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การบํารุงรักษาระบบกันสะเทือน "TEN"
การซ่อมระบบกนัสะเทือนแบบหลายเพลา 
(1)  ควรข้ึนแมแรงจนกระท่ังลอยพนจากพ้ืนเล็กนอย    หาขาหย่ังหรือขอนหนุนไวใหม่ันคง   ขณะนี้จะไมมีน้ําหนักใด ๆ   
      กดลงบนระบบกันสะเทือน  และใหม่ันใจไดวาการทํางานทุกอยางใตทองรถจะเปนไปดวยความปลอดภัย

การถอดเพลาล้อ 
(2)  ถอดลอ, ทอลม และอุปกรณตาง ๆ  ท่ีติดอยูบนเพลาลอ
(3)  ถอดแขนยึดออกจากเตาแหนบและหมอนรองแหนบ
(4)  ขึ้นแมแรงท่ีเพลาหนา    ถอดนอตสาแหรก,  แหวน,  ฝาประกับแหนบ    และสาแหรกท้ัง 4 ตัวออกลงแมแรงและเอา
       แมแรงออก  ขณะนี้สามารถกล้ิงเพลาออกไปไดแลว
(5)  ถอดนอตกันแหนบตกออกจากโตงเตงกลาง  แลวถอดแหนบลงมา  อีกขางหนึ่งก็ทําเหมือนกัน (ดูรูป 9 )
(6)  ถอดเพลาลอหลังและแหนบออกดวยวิธีเดียวกัน

รูปท่ี 9
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ระบบกันสะเทอืน "เทน็" "TEN" Suspensions  

รูปท่ี 10

การถอดชุดโตงเตงกลาง 
(1)  คลายนอตสลักโตงเตง  แลวถอดสลักและแหวนท้ัง 2 ขางออก (ดูรูป 10)
(2)  ถอดบูชยางออก    ตามปกติบูชยางท่ีสึกหรอแลวจะถอดออกไดเลย    แตถาถอดออกอยากอาจจําเปนตองใชเคร่ืองมือ
       พิเศษตามรูป 11/12

รูปท่ี 11

รูปท่ี 12

(3)  สอดเหล็กยัน 2 ช้ินท่ีแยกกันอยูเขาไปในรูสลัก   จนกระทั่งบาของเหล็กยันเขาไปอยูในชองวางระหวางบูช    จากนั้น
       สอดแกนดึงบูชผานเหล็กยันจนสามารถใสฝาครอบได   จัดฝาครอบใหเขาท่ีตามรูป    จากน้ันใสแหวนรองและนอต
       เรงเกลียวเขาไปจนบูชหลุดออกมา
(4)  ตอกบูชขางท่ีเหลือออก
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การประกอบระบบกนัสะเทือน

        -  ชุบผิวนอกของบูชยางดวยน้ําสบู
ก. การปรับโตงเตงกลาง

        -  ยกโตงเตงกลางเขาท่ี  แลวใสบูชยางท้ัง 2 ขาง
        -  ดันบูชยางใหเขาไปในรูโตงเตงกลางมากท่ีสุด  อาจใชฆอนยางตอกเขาไปก็ได
        -  ใสสลัก แหวนและหัวนอต  ขันใหแนนดวยแรงบิดประมาณ 215-260 ฟุต-ปอนด (30-36 Kgm)
        -  การประกอบโตงเตงกลาง      ตองใชแผนรองพิเศษท่ีแนะนําไวหนาท่ี 32    เพ่ือโตงเตงอยูในตําแหนงท่ีถูกตองไม     
           หนีศูนยกลางไปดานในดานหนึ่ง

1

2

ขางขวา ขางซาย

ขางซาย
หัวสลักโตงเตงกลาง
อยูดานรมิถนน

5

3

4
6

1. เต้าโตงเตงกลาง
รูปท่ี 13

2. โตงเตงกลาง
3. สลกั
4. แหวน
5. บู๊ช โตงเตงกลาง (บู๊ชยาง)
6. น๊อตลอ็คพลาสติก

ดานห
นา
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        ใสแหนบเขาท่ีโดยใหดานท่ีมีขอเก่ียวอยูในโตงเตงกลาง  (ดูรูป 14)  ใสสกรูกันแหนบตก   ท่ีตําแหนง "A" ใสแหวน
และนอต       ขันใหแนน      ถาเปนแหนบใหมใหเช็ดน้ํามันหรือจาระบีออกจากสวนท่ีจะตองใชหมอนรองแหนบและฝา   
ประกับแหนบ

ข. การใส่แหนบ

A A

รูปท่ี 14

        การใสแขนยึดใหปฏิบัติตามแนวทาง  เรียกการติดต้ังแขนยึดในหนาท่ี 32
ค. การใส่แขนยดึ

        (1)  ใหใสแขนยึดปรับได  ท่ีเตาแหนบหนาดานซายของตัวรถ  และใหนอตรัดแกนแขนยึดอยูดานลาง
        (2)  ใสสลักแขนยึดผานบูชแขนยึด  ใสแหวนรองและนอต  อยาเพ่ิงขันนอตใหแนนมาก
        (3)  ทําตามขั้นตอน ข และ ค อีกคร้ังหนึ่งกับเพลาลอหลัง  โดยการใสแขนยึดเขากับเตาโตงเตงกลาง
        (4)  ทําตามขั้นตอน ข และ ค และ ค (3)  อีกคร้ังหนึ่ง  ในการใสแขนยึดตายตัวท่ีดานขวาของตัวรถ
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ง. การใส่เพลา
        (1)  กลิ้งเพลามาใหอยูตําแหนงติดต้ัง     ยกเพลาขึ้นจนหมอนรองแหนบขึ้นไปติดกับดานใตแหนบ      ใสฝาประกับ
              แหนบ
        (2)  ใสสาแหรกรัดเพลาเขากับหมอนรองแหนบและฝาประกับแหนบ       ใสแหวนสาแหรกและนอตขยับใหแหนบ
               อยูในตําแหนงต้ังฉากกับเพลา
        (3)  ดําเนินการตามขั้นตอนการติดต้ังแขนยึดในหนาท่ี 32  
                     (4)  ทําแบบเดียวกันท่ีเพลาลอหลัง
                     (5)  ติดต้ังระบบเบรคมือ (ถามี)
                     (6)  ติดต้ังหมอลมเบรคเขากับแทนหมอลม  สอดสกรูขาหมอลมเขากับรูของแทนใสแหวน        และนอตแลวขันให 
               เขาท่ี
                     (7)  ตอแกนของหมอลมเขากับกลไกของระบบเบรค
                     (8)  ขันนอตยึดหมอลมใหแนนอีกคร้ัง
                     (9)  ทําการต้ังศูนยเพลา  ตามวิธีการในหัวขอ "การปรับและการต้ังศูนยเพลาลอ" ในหนาท่ี 33 
                     (10)  ขันนอตรัดแกนแขนยึดปรับได  ใหไดแรงบิด 70 ฟุต-ปอนด (10 Kgm) (ดูรูปท่ี 15) 
             

รูปท่ี 15

        (11)  ใสลอแลวเอาแมแรงออกจากใตเพลา 
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การบํารุงรักษาแหนบสปริง
            แหนบสปริงในระบบกันสะเทือน    เปนตัวรับแรงกระแทกใหกับช้ินสวนอุปกรณเพลาลอกับตัวรถในขณะ
ท่ีรถว่ิงผานถนนท่ีไมราบเรียบ   ดังนั้นจึงตองมีการเอาใจใสดูแลแหนบบางตามสมควร   เพื่อใหมีอายุใชงานไดยาว
นาน
            แหนบท้ังตับตองถูกรัดแนนอยูกับหมอนรองแหนบและเพลาลอดวยสาแหรก     เพื่อไมใหเกิดความเคล่ือน
ไหว   บริเวณระหวางสาแหรก   จะเรียกวา "บริเวณตายตัว"   และความไหวตัวของแหนบจะมีต้ังแตสาแหรกไปถึง
ปลายแหนบเทานั้น (ดูรูปท่ี 16)  ดังนั้นการหม่ันตรวจดูและขันนอตสาแหรกใหแนนอยูเสมอ  จึงเปนส่ิงสําคัญโดย
เฉพาะในระยะเดือนแรก ๆ  ของการใชงานจะตองตรวจดูและขันนอตสาแหรกนี้   หนึ่งหรือสองคร้ังเปนอยางนอย  
และตองหม่ันตรวจอยูเสมอเมื่อแผนแหนบมีการสึกหรอตามอายุการใชงาน
            การท่ีแผนแหนบหน่ึงหรือหลายแผนหักใกล ๆ    หรือผารูสะดือแหนบ     แสดงวาสาแหรกหลวมทําใหเกิด
การไหวตัวในบริเวณท่ีแหนบควรจะถูกรัดแนน         นอกจากนั้นการรัดสาแหรกไมแนนยังทําใหแหนบหักบริเวณ
รอบหมอนรองแหนบ   และทําใหสาแหรกขาดดวยเชนกัน
            หากแหนบมีการหักท่ีใกล ๆ  หรือดานนอกของบริเวณท่ีรัดสาแหรก  แสดงถึงแหนบมรการรับน้ําหนักเกิน
สมรรถนะ   หรือไมแหนบนั้นก็ใกลหมดอายุการใชงานแลว   เม่ือมีแผนแหนบหักใหรีบเปลี่ยนทันที    เพื่อปองกัน
มิใหแผนแหนบท่ีเหลืออยูรับน้ําหนักเกินกําลัง     ถาจะดีควรเปล่ียนแหนบท้ังตับมากกวา      การเปล่ียนเฉพาะแผน
แหนบท่ีหักซ่ึงในไมชาแผนแหนบท่ีเหลืออยูก็จะหักอีก    แหนบเปนช้ินสวนท่ีมีอายุการใชงานตามปกติเม่ือใชงาน
ไปแลวยอมจะตองมีการแตกหักซ่ึงถือวาเปนปกติ
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ชวงความยาวแหนบ

บริเวณไหวตัว

บริเวณตายตัว

บริเวณไหวตัว

สาแหรก
หมอนรองแหนบ

ข้อแนะนําการบํารุงรักษาแหนบสปริง

รูปท่ี 16

            เพื่อใหแหนบมีอายุใชงาน  ควรมีการบํารุงรักษาแหนบใหถูกวิธี  คือ
       1. กอนนํารถออกใชงาน  ใหขันนอตสาแหรกใหแนนอีกคร้ังหนึ่ง  ใชแรงบิด 215-260 ฟุต-ปอนด
           (30-36 Kgm)
       2. ขันนอตสาแหรกอีกคร้ัง  ท่ีระยะ 5,000 กม.  และตอไปทุก ๆ 3 เดือน
       3. แผนแหนบท่ีหักระหวางขาของสาแหรก  แสดงวาขันนอตสาแหรกไมแนน  ใหรีบเปล่ียนแผนแหนบโดย
           เร็วท่ีสุด  หยอดน้ํามันท่ีเกลียวแลวจึงขันนอตสาแหรกใหแนน
       4. แผนแหนบท่ีหักนอกบริเวณท่ีรัดสาแหรก  แสดงถึงวา
           4.1 มีการใชงานเกินกําลังบอยคร้ัง
           4.2 แหนบท้ังตับหมดอายุการใชงาน
                 ท้ังสองกรณีนี้ควรเปล่ียนแหนบท้ังตับมากกวาเปลี่ยนเฉพาะแผนท่ีหัก


