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ภาคผนวก
ข้อควรู้ในการรถพ่วงและรถกึง่พ่วง

ความสัมพนัธ์ระหว่างพืน้ของรถพ่วงกบัการใช้หมอนเสริมรองเพลา
                       เม่ือจะทําการติดต้ังเพลาลอและระบบกันสะเทือนเขากับรถพวงใหม      จะตองคํานึงถึงความลาดเอียงของ
รถดวยเสมอ  ตามรูป 17  ในขณะท่ีมีน้ําหนักบรรทุก  ถามุมลาดเอียงนี้มีคามากกวาท่ีกําหนดโตงเตงกลางจะเอียงมากเกิน
ไป (ดูรูป 18)   การเอียงนี้จะทําใหโตงเตงกลางเคล่ือนไหวไดจํากัด    และทําใหโตงเตงกลางเคาะกับคัสซี    เม่ือรถวิ่งบน
ถนนท่ีไมเรียบ      ปญหานี้แกไขไดโดยการใชหมอนเสริม    หนา 25 มม.      เช่ือมเขากับหมอนรองแหนบของเพลาหนา
 (รูปท่ี 19) โดยท่ัวไปความลาดเอียงของรถท่ีใชระบบกันสะเทือนแบบ 2 เพลา  ควรมีคาไมเกินหนึ่งในหาสิบ

มุมลาดเอียงของรถ

ความลาดเอียงของรถกึ่งพวง

รูปท่ี 17

โตงเตงกลางเอียงมากเกินไป

การแกไขโดยการใสหมอนเสริมที่เพลาลอ

รูปท่ี 18

รูปท่ี 19
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ระบบกันสะเทอืน "เทน็" "TEN" Suspensions  

สมรรถนะของรถ 3 เพลา

                       การออกแบบและสรางรถแบบก่ึงพวงแบบ 3 เพลา        มีจุดสําคัญท่ีจะตองพิจารณาในเร่ืองความลาดเอียง
ของพื้นรถใหมาก       เพราะจะเปนเคร่ืองบงช้ีวารถคันดังกลาวจะใชงานไดเต็มประสิทธิภาพหรือไม  รถท่ีมีพื้นลาดเอียง
ในขณะบรรทุกมากเกินกวา   หนึ่งในรอยหาสิบของความยาว   จะทําใหโตงเตงเคลื่อนไหวไดนอย  และกอใหเกิดปญหา
ในการรับน้ําหนักของเพลาซ่ึงเปนเหตุใหยางสึกหรอเร็วและยางแตก   โดยเฉพาะเวลาเลี้ยวดังนั้นตองมีหมอนเสริมเช่ือม
เขากับหมอนรองแหนบของเพลาหนาและเพลากลาง     โดยหมอนเสริมอันท่ีมีความหนามากกวา     จะตองอยูเพลาหนา
                       ความหนาของหมอนเสริมจะตองคํานวณจากการติดต้ังแตละคร้ัง  โดยคํานึงถึงความสูงหนาจานลากเทรล
เลอร, ชวงลอ ฯลฯ
                       หากมีปญหาโปรดติดตอ "บริษัท ทรานสเทคเอ็นจิเนียร่ิง จํากัด"

ระยะจากคิงพินถึงกึ่งกลางระบบกันสะเทือน

รูปท่ี 20
การใชหมอนเสริมกับระบบกันสะเทือน 3 เพลา
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การเช่ือมเพลาล้อและระบบกนัสะเทือน
                 การเช่ือมช้ินสวนท่ีรับน้ําหนักมากเขากับระบบกันสะเทือน    เม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการยึดนอตแลวจะมีความ
สําคัญเทาเทียมกัน  อยางไรก็ดีการเช่ือมจะมีขอแตกตางจากการยึดนอต 2 ประการ คือ 

                 1. เปนการติดต้ังถาวร  จะแกไขดวยวิธีเดียวเทานั้น คือ  การร้ือออกแลวติดต้ังใหม   ดังนั้นกอนทําการติดต้ังจะ
ตองระมัดระวังการจัดตําแหนงช้ินสวนตาง ๆ  ใหถูกตอง
                 2. คุณภาพเปนหัวใจสําคัญชางเช่ือมจะตองเช่ือมใหช้ินสวนนั้นมีความม่ันคงตลอดอายุการใชงานของมัน
หนังสือเก่ียวกับเทคนิคการเช่ือมตาง ๆ     เราคงสามารถหาไดโดยท่ัวไปอยูแลว      ในท่ีนี้จะกลาวถึงเฉพาะสวนท่ีมีความ
สําคัญ  ในแงของการสรางประกอบ, ติดต้ัง และซอมบํารุงชุดระบบกันสะเทือนของรถพวงเปนหลัก

                 ตามปกติแลว  การติดต้ังช้ินสวนระบบกันสะเทือนเขากับตัวรถและเพลาลอจะใชวิธีเช่ือมเปนสวนใหญ    บาง
คร้ังก็ใชรวมกับการยึดนอตดวย     บอยคร้ังท่ีแนวเช่ือมนั้นตองรับแรงขับเคลื่อนของตัวรถตลอดจนแรงเคนท่ีเกิดจากการ
ใชงาน  การรับน้ําหนัก  และการไหวตัวของระบบกันสะเทือน
                รูปท่ี 21 แสดงถึงวิธีการเช่ือมท่ีถูกตองในการเช่ือมหมอนรองแหนบเขากับเพลาลอ  กลาวคือ
                (1)  แนวเช่ือมทุกแนวจะตองอยูใกลแนวกลางของเพลามากท่ีสุด
 
                (2)  สวนดานบนและดานใตเพลาจะตองไมมีการเช่ือมโดยเด็ดขาด   ท้ังนี้เพราะเหตุวาบริเวณดังกลาว   จะเปน
                       สวนรับแรงมากอยูแลว
                (3)  ลวดเช่ือมจะตองเปนไปตามมาตรฐาน AWS แนะนําใหใชลวดเช่ือมเบอร E-7018 ขนาด 4 มม.   ใชกระแส
                      ไฟ AC 180-225 แอมป หรือไฟ DC กลับขั้ว

                (4)  เพื่อใหแนวเช่ือมมีความแข็งแรงมากท่ีสุด ควรเช่ือม 3 เท่ียว  (Three-Pass Weld)     เม่ือเช่ือมสุดแตละเที่ยว
                      ตองไมหยุดใหเช่ือมยอนกลับขึ้นมา   เพื่อไมใหเกิดหลุมท่ีปลายแนวเช่ือม
                      
                (5)  ใหตรวจสอบและปฏิบัติตามคําแนะนําการเช่ือมของผูผลิตเพลา

หมายเหตุ

            การเช่ือมมิกแบบ 2 เท่ียว (Three-Pass Mig)  ตามมาตรฐาน AWS ก็สามารถใชแทนไดโดยการใชลวดเช่ือม 
E-605-3 หรือ E-70T-1 Flux Core
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                รูปท่ี 22 แสดงแนวการเช่ือม 3 แบบท่ีพบไดบอยในการเช่ือม           เพื่อติดต้ังช้ินสวนระบบกันสะเทือนเขากับ
โครงรถไดแก    แนวนอน (HORIZONTAL),   แนวต้ัง (VERTICAL)     และแนวเหนือศีรษะ(OVERHEAD)   การเช่ือม
แนวต้ังและแนวนอนเหนือศรีษะจะมีความยากกวาการเช่ือมตามแนวราบ               ชางเช่ือมท่ีมีความชํานาญเทานั้นจึงจะ
สามารถเชื่อมไดแข็งดี  และมีความปลอดภัยในการใชงาน  ส่ิงท่ีจะตองคํานึงถึง คือ

                (1)  ทุกแนวเช่ือมจะตองใชลวดเช่ือมซ่ึงไดมาตรฐาน  AWS    เบอร  E-6013      ควรใชลวดเช่ือมขนาด  4  มม.  
                       กระแสไฟฟา 140-175 แอมป AC หรือ DC กลับขั้ว
 
                (2)  การเช่ือมแนวต้ัง  ควรเช่ือมจากดานลางขึ้นมาดานบน  ตองสายลวดเช่ือมเพื่อใหซึมลึกและสวยงาม

หมายเหตุ
                ชางเช่ือมท่ีมีประสบการณสูงมาก ๆ   เทานั้น     จึงจะสามารถเช่ือมแนวต้ังจากดานบนลงมาดานลางใหมีความ
แข็งแรงได  โดยท่ัวไปไมแนะนําใหใชวิธีนี้

                รูปท่ี 23 แสดงขนาดของแนวเช่ือม       เทียบกับขนาดความหนาของช้ินสวนวัสดุท่ีตองการเช่ือมพื้นท่ีแรเงาไว
แสดงถึงความลึกและเนื้อโลหะท่ีตองการ  เพื่อใหแนวเช่ือมท่ีดี

                ชางเช่ือมท่ีมีคุณภาพจะมีความภาคภูมิใจในผลงาน          ในฐานะชางฝมือเขามีสิทธิท่ีจะเปนผูพิจารณาผลงาน
ตาง ๆ  ดวยตัวเอง  ดังนั้นถึงแมแนวเช่ือมจะดูสวยงาม     แตชางเช่ือมซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานเทานั้นท่ีจะรูวามันมีความม่ันคง
แข็งแรงแคไหน  การประนีประนอมไมอาจยอมรับได     เพราะบางคร้ังชีวิตท่ีจะตองขึ้นอยูกับแนวเช่ือมนั้นอาจเปนชีวิต
ของทานเองก็ได


