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ภาคผนวก
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ระบบกันสะเทือน "เท็น"

หมวดสินค้ า

ภาคผนวก
ข้ อควรู้ ในการรถพ่ วงและรถกึง่ พ่ วง
ความสั มพันธ์ ระหว่ างพืน้ ของรถพ่ วงกับการใช้ หมอนเสริมรองเพลา
เมื่อจะทําการติดตั้งเพลาลอและระบบกันสะเทือนเขากับรถพวงใหม จะตองคํานึงถึงความลาดเอียงของ
รถดวยเสมอ ตามรูป 17 ในขณะที่มีน้ําหนักบรรทุก ถามุมลาดเอียงนี้มีคามากกวาที่กําหนดโตงเตงกลางจะเอียงมากเกิน
ไป (ดูรูป 18) การเอียงนี้จะทําใหโตงเตงกลางเคลื่อนไหวไดจํากัด และทําใหโตงเตงกลางเคาะกับคัสซี เมื่อรถวิ่งบน
ถนนที่ไมเรียบ ปญหานี้แกไขไดโดยการใชหมอนเสริม หนา 25 มม. เชื่อมเขากับหมอนรองแหนบของเพลาหนา
(รูปที่ 19) โดยทั่วไปความลาดเอียงของรถที่ใชระบบกันสะเทือนแบบ 2 เพลา ควรมีคาไมเกินหนึ่งในหาสิบ

มุมลาดเอียงของรถ

รูปที่ 17
ความลาดเอียงของรถกึ่งพวง

รูปที่ 18

โตงเตงกลางเอียงมากเกินไป

รูปที่ 19

การแกไขโดยการใสหมอนเสริมที่เพลาลอ
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สมรรถนะของรถ 3 เพลา
การออกแบบและสรางรถแบบกึ่งพวงแบบ 3 เพลา มีจุดสําคัญที่จะตองพิจารณาในเรื่องความลาดเอียง
ของพื้นรถใหมาก เพราะจะเปนเครื่องบงชี้วารถคันดังกลาวจะใชงานไดเต็มประสิทธิภาพหรือไม รถที่มีพื้นลาดเอียง
ในขณะบรรทุกมากเกินกวา หนึ่งในรอยหาสิบของความยาว จะทําใหโตงเตงเคลื่อนไหวไดนอย และกอใหเกิดปญหา
ในการรับน้ําหนักของเพลาซึ่งเปนเหตุใหยางสึกหรอเร็วและยางแตก โดยเฉพาะเวลาเลี้ยวดังนั้นตองมีหมอนเสริมเชื่อม
เขากับหมอนรองแหนบของเพลาหนาและเพลากลาง โดยหมอนเสริมอันที่มีความหนามากกวา จะตองอยูเพลาหนา
ความหนาของหมอนเสริมจะตองคํานวณจากการติดตั้งแตละครั้ง โดยคํานึงถึงความสูงหนาจานลากเทรล
เลอร, ชวงลอ ฯลฯ
หากมีปญหาโปรดติดตอ "บริษัท ทรานสเทคเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด"

ระยะจากคิงพินถึงกึ่งกลางระบบกันสะเทือน

รูปที่ 20
การใชหมอนเสริมกับระบบกันสะเทือน 3 เพลา
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การเชื่อมเพลาล้ อและระบบกันสะเทือน
การเชื่อมชิ้นสวนที่รับน้ําหนักมากเขากับระบบกันสะเทือน เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการยึดนอตแลวจะมีความ
สําคัญเทาเทียมกัน อยางไรก็ดีการเชื่อมจะมีขอแตกตางจากการยึดนอต 2 ประการ คือ
1. เปนการติดตั้งถาวร จะแกไขดวยวิธีเดียวเทานั้น คือ การรื้อออกแลวติดตั้งใหม ดังนั้นกอนทําการติดตั้งจะ
ตองระมัดระวังการจัดตําแหนงชิ้นสวนตาง ๆ ใหถูกตอง
2. คุณภาพเปนหัวใจสําคัญชางเชื่อมจะตองเชื่อมใหชิ้นสวนนั้นมีความมั่นคงตลอดอายุการใชงานของมัน
หนังสือเกี่ยวกับเทคนิคการเชื่อมตาง ๆ เราคงสามารถหาไดโดยทั่วไปอยูแลว ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนที่มีความ
สําคัญ ในแงของการสรางประกอบ, ติดตั้ง และซอมบํารุงชุดระบบกันสะเทือนของรถพวงเปนหลัก
ตามปกติแลว การติดตั้งชิ้นสวนระบบกันสะเทือนเขากับตัวรถและเพลาลอจะใชวิธีเชื่อมเปนสวนใหญ บาง
ครั้งก็ใชรวมกับการยึดนอตดวย บอยครั้งที่แนวเชื่อมนั้นตองรับแรงขับเคลื่อนของตัวรถตลอดจนแรงเคนที่เกิดจากการ
ใชงาน การรับน้ําหนัก และการไหวตัวของระบบกันสะเทือน
รูปที่ 21 แสดงถึงวิธีการเชื่อมที่ถูกตองในการเชื่อมหมอนรองแหนบเขากับเพลาลอ กลาวคือ
(1) แนวเชื่อมทุกแนวจะตองอยูใกลแนวกลางของเพลามากที่สุด
(2) สวนดานบนและดานใตเพลาจะตองไมมีการเชื่อมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพราะเหตุวาบริเวณดังกลาว จะเปน
สวนรับแรงมากอยูแลว
(3) ลวดเชื่อมจะตองเปนไปตามมาตรฐาน AWS แนะนําใหใชลวดเชื่อมเบอร E-7018 ขนาด 4 มม. ใชกระแส
ไฟ AC 180-225 แอมป หรือไฟ DC กลับขั้ว

หมวดสินค้ า

ระบบกันสะเทือน "เท็น"

(4) เพื่อใหแนวเชื่อมมีความแข็งแรงมากที่สุด ควรเชื่อม 3 เที่ยว (Three-Pass Weld) เมื่อเชื่อมสุดแตละเที่ยว
ตองไมหยุดใหเชื่อมยอนกลับขึ้นมา เพื่อไมใหเกิดหลุมที่ปลายแนวเชื่อม
(5) ใหตรวจสอบและปฏิบัติตามคําแนะนําการเชื่อมของผูผลิตเพลา

หมายเหตุ
การเชื่อมมิกแบบ 2 เที่ยว (Three-Pass Mig) ตามมาตรฐาน AWS ก็สามารถใชแทนไดโดยการใชลวดเชื่อม
E-605-3 หรือ E-70T-1 Flux Core
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รูปที่ 22 แสดงแนวการเชื่อม 3 แบบที่พบไดบอยในการเชื่อม
เพื่อติดตั้งชิ้นสวนระบบกันสะเทือนเขากับ
โครงรถไดแก แนวนอน (HORIZONTAL), แนวตั้ง (VERTICAL) และแนวเหนือศีรษะ(OVERHEAD) การเชื่อม
แนวตั้งและแนวนอนเหนือศรีษะจะมีความยากกวาการเชื่อมตามแนวราบ
ชางเชื่อมที่มีความชํานาญเทานั้นจึงจะ
สามารถเชื่อมไดแข็งดี และมีความปลอดภัยในการใชงาน สิ่งที่จะตองคํานึงถึง คือ
(1) ทุกแนวเชื่อมจะตองใชลวดเชื่อมซึ่งไดมาตรฐาน AWS เบอร E-6013 ควรใชลวดเชื่อมขนาด 4 มม.
กระแสไฟฟา 140-175 แอมป AC หรือ DC กลับขั้ว
(2) การเชื่อมแนวตั้ง ควรเชื่อมจากดานลางขึ้นมาดานบน ตองสายลวดเชื่อมเพื่อใหซึมลึกและสวยงาม

หมายเหตุ
ชางเชื่อมที่มีประสบการณสูงมาก ๆ เทานั้น จึงจะสามารถเชื่อมแนวตั้งจากดานบนลงมาดานลางใหมีความ
แข็งแรงได โดยทั่วไปไมแนะนําใหใชวิธีนี้
รูปที่ 23 แสดงขนาดของแนวเชื่อม เทียบกับขนาดความหนาของชิ้นสวนวัสดุที่ตองการเชื่อมพื้นที่แรเงาไว
แสดงถึงความลึกและเนื้อโลหะที่ตองการ เพื่อใหแนวเชื่อมที่ดี
ชางเชื่อมที่มีคุณภาพจะมีความภาคภูมิใจในผลงาน
ในฐานะชางฝมือเขามีสิทธิที่จะเปนผูพิจารณาผลงาน
ตาง ๆ ดวยตัวเอง ดังนั้นถึงแมแนวเชื่อมจะดูสวยงาม แตชางเชื่อมซึ่งเปนผูปฏิบัติงานเทานั้นที่จะรูวามันมีความมั่นคง
แข็งแรงแคไหน การประนีประนอมไมอาจยอมรับได เพราะบางครั้งชีวิตที่จะตองขึ้นอยูกับแนวเชื่อมนั้นอาจเปนชีวิต
ของทานเองก็ได
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