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การติดตั้งระบบกนัสะเทอืน
1. การติดตั้งระบบกนัสะเทือน 

ก. ระบบกนัสะเทือน 1 เพลา
               ใหติดต้ังเตาแหนบหนา        โดยวัดระยะจากคิงพิน (King pin)   ถึงก่ึงกลางเตาแหนบหนาใหเทากันท้ังดานซาย
และดานขวาของตัวรถ         จากน้ันจึงติดต้ังเตาแหนบหลังโดยวัดระยะจากเตาแหนบหนาตามตัวเลขท่ีกําหนดไวในแบบ
ภาพประกอบ

คิงพินถึงก่ึงกลางเตาแหนบหนา

รูปท่ี 1

ข. ระบบกนัสะเทือน 2 เพลา
               ใหทําการติดต้ังเตาโตงเตงกลาง    ซ่ึงประกอบสําเร็จรูปแลวกอน    โดยวัดระยะจากคิงพินถึงก่ึงกลางเตาโตงเตง
กลางจากนั้นจึงติดต้ังเตาแหนบหนาและเตาแหนบหลัง       โดยวัดระยะจากก่ึงกลางของเตาโตงเตงกลาง       ตามตัวเลขท่ี
กําหนดไวในแบบภาพประกอบ

คิงพินถึงก่ึงกลางเตาเตาโตงเตงกลาง

รูปท่ี 2
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ค. ระบบกนัสะเทือน 3 เพลา
               ใหทําการกําหนดจุดก่ึงกลางของระบบกันสะเทือน      โดยวัดระยะจากคิงพิน   จากนั้นจึงทําการติดต้ังเตาตาง ๆ
 โดยการวัดระยะจากก่ึงกลางของระบบกันสะเทือนตามตัวเลขท่ีกําหนดไวในแบบภาพประกอบ  

รูปท่ี 3

คิงพินถึงก่ึงกลางของระบบกันสะเทือน

ง. การตรวจสอบ
               เตาตาง ๆ     ควรทําการเช่ือมแตมไวกอน      จากน้ันใหทําการตรวจสอบดูวาไดระยะตาง ๆ   ถูกตองและไดฉาก
 กับโครงรถดีแลวจึงลงมือเช่ือม

              การเช่ือมใหใชลวดเช่ือมชนิด low hydrogen ขนาด 8 มม.  เปนอยางตํ่า  ทําการเช่ือมโดยรอบเตาตาง ๆ   ท่ีติดต้ัง
จ. แผ่นคํา้ยนั

               ขอแนะนําใหติดแผนค้ํายัน  ในทุกตําแหนงของโครงคัสซีท่ีมีเตาของระบบกันสะเทือนติดอยูดานลาง(ดูรูปท่ี 4)
ฉ. ท่อยดึ

               หลังจากติดต้ังเตาแหนบและเตาโตงเตงกลางหมดแลว  ใหติดทอยึดระหวางดานซายและดานขวาของเตาแหนบ
 หนาและเตาโตงเตงกลาง ตามรูปท่ี 4
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2. การประกอบแหนบและเพลาล้อ
หมายเหตุ
               ส่ิงท่ีสําคัญในการประกอบแหนบและเพลาลอ   คือ    การดูแลอยางใกลชิดในในการกําหนดตําแหนงของขาต้ัง
หมอลมเบรค ฯลฯ  เพื่อใหมีชองวางเพียงพอในการถอดนอต, สลักแขนยึด และนอตสลักโตงเตงกลาง

ก. การติดตั้งหมอนรองแหนบและแหนบเข้ากบัเพลาล้อ
               (1) เช่ือมหมอนรองแหนบเขากับเพลาลอตามตําแหนงศูนยกลางระยะหางระหวางแหนบ        ระยะหางระหวาง
แหนบจะตองไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของเพลาลอท่ีใช     วิธีการเช่ือมหมอนรองแหนบเขากับเพลาลอใหดู
รายละเอียดในภาคผนวก
               (2) ยกแหนบขึ้นต้ังบนหมอนรองแหนบ    รอยสาแหรกไวกับเพลา    โดยใหแหนบและหมอนรองแหนบอยูชิด 
กันมากท่ีสุด
               (3) เม่ือสาแหรกอยูในตําแหนงท่ีถูกตองแลว  ใหใสฝาประกับแหนบ   แหวนรอง  และนอตสาแหรกขันใหแนน
 375-400 ฟุต-ปอนด (52-55 Kgm)

ข. การตดิตั้งเพลาล้อเข้ากบัโครงคสัซี
               วางเพลาลอและแหนบท่ีประกอบกันเรียบรอยแลว       ไวในคัสซีในตําแหนงท่ีตองการติดต้ังจากนั้นสอดปลาย
แหนบเขาไปในเตาแหนบหนากอน  แลวจึงสอดปลายแหนบท่ีเหลือเขากับโตงเตงกลาง

ค. ใส่สกรูกนัแหนบ
               ใสสกรูกันแหนบตกท่ีโตงเตงกลางและเตาแหนบหลัง  ขันนอตใหแนนพอประมาณ

รูปท่ี 4
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ง. การติดตั้งชุดโตงเตงกลาง
               ชุดโตงเตงกลางจะประกอบมาสําเร็จรูปจากโรงงาน    เพื่อใหสะดวกในการติดต้ัง   อยางไรก็ตามจะสังเกตไดวา
 ชุดโตงเตงกลางน้ีสามารถติดต้ังได 2 วิธี   ท่ีแตกตางกัน   วิธีหนึ่งคือ   ติดต้ังใหหัวสลักโตงเตง   กลางอยูดานนอกซ่ึงทาง
 โรงงานแนะนําใหใชวิธีนี้   เพราะจะทําใหสามารถถอดไดงายเม่ือจะเปลี่ยนบูชยาง
               อีกวิธีหนึ่ง   หากติดต้ังใหหัวนอตของสลักโตงเตงกลางอยูดานนอก   จะตองดูใหแนวามีชองวางเพียงพอในการ                    
 ถอดสลักโตงเตงกลาง เพื่อใหสามารถถอดเปล่ียนบูชยางไดเม่ือตองการ

จ. การติดตั้งแขนยดึ
               ใสหัวแขนยึดปรับไดท้ังสองขางจนสุด       คลายออกขางละเทา ๆ กัน       จนไดระยะใกลเคียงกับแขนยึดตายตัว  
 จากน้ันจึงทําการติดต้ังแขนยึดระหวางหูของเตากับหูของหมอนรองแหนบ
               -  จุมบูชยางลงในน้ําสบู (อยาใหใสเกินไป)
               -  ใสบูชยางเขาท่ีหูของเตาท้ัง 2 ขาง และรูของแขนยึด
               -  เคาะบูชยางใหเขาท่ีโดยใชฆอนไม  ระวังอยาใหบูชเสียหาย
               -  ใสสลักแขนยึด, แหวนและหัวนอต

               เพื่อใหแขนยึดอยูในตําแหนงท่ีถูกตอง  และกันมิใหเนื้อเหล็กเสียดสีกัน   ในตําแหนง "A"   ท้ัง 4 จุด    ตามรูป 5     
 อาจจําเปนตองใชแผนรองพิเศษ  ตามท่ีแสดงไวในรูปท่ี 6 แผนรองนี้จะชวยไมใหแขนยึดถูกดึงไปจากตําแหนงศูนยกลาง   
 และปองกันไมใหบูชยางปล้ินไปขางใดขางหนึ่งของสลักมากเกินไป (ดูรูปท่ี 5)
              เม่ือเหลือยางท่ีหัวสลักแขนยึดประมาณ 2 มม.    ใหดึงแผนรองระหวางแหวนรองสลักแขนยึดออก     ขันหัวนอต                    
 จนไดแรงบิด 215-260 ฟุต-ปอนด (30-35 Kgm) ดึงแผนรองระหวางแขนยึดกับเตาออก 

รูปท่ี 5
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ฉ. การปรับและตั้งศูนย์เพลา
               (1) ในขณะทําการต้ังศูนยเพลา  ระบบกันสะเทือนจะตองถูกปลดปลอยใหเปนอิสระไมมีการขัดตัวใด ๆ ท้ังส้ิน
               (2) กอนจะทําการวัดระยะตาง ๆ     ใหดูใหแนใจวาระบบกันสะเทือนและเพลาลอเปนอิสระแลว     และจะตอง
                     ไมมีน้ําหนักบรรทุกอยูบนรถ
               (3) ดันรถเดินหนาและถอยหลังบนพ้ืนท่ีไดระดับ    ดูวาเพลาลอจะตองไมถูกเบรคอยู     จะตองไดระดับท้ังดาน
                     หนาไปดานหลัง    และจากดานขางดานหนึ่งไปอีกดานหนึ่ง
               (4) การวัดระยะใหวัดระยะจากคิงพินถึงปลายเพลา
               (5) ใหถอดลอดานนอกและส่ิงกีดขวางใหพนทางจากสายวัด  เพื่อใหไดระยะ  เสนตรงจากคิงพินถึงปลายเพลา
               (6) ควรใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการต้ังศูนยเพลาลอ  ตามท่ีไดแสดงไวใน รูปท่ี 6

               (7) ใชตะขอคลองพิน  ทําใหการวัดสะดวกและคลองตัว
               (8) ดูอยาใหมีอะไรกีดขวางสายวัดจากคิงพินถึงปลายเพลา
               (9) ตามรูปท่ี 7 ใหวัดระยะ A และ B ซ่ึงจะตองตางกัน  ไมเกิน 1.5 มม.  ถาไมไดใหทําการปรับแขนยึด

รูปท่ี 6
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               (10)  วัดระยะ C และ D  ระหวางเพลาลอหนาและหลัง  จะตองตางกันไมเกิน 3 มม. เชนกัน

               (11)  เพื่อใหการต้ังศูนยถูกตอง      ใหวัดระยะถึงปลายเพลาเสมอ      การวัดระยะท่ีขอบกะทะลอ,      เตาแหนบ, 
                        ดุมเบรค และส่ิงอื่น ๆ   ในทํานองเดียวกัน    จะนําไปสูการต้ังศูนยท่ีไมถูกตองท้ังส้ิน

หมายเหตุ
               หลังจากการใชรถไปสักระยะหนึ่งใหตรวจดูความแนนอนของนอตสลักโตงเตง,   นอตสลักแขนยึดและนอตรัด
 แขนยึดปรับได  หลังจากน้ันใหเช็คอีกคร้ังท่ี 1,000 กม. แรก  และทุก ๆ  10,000 กม.

รูปท่ี 7
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แหนบที่ใช้กบัระบบกนัสะเทือน TEN มีอยู่ด้วยกนั 5 แบบ  เเบบมีปลายงอ 1 ด้าน  
ซ่ึงมีสมรรถนะในการรับนํา้หนักได้  ดังนี้

ความยาวแหนบ

รูปท่ี 8

PART No. จํานวนช้ัน
ความหนา

ของแผ่นแหนบ
มม.

สมรรถนะ
กก./ตับ

ความยาว
แหนบ

นํา้หนัก
กก./ตับ

11-4300
11-4340
11-4360A
11-4820

8
12

9 HD
10 HD

13
13
14
14

5,000
6,000
6,375
7,125

1210
1210
1210
1210

54
72
56
66

แหนบที่ใช้กบัระบบกนัสะเทือน TEN มีอยู่ด้วยกนั 2 แบบ  แบบมีปลายงอ 2 ด้าน  
ซ่ึงมีสมรรถนะในการรับนํา้หนักได้  ดังนี้

ความยาวแหนบ

รูปท่ี 8-1

11-4380 11 HD 14 7,500 1210 77

PART No. จํานวนช้ัน
ความหนา

ของแผ่นแหนบ
มม.

สมรรถนะ
กก./ตับ

ความยาว
แหนบ

นํา้หนัก
กก./ตับ

11-4840
11-4830

9 HD
10 HD

14
14

6,375
7,125

1170
1170

55
65

ข้อควรระวัง
             อยาอารตลวดเช่ือมบนแผนแหนบ, สาแหรก หรือเพลาลอ  นอกจากบริเวณท่ีกําหนดใหเช่ือมเทานั้น  
หากมีการเช่ือมใกลจะตองปองกันไมใหประกายไฟจากการเช่ือมถูกกับช้ินสวนตาง ๆ  เหลานี้


