 ชโลมน้ามันที่ข้อก้านสูบ

รูปที่ 8.28 การจัดตาแหน่งปากแหวนลูกสูบ

รูปที่ 8.30 รัดแหวนลูกสูบด้วยปลอกรัดแหวนและจัดเครื่องบนหัวลูกสูบ
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รูปที่ 8.31 ดันหัวลูกสูบด้วยด้ามค้อน

รูปที่ 8.32 ประกอบสันล็อกแบริ่งอยู่ด้านเดียวกัน

3.6 ประกอบประกับก้านสูบเข้ากับก้านสูบ โดยจัดเครื่องหมายการประกอบที่ทาไว้ให้ตรงกันดัง
รูปที่ 8.33 ในกรณีที่เปลี่ยนก้านสูบใหม่อาจจะไม่มีเครื่องการประกอบให้จัดสันล็อกแบริ่งอยู่ด้านเดียวกันดังรูป
ที่ 8.32

รูปที่ 8.33 เครื่องหมายการประกอบประกับก้านสูบ

8. ขันโบลทประกับก้านสูบด้วยประแจวัดแรงบิด ค่าแรงบิดตามคู่มือบริษัทผู้ผลิต จากนั้นหมุนเพลา
ข้อเหวี่ยงเพื่อดูความคล่องตัว
9. ประกอบปั๊มน้ามันเครื่อง และอ่างน้ามันเครื่อง
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 9
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานเสื้อสูบและเพลาข้อเหวี่ยง

หน่วยที่ 9
สอนครั้งที่.............
เวลา 5 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบเพลาข้อเหวี่ยงได้ถูกต้อง
1.2 ใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบเพลาข้อเหวี่ยงได้ถูกต้อง
1.3 ใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบเสื้อสูบได้ถูกต้อง
1.4 ตรวจสอบแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยงได้ถูกต้อง
1.5 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบเพลาข้อเหวี่ยงได้ตามคู่มือ
ตรวจสอบเสื้อสูบได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 เครื่องมือเบื้องต้น
3.2 พลาสทิเกจ
3.3 ไมโครมิเตอร์วัดนอก 75-100 มม.
3.4 ประแจวัดแรงบิด
3.5 เกจวัดกระบอกสูบ
3.6 วีบล็อก
3.7 ขาตั้งไดอัลเกจ
3.8 เวอร์เนียร์คาลิเปอร์
3.9 ไดอัลเกจ
3.10 น้้ามันล้างชิ้นส่วน
3.11 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.12 น้้ามันเครื่อง
3.13. ผ้าสะอาด
3.14 เครื่องยนต์ดีเซล
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ถ่ายน้้ามันเครื่อง
2. ถ่ายน้้าหล่อเย็นออก
3. ถอดฝาสูบ (รายละเอียดในใบงาที่ 7 งานฝาสูบและลิ้น)
4. ถอดชุดลูกสูบ (รายละเอียดในใบงานที่ 8 งานลูกสูบและแหวนลูกสูบ)
5. ตรวจสอบระยะรุนของเพลาข้อเหวี่ยง
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การตรวจสอบระยะรุนของเพลาข้อเหวี่ยง ให้ตรวจสอบก่อนถอดเพลาข้อเหวี่ยง เพื่อจะได้น้าข้อมูลที่
ตรวจสอบได้ไปวิเคราะห์การซ่อม ถ้าไม่ปฏิบัติในขั้นตอนนี้พอถึงขั้นตอนประกอบจะต้องท้าการตรวจสอบ
ซึ่งถ้าระยะรุนมีค่ามากเกินก้าหนดของบริษัทผู้ผลิตก็จะต้องถอดเพลาข้อเหวี่ยงออกเพื่อเปลี่ยนแบริ่งกันรุน
ท้าให้ต้องท้างานหลายครั้ง ดังนั้ นในขั้น ตอนถอดเพลาข้อเหวี่ ยงแนะน้าให้ ท้าการตรวจสอบระยะรุนของ
เพลาข้อเหวี่ยงก่อน ขั้นตอนการตรวจสอบระยะรุนของเพลาข้อเหวี่ยง (ดังรูปที่ 9.1) มีดังนี้
5.1 ติดตั้งไดอัลเกจเข้ากับขาตั้ง ยึดขาตั้งกับเสื้อสูบ และให้หัววัดตั้งฉากกับเพลาข้อเหวี่ยง
5.2 ดันเพลาข้อเหวี่ยงด้วยไขควงหรื อเหล็กงัดไปแนวตามยาวทิศทางใดทิศทางหนึ่งจนสุด
ระยะการเคลื่อนที่ และปรับหน้าปัดไดอัลเกจให้ตรงศูนย์ (0) จากนั้นดันเพลาข้อเหวี่ยงกลับจนสุดระยะและ
อ่านค่า
5.3 เปรียบเทียบค่าที่ตรวจสอบได้กับค่าก้าหนดของบริษัทผู้ผลิต ถ้าไม่มีให้ใช้ค่าเฉลี่ยระยะ
รุน โดยประมาณ 0.10 – 0.20 มม. (0.004 – 0.009 นิ้ว) ถ้าระยะรุ่นมากกว่าค่าสูงสุดให้เปลี่ยนแบริ่งกันรุน
ใหม่

รูปที่ 9.1 ขั้นตอนการตรวจสอบระยะเพลาข้อเหวี่ยง

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบระยะรุนเพลาข้อเหวี่ยง
ระยะรุนเพลาข้อเหวี่ยง

…………………………………….มิลลิเมตร
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6. ถอดล้อช่วยแรง โดยใช้ไม้ขัดเพลาข้อเหวี่ยงกับเสื้อสูบ จากนั้นคลายโบลทล้อช่วยแรงที่ละน้อย
ตามล้าดับดังรูปที่ 9.2
7. ถอดเพลาข้อเหวี่ยง
7.1 คลายโบลทประกับเพลาข้อเหวี่ยงให้เท่า ๆ กัน สลับกันคลายหลาย ๆ ครั้ง ตามล้าดับหมายเลข
ดังรูปที่ 9.3
7.2 ขยับโบลท และถอดประกับเพลาข้อเหวี่ยงออก (รูปที่ 9.4) ถ้าไม่ออกใช้ค้อนพลาสติกเคาะดังรูป
ที่ (9.5)
7.3 จัดเรียงประกับเพลาข้อเหวี่ยง และแบริ่งให้เป็นชุดเดียวกัน
ข้อควรระวัง : ระวังอย่าให้แบริ่งสลับกัน
7.4 ถอดเพลาข้อเหวี่ยงออก

รูปที่ 9.3 ตาแหน่งการคลายโบลทประกับเพลาข้อเหวี่ยง
รูปที่ 9.2 ตาแหน่งการคลายโบลทล้อช่วยแรง

รูปที่ 9.4 ถอดประกับเพลาข้อเหวีย่ ง

รูปที่ 9.5 ถอดประกับเพลาข้อเหวีย่ งโดยใช้ค้อนพลาสติกเคาะ

ทาความสะอาดชิ้นส่วน
ล้างท้าความสะอาด เพลาข้อเหวี่ยง เสื้อสูบ แบริ่ง ด้วยน้้ามัน
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การตรวจสอบชิ้นส่วน
1. ตรวจสอบการสึกหรอของแบริ่ง
ตรวจสอบรอยขีดข่วนแบริ่ง ถ้ามีให้เปลี่ยนแบริ่งใหม่ (การเปลี่ยนแบริ่งใหม่ ให้ดูวิธีการเลือกจาก
คู่มือของบริษัทผู้ผลิต)
2. ตรวจสอบรอยขีดข่วน รอยสึกหรอตามดของเพลาข้อเหวี่ยง ถ้ามีการสึกหรอมากให้น้าเพลา
ข้อเหวี่ยงไปเจียระไน หรือเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยง
3. ตรวจสอบช่องว่างน้้ามันระหว่างแบริ่งกับข้อหลักของเพลาข้อเหวี่ยง
3.1 ประกอบแบริ่งเข้ากับเสื้อสูบและประกับเพลาข้อเหวี่ยง
3.2 วางเพลาข้อเหวี่ยงเข้ากับเสื้อสูบ
3.3 ตัดพลาสทิเกจยาวเท่ากับความกว้างของแบริ่งและวางบนข้อหลักของเพลาข้อเหวี่ยงงรูปที่ 9.6
3.4 ประกอบประกับเพลาข้อเหวี่ยงและค่อย ๆขันโบลททุกตัวให้เท่า ๆ กัน สลับหลาย ๆ ครั้ง
เรียงล้าดับตามต้าแหน่งดังรูปที่ 9.7 จนแน่น จากนั้นขันโบลทด้วยประแจวัดแรงบิดตามค่าก้าหนดของ
บริษัทผู้ผลิต
3.5 ถอดโบลททุกตัวและถอดประกับเพลาข้อเหวี่ยงออก
3.6 ใช้สเกลข้างซองพลาสทิเกจวัดส่วนที่กว้างที่สุดของพลาสทิเกจที่แบนออกดังรูปที่ 9.9
3.7 ขูดพลาสทิเกจที่ติดบนข้อหลักของเพลาข้อเหวี่ยงออก
3.9 น้าค่าที่ตรวจสอบได้เปรียบเทียบกับค่าก้าหนดของบริษัทผู้ผลิต
ถ้าช่องว่างน้ามันสูงเกินค่าก้าหนดให้เปลี่ยนแบริ่งเพลาข้อเหวี่ยง ถ้าจ้าเป็นให้น้าเพลา
ข้อเหวี่ยงไปเจียระไน หรือเปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยง

รูปที่ 9.6 วางพลาสติกเกจบนข้อหลักเพลาข้อเหวี่ยง

รูปที่ 9.7 ตาแหน่งขันโบลทประกับเพลาข้อเหวี่ยง

รูปที่ 9.8 ตรวจสอบพลาสทิเกจทีแ่ บนออก
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ตารางบันทึกผลการตรวจสอบช่องว่างน้้ามันระหว่างแบริ่งกับข้อหลักของเพลาข้อเหวี่ยง
ตาแหน่งที่ตรวจสอบ

ข้อที่ 1

ข้อหลักเพลาข้อเหวี่ยง
ข้อที่ 2 ข้อที่ 3 ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

ช่องว่างน้้ามันระหว่างแบริ่งกับข้อหลักของ
เพลาข้อเหวี่ยง(มม.)
3.9 วิธีการเลือกขนาดของแบริ่งใหม่ (ISUZU 4JK1)
1. เกรดแบริ่งจะตอกหมายเลขไว้ที่ตุ้มน้้าหนักของข้อเหวี่ยง ให้ดูตัวเลขที่ตุ้มน้้าหนักของเพลา
ข้อเหวี่ยง
2. ให้ดูตัวเลขที่ตอกไว้ที่ชายล่างด้านหลังขวาของเสื้อสูบ ดังรูปที่ 9.9
3. เทียบเกรดตัวเลขกับตาราง ยกตัวอย่าง เช่น ข้อหลักตัวที่ 1 คือ ตัวเลขที่ตุ้มน้้าหนัก
เพลาข้อเหวี่ยงคือเลข 2 และตัวเลขตัวแรกที่เสื้อสูบ คือเลข 2 เมื่อเทียบกับตารางก็จะได้แบริ่งสีน้าเงิน

รูปที่ 9.9 เครื่องหมายที่เสื้อสูบและที่เพลาข้อเหวี่ยงในการเลือกเกรดแบริ่ง

หมายเลขที่เสื้อสูบ

หมายเลขที่เพลาข้อเหวี่ยง
1
2
3
1

เหลือง

เหลือง

แดง

2

ด้า

น้้าเงิน

เหลือง

3

เขียว

ด้า

ด้า
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4. ตรวจสอบกระบอกสูบ
4.1 ตรวจสอบรอยขีด ข่วนหรือการสึกหรอเป็นจุด ซึ่งจะปรากฏเป็นจุดด่างไม่เป็นเงา ถ้าผนัง
กระบอกสูบมีรอยขีดข่วนหรือมีจุดสึกหรอ จะต้องคว้านกระบอกสูบใหม่
4.2 ตรวจสอบการสึกหรอของกระบอกสูบด้วยเกจวัดกระบอกสูบหรือไซลินเดอร์เกจตรวจสอบ
ตามต้าแหน่งดังรูปที่ 9.10 (ต้าแหน่งการตรวจสอบเครื่องยนต์แต่ละบริษัทจะแตกต่างกัน)
ถ้ า ค่ า การสึ ก หรอมากกว่ า ค่ า ก้ า หนดของบริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต ให้ ค ว้ า นกระบอกสู บ หรื อ เปลี่ ย น
กระบอกสูบหรือถ้ากระบอกสูบสึกหรอมากกว่าขนาดที่จะคว้านได้ต้องเปลี่ยนเสื้อสูบ

รูปที่ 9.10 ตาแหน่งตรวจสอบกระบอกสูบ

ตารางบันทึกผลการตรวจสอบกระบอกสูบ
สูบที่
สูบที่ 1
สูบที่ 2
สูบที่ 3
สูบที่ 4

ตาแหน่งตรวจสอบ
X - X(มม.)
Y - Y(มม.)
X - X(มม.)
Y - Y(มม.)
X - X(มม.)
Y - Y(มม.)
X - X(มม.)
Y - Y(มม.)

ค่าที่ตรวจสอบได้

ค่ามาตรฐาน
(ISUZU 4JK1)

หมดอายุ
การใช้งาน

95.421-95.450
มม.

95.49 มม.

ผลการ
ตรวจสอบ
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5. ตรวจสอบเพลาข้อเหวี่ยง
5.1 ตรวจสอบการโก่งของเพลาข้อเหวี่ยง
1. วางเพลาข้อเหวี่ยงลงบนวีบล็อกดังรูป 9.11
2. ติดตั้งไดอัลเกจที่ข้อกลางของเพลาข้อเหวี่ยง และปรับเข็มไดอัลเกจให้อยู่ที่ศูนย์ (0)
3. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงและอ่านค่าที่เข็มเคลื่อนที่สูงสุด
ถ้าค่าความโก่งมากกว่าค่าก้าหนดให้เปลี่ยนเพลาข้อเหวี่ยง
5.2 ตรวจสอบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของข้อหลักและข้อก้านของเพลาข้อเหวี่ยง
ใช้ไมโครมิเตอร์วัดข้อหลักและข้อก้านของเพลาข้อเหวี่ยงตามต้าแหน่งดังรูป 9.12
ถ้ า ข้ อ หลั ก และข้ อ ก้ า นเรี ย วเกิ น ค่ า ก้ า หนดให้ เ จี ย ระไนข้ อ หลั ก หรื อ ข้ อ ก้ า น ถ้ า จ้ า เป็ น
ให้ เ ปลี่ ย นเพลาข้ อ เหวี่ ย ง การเจี ย ระไนข้ อ หลั ก หรื อ ข้ อ ก้ า นจะท้ า ให้ ข นาดของข้ อ เล็ ก ลงกว่ า ขนาดเดิ ม
(Under side) ดังนั้นจะต้องเปลี่ยนขนาดของแบริ่งข้อหลักและข้อก้าน

รูปที่ 9.12 ตาแหน่งตรวจสอบข้อหลักและข้อก้านเพลาข้อเหวี่ยง
รูปที่ 9.11 ตาแหน่งตรวจสอบความโก่งเพลาข้อเหวี่ยง
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ตารางบันทึกผลการตรวจสอบข้อก้านสูบของเพลาข้อเหวี่ยง
ตาแหน่งตรวจสอบ

ข้อที่ 1

ขนาดของข้อก้านที่กาหนด
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3

ข้อที่ 4

X –XC (มม.)
X – XD (มม.)
Y – YC (มม.)
Y - YD (มม.)
ตารางบันทึกผลการตรวจสอบข้อหลักของเพลาข้อเหวี่ยง
ตาแหน่งที่ตรวจสอบ

ข้อที่ 1

ขนาดของข้อหลักที่กาหนด
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4

ข้อที่ 5

X –XA (มม.)
X – XB (มม.)
Y – YA (มม.)
Y - YB (มม.)
6. ตรวจสอบล้อช่วยแรง
6.1 ตรวจสภาพฟันเฟืองของล้อช่วยแรง มีรอยบิ่นหรือแตกร้าวหรือไม่
6.2 ตรวจลูกปืนน้าเพลาคลัตช์ ต้องหมุนได้คล่องและไม่สะดุด ถ้าช้ารุดให้เปลี่ยนใหม่
6.3 ตรวจหน้าสัมผัสของล้อช่วยแรง ต้องไม่มีรอยไหม้ รอยขีดข่วน ถ้ามีให้น้าไปเจียระไน
การประกอบเพลาข้อเหวี่ยงเข้ากับเสื้อสูบ
1. ประกอบแบริ่งเข้ากับเสื้อสูบ และประกับข้อเหวี่ยง
ข้อควรระวัง : ระวังอย่าให้ด้านหลังแบริ่งสกปรก
2. ประกอบแบริ่งกันรุนเข้ากับเสื้อสูบ โดยหันร่องน้้ามันไปทางด้านเพลาข้อเหวี่ยงดังรูปที่ 9.13
3. ชโลมน้้ามันเครื่องที่ด้านหน้าแบริ่ง (รูปที่ 9.14)
4. ประกอบเพลาข้อเหวี่ยงเข้ากับเสื้อสูบ
5. ประกอบประกับเพลาข้อเหวี่ยง โดยจัดเครื่องหมายบนประกับหันไปทางด้านหน้าเครื่องยนต์
ดังรูปที่ 9.15
6. ทาน้้ามันหล่อลื่นบาง ๆ ที่เกลียวและที่ใต้หน้าแปลนโบลทประกับเพลาข้อเหวี่ยง (รูปที่ 9.16)
7. ประกอบโบลทประกับเพลาข้อเหวี่ยง และขันโบลทประกับเพลาข้อเหวี่ยงด้วยประแจวัดแรงบิด
ตามต้าแหน่งดังรูปที่ 9.7 โดยปรับค่าแรงขันตามค่าก้าหนดของบริษัทผู้ผลิต
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9. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงเพื่อตรวจสอบความคล่องตัว
9. ประกอบปั๊มน้้ามันเครื่องและอ่างน้้ามันเครื่อง
10. ประกอบล้อช่วยแรงและขันโบลทล้อช่วยแรง

รูปที่ 9.13 หันร่องน้ามันแบริ่งกันรุนเข้าหาเพลาข้อเหวี่ยง

รูปที่ 9.14 ชโลมน้ามันที่แบริ่งหลัก

รูปที่ 9.16 ทาน้ามันหล่อลื่นทีเ่ กลียวและใต้หน้าแปลนโบลท
รูปที่ 9.15 เครื่องหมายบนประกับหันไปทางด้านหน้าเครื่องยนต์
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 10
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานตรวจสอบระบบระบายความร้อน

หน่วยที่ 10
สอนครั้งที่.............
เวลา 1.30 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ตรวจสอบระบบระบายความร้อนได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ตรวจสอบระบบระบายความร้อนได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 เครื่องทดสอบความดัน
3.3 กระทะไฟฟ้าหรือเครื่องทาความร้อน
3.4 เครือ่ งมือเบื้องต้น
3.5 เทอร์โมมิเตอร์
3.6 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.7 ผ้าสะอาด
3.8 เครื่องยนต์ดีเซล
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบการรั่วของระบบระบายความร้อน
1.1 เปิดฝาหม้อน้า
คาเตือน : อย่าเปิดฝาหม้อน้าในขณะเครื่องยนต์และหม้อน้ายังร้อนอยู่ เพราะจะทาให้น้าหรือไอน้าพลุ่ง
ออกมาด้วยความดัน ซึ่งจะเป็นอันตรายจากการถูกน้าร้อนลวกได้
1.2 ประกอบเครื่องทดสอบความดันพร้อมข้อต่อ (รูปที่ 10.1) เข้ากับคอหม้อน้าหรือตาแหน่ง
ฝาหม้อน้า (รูปที่ 10.2)
1.3 ปั๊มเครื่องทดสอบความดันให้มีความดัน 118 kPa (1.2 kg/cm2, 17.1 lb/in2) (Toyota 2L)
หมายเหตุ : ค่าความดันในการทดสอบของเครื่องยนต์แต่ละบริษัทไม่เท่ากัน ให้อ้างอิงค่าความดัน
จากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
1.4 เมื่อความดันได้ตามค่ากาหนดให้หยุดปั๊มเครื่องทดสอบความดัน จากนั้นสั งเกตความดันที่
เครื่องทดสอบลดลงหรือไม่ ถ้าลดลงแสดงว่ามีการรั่วในระบบระบายความร้อน ให้ตรวจสอบรอบ ๆหม้อน้า
ท่อยางน้า ปั๊มน้า ปลั๊กปิดที่เสื้อสูบ และฝาสูบ
ตรวจตรวจสอบการรั่วของระบบระบายความร้อน
ปกติ
ผิดปกติ(ระบุสาเหตุ)……………………………………..............…………………
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รูปที่ 10.2 ต่อเครื่องทดสอบความดันเข้ากับหม้อน้่า
รูปที่ 10.1 ชุดเครื่องทดสอบความดัน

2. ตรวจสอบฝาหม้อน้า
2.1 ก่อนการทดสอบฝาหม้อน้า ให้จุ่มฝาหม้อน้าในน้าหรือน้ายาหล่อเย็น เพื่อให้ลิ้นความดันและ
ลิ้นสุญญากาศเปียก
2.2 ถ้ามีสิ่งสกปรกที่ฝาหม้อน้าให้ทาความสะอาดด้วยน้า
2.3 ประกอบเครื่องทดสอบความดันเข้ากับฝาหม้อน้า (รูปที่ 10.3)
2.4 ปั๊มเครื่องทดสอบความดัน เพื่อตรวจสอบค่าความดันที่ใช้เปิดลิ้นความดันของฝาหม้อน้า
ค่าความดันมาตรฐาน
74 – 103 kg/cm2(10.7 -14.9 lb/in2) (Toyota 2L) อ้างอิงค่าความดันจากคู่มือของบริษัทผู้ ผลิต
ค่าความดันเปิดต่าสุด
59 kPa (0.6 kg/cm2, 8.5 lb/in2) (Toyota 2L) อ้างอิงค่าความดันจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
ถ้าลิ้นความดันเปิดที่ความดันน้อยกว่าค่าความดันเปิดต่่าสุด ให้เปลี่ยนฝาหม้อน้่า
กาหนด
ผลการตรวจสอบฝาหม้อน้า
ค่าความดันเปิดต่าสุด......................................... kg/cm2
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)…………………….........………………………

รูปที่ 10.3 ตรวจสอบฝาหม้อน้่า
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3. ตรวจสอบปั๊มน้า
3.1 ตรวจสอบการรั่วของน้าหล่อเย็น สังเกตคราบน้าที่ไหลออกที่ท่ออากาศ (รูปที่ 10.4) ถ้าพบ
คราบน้่าแสดงว่าปั๊มน้่ารั่วต้องเปลี่ยนปั๊มน้่า
3.2 ตรวจสอบลูกปืนปั๊มน้า หมุนหน้าแปลนพลูเลย์ปั๊มน้า (รูปที่ 10.5) ต้องเคลื่อนที่ราบเรียบ และ
ไม่มีเสียงดัง ถ้าขัดตัว และมีเสียงดังต้องเปลี่ยนปั๊มน้่า
4. ตรวจสอบพัดลมแบบฟลูอิดคัพพลิง (รูปที่ 10.6)
หมุนฟลูอิดคัพพลิงในขณะเครื่องยนต์เย็น ต้องมีความหนืด ถ้าหมุนได้คล่องตัวให้เปลี่ยน
ฟลูอิดคัพพลิง (บางรุ่นเติมน้ามันซิลิโคนได้)

รูปที่ 10.4 ตรวจสอบคราบน้่าที่ทอ่ อากาศ

รูปที่ 10.5 ตรวจสอบลูกปืนปั๊มน้่า

รูปที่ 10.6 ตรวจสอบฟลูอดิ คัพพลิง
รูปที่ 10.7 ตรวจวาล์วน้่า

ผลการตรวจสอบปั๊มน้า
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุสาเหตุ)……………………………………..............………………
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)……………………………………...........................................………………
ผลการตรวจสอบพัดลมแบบฟลูอิดคัพพลิง
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุสาเหตุ)……………………………………..............………………
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5. ตรวจสอบวาล์วน้า
วาล์วน้าหรือวาล์วควบคุมอุณหภูมิน้า ทาหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของน้าหล่อเย็น วาล์วน้าจะติดตั้งอยู่
บริ เ วณทางผ่ านน้ าระหว่า งฝาสู บ กับ หม้ อน้ า ถ้า วาล์ ว น้าทางานผิ ด ปกติห รื อเสี ย จะทาให้ ค วามร้ อนของ
เครื่องยนต์สูงเกินปกติ การตรวจสอบวาล์วน้ามีดังนี้
5.1 จุ่มวาล์วน้าลงในน้า และค่อยทาให้น้าร้อนขึ้น ขณะเดียวกันใช้เทอร์โมมิเตอร์ตรวจสอบอุณหภูมิ
ของน้าด้วย (รูปที่ 10.7)
5.2 ตรวจสอบอุณหภูมิการทางานวาล์วน้า
สังเกตอุณหภูมิของน้าที่เทอร์โมมิเตอร์ เมื่ออุณหภูมิถึงค่าที่กาหนดให้ตรวจสอบการทางานของ
วาล์วน้า วาล์วน้าจะต้องเริ่มเปิด ถ้าวาล์วน้่าไม่ท่างานตามค่าที่ก่าหนดให้เปลี่ยนวาล์วน้่าใหม่
ค่ากาหนดอุณหภูมิการทางานของวาล์วน้า 86-90 องศาเซนเซียส (C) (Toyota 2L) อุณหภูมิ
การทางานของวาล์วน้าให้อ้างอิงค่าจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
5.3 ตรวจสอบระยะเปิดของวาล์วน้า (รูปที่ 10.8)
นาวาล์ วน้าออกจากเครื่องทาความร้อน และตรวจสอบระยะเปิดของวาล์ วน้าด้วยไม้บรรทัด
ถ้าระยะเปิดของวาล์วน้่าไม่เป็นตามที่ก่าหนดให้เปลี่ยนวาล์วน้่าใหม่
ค่ากาหนดระยะเปิดของวาล์วน้า 8 มิลลิเมตร หรืออุณหภูมิมากกว่า 100 องศาเซนเซียส (C)
(Toyota 2L) ระยะเปิดของวาล์วน้าให้อ้างอิงค่าจากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
5.4 ตรวจสอบการปิดของวาล์วน้า
นาวาล์วน้าออกจากเครื่องทาความร้อน และเมื่ออุณหภูมิของวาล์วน้าถึงค่ากาหนด ตรวจสอบ
การปิดของวาล์วน้า วาล์วน้าจะต้องปิดสนิท ถ้าวาล์วน้่าปิดไม่สนิทให้เปลี่ยนวาล์วน้่าใหม่
ค่ากาหนดอุณหภูมิวาล์วน้าปิดสนิท ต่ากว่า 40 องศาเซนเซียส (C) (Toyota 2L) ให้อ้างอิงค่า
จากคู่มือของบริษัทผู้ผลิต

รูปที่ 10.8 ระยะเปิดของวาล์วน้่า
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ตรวจสอบอุณหภูมิการทางานของวาล์วน้า
กาหนด อุณหภูมิการทางานของวาล์วน้า 86-90 องศาเซนเซียส (C)
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุสาเหตุ)……………………………………..............……………
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)……………………………………...........................................………………
ตรวจสอบระยะเปิดของวาล์วน้า
กาหนด ค่ากาหนดระยะเปิดของวาล์วน้า 8 มิลลิเมตร
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุสาเหตุ)……………………………………..............……………
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)……………………………………...........................................………………
6. ตรวจสอบสายพานพัดลม
สายพานพัดลมจะต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี โดยตรวจสอบสภาพของสายพาน ความตึงของ
สายพาน (กรณีมีตัวปรับตั้ง) สายพานที่เสื่อมสภาพดังรูปที่ 10.9 สายพานที่เสื่อมสภาพหรือชารุดเสียหาย
จะต้ อ งเปลี่ ย น ถ้ า ด้ า นข้ า งของสายพานสึ ก หรอหรื อ ต่ ากว่ า ขอบร่ อ ง (รู ป ที่ 10.11) สายพานจะลื่ น
การเสื่อมสภาพของสายพานหรือลื่นไม่เพียงแต่จะทาให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินไปแต่ยังส่งผลให้การผลิต
กระแสไฟของอัลเทอร์เนเตอร์มีปัญหาอีกด้วย

รูปที่ 10.9 ต่าแหน่งของสายพานในพลูเลย์

รูปที่ 10.10 การเสื่อมสภาพของสายพานพัดลม

การตรวจสอบความตึงของสายพานตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดความตึงของสายพาน (รูปที่
10.11) แต่ถ้าไม่มีเครื่องมือสามารถตรวจสอบเร่งด่วนได้ด้วยการใช้นิ้วกดตรงกลางของสายพานดังรูปที่ 10.12
เมื่อระยะห่างระหว่างพลูเลย์ยาวน้อยกว่า 12 นิ้ว (305 มิลลิเมตร) สายพานหย่อนได้ประมาณ 3-6 มิลลิเมตร
เมื่อระยะห่างระหว่างพลูเลย์ยาวมากกว่า 12 นิ้ว (305 มิลลิเมตร) สายพานหย่อนได้ประมาณ 6-13 มิลลิเมตร
(ระยะที่เปลี่ยนแปลง)
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ถ้าสายพานหย่อนเกินไปอาจเกิดการลื่นได้ซึ่งการลื่นของสายพานเป็นสาเหตุที่ทาให้สายพานไม่สามารถ
ขับปั๊มน้าและอัลเทอร์เนเตอร์ในขณะเครื่องความเร็วรอบสูงได้ส่งผลให้เครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินปกติ
ไฟประจุเข้าแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ และบางครั้งการลื่นอาจจะทาให้เกิดเสียงดังแต่ถ้าตึงเกินไปก็จะทาให้ลูกปืน
ปั๊มน้าและส่วนต่างที่บังคับสายพานสึกหรอเร็วกว่าปกติ

รูปที่ 10.11 ตรวจสอบความตึงของสายพานด้วยเครื่องมือ

รูปที่ 10.12 ตรวจสอบความตึงสายพานด้วยนิ้วมือ

ผลตรวจสอบความตึงสายพาน
กาหนด สายพานหย่อนมาตรฐาน 6-13 มิลลิเมตร
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
ผิดปกติ (ระบุสาเหตุ)……………………..………………..............………………
ผิดปกติ (ระบุการซ่อม)……………………………………...........................................………………
ผลตรวจสอบสภาพของสายพาน
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุสภาพ)……………………………………..............……………
7. ตรวจสอบท่อยางน้า
ลั กษณะที่ป รากฏของท่อยางน้ า และข้อต่อปกติจะเป็นตัว ชี้วัดปัญหา ถ้าท่อยางอ่อน และบวม
(swollen) เมื่อโดนบีบ แสดงว่าภายในท่อยางเกิดการเสื่อมสภาพดังนั้นควรเปลี่ยนท่อยางน้า
ถ้าท่อยางน้ ามีความแข็งมาก (Hardening) และ ไม่มีความยืดหยุ่น เป็นผลมาจากความร้อนสู ง
เกินไป เมื่อขัน เหล็ กรั ดแน่ นจะไม่ป้องกัน การรั่ว ได้ ดังนั้นควรเปลี่ยนท่อยางน้า ส่ วนเหล็ กรัดท่อยางควร
ตรวจสอบความแน่น และตรวจสอบการรั่วตามข้อต่อด้วย
ท่อยางบวมปลายตรงเหล็ กรั ด บ่งบอกถึงความเป็นไปได้ท่อยางโดนน้ามันหรือจาระบี เมื่อขัน
เหล็กรัดจะทาให้เกิดรอยแตก ซึ่งจะทาให้เกิดการรั่วไหลได้ ลักษณะการสึกหรอของท่อยางน้าดังรูปที่ 10.13
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8. ตรวจสอบหม้อน้า
ตรวจสอบการรั่วและการอุดตันของหม้อน้า ถ้าหม้อน้าผลิตมาจากทองเหลืองสามารถที่จะถอดแยก
ชิ้นส่วนและล้างทาความสะอาดท่อของหม้อน้าได้ ส่วนหม้อน้าแบบอลูมิเนียมจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งใบ
ผลตรวจสอบท่อยางน้า
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุสาเหตุ)……………………………………..............………………
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)……………………………………...........................................………………
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .....................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ...............................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 11.1
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานปั๊มน้้ามันเครื่องแบบโรเตอร์

หน่วยที่ 11
สอนครั้งที่.............
เวลา 1.30 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนปั๊มน้้ามันเครื่องแบบโรเตอร์ได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบปั๊มน้้ามันเครื่องแบบโรเตอร์ได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 ฟิลเลอร์เกจ
3.3 บรรทัดเหล็ก
3.4 เครื่องมือเบื้องต้น
3.5 ประแจหกเหลี่ยม 12 มม.
3.6 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.7 ผ้าสะอาด
3.8 น้้ามันล้างชิ้นส่วน
3.9 น้้ายาทรีบอร์น
3.10 น้้ายาปะเก็นเหลว
3.11 เครื่องยนต์ดีเซลใช้ปั๊มน้้ามันเครื่องแบบโรเตอร์
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน

รูปที่ 11.1 ส่วนประกอบระบบหล่อลื่นใช้ปั๊มน้้ามันเครื่องแบบโรเตอร์
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ถอดปั๊มน้ามันเครื่องออกจากเสื้อสูบ
1. ถ่ายน้้าหล่อเย็น
2. ถ่ายน้้ามันเครื่อง
3. ถอดชุดสานพานเครื่องยนต์ ชุดประกอบใบพัด และพูลเลย์ปั๊มน้้าออก
4. ถอดสายพานไทมิ่งและพูลเลย์ (รายละเอียดในใบงานที่ 3 งานสายพานไทมิ่ง)
5. ถอดอ่างน้้ามันเครื่อง (รูปที่ 11.2)
5.1 ถอดโบลทอ่างน้้ามันเครื่อง
5.2 ถอดอ่างน้้ามันเครื่อง
6. ถอดตะแกรงกรองน้้ามันเครื่อง (รูปที่ 11.3)
7. ถอดปั๊มน้้ามันเครื่องออก
7.1 ถอดปั๊มน้้ามันเชื้อเพลิง
7.2 ถอดเสื้อสายพานไทมิ่งและปะเก็น (รูปที่ 11.4)

รูปที่ 11.2 ถอดอ่างน้้ามันเครื่อง

รูปที่ 11.3 ถอดตะแกรงกรองน้้ามันเครื่อง

รูปที่ 11.4 ถอดเสื้อสายพานไทมิ่ง
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งานถอดแยกชิ้นส่วนปั๊มน้ามันเครื่องแบบโรเตอร์

รูปที่ 11.5 ส่วนประกอบปั๊มน้้ามันเครื่องแบบโรเตอร์

1. วางเสื้อสายพานไทมิ่งบนไม้ (รูปที่ 11.6) เพื่อป้องกันเสื้อสายพานไทมิ่งและเข็มชี้ต้าแหน่ง TDC
เสียหาย
ข้อควรระวัง : ระวังเข็มชี้ต้าแหน่ง TDC เสียหาย
2. ถอดวาล์วควบคุมความดัน ด้วยประแจหกเหลี่ยม 12 มม. (รูปที่ 11.7)
3. ถอดชุดโรเตอร์
3.1 ถอดสกรูฝาครอบเรือนปั๊ม 8 ตัว (รูปที่ 11.8)
3.2 ถอดฝาครอบตัวเรือนปั๊มน้้ามันเครื่อง โรเตอร์ขับ และโรเตอร์ตามออกตามล้าดับ

รูปที่ 11.6 วางเสื้อสายพานไทมิ่งบนไม้

รูปที่ 11.7 ถอดวาล์วควบคุมความดัน

รูปที่ 11.8 ถอสกรูฝาครอบเรือนปั๊ม
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รูปที่ 11.9 ตรวจสอบวาล์วควบคุมความดันน้้ามันเครื่อง

ตรวจสอบชิ้นส่วนปั๊มน้ามันเครื่องแบบโรเตอร์
1. ตรวจสอบวาล์วควบคุมความดันน้ามันเครื่อง (รูปที่ 11.9)
หล่อลื่นวาล์วควบคุมความดันด้วยน้้ามันหล่อลื่นและประกอบลงไปในช่องของวาล์วควบคุมความดัน
จะต้องเลื่อนลงไปในช่องด้วยน้้าหนักของตัวเองอย่างคล่องตัว ถ้าไม่เป็นดังกล่าวให้เปลี่ยนวาล์วควบคุม
ความดันใหม่
2. ตรวจสอบโรเตอร์ขับ และโรเตอร์ตาม
2.1 ตรวจสอบระยะห่างปลายโรเตอร์ (รูปที่ 11.10)
สอดฟิลเลอร์เกจระหว่างปลายโรเตอร์ตัวขับกับโรเตอร์ตามถ้าค่าระยะห่างมากกว่าค่าสูงสุด
เปลี่ยนโรเตอร์ใหม่ทั้งชุด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
0.110 – 0.240 มิลลิเมตร (0.0043 – 0.0094 นิ้ว)
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.30 มิลลิเมตร (0.0118 นิ้ว)
2.2 ตรวจสอบระยะห่างตัวเรือนโรเตอร์ (รูปที่ 11.11)
สอดฟิลเลอร์เกจระหว่างโรเตอร์ตามกับตัวเรือน ถ้าค่าระยะห่างมากกว่าค่าสูงสุดเปลี่ยนโรเตอร์
ใหม่ทั้งชุด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
0.144 – 0.219 มิลลิเมตร (0.0057 – 0.0086 นิ้ว)
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.40 มิลลิเมตร (0.0157 นิ้ว)
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2.3 ตรวจสอบระยะห่างด้านข้างโรเตอร์ (รูปที่ 11.12)
สอดฟิลเลอร์เกจระหว่างบรรทัดเหล็กกับโรเตอร์ ถ้าค่าระยะห่างมากกว่าค่าสูงสุดเปลี่ยน
โรเตอร์ใหม่ทั้งชุด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
0.035 – 0.058 มิลลิเมตร (0.0014 – 0.0033 นิ้ว)
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.15 มิลลิเมตร (0.0059 นิ้ว)

รูปที่ 11.10 ตรวจสอบระยะห่างปลายโรเตอร์

รูปที่ 11.12 ตรวจสอบระยะห่างด้านข้างโรเตอร์

รูปที่ 11.11 ตรวจสอบระยะห่างตัวเรือนโรเตอร์

รูปที่ 11.13 เครื่องหมายการประกอบโรเตอร์
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ตรวจสอบวาล์วควบคุมความดันน้ามันเครื่อง
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………..............…………………
ตรวจสอบระยะห่างปลายโรเตอร์
กาหนด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
0.110 – 0.240 มิลลิเมตร

ค่าระยะห่างสูงสุด
0.30 มิลลิเมตร

ผลการตรวจสอบ
ระยะปลายโรเตอร์.........................................ม.ม.
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)…………………….........……………………………
ตรวจสอบระยะห่างตัวเรือนโรเตอร์
กาหนด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.144 – 0.219 มิลลิเมตร
0.40 มิลลิเมตร
ผลการตรวจสอบ
ระยะห่างตัวเรือนโรเตอร์.........................................ม.ม.
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)……………………………………..........……………
ตรวจสอบระยะห่างด้านข้างโรเตอร์
กาหนด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.035 – 0.058 มิลลิเมตร
0.15 มิลลิเมตร
ผลการตรวจสอบ
ระยะห่างด้านข้างของโรเตอร์.........................................ม.ม.
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)…………………………...........………………………
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การประกอบปั๊มน้ามันเครื่องแบบโรเตอร์
ก่อนการประกอบให้เปลี่ยนซีลเพลาข้อเหวี่ยงที่เสื้อสายพานไทมิ่ง
1. วางเสื้อสายพานไทมิ่งบนไม้
2. ประกอบโรเตอร์ขับและโรตอร์ตาม
2.1 หล่อลื่นโรเตอร์ขับและโรตอร์ตาม ด้วยน้้ามันเครื่อง
2.2 จัดต้าแหน่งเครื่องหมายที่โรเตอร์ขับและโรตอร์ตามออกด้านนอก (รูปที่ 11.13) และประกอบ
โรเตอร์ขับและโรตอร์ตามลงในเสื้อสายพานไทมิ่ง
2.3 ทาน้้ายาทรีบอนด์เบอร์ 1344 ที่เกลียวของสกรูฝาครอบเรือนปั๊ม เพื่อป้องกันการคลายตัว
2.4 ประกอบฝาครอบเรือนปั๊ม และประกอบสกรูฝาครอบเรือนปั๊ม
3. ประกอบวาล์วควบคุมความดันน้้ามันเครื่อง
3.1 ประกอบวาล์วควบคุมความดันและสปริง
3.2 ประกอบปะเก็นอันใหม่และปลั๊กปิด
4. ประกอบเสื้อสายพานไทมิ่งเข้ากับเสื้อสูบ
5. ประกอบตะแกรงกรองน้้ามันเครื่อง
6. ประกอบอ่างน้้ามันเครื่อง
ก่อนการประกอบอ่างน้้ามันเครื่อง ต้องท้าความสะอาดและขูดปะเก็นเก่าออกให้หมด
6.1 ทาน้้ายาปะเก็นเหลว (รูปที่ 11.14) ที่อ่างน้้ามันเครื่องกว้างอย่างน้อย 5 มิลลิเมตร และ
ประกอบอ่างน้้ามันเครื่องภายในเวลา 5 นาที

รูปที่ 11.14 ทาน้้ายาปะเก็นเหลวอ่างน้้ามันเครื่อง
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... ..............
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 11.2
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานปั๊มน้้ามันเครื่องแบบฟันเฟือง

หน่วยที่ 11
สอนครั้งที่.............
เวลา 1.30 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วนปั๊มน้้ามันเครื่องแบบฟันเฟืองได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบปั๊มน้้ามันเครื่องแบบฟันเฟืองได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 ฟิลเลอร์เกจ
3.3 บรรทัดเหล็ก
3.4 เครื่องมือเบื้องต้น
3.5 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.6 ผ้าสะอาด
3.8 น้้ามันล้างชิ้นส่วน
3.11 เครื่องยนต์ดีเซลใช้ปั๊มน้้ามันเครื่องแบบฟันเฟือง
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน

รูปที่ 11.1 ส่วนประกอบปั๊มน้้ามันเครื่องแบบฟันเฟือง
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1. ถ่ายน้้ามันเครื่อง
2. ถอดอ่างน้้ามันเครื่อง
3. ถอดปั๊มน้้ามันเครื่องออกจากเสื้อสูบ
ถอดแยกชิ้นส่วนปั๊มน้ามันเครื่องแบบฟันเฟือง
1. ถอดเฟืองขับ
1.1 ถอดสลักล็อกเฟืองขับ ตะไบสลักล็อกเฟืองขับด้านที่ย้าไว้
1.2 ถอดสลักล็อกโดยใช้ค้อนและเหล็กส่งที่พอดีกับขนาดของสลัก (รูปที่ 11.2)
1.3 ถอดเฟืองขับออก และถอดโบลทฝาครอบเฟืองปั๊ม
ตรวจสอบชิ้นส่วน
1. ตรวจสอบระยะห่างฟันเฟืองกับเสื้อปั๊มน้ามันเครื่อง (รูปที่ 11.3)
สอดฟิลเลอร์เกจระหว่างปลายฟันเฟืองกับเสื้อปั๊มน้้ามันเครื่อง ถ้าค่าระยะห่างมากกว่าค่าสูงสุด
เปลี่ยนชุดฟันเฟืองขับและเสื้อปั๊มใหม่
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.14 มิลลิเมตร
0.20 มิลลิเมตร
2. ตรวจสอบระยะห่างข้างเฟืองกับฝาครอบปั๊มน้ามันเครื่อง (รูปที่ 11.4)
สอดฟิลเลอร์เกจระหว่างฟันเฟืองกับบรรทัดเหล็กถ้าค่าระยะห่างมากกว่าค่าสูงสุดเปลี่ยนเสื้อปั๊มใหม่
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.04 มิลลิเมตร
0.20 มิลลิเมตร

รูปที่ 11.2 ถอดสลักล็อกเฟืองขับ

รูปที่ 11.3 ตรวจสอบระยะห่างฟันเฟืองกับเสื้อปั๊มน้้ามันเครื่อง
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รูปที่ 11.4 ตรวจสอบระยะห่างข้างเฟืองกับฝาครอบปั๊มน้้ามันเครื่อง

รูปที่ 11.5 ล้าดับการประกอบปั๊มน้้ามันเครื่องแบบฟันเฟือง

ตรวจสอบระยะห่างข้างเฟืองกับฝาครอบปั๊มน้ามันเครื่อง
กาหนด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.04 มิลลิเมตร
0.20 มิลลิเมตร
ผลการตรวจสอบ
ระยะห่างข้างเฟืองกับฝาครอบปั๊มน้้ามันเครื่อง.........................................ม.ม.
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)………………………………………..............…………
ตรวจสอบระยะห่างฟันเฟืองกับเสื้อปั๊มน้ามันเครื่อง
กาหนด
ค่าระยะห่างมาตรฐาน
ค่าระยะห่างสูงสุด
0.14 มิลลิเมตร
20 มิลลิเมตร
ผลการตรวจสอบ
ระยะห่างฟันเฟืองกับเสื้อปั๊มน้้ามันเครื่อง.........................................ม.ม.
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)………………………………………..............………
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การประกอบปั๊มน้ามันเครื่องแบบฟันเฟือง
ประกอบชิ้นส่วนปั๊มน้้ามันเครื่องแบบฟันเฟืองเรียงตามล้าดับหมายเลขดังรูปที่ 11.5 การประกอบ
เฟืองขับ (7) และสลักล็อก (8) หลังจากสอดสลักล็อกเฟืองขับเข้าไปในรูแล้ว ให้ย้าปลายสลักล็อก เพื่อป้องกัน
การหลุด
5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 11.3
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
รหัสวิชา 2101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานหัวฉีดน้้ามันเครื่อง

หน่วยที่ 11
สอนครั้งที่.............
เวลา 30 นาที

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ถอดประกอบ ตรวจสอบ วาล์วควบคุมความดันน้้ามันเครื่องได้ถูกต้อง
1.2 ถอดประกอบ ตรวจสอบ หัวฉีดน้้ามันเครื่องได้ถูกต้อง
1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ถอดประกอบ ตรวจสอบวาล์วควบคุมความดันและหัวฉีดน้้ามันเครื่องได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 เครื่องมือเบื้องต้น
3.3 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.4 ผ้าสะอาด
3.5 น้้ามันล้างชิ้นส่วน
3.6 เครื่องยนต์ดีเซล
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน

รูปที่ 11.1 หัวฉีดน้ามันเครื่อง
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หัวฉีดน้้ามันเครื่องจะติดตั้งไว้ที่ท่อน้้ามันหลักของแต่ละลูกสูบ มีหน้าที่ฉีดน้้ามันเครื่องโดยตรงไปที่
ด้านล่างของลูกสูบ การฉีดน้้ามันให้ชิ้นส่วนก็เพื่อการระบายความร้อนให้กับชิ้นส่วน ที่หัวฉีดจะมีลิ้นควบคุม
ความดันเพื่อรักษาความดันน้้ามันเครื่องในระบบ ถ้าความดันในระบบสูงก็จะเปิดให้น้ามันฉีดออกไป แต่ถ้า
ความดันน้้ามันต่้าเกินไปลิ้นควบคุมความดันจะปิดเพื่อให้น้ามันไปหล่อลื่นชิ้นส่วนอื่นที่ส้าคัญกว่า
การโอเวอร์ฮอลเครื่องยนต์ ควรถอดชุดหัวฉีดน้้ามันเครื่องมาล้างท้าความสะอาด และตรวจสอบ
ลิ้นควบคุมความดัน
ถอดหัวฉีดน้ามันเครื่อง
1. ถอดวาล์วควบคุมความดันน้้ามันเครื่องและหัวฉีดน้้ามันเครื่อง จ้านวน 4 ตัว (รูปที่ 11.2)

รูปที่ 11.2 ถอดหัวฉีดน้ามันเครื่อง

รูปที่ 11.3 ตรวจสอบวาล์วควบคุมความดันน้ามันเครื่อง

การตรวจสอบวาล์วควบคุมความดันน้ามันเครื่อง (รูปที่ 11.3)
ตรวจสอบการติดขัดของวาล์วควบคุมความดันน้้ามันเครื่อง โดยใช้แท่งไม้ดันที่วาล์วจะต้องยุบตัว
ไม่ติดขัด ถ้าติดขัดให้เปลี่ยนวาล์วควบคุมความดันน้ามันเครื่อง
การตรวจสอบหัวฉีดน้ามันเครื่อง
ตรวจสอบการช้ารุดเสียหาย คด งอ หรือการอุดตันของหัวฉีด ถ้าจ้าเป็นเปลี่ยนหัวฉีดน้้ามันเครื่อง
ตรวจสอบวาล์วควบคุมความดันน้ามันเครื่องของหัวฉีดน้ามันเครื่อง
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ)……………………………..............…………………
ตรวจสอบหัวฉีดน้ามันเครื่อง
ผลการตรวจสอบ
ปกติ

เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)……………………………..............…………………
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การประกอบหัวฉีดน้ามันเครื่อง (รูปที่ 11.4)
1. จัดเดือยของหัวฉีดน้้ามันเครื่องให้ตรงรูเดือยที่เสื้อสูบ
2. ประกอบหัวฉีดน้้ามันเครื่องและวาล์วควบคุมความดันน้้ามันเครื่อง ขันด้วยค่าแรงบิดตามคู่มือ
บริษัทผู้ผลิต

รูปที่ 11.4 เดือยหัวฉีดน้ามันเครื่อง

รูปที่ 11.5 ประกอบหัวฉีดน้ามันเครื่องและวาล์วควบคุมความดัน

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ......
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

126
ใบงานที่ 11.4
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานสวิตช์ความดันน้ามันเครื่อง

หน่วยที่ 11
สอนครังที่.............
เวลา 20 นาที

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ตรวจสอบสวิตช์ความดันน้ามันเครื่องได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ตรวจสอบสวิตช์ความดันน้ามันเครื่องได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 มัลติมิเตอร์
3.2 ผ้าสะอาด
3.3 เครื่องยนต์ดีเซล
4. ลาดับขัน้ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบความต่อเนื่ องของสวิตช์ความดันน้ามันเครื่องในต้าแหน่งเครื่องยนต์ยังไม่ท้างาน โดยใช้
มัลติมิเตอร์ปรับสเกลไปที่โอมห์ และตรวจสอบดังรูปที่ 11.1 ต้องมีความต่อเนื่อง ถ้าไม่มีความต่อเนื่องให้
เปลี่ยนสวิตช์ความดันน้ามันเครื่อง

รูปที่ 11.1 ตรวจสอบสวิตช์ความดันน้ามันเครื่อง

ตรวจสอบสวิตช์ความดันน้ามันเครื่อง
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
เสื่อมสภาพ (ระบุการซ่อม)……………………………..............…………………
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... ..........................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. ส้านักพิมพ์เอมพันธ์ จ้ากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ้ากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ้ากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 12.1
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานตรวจสอบเทอร์โบชาร์จเจอร์

หน่วยที่ 12
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ตรวจสอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ตรวจสอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 เครื่องมือสร้างความดัน
3.3 ผ้าสะอาด
3.4 ไดอัลเกจ
3.5 เครือ่ งยนต์ดีเซลที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
เครื่องยนต์ที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของไอดี ส่งผลให้กาลังเครื่องยนต์สูงขึ้น
ความสิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงลดลง และเสียงดังของเครื่องยนต์ลดลง ถ้าสมรรถนะของเครื่องยนต์ลดลงต้อง
ตรวจสอบสภาพของเครื่องยนต์ให้ละเอียดก่อน ถ้าไม่พบความเสียหายหรือการสึกหรอของเครื่องยนต์แสดงว่า
เทอร์ โ บชาร์ จ เจอร์ มี ปั ญ หา การบริ ก ารเทอร์ โ บต้ อ งใช้ ค วามละเอี ย ดอ่ อ น ความระมั ด ระวั ง และต้ อ งมี
ประสบการณ์ การตรวจสอบดังต่อไปนี้เป็นเพียงหลักการของบางบริษัทเท่านั้น ดังนั้นในการตรวจสอบที่ดีที่สุด
ควรอ้างอิงคู่มือของบริษัทผู้ผลิต
1. ตรวจสอบเทอร์โบชาร์จเจอร์บนรถยนต์
1.1 ตรวจสอบระบบไอดี
ตรวจสอบรอยรั่วและตันระหว่างหม้อกรองอากาศกับทางเข้าเทอร์โบชาร์จเจอร์ และระหว่าง
ทางออกเทอร์โบชาร์จเจอร์ไปยังฝาสูบ
- ตรวจสอบการอุดตันของกรองอากาศ ถ้าตันให้ทาความสะอาดหรือเปลี่ยน
- ตรวจสอบการพับหรือผิดรูปของท่อยาง ตรวจสอบแต่ละข้อต่อและซ่อมแซม
- ตรวจสอบการแตกในส่วนประกอบระบบไอดี ถ้ามีให้เปลี่ยนชิ้นส่วน
1.2 ตรวจสอบระบบไอเสีย
ตรวจสอบรอยรั่วและตันระหว่างฝาสูบกับทางเข้าเทอร์โบชาร์จเจอร์ และระหว่างทางออก
เทอร์โบชาร์จเจอร์กับท่อไอเสีย
- ตรวจสอบการผิดรูปของชิ้นส่วน ถ้ามีการผิดรูปให้ซ่อมหรือเปลี่ยน
- ตรวจสอบสิ่งสกปรกตามท่อทาง ถ้ามีให้ถอดทาความสะอาด
- ตรวจสอบรอยรั่วของชิ้นส่วนในระบบ ถ้ามีให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยน
- ตรวจสอบการแตกในส่วนประกอบระบบไอเสีย ถ้ามีให้เปลี่ยนชิ้นส่วน
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1.3 ตรวจสอบความดันเทอร์โบชาร์จเจอร์
1. ต่อเกจวัดความดันเข้ากับท่อไอดีที่ออกจากเทอร์โบ
2. อุ่นเครื่องยนต์
3. เหยียบแป้นเหยียบคลัตช์ (เกียร์ธรรมดา) จากนั้นเหยียบแป้นคันเร่งลงให้สุด อ่านค่าความดัน
ที่ 2400 รอบต่อนาที (TYOTA 2L-T) หรือมากกว่า
ถ้าค่าความดันน้อยค่ากาหนดให้ตรวจสอบการรั่วของระบบไอดีละไอเสีย ถ้าไม่มีรอยรั่วให้
เปลี่ยนส่วนประกอบของเทอร์โบชาร์จเจอร์
ถ้าค่าความดันมากกว่าค่ากาหนดให้ตรวจสอบท่อยางของเวสเกตว่าต่อดีหรือไม่หรือแตก ถ้า
ปกติให้เปลี่ยนส่วนประกอบของเทอร์โบชาร์จเจอร์
1.4 ตรวจสอบการหมุนของล้ออัดและล้อกังหัน (รูปที่ 12.1)
1. ถอดท่ออากาศ
2. จับที่ปลายขอบของล้อกังหัน และหมุน ต้องหมุนได้ราบเรียบ ถ้าไม่หมุน หรือหมุนมีเสียงดัง
ให้เปลี่ยนส่วนประกอบของเทอร์โบชาร์จเจอร์

รูปที่ 12.1 ตรวจสอบการหมุนของล้อกังหัน

รูปที่ 12.2 ตรวจสอบระยะรุนแกนใบพัดของล้อกังหัน

การตรวจสอบบนตัวรถยนต์แล้วพบปัญหาจาเป็นต้องถอดเทอร์โบชาร์จเจอร์ออกจากตัวเครื่องยนต์
เมื่อถอดออกมาแล้วให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบระยะรุนแกนใบพัดของล้อกังหัน (รูปที่ 12.2)
1.1 จับยึดเทอร์โบชาร์จเจอร์ให้มั่นคง
1.2 ติดตั้งไดอัลเกจเข้าที่ปลายล้ออัดของไอดี จับที่ปลายด้านไอเสียและดันไปมาเพื่อตรวจสอบ
ระยะรุน ตรวจสอบค่าระยะรุนกับค่ากาหนดของบริษัทผู้ผลิต ถ้าระยะรุนมากกว่าหรือน้อยกว่าค่ากาหนดให้
เปลี่ยนส่วนประกอบของเทอร์โบชาร์จเจอร์
2. ตรวจสอบการทางานตัวควบคุมวาล์วระบายไอเสีย (รูปที่ 12.3)
2.1 ถอดท่อยางของตัวควบคุมวาล์วระบายไอเสียออก
2.2 ต่อเครื่องมือสร้างความดันเข้ากับตัวควบคุมวาล์วระบายไอเสีย
2.3 สร้างความดันที่ 0.81 kg/cm2 (11.5 psi ,79 kPa) (TOYOTA 2L-T) ตรวจสอบการเคลื่อนที่
ของแขนตัวควบคุมวาล์วระบายไอเสีย ถ้าไม่เคลื่อนที่ให้เปลี่ยนส่วนประกอบของเทอร์โบชาร์จเจอร์
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ข้อควรระวัง : อย่าสร้างความดันเกิน 0.95 0.81 kg/cm2 (13.5 psi ,94 kPa)

รูปที่ 12.3 ตรวจสอบการทางานของตัวควบคุมวาล์วควบคุมระบายไอเสีย

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 12.2
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานตรวจสอบระบบหมุนเวียนแก๊สไอเสียกลับคืน

หน่วยที่ 12
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ตรวจสอบระบบหมุนเวียนแก๊สไอเสียกลับคืนได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ตรวจสอบระบบหมุนเวียนแก๊สไอเสียกลับคืนได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 มัลติมิเตอร์
3.3 เครือ่ งมือสร้างความดัน
3.4 ผ้าสะอาด
3.5 เครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน

รูปที่ 12.1 ระบบควบคุมแก๊สไอเสียหมุนเวียนกลับคืน (ISUZU 4JA1)

ระบบควบคุมการหมุนเวียนแก๊สไอเสียกลับคืนสู่ห้องเผาไหม้โดยผ่านท่อร่วมไอดี จะใช้กล่องควบคุม
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EGR ควบคุมการทางานของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ ตามสัญญานที่ได้รับจากเซนเซอร์ความเร็วรอบ และ
ตัวแปลงสั ญญาน ปริมาณการหมุน หมุน เวียนแก๊ส ไอเสียกลับคืนสู่ห้องเผาไหม้ขึ้นอยู่กับความเร็วรอบของ
เครื่องยนต์

รูปที่ 12.2 ตรวจสอบความต่อเนือ่ งของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ

รูปที่ 12.3 ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ

1. ตรวจสอบวาล์วสวิตช์สุญญากาศ (Vacuum switch valve หรือ VSV)
1.1 ตรวจสอบความต่อเนื่องของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
ใช้โอมห์มิเตอร์ ตรวจสอบความต่อเนื่องระหว่างขั้วของสวิตช์สุญญากาศดังรูปที่ 12.2
ถ้าความไม่มีความต่อเนื่องให้เปลี่ยนวาล์วสวิตช์สุญญากาศ ค่าความต้านทานขณะเย็น 35- 45  (ISUZU
4JA1)

1.2 ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
ใช้โอมห์มิเตอร์ ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของวาล์วสวิตช์สญ
ุ ญากาศระหว่างขั้วกับตัวเรือน
ของวาล์วสวิตช์สุญญากาศดังรูปที่ 12.3 ถ้ามีความต่อเนื่องให้เปลี่ยนวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
1.3 ตรวจสอบการทางานของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
1.3.1 ใช้ลมเป่าเพื่อตรวจสอบการไหลของอากาศจากท่อ E ไป G ดังรูปที่ 12.4
1.3.2 ต่อไฟจากแบตเตอรี่เข้ากับขั้วของวาล์วสวิตช์สุญญากาศดังรูปที่ 12.5
1.3.3 ตรวจสอบการไหลของอากาศจากท่อ E ไปกรองอากาศ ดังรูปที่ 12.5 ถ้าไม่ทางาน
ดังค่ากาหนดให้เปลี่ยนวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
2. ตรวจสอบการทางานของวาล์ว EGR (รูปที่ 12.6)
สร้างความดันสุญญากาศมากกว่า 120 มม.ปรอท (ISUZU 4JA1) เพื่อตรวจสอบการทางานของ
วาล์ว EGR ถ้าไม่ทางานเปลี่ยนวาล์ว EGR
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รูปที่ 12.4 ตรวจสอบการไหลของอากาศ

รูปที่ 12.5 ต่อไฟแบตเตอรีเ่ ข้ากับขั้วสวิตช์สุญญากาศ

รูปที่ 12.6 ตรวจสอบการทางานของวาล์ว EGR

ตรวจสอบความต่อเนื่องของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
ค่าความต้านทาน...................................
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………..............…………………
ตรวจสอบความไม่ต่อเนื่องของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………..............…………………
ตรวจสอบการทางานของวาล์วสวิตช์สุญญากาศ
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………..............…………………
ตรวจสอบการทางานของวาล์ว EGR
ผลการตรวจสอบ
ปกติ
ผิดปกติ (ระบุ)……………………………………..............…………………
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 13
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานติดเครื่อง และปรับแต่งเครื่องยนต์

หน่วยที่ 13
สอนครั้งที่.............
เวลา 1 ชม.

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 ต่อวงจรระบบสตาร์ตได้ถูกต้อง
1.2 ต่อวงจรระบบควบคุมการทางานของหัวเผาได้ถูกต้อง
1.3 ต่อสายน้ามันระบบน้ามันเชื้อเพลิงได้ถูกต้อง
1.4 ติดเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง
1.5 ปรับตั้งรอบเดินเบาของเครื่องยนต์ได้ถูกต้อง
1.6 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
ติดเครื่องและปรับแต่งเครื่องยนต์ได้
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 ประแจกระบอก
3.2 มัลติมิเตอร์
3.3 เครื่องช่วยสตาร์ต
3.4 ไขควงแบน
3.5 ผ้าสะอาด
3.6 สายยางท่อน้ามัน
3.7 สายพ่วงแบตเตอรี่
3.8 น้ามันดีเซล
3.9 ถาดใส่ชิ้นส่วน
3.10 เครื่องยนต์ดีเซล
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
4.1 ระบบสตาร์ต (Start system)
ระบบสตาร์ต ทาหน้าที่ให้เครื่องยนต์เริ่มหมุนได้ในช่วงแรก จากนั้นเครื่องยนต์ก็จะหมุนต่อไปได้
และระบบสตาร์ตจะหยุดการทางานลงทันทีที่เครื่องยนต์เริ่มทางาน ระบบสตาร์ตประกอบด้วย มอเตอร์สตาร์ต
(Starter Motor) สวิตช์กุญแจ และรีเลย์สตาร์ต
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รูปที่ 13.1 ระบบสตาร์ตเครื่องยนต์

4.2 ระบบควบคุมการทางานของหัวเผา

รูปที่ 13.2 ระบบควบคุมหัวเผา

เครื่องยนต์ดีเซลได้นาระบบหัวเผามาใช้เพื่ออุ่นอากาศในห้องเผาไหม้โดยใช้ร่วมกับกล่องควบคุมหัวเผา
ซึ่ ง เป็ น อุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ม าควบคุ ม การท างานของหั ว เผาเพื่ อ ให้ ก ารท างานเป็ น ไปแบบอั ต โนมั ติ
เมื่อบิดสวิตช์จุดระเบิดไปในตาแหน่ง ON หลอดไฟเตือนการเผาหัวของหัวเผาจะติด รีเลย์หัวเผาจะทางานและ
จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยั ง หัว เผา หั วเผาจะมีอุณหภูมิความร้อนสูง 700 ถึง 900 องศาเซลเซียส การควบคุม
ระยะเวลาในการเผาหัวจะถูกควบคุมด้วยกล่องควบคุมหัวเผา
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4.3 การติดเครื่องยนต์
4.3.1 การเตรียมก่อนสตาร์ตเครื่องยนต์
4.3.1.1 ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่อง
ตรวจสอบระดับน้ามันเครื่อง ถ้าระดับน้ามันเครื่องอยู่ระหว่างขี ดต่าสุด และขีดสูงสุด
แสดงว่าน้ามันเครื่องมีเพียงพอ (รูปที่ 13.3) ถ้าต่ากว่าระดับต่าสุด (L) จะต้องเติมให้ได้ระดับสูงสุด (F)

รูปที่ 13.3 ระดับน้ามันเครื่อง

รูปที่ 13.4 ระดับน้าในถังพักน้า

4.3.1.2 ตรวจสอบน้าหล่อเย็น
ตรวจสอบระดับน้าในหม้อน้าและระดับน้าหล่อเย็นในถังพักน้าขณะเครื่องยนต์เย็น
(รูปที่ 13.4) ระดับน้าหล่อเย็นควรอยู่ระหว่างขีดระดับเต็ม “ FULL ” และ ขีดระดับต่า “ LOW ” ถ้าระดับ
น้าหล่อเย็นต่ากว่าขีด “ LOW ” ให้เติมน้ายาหล่อเย็นจนถึงขีดระดับ “ FULL ”ควรใช้น้ายาหล่อเย็นชนิดเดียว
กับที่เติมอยู่ก่อน
ข้อควรระวัง : ห้ามเปิดฝาหม้อน้าในขณะเครื่องยนต์ร้อน
4.3.1.3 ตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิง
ตรวจสอบระดับน้ามันเชื้อเพลิงในถังน้ามันเชื้อเพลิงว่ามีพียงพอในการติดเครื่องยนต์
หรือไม่
4.3.1.4 ไล่อากาศในระบบน้ามันเชื้อเพลิง
1.การไล่อากาศระบบเชื้อเพลิงปั๊มแบบแถวเรียง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) คลายสกรูไล่ลมที่อยู่บนกรองน้ามันเชื้อเพลิง (เครื่องยนต์บางรุ่น) (รูปที่ 13.5)
ออกเพียงเล็กน้อย
2) คลายปั๊มมือที่ปั๊มความดันต่าออก (ทวนเข็มนาฬิกา) จนกระทั้งปั๊มมือของ
ปั๊มความดันต่าสูงขึ้น
3) กดปั๊มมือให้ขยับขึ้นและลง (รูปที่ 13.6) เพื่อดูดน้ามันจากถังน้ามันเชื้อเพลิง
4) สังเกตฟองอากาศที่ออกตรงสกรูไล่อากาศ กดปั๊มมือจนกระทั้งมีแต่น้ามัน
ออกมาเป็นสายไม่ขาดตอนแสดงว่าอากาศในไส้กรองเชื้อเพลิงหมดแล้ว จากนั้นล็อกสกรูไล่อากาศ
5) ไล่อากาศที่ปั๊มฉีดน้ามันเชื้อเพลิง โดยคลายสกรูไล่อากาศที่ปั๊มน้ามันเชื้อเพลิง
ออกเล็กน้อย จากนั้นกดปั๊มมือที่ปั๊มความดันต่า สังเกตฟองอากาศที่ออกตรงสกรูไล่อากาศ กดปั๊มมือจนกระทั้ง
มีแต่น้ามันออกมาเป็นสายไม่ขาดตอน แสดงว่าอากาศในปั๊มฉีดเชื้อเพลิงหมดแล้ว จากนั้นล็อกสกรูไล่อากาศ
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6) จากนั้นกดปั๊มมือที่ปั๊มความดันต่าขั้นลงอีกหลาย ๆ ครั้ง สุดท้ายกดปั๊มมือลงแล้ว
ขันล็อก(หมุนตามเข็มนาฬิกา) เพื่อล็อกปั๊มมือให้อยู่กับที่
7) จากนั้นสตาร์ตเครื่องยนต์เพื่อไล่อากาศที่ค้า งอยู่ตามท่อระบบน้ามันเชื้อเพลิงให้
กลับถังน้ามันเชื้อเพลิง

รูปที่ 13.5 คลายสกรูไล่อากาศที่กรองน้ามันเชือเพลิง

รูปที่ 13.6 กดปั๊มมือ

รูปที่ 13.7 คลายสกรูไล่อากาศทีป่ ั๊มฉีดน้ามันเชือเพลิง

2. การไล่อากาศระบบเชื้อเพลิงปั๊มแบบจานจ่าย วีอี. ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) คลายสกรูไล่ลมที่หน้าแปลนรองกรองน้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 13.8) (เครื่องยนต์
บางรุ่นไม่มี)
2) ปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงจากถังน้ามันเข้ากรองน้ามันเชื้อเพลิงโดยกดปั๊มมือ (รูปที่
13.9) และคอยสังเกตฟองอากาศจนหมดจากน้ามันเชื้อเพลิง (รูปที่ 13.10)
3) ล็อกสกรูไล่ลม จากนั้นกดปั๊มมือจนกระทั้งรู้สึกเกิดแรงต้าน
4) ติดเครื่องยนต์ และตรวจสอบการรั่วของน้ามัน
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รูปที่ 13.8 คลายสกรูไล่ลม

รูปที่ 13.10 ไล่ลมออกจากน้ามันเชือเพลิง

รูปที่ 13.9 กดปั๊มมือเพื่อดูดน้ามันจากถังน้ามันเชือเพลิง

รูปที่ 13.11 การพ่วงแบตเตอรี่

4.3.1.5 การต่อพ่วงแบตเตอรี่
ในกรณีที่แบตเตอรี่ใช้สาหรับสตาร์ตเครื่องยนต์หมดหรือมีไฟน้อย ถ้าต้องการพ่วง
แบตเตอรี่กับแบตเตอรี่สารองให้ต่อดังรูปที่ 13.11 หรือให้ใช้เครื่องช่วยสตาร์ตในการสตาร์ตเครื่องยนต์
4.3.2 การเผาหัวและการสตาร์ตเครื่องยนต์
4.3.2.1 ระบบที่ใช้หัวเผาแบบธรรมดา ในกรณีที่เครื่องยนต์เย็น ควรใช้เวลาในการเผาหัวประมาณ
15 -20 วินาที (ขึ้นอยู่กับความต้านทานของหัวเผา) ห้ามเผาหัวนานเกินไปเพราะจะทาให้หัวเผาขาด
4.3.2.2 ระบบที่ใช้หัวเผาความต้านทานต่า
เปิดสวิตช์กุญแจที่ตาแหน่งเปิด “ON” รอให้ไฟเตือนหัวเผาดับ แล้วสตาร์ตเครื่องยนต์
การใช้เวลาในการสตาร์ตเครื่องยนต์แต่ละครั้ง ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ไม่เกิน 10 วินาที สาหรับเครื่องยนต์ที่ใช้มอเตอร์สตาร์ตแบบเฟืองทดกาลัง
2. ไม่เกิน 30 วินาที สาหรับเครื่องยนต์ที่ใช้มอเตอร์สตาร์ตแบบธรรมดา
ถ้าเครื่องยนต์สตาร์ตไม่ติดในครั้งแรก ให้หยุดพักการสตาร์ตอย่างน้อย 30 วินาที แล้วจึงสตาร์ต
อีกครั้งหนึ่ง
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4.4 การปรับแต่งเครื่องยนต์
4.4.1 การปรับตั้งรอบเดินเบา
4.4.1.1 การตรวจสอบรอบเดินเบา (เครื่องยนต์ดีเซลใช้ปั๊มฉีดน้ามันเชื้อเพลิงแบบ วีอี.)
1. ดึงเบรกมือให้สุดและหนุนล้อขับ
2. เกียร์อยู่ในตาแหน่ง P(เกียร์ออโต) และอยู่ในตาแหน่งเกียร์ว่าง(เกียร์ธรรมดา)
3. ติดเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาจนอุณหภูมิน้าหล่อเย็นสูงประมาณ
70-80 องศาเซนเซียส
4. ถอดสายคันเร่งออกจากขาคันเร่ง
5. ตรวจสอบเดินเบา
เกียร์ธรรมดา 650 – 750 รอบต่อนาที (Toyota 2L)
เกียร์อัตโนมัติ 750 – 850 รอบต่อนาที
6. ถ้ารอบเดินเบาไม่อยู่ในค่าที่กาหนด ต้องปรับตั้งใหม่
4.4.1.2 การปรับตั้งรอบเดินเบา
1. คลายน็อตล็อกสกรูปรับตั้งรอบเดินเบา
2. ปรับสกรูปรับตั้งรอบเดินเบาด้วยการหมุน
3. ตรวจสอบรอบเดินเบา เมื่อรอบเดินเบาได้ตามค่ากาหนด ขันน็อตล็อกสกรูปรับตั้ง
รอบเดินเบาให้แน่น

รูปที่ 13.12 การปรับตังรอบเดินเบา

4.4.2 การปรับตั้งชุดปรับรอบเดินเบาเครื่องปรับอากาศ
1. ติดเครื่องยนต์และปล่อยให้เครื่องยนต์เดินเบาจนอุณหภูมิน้าหล่อเย็นสูงประมาณ 70-80
องศาเซนเซียส
2. เปิดสวิตช์แอร์ไปตาแหน่งเปิด “ON”
3. เปิดสวิตช์พัดลมแอร์ไปตาแหน่งสูงสุด
4. ถอดท่อสุญญากาศ
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

141
5. ตรวจสอบรอบเดินเบาของเครื่องปรับอากาศ รอบประมาณ 900 – 1000 รอบต่อนาที
6. ถ้ารอบไม่ได้ตามค่ากาหนด ให้ปรับตั้งสกรูปรับตั้งการเร่งรอบเดินเบาดังรูปที่ 13.13

รูปที่ 13.13 การปรับตังรอบเดินเบาเครื่องปรับอากาศ

5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... .........................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. เอกสารอ้างอิง/เอกสารค้นคว้าเพิ่มเติม
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บรรเจิด เปาจีน (2560). งานเครื่องยนต์ดีเซล. สานักพิมพ์เอมพันธ์ จากัด.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์อีซูซุตระกูล TF พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพ : บริษัท, 2540.
บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จากัด. คู่มือซ่อมเครื่องยนต์รุ่น 4JK1-TC/4JJ1-TC รถปิคอัพอีซูซุตระกลู TF
พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท, 2550.
บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด. คู่มือซ่อมรถยนต์โตโยต้า 2Lและ 3L. บริษัท, 2532.
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ใบงานที่ 14
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
รหัสวิชา 20101-2002
ชื่อวิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล
ชื่องาน งานบริการกรองอากาศ

หน่วยที่ 14
สอนครั้งที่.............
เวลา 20 นาที

1. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
1.1 บริการกรองอากาศได้ถูกต้อง
1.2 ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ และความปลอดภัย
2. สมรรถนะ
บริการกรองอากาศได้ตามคู่มือ
3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
3.1 หัวเป่าลม
3.2 สายลม
3.3 ผ้าสะอาด
3.4 ผ้าคลุมด้านข้างรถยนต์
3.5 รถยนต์
4. ลาดับขั้นการปฏิบัติงาน
ไส้กรองอากาศ ทาหน้าที่กรองฝุ่น ทราย ออกจากอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์ ถ้าไส้กรองอากาศอุดตัน
จะทาให้ เครื่ อ งยนต์ ไ ม่มี กาลั ง และสิ้ น เปลื องน้ามัน เชื้ อเพลิ ง เครื่ องยนต์ดี เซลควรท า ความสะอาดหรื อ
ตรวจสอบทุก ๆ 5,000 กิโลเมตร และเปลี่ยนทุก ๆ 30,000 กิโลเมตร (Toyota Fortuner) รถยนต์ที่ใช้ใน
บริเวณที่มีฝุ่นทรายมาก ควรทาความสะอาด และเปลี่ยนเร็วขึ้นกว่ากาหนด การทาความสะอาดไส้กรองอากาศ
ดังรูปที่ 14.1

รูปที่ 14.1 การท้าความสะอาดไส้กรองอากาศแบบใช้น้าล้าง
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การตรวจสอบและทาความสะอาดไส้กรองอากาศแบบใช้น้าล้าง
1. ตรวจสอบการอุดตัน คราบยางเหนียว การฉีกขาดของปะเก็น
2. การทาความสะอาดไส้กรองอากาศด้วยน้าเรียงลาดับดังนี้
- เป่าไส้กรองอากาศจากด้านในออกด้านนอกด้วยลม
- จุ่มไส้กรองอากาศลงน้า และยกขึ้นลงหลาย ๆ ครั้ง ถ้าน้าสกปรกให้เปลี่ยนน้า และทาความ
สะอาดจนน้าที่ใช้ล้างสะอาด
- สะบัดไส้กรองอากาศหรือใช้ลมเป่าน้าออกให้หมด
การตรวจสอบและทาความสะอาดไส้กรองอากาศแบบไซโคลน (รูปที่ 14.2)
1. ตรวจสอบการอุดตัน คราบยางเหนียว การฉีกขาดของปะเก็น
2. การทาความสะอาดไส้กรองอากาศแบบไซโคลนเรียงลาดับดังนี้
- เป่าไส้กรองอากาศจากด้านในออกด้านนอกด้วยลม
- เป่าด้านนอกไส้กรองอากาศด้วยลม
- นาตัวดักฝุ่นออกและเป่าฝุ่นจากด้านในของเสื้อกรองอากาศ

รูปที่ 14.2 การท้าความสะอาดไส้กรองอากาศแบบไซโคลน
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5. สรุปผลการปฏิบัติงาน
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
6. การประเมินผล : ประเมินตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
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