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การซ่ อมทา MTU 396

ขั้นตอนการซ่ อมทาเครื่ องยนต์ MTU 396
รายละเอียดทั่วไปของเครื่ อง
บริ ษทั ผูผ้ ลิตเครื่ องยนต์ดีเซล MTU คือ บริ ษทั Motoren and Turbinen Union ประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมัน ซึ่งได้ผลิตเครื่ องยนต์ดีเซลออกมาหลายแบบเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน เช่น ใช้ใน
เรื อ ใช้ในรถไฟ เป็ นต้น ปั จจุบนั ที่มีใช้อยู่ในเรื อรบของกองทัพเรื อ อนุ กรม (Series) หนึ่ ง คือ อนุ กรม
396
เครื่ องยนต์ดีเซล MTU อนุ กรม 396 นี้ มี 4 ขนาด คือ V.6 สู บ , V.8 สู บ , V.12 สู บ และ V.16
สู บ โดยทั้ง 4 ขนาดนี้ จะมีระบบการทางานบางอย่างต่างกัน 3 แบบ คือ TC , TB และ TE ซึ่ งโดย
หลักการทางานแล้วเครื่ องยนต์ในอนุกรมเดียวกัน แม้จะต่างขนาดหรื อต่างแบบกันก็จะมีส่วนประกอบ
และหลักการทางานเหมือนกัน จะต่างกันเฉพาะรายละเอียดบางประการ ซึ่งจะต้องดูในคู่มือประจ า
เครื่ องนั้นๆ เท่านั้น
1.กลุ่มการใช้ งานของเครื่ อง (Application Groups)
เครื่ องยนต์ MTU แต่ละแบบหรื อแต่ละขนาด จะถูกสร้างขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับงานแต่ละ
ประเภทแตกต่างกันออกไปแยกเป็ นกลุ่มตามลักษณะการใช้งาน ซึ่งจะสัมพันธ์กบั การใช้งานและการ
ซ่อมบารุ งรักษาเครื่ อง ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป
1.1 เป็ นเครื่ องจักรใหญ่ในเรื อ
กลุ่ม 1 A.(สาหรับเรื อความเร็ วต่า)
ใช้กบั เรื อที่ไม่จากัดระยะเวลาการใช้เครื่ อง และ/หรื อ เรื อที่ไม่จากัดระยะเวลาการใช้
กาลังงานต่อเนื่อง (Continuous Rating)
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12V 396 TC-62
6V,8V,12V,16V 396 TC-63
12V,16V,20V 1163 TB 62-63
กลุ่ม 1 D.(สาหรับเรื อความเร็ วสูง)
ใช้ก ับเรื อโดยสาร, เรื อท่องเที่ ยว, เรื อตรวจการณ์ (Patrol Boats), เรื อที่มีระบบ
ขับเคลื่อนหลายเครื่ อง (Combined Propulsion System), เรื อความเร็ วสู ง เช่น เรื อช่วยชีวิตในทะเล เป็ น
ต้น
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12V 396 TB-83
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12V,1 6V,20V 538 TB-82
กลุ่ม 1 DS.(สาหรับเรื อความเร็ วสูงมาก)
ใช้กบั เรื อความเร็ วสูง เรื อตรวจการณ์ความเร็ วสูง(FPB's)และเรื อที่ใช้งานพิเศษ
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12V,16V 396 TB-93
12V,16V,20V 538 TB-91
12V,16V,20V 1163 TB-92/93
1.2 เป็ นเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
กลุ่ม 3 A.
ใช้กบั เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่อง(Continuous Operation)
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12 V 396 TC-32, 52
6V,8V,12V,16V 396 TC-33, 53
6V,8V,12V,16V 396 TB-33, 53
12V,16V,20V 1163 TB-32, 52
กลุ่ม 3 C.
ใช้กบั เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานต่อเนื่องแต่หยุดพักทุกปี (Annual Limit) ได้แก่เครื่ อง
ในกลุ่ม 3 A. ซึ่งแยกเป็ น 2 ลักษณะการใช้ คือ
ใช้ในเรื อ
ได้แก่เครื่ อง TB-52,53 / TC-52,53
ใช้ติดตั้งอยูก่ บั ที่ ได้แก่เครื่ อง TB-32,33 / TC-32,33
1.3 เป็ นเครื่ องจักรช่วย
กลุ่ม 4 A
ใช้กบั งานต่อเนื่ อง เช่น เครื่ องสู บน้ า,เครื่ องอัดลมเครื่ องเป่ าลม(Blowers),เครื่ องเจาะ
(Drilling Rigs) เป็ นต้น
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12V 396 TC-52,32
6V,8V,12V,16V 396 TC-53,33
12V,16V,20V 1163 TB-52,32
กลุ่ม 4 C.
ใช้กบั งานระยะเวลาสั้นๆ เช่น เครื่ องสูบน้ าดับเพลิง,เครื่ องสูบน้ าฉุกเฉิน เป็ นต้น
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ได้แก่เครื่ องในกลุ่ม 4 A. ซึ่งแยกเป็ น 2 ลักษณะการใช้ คือ
ใช้ในเรื อ
ได้แก่เครื่ อง TB 52,53 /TC 52,53
ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
ได้แก่เครื่ อง TB 32,33 /TC 32,33
1.4 ใช้ในรถไฟ
กลุ่ม 2 A.
เป็ นหัวลากรถไฟ(Rail Traction)
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12V 396 TC-12
6V,8V,12V 396 TC-13
12V,16V,20V 1163 TB-12
กลุ่ม 3 A.
เป็ นเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12V 396 TC-12
6V,8V,12V,16V 396 TC-13
1.5 ใช้กบั ยานพาหนะหรื องานหนัก
กลุ่ม 5 A.
ใช้กบั งานหนักระยะเวลาสั้นๆแต่ตอ้ งการกาลังงานสูง เช่น เครื่ องกว้าน รถกวาดหิ มะ
เป็ นต้น
ได้แก่เครื่ อง 6V,8V,12V,16V 396 TC -43
2.กาลังงานออกของเครื่ อง (Power Output)
กาลังงานออกของเครื่ องขึ้นอยู่กบั ความเร็ วและสภาวะแวดล้อมต่างๆของเครื่ อง คือ อุณหภูมิ
อากาศดี เข้าเครื่ อง อุณ หภูมิน้ าทะเลและความกดดัน บรรยากาศ ซึ่งเมื่อค่าต่ างๆดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์
กาหนด เครื่ องยนต์จะสามารถให้กาลังงานออกมาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเช่นกัน ในการคิดค่ากาลังงาน
ออกของเครื่ องทั้งหมดจะคิดเป็ น 3 ระยะ คือ
= กาลังงานต่อเนื่อง(Continuous Power) = 100 %
= กาลังงานเกินกาลัง(Overload Power) = 110 %
= กาลังงานสูงสุด(Maximum Power)
= 120 %
เช่น เครื่ อง 12 V 396 TC 82
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ให้กาลังงานต่อเนื่อง 970 kw. ที่
1,750 รอบ/นาที
ให้กาลังงานเกินกาลัง 1,050 kw. ที่
1,800 รอบ/นาที
เมื่อ อุณหภูมิอากาศดีเข้าเครื่ อง
27C
อุณหภูมิน้ าทะเลระบายความร้อน 32C
ความกดบรรยากาศ
1,000 mbar(ของ บาโรมิเตอร์ )
แต่ในการใช้งานจะใช้ 1, 2 หรื อ 3 ระยะ ขึ้นอยูก่ บั กาลังงานออกของเครื่ อง(Power Output) ตาม
กลุ่มการใช้งานของเครื่ อง เช่น (ดูในคู่มือประจาเครื่ อง)
เครื่ องในกลุ่ม 1A
สามารถให้กาลังงานออกได้ถึง กาลังงานต่อเนื่อง
เครื่ องในกลุ่ม 1D
สามารถให้กาลังงานออกได้ถึง กาลังงานเกินกาลัง
เครื่ องในกลุ่ม 1DS
สามารถให้กาลังงานออกได้ถึง กาลังงานสูงสุด
การใช้งานในย่านกาลังงานต่างๆ นี้สามารถใช้ได้โดยไม่ทาให้เครื่ องเสียหายเนื่องจากความเค้น
ของโลหะ(Overstress) ดังนี้
กาลังงานต่อเนื่อง ใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จากัดระยะเวลาใช้งาน(ตลอด 24 ชม.)
กาลังงานเกินกาลัง ใช้ได้ 2 ชม. ในระยะเวลาใช้งาน 12 ชม.(2+10)
กาลังงานสูงสุด ใช้ได้ 1/2 ชม. ในระยะเวลาใช้งาน 6 ชม.(1/2+5 1/2)
Propeller Curve เป็ นเส้นโค้งทางทฤษฎีซ่ึง กาหนดโดยผูผ้ ลิตเครื่ องยนต์ จากหลักการที่ให้
เครื่ องยนต์และใบจักรทางานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แสดงถึง การเพิ่มขึ้นของกาลังงานออก (Power
Output) ของเครื่ อง เมื่อค่าความเร็ วเครื่ องและค่าการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเปลี่ยนไป
MCR-Curve (Max. Continuous Rating Curve) แสดงถึง ค่าความเร็ วเครื่ องที่สมั พันธ์กบั การฉีด
น้ ามันเชื้อเพลิง ที่เครื่ องยนต์มีภาระทางความร้อน (Thermally Load) ถึง 100%
3.รหัสตัวเลขและตัวอักษรของเครื่ อง
ตัวอย่าง
เครื่ องยนต์ 12 V 396 TB 83 - DB 51 L
12
หมายถึง จานวนสูบ (12 สูบ)
V
หมายถึง ลักษณะการวางสูบเป็ นแบบอักษร V
หรื อ R.
หมายถึง ลักษณะการวางสูบเรี ยงแถว (In-Line)
396 หมายถึง อนุ กรมของเครื่ อง(Series) เมื่อหารด้วย 100 จะเป็ นความจุ
กระบอกสูบ 1 สูบ เป็ นลิตร(3.96 ลิตร)
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หรื อ

T
A
B

หรื อ C
หรื อ E

หรื อ A
หรื อ Z
5,6,9,8
หริ อ 4
หรื อ 3
หรื อ 1
3
D
B
5
1

หมายถึง เป็ นเครื่ องที่ใช้เทอร์โบชาร์จขับหมุนด้วยแก๊สเสีย
หมายถึง ไม่มีการอัดส่งอากาศดีเข้าเครื่ อง
หมายถึง ระบายความร้ อนอากาศดี เข้าเครื่ องด้ว ยน้ าจากภายนอก
เครื่ อง(น้ าทะเล)และมีการระบายความร้อนลูกสูบ
หมายถึง ระบายความร้อนอากาศดีเข้าเครื่ องด้วยน้ าจากภายใน
เครื่ อง(น้ าจืด)และมีการระบายความร้อนลูกสูบ
หมายถึง ระบายความร้อนอากาศดีเข้าเครื่ องด้วยระบบระบาย
ความร้อนแยกส่วน(Split-Circuit Coolant System)และมีการ
ระบายความร้อนลูกสูบ
หมายถึง ไม่มีระบบระบายความร้นอากาศดีเข้าเครื่ องแต่มีการระบาย
ความร้อนลูกสูบ
หมายถึง ไม่มีระบบระบายความร้อนอากาศดีเข้าเครื่ องและไม่มี
การระบายความร้อนลูกสูบ
หมายถึง เป็ นเครื่ องที่ใช้กบั เรื อ
หมายถึง เป็ นเครื่ องที่ใช้กบั ยานพาหนะหรื องานหนัก
หมายถึง เป็ นเครื่ องที่ใช้ติดตั้งบนบก
หมายถึง เป็ นเครื่ องที่ใช้กบั รถไฟ
หมายถึง ดัชนีของแบบ(Design Index)
หมายถึง ใช้เชื้อเพลิงน้ ามันดีเซล
หมายถึง เรื อนสู บเป็ นเหล็กหล่อสามารถติดตั้งกลไกหน้าแปลนส่ ง
อาการขับหมุน(Flang Mounting of Driven Machinary)
หมายถึง ไม่มีอานาจแม่เหล็กและป้องกันการสัน่ สะเทือน
หมายถึง ประกอบด้วยสูบน้ าทะเลและหม้อระบายความร้อนใช้
น้ าทะเล
หมายถึง ทิศทางการหมุนของเครื่ องทวนเข็มนาฬิกา(CCW.)

L
4.ลักษณะรูปแบบของเครื่ อง
เป็ นเครื่ องที่วางลักษณะสูบเป็ นแบบอักษร V โดยเรี ยกชื่อแต่ละด้าน(End)และแต่ละแถวสูบ
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(Bank) ดังนี้
KS. หรื อ HKS. คือ ด้านส่งกาลังงานออก(Main PTO. End.)
KGS. หรื อ GKS. คือ ด้านตรงข้ามด้านส่งกาลังงานออก(Auxiliary PTO.End.)
เมื่อมองจากด้าน KS. เข้าหาเครื่ อง ด้านซ้ายมือ คือ แถวสูบ A หรื อ A-Bank
ด้านขวามือ คือ แถวสูบ B หรื อ B-Bank
โดยเริ่ มนับสูบเป็ นสู บ ๑ จากด้าน KS. เข้าไปตามลาดับ และ ชิ้นส่ วนประกอบอื่น ๆ
ของเครื่ องที่เหมือนกัน ๒ ชิ้นส่วนขึ้นไปจะนับ หรื อเรี ยกชื่อ เช่นเดียวกับสูบของเครื่ อง
5.รายละเอียดจาเพาะของเครื่ อง
การทางาน
เครื่ อง 4 จังหวะ, ทางานด้านเดียว
การเผาไหม้
ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้โดยตรง(Direct Injection)
การส่งอากาศดีเข้าเครื่ อง เทอร์โบชาร์จขับหมุนด้วยแก๊สเสีย
การระบายความร้อน
น้ าระบายความร้อน
การวางสูบ
แบบอักษร V ทามุม 90C.
ความโตกระบอกสูบ
165 มม.
ช่วงชัก
185 มม.
ความจุกระบอกสูบ
3.96 ลิตร
อัตราส่วนการอัด
ประมาณ 12-13 : 1
ทิศทางการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา(กลับทางหมุนไม่ได้)
(มองจากด้าน KS)
ความเร็ วการจุดระเบิด(Firing Speed)
ประมาณ 100 - 120 รอบ / นาที
(ที่อุณหภูมิน้ าจืดระบายความร้อน 40C.)
ความเร็ วเครื่ องใช้งานคงที่ 1,200,1,500 หรื อ 1,800 รอบ / นาที
(ขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า)
ความเร็ วเครื่ องเดินเบา
ประมาณ 600-700 รอบ / นาที
(เป็ นเครื่ องจักรใหญ่)
ระยะห่างของลิ้น
ลิ้นอากาศดี 0.30 มม., ลิ้นแก๊สเสีย 0.45 มม
(เมื่อเครื่ องเย็น)
ผลิต ส.ค. 47

หน้า 6/65

การซ่ อมทา MTU 396

6.ค่าใช้ การต่างๆ ของเครื่ อง (Operational Data)
เกณฑ์ค่ากาลังดันและอุณหภูมิในคู่มือประจาเครื่ องนั้น เป็ นเกณฑ์มาตรฐานของเครื่ องเท่านั้น
ในการใช้งานเครื่ องจริ ง ค่าต่างๆเหล่านี้ จะแตกต่างออกไปบ้างตามสภาวะแวดล้อมของเครื่ อง ดังนั้น
เกณฑ์ ค่ า ที่ แ น่ น อนของแต่ ล ะเครื่ องให้ดู ใ นบัน ทึ ก การทดสอบเพื่ อ การตรวจรั บ เครื่ อง (Engine
Acceptance Test Record) ประจาเครื่ องเท่านั้น
ส าหรั บ เครื่ องอนุ กรม 396 นี้ จะมี อ ยู่ ห ลายแบบ (TC,TB,TE) และ หลายขนาด
(6V,8V,12V,16V) ดังนั้นเกณฑ์ค่าต่างๆดังกล่าวในเครื่ องแต่ละแบบหรื อแต่ละขนาดจะแตกต่างกันมาก
ในคู่มือเล่มนี้จะเป็ นค่าโดยประมาณเท่านั้น
กาลังดันน้ ามันหล่อลื่น(ก่อนเข้าเครื่ อง)
4.0-5.5
บาร์
(ที่ความเร็ วใช้การ)(Rated Speed)
กาลังดันน้ าจืดระบายความร้อนเครื่ อง
0.2-1.0
บาร์
(ก่อนเข้าสูบน้ าจืด)
กาลังดันน้ ามันเชื้อเพลิง
2.5-3.5
บาร์
(ก่อนเข้าสูบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง)
กาลังดันอากาศดีเข้าเครื่ อง
(-0.14)-(1.3) บาร์
(หลังจากหม้อระบายความร้อนอากาศดี)
อุณหภูมิน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
85-105
C.
(ก่อนเข้าเครื่ อง)
อุณหภูมิน้ าจืดระบายความร้อนเครื่ อง
80-90
C.
(ก่อนเข้าเครื่ อง)
อุณหภูมิแก๊สเสีย
480-530
C.
(หลังเทอร์โบชาร์จ)
อุณหภูมิอากาศดีเข้าเครื่ อง
45-60
C.
(หลังจากหม้อระบายความร้อนอากาศดี)
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ส่ วนประกอบที่สาคัญของเครื่อง
ส่ วนประกอบต่างๆที่สาคัญของเครื่ อง มีดงั นี้
= เรื อนสูบ(Crank case) (รายละเอียดข้อ 1)
= ส่วนขับหมุนเครื่ อง(Running Gear) (รายละเอียด ข้อ 2)
= ฝาสูบ(Cylinder Head) (รายละเอียด ข้อ 3)
= กลไกควบคุมลิ้น(Valve Gear) (รายละเอียด 4)
= อุปกรณ์ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Injection Equipment) (รายละเอียด ข้อ 5)
= เครื่ องควบคุมความเร็ วเครื่ องยนต์(Engine Governor) (รายละเอียด ข้อ 6)
= อุปกรณ์ตดั การทางานของแถวสูบ(Cylinder Bank Cut-out) (รายละเอียด ข้อ 7)
1.เรื อนสู บ (Crankcase)
เป็ นส่วนประกอบหลักของเครื่ อง ทาด้วยเหล็กหล่อคุณภาพสูง(High-Grade Cast-iron)
มี 2 แบบ คือ แบบส่วนเดียว(Single-unit) (รายละเอียดข้อ 1.1)
แบบสองส่วน(Two-Piece) (รายละเอียดข้อ 1.1)
1.1 แบบส่วนเดียว(Single-Unit Crankcase)
# ลักษณะ #
ส่วนบน จะเป็ นช่องประกอบปลอกสู บ (Liner) 2 แถวสู บ (Bank) และ ช่องทางเดินของน้ าจืด
ระบายความร้อนและน้ ามันหล่อลื่น ด้านในทั้งสองแถวสู บจะเป็ นช่องสาหรับประกอบเพลาลูกเบี้ยว
(Camshaft) ด้านละเพลา
ส่วนกลางตอนบน ประกอบด้วยท่อน้ ามันหล่อหลัก(Main Oil Gallery) ซึ่งยาวตลอดเรื อนสู บ
สาหรับส่งน้ ามันหล่อลื่นไปหล่อลื่นระบายความร้อนให้กบั ส่วนต่างๆ ของเครื่ อง เช่น ส่งผ่านท่อแยกลง
ไปหล่อลื่นแบริ่ งใหญ่ (Main Bearing) และไปฉีดพ่นที่หวั ฉี ดฝอย (Spray Nozzle) ไประบายความร้อน
ลูกสูบ เป็ นต้น
ส่วนกลางตอนล่าง จะเป็ นช่องสาหรับประกอบเพลาข้อเหวี่ยง(Crank Shaft) ซึ่งรองรับด้วยแบ
ริ่ งใหญ่ (Main Bearing) แบบฝา ๒ ชิ้น (Shell Bearing) และฝาครอบแบริ่ งใหญ่ (Main Bearing Cap)
ซึ่งยึดกับเรื อนสูบด้วยสลักยึด
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ด้านล่างของเรื อนสู บ เป็ นห้องเพลาข้อเหวี่ยง(Crank Space)ประกอบด้วยอ่างน้ ามันหล่อ(Oil
Pan)ซึ่งเป็ นโลหะเบา(Light Metal) สาหรับเก็บน้ ามันหล่อไว้ใช้ภายในระบบของเครื่ อง
ด้านบนทั้งสองแถวสูบ ประกอบด้วยฝาสูบ(Cylinder Head)
ด้าน KGS. ประกอบด้วยหมู่เฟื องขับ (Gear Train)อยู่ภายในห้องหมู่เฟื อง(Gear Case) ได้รับ
กาลังขับหมุนจากเฟื องเพลาข้อเหวี่ยง(Crankshaft Gear)และส่งอาการไปขับหมุนอุปกรณ์ช่วยต่างๆ เช่น
สูบน้ ามันหล่อลื่น(Oil Pump) เป็ นต้น
ด้าน KS. ประกอบด้วยล้อช่วยแรง(Flywheel)อยูภ่ ายในเรื อนล้อช่วยแรง(Flywheel Housing)ซึ่ง
จะมีช่องสาหรับประกอบเครื่ องมือหมุนเครื่ องด้วยมือ(Barring Tool),ช่องตรวจดูขีดเครื่ องหมายจังหวะ
การจุดระเบิดของเครื่ องสูบ(สูบ A1)และช่องตรวจดูสภาพหน้าแปลนต่อ(Coupling)ด้วย
1.2 แบบสองส่วน(Two–piece Crankshaft)
# ลักษณะ #
มีลกั ษณะส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับแบบส่วนเดียวที่กล่าวมาแล้ว
ที่ แตกต่ าง คื อ สร้ างเป็ น 2 ส่ ว น คื อ เรื อนสู บส่ ว นบน(Crankshaft Upper Section)และเรื อนสู บ
Crankcase Intermediate Frame) ประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้สลักยึด
ที่เรื อนสูบส่วนกลางด้านใน ประกอบด้วยฝาครอบแบริ่ งใหญ่ (Main Bearing Cap) ด้านข้างทั้ง
สองด้านประกอบด้วยช่องตรวจ(Inspection Ports)สาหรับตรวจดูส่วนต่างๆภายใน ปกติจะปิ ดด้วยฝาปิ ด
(Cover)
1.3 ส่วนประกอบที่สาคัญอื่นๆของเรื อนสูบ มีดงั นี้
1.3.1 ปลอกสูบ(Liner)
# ลักษณะ #
ทาด้วยเหล็กหล่อแบบแรงเหวี่ยงคุณภาพสู ง (High–grade Centrifugal Cast Iron)(เทวัตถุลงใน
แม่พิมพ์ที่กาลังหมุนอยู)่ ใช้น้ าจืดระบายความร้อนเดินโดยรอบด้านนอกสัมผัสกับปลอกสูบ ด้านบนทา
เป็ นบ่ายื่นออกมารับกับด้านบนของเรื อนสู บมีการกันรั่วด้วยวงกันรั่ว(O–Ring) 1 วง ด้านล่าง 2 วง
(Sealing Ring)
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ปลอกสูบ จะประกอบเข้ากับช่องของเรื อนสูบจากด้านบนลงมา
1.3.2 ส่วนระบายกาลังดันเรื อนสูบ(Crankcase Breather)
ทาหน้าที่ ลดกาลังดันภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยง(Crank Space)
ประกอบอยูบ่ นสูบแถว B (B–Bank) ด้าน KGS
# ลักษณะการทางาน #
เป็ นหม้อกรองอากาศแบบเปี ยก(Wet–type Air filter) หรื อ แบบไส้ตะแกรงโลหะ(Metal Mesh
filling) ซึ่งอาจจะมีลกั ษณะต่างกันบ้าง แต่การทางานเหมือนกัน ดังนี้
ประกอบด้วยไส้กรองโลหะ ที่จะทาหน้าที่แยกน้ ามันหล่อออกจากอากาศ(Oil Separation)อยู่
ภายในเรื อน(Housing)ซึ่ งด้านล่างมีท่อทางถึงภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยง ด้านบนประกอบด้วยฝาปิ ด
(Cover)ซึ่งจะมีช่องทางสาหรับต่อท่อระบาย(Vent Line)ไปเข้าที่ทางดูดของเทอร์โบชาร์จ
เมื่อเครื่ องยนต์ทางาน เกิดความร้อนและมีกาลังดันขึ้นภายในห้องเพลาข้อเหวี่ยง อากาศซึ่งมีไอ
น้ ามันหล่อปนอยู่ จะถูกดูดโดยเทอร์โบชาร์จผ่านหม้อกรองแบบเปี ยกหรื อใส้ตะแกรงโลหะ ส่ วนที่เป็ น
น้ ามันหล่อจะเกาะติดอยูท่ ี่หม้อกรองหรื อใส้กรองและตกลงอ่างน้ ามันหล่อไป ส่ วนที่เป็ นอากาศจะถูก
ดูดโดยเทอร์โบชาร์จเข้าไปอัดส่งเข้ากระบอกสูบต่อไป
# การซ่อมบารุ งรักษาเรื อนสูบและส่วนประกอบ #
ไม่มี
2.ส่ วนขับหมุนเครื่ อง(Running Gear or Crankdrive)
หมายถึง ส่วนประกอบของเครื่ องที่ทางานเปลี่ยนกาลังงานจากการเผาไหม้ภายในกระบอกสู บ
ให้เป็ นกาลังงานทางกล(กาลังงานขับหมุน ) ส่ งไปใช้งานภายนอกและขับหมุนอุปกรณ์ช่วยต่างๆของ
เครื่ อง
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วนคือ ลูกสูบ(Piston) (รายละเอียดข้อ 2.1)
ก้านต่อ(Connecting Rod) (รายละเอียดข้อ 2.2)
เพลาข้อเหวี่ยง(Crankshaft) (รายละเอียดข้อ 2.3)
2.1 ลูกสูบ(Piston)
ทาหน้าที่ เปลี่ยนกาลังงานจากการเผาไหม้ภายในกระบอกสู บ ให้เป็ นกาลังงานทางกล(เลื่อน
กลับไป-กลับมา)
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เป็ นแบบใช้น้ ามันหล่อระบายความร้อน(Oil-Cooled Piston) สร้างเป็ น 2 ส่ วน คือ ยอดลูกสู บ
(Piston Crown)และกระโปรงลูกสูบ(Piston Skirt) นามาประกอบเข้าด้วยกัน
มี 2 แบบ คือ แบบแยกส่วนไม่ได้(Groove Insert Type) (รายละเอียดข้อ 2.1.1)
แยกส่วนได้(Composite Type) (รายละเอียดข้อ 2.1.2)
2.1.1 แบบแยกส่วนไม่ได้(Groove Insert Type)
# ลักษณะ #
ยอดลูกสูบ ทาด้วยโลหะเบาชนิดพิเศษ(Special Grade Light Alloy) ด้านบนตรงกลางทาเว้าเป็ น
ห้องเผาไหม้ 1 ห้องและเป็ นห้องระยะห่างลิ้น(Valve Clearance Pocket) 4 ห้อง ด้านข้างจะมีร่องสาหรับ
ประกอบแหวนอัดกันรั่ว(Compression Ring) 2-3 วง
กระโปรงลูกสูบ ทาด้วยโลหะผสมกราไฟท์(Graphite) ภายในจะมีช่องทางส่ งน้ ามันหล่อและ
ช่องทางน้ ามันหล่อกลับ ด้านข้างจะมีช่องสาหรับประกอบสลักลูกสู บแบบลอยตัว(Floating Piston Pin)
โดยมีแหวนล็อค(Snap Ring)ทั้งสองด้าน
ยอดลูกสูบและกระโปรงลูกสูบ ประกอบเข้าด้ว ยกันด้วยวิธีเชื่อมประสานทางไฟฟ้า (Electron
Beam Welding)และมีแหวนกวาดน้ ามันหล่อลื่น(Oil Control Ring)ประกอบอยู่ในร่ องระหว่างส่ วนทั้ง
สอง 1 วง
2.1.2 แยกส่วนได้(Composite Type)
# ลักษณะ #
ยอดลูก สู บ ทาด้ว ยโลหะแข็ง (Steel) ด้านบน ทาเป็ นห้องเช่ นเดี ยวกับแบบแรกและมีช่อง
สาหรับร้อยสลักยึด(Stress Bolt) ด้านข้างมีร่องสาหรับประกอบแหวนอัดกันรั่ว 2 วง
กระโปรงลูกสูบ ทาด้วยโลหะเบา(Light Metal) ด้านบนจะมีช่องสาหรับประกอบปลอกเกลียว
(Threaded Bushes)หรื อนัตพิเศษ(Special Nuts) ส่วนอื่นๆจะมีลกั ษณะเช่นเดียวกับแบบแรก
ยอดลูกสูบและกระโปรงลูกสูบ ประกอบเช้าด้วยกันโดยใช้สลักยึดร้อยผ่านช่องที่ยอดลูกสู บลง
มายึด กับปลอกเกลียวหรื อนัต พิเศษที่กระโปรงลูกสู บ เพื่อให้มีก าลังยึดมากกว่าการยึด กับกระโปรง
ลูกสูบซึ่งเป็ นโลหะเบา
ลูกสู บทั้งสองแบบได้รับการระบายความร้อนโดยน้ ามันหล่อที่ฉีด พ่นจากหัวฉี ดฝอย(Spray
Nozzle)ที่เรื อนสูบ ฉีดพ่นน้ ามันหล่อผ่านช่องทางที่กระโปรงลูกสูบเข้าไปผ่านระบายความร้อนภายใน
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ช่องว่างระหว่างยอดลูกสูบกับกระโปรงลูกสู บแล้วตกลงหล่อลื่นสลักลูกสู บและตกลงอ่างน้ ามันหล่อ
ไป
2.2 ก้านต่อ(Connecting Rod or Con rod)
ทาหน้าที่ รับกาลังงานจากลูกสูบและส่งต่อไปยังเพลาข้อเหวี่ยง(Crankshaft)
# ลักษณะ #
เป็ นแบบธรรมดา(Blade Rod) เหมือนกันทั้งสองแถวสูบ(ทุกสูบ)
ทาด้วยวิธี Drop-forged (ตอกวัตถุลงบนแม่พิมพ์)แล้วปรับแต่งให้เรี ยบร้อย
ปลายเล็ก (ปลายบน) จะประกอบเข้า กับ สลัก ลูก สู บ (Piston Pin)โดยมีแ บริ่ ง แบบปลอก
(Bushig)เป็ นส่ วนรองรับผิวสัมผัส ได้รับการหล่อลื่นโดยน้ ามันหล่อระบายความร้อนลูกสู บตกลงมา
ตามช่องทางภายในลูกสูบ เข้าหล่อลื่นแล้วตกลงอ่างน้ ามันหล่อไป
ปลายใหญ่ (ปลายล่าง) ประกอบด้วยฝาครอบก้านต่อ(Con rod Cap) โดยใช้สลักยึด(Con rod
Bolt)เข้ากับก้านต่อ เมื่อประกอบเข้ากับเดือยข้อเหวี่ยง(Crank Pin) ก้านต่อ 2 อันของสูบตรงข้ามกัน(เช่น
สู บ A1 และ B1)จะประกอบอยู่บนเดือยข้อเหวี่ยง(Crank Pin)อันเดียวกัน โดยมีแบริ่ งแบบฝา 2 ชิ้ น
(Shell Bearing)ของก้านต่อแต่ละอันเป็ นส่ วนรองรับผิวสัมผัส ได้รับการหล่อลื่นโดยน้ ามันหล่อจากรู
เพลาข้อเหวี่ยงเข้ามาหล่อลื่นแล้วตกลงอ่างน้ ามันหล่อไป
2.3 เพลาข้อเหวี่ยง(Crank Shaft) ทาหน้าที่ เปลี่ยนกาลังงานเลื่อนขึ้นลงของลูกสู บและก้านต่อให้เป็ น
กาลังงานทางหมุน
# ลักษณะ #
ทาด้วยโลหะตีข้ ึนรู ป(Forging) เจาะรู ทะลุตลอดเพลา(เพื่อเป็ นทางส่งน้ ามันหล่อไปหล่อลื่นแบ
ริ่ งก้า นต่ อ ชุ ด ล่า ง) เคลือ บแข็ง และขัด มัน ในส่ ว นที่ ร องรั บกับ แบริ่ งต่ างๆ ทุ ก ๆแขนข้อ เหวี่ ย งจะ
ประกอบด้วยน้ าหนักถ่วง(Counterweight) เพื่อให้เพลาได้สมดุลย์
ปลายเพลาด้าน KGS ประกอบด้วยเฟื องเพลาข้อเหวี่ยง(Crankshaft Gear) สาหรับส่ งอาการขับ
หมุนให้หมู่เฟื องขับ(Gear Train)
ปลายเพลาด้าน KS ประกอบด้วยหน้าแปลนส่ งกาลังงานออก(PTO Flange)และล้อช่วยแรง
(Flywheel)สาหรับส่งต่อกาลังงานไปใช้งานภายนอก เช่น ขับหมุนเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าหรื อขับหมุนเพลา
ใบจักร เป็ นต้น ชึ่งที่หน้าแปลนส่งกาลังงานออกจะมีขีดเครื่ องหมายตาแหน่ งจุดระเบิดของสู บ A1 อยู่
โดยมีเข็มชี้อยูท่ ี่เรื อนล้อช่วยแรง(Flywheel housing)
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แบริ่ งใหญ่(Main Bearing) เป็ นแบบฝา 2 ชิ้น(Sleeve Bearing)ตลอดเพลาและแบบลูกกลิ้งกลม
(Deep Groove Ball Bearing) 1 ชุด ประกอบอยูด่ า้ น KS เพื่อทาหน้าที่กนั รุ น(Axial)ด้วย การหล่อลื่นแบ
ริ่ งเหล่านี้โดยน้ ามันหล่อจากท่อน้ ามันหล่อหลักต่อท่อทางแยกลงมาหล่อลื่นแบริ่ งทุกชุดแล้วไหลผ่านรู
เพลาข้อเหวี่ยงไปหล่อลื่นแบริ่ งก้านต่อชุดล่าง แล้วตกลงอ่างน้ ามันหล่อไป
หมายเหตุ
ในเครื่ อง TE บางรุ่ นจะมีชุดรับแรงสั่นสะเทือนประกอบอยู่ที่ปลายเพลาข้อเหวี่ยงด้าน KGS
ด้วย
# การซ่อมบารุ งรักษาส่วนขับหมุนเครื่ อง #
รายละเอียดบทที่ 9 ข้อ 1-5
3.ฝาสู บ(Cylinder Head)
ทาหน้าที่ ปิ ดผนึกห้องเผาไหม้ดา้ นบน
# ลักษณะ #
เป็ นแบบฝาสูบแยก(1สูบ/1ฝาสูบ) ทาด้วยเหล็กหล่อชนิดพิเศษ(Special-grade Cast Iron)
ภายใน เจาะเป็ นช่องทางเดินอากาศ-แก๊สเสีย,น้ าจืดระบายความร้อนและช่องทางส่ งน้ ามันหล่อ
ประกอบอยูบ่ นเรื อนสูบทุกสูบด้วยสลักยึด(Stress Bolt)โดยมีแผ่นรอง(Supporting Plate)และแผ่นกันรั่ว
(Gasket)ช่วยกันรั่วทุกฝาสูบ
ด้านบนฝาสูบ จะประกอบด้วยเรื อนกลไกควบคุมลิ้น(Valve Gear Housing)และฝาครอบฝาสู บ
(Cylinder Head Cover)ตามลาดับ
ส่ วนประกอบที่สาคัญของฝาสู บ คือ(1ฝาสู บ)
ลิ้นอากาศดี 2 ลิ้น(Inlet Valve) (รายละเอียดข้อ 3.1)
ลิน้ แก๊สเสีย 2 ลิน้ (Exhaust Valve) (รายละเอียดข้อ 3.1)
หัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง 1 หัว (Fuel Injector)(รายละเอียดข้อ 5.3)
ลิ้นลมเริ่ มเดินและไล่อากาศ 1 ลิ้น(Starting and Decompression Valve)
(รายละเอียด บทที่ ข้อ )
3.1 ลิ้นอากาศดี-ลิ้นแก๊สเสีย(Inlet-Exhaust Valve)
ประกอบอยูโ่ ดยรอบหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง ฝาสูบละ 2 ลิน้
# ลักษณะการทางาน #
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ลิ้นทั้งสองจะประกอบอยูใ่ นปลอกนาลิ้น(Valve Guide)โดยมีสปริ งลิ้น(Valve Spring) ลิ้นละ 2
อัน ลิ้นทั้งสองปกติจะปิ ดด้วยกาลังสปริ งลิ้นและเปิ ดด้วยกาลังกดจากกระเดื่องกดลิ้น(Valve Rocker
Arm)
ลักษณะของลิ้นทั้งสอง คือ ลิ้นแก๊สเสี ยจะมีหัวลิ้น(Valve Head)ขนาดโตกว่า,ก้านลิ้น(Valve
Stem)สั้นกว่าและภายในลิ้นบรรจุไว้ดว้ ยโซเดียม(Sodium)เพื่อให้มีการถ่ายเทความร้อนที่ดี(ลิ้นอากาศดี
ไม่มี) และลิ้นแก๊สเสี ยจะประกอบด้วยชุด หมุนลิ้น(Valve Rotator)(บางเครื่ องอาจประกอบอยู่ท้ งั ลิ้น
อากาศดีและแก๊สเสีย) ที่ทาให้ลนิ้ หมุนตัวเล็กน้อยขณะเปิ ดเพื่อป้ องกันไม่ให้หัวลิ้น(Valve Head)ได้รับ
ความร้อนเฉพาะจุดและไม่ให้คราบเขม่า(Carbon)เกาะสะสมบ่าลิ้น(Valve Seat )
# ลักษณะการทางานของชุดหมุนลิ้น(Valve Rotator) #
ทิศทางการหมุนทวนเข็นนาฬิกา
ประกอบอยูด่ า้ นล่างของแผ่นรองสปริ ง(Cap)ของลิ้นแก๊สเสีย
ประกอบด้วยแผ่นสปริ ง(Belleville Spring),ฝาบังคับลูกกลิง้ (Ball Race)และลูกกลิง้ (Steel Ball)
พร้อมสปริ งลูกกลิ้ง(Ball Spring)ที่ประกอบอยู่ในร่ องซึ่งลาดเอียงเป็ นแอ่งลึกตรงกลางร่ องของเรื อน
(Body)
เมื่อลิ้นปิ ดอยู่ คือ ไม่มีกาลังกดจากกระเดื่องกดลิ้นลูกกลิ้งจะถูกสปริ งลูกกลิ้งดันให้เลื่อนไปอยู่
ด้านริ มสุดของร่ องลูกกลิ้งซึ่งเป็ นส่วนที่สูงของร่ อง
ในขณะที่ลนิ้ เปิ ด คือ กระเดื่องกดลิ้นกดลงจะมีแรงส่ งผ่านก้านลิ้น,แผ่นรองสปริ ง,แผ่นสปริ ง
และฝาลูกบังคับลูกกลิ้งถึงลูกกลิ้งตามลาดับ ทาให้ลูกกลิ้งถูกกดให้เลื่องลงไปอยู่ส่วนที่ต่าที่สุดของร่ อง
ซึ่งในขณะที่ลิ้นเปิ ดนี้ ผิวสัมผัสระหว่างส่ วนที่ส่งผ่านกาลังกดดังกล่าวจะมีความฝื ดสู ง ทาให้มีการส่ ง
ต่ออาการเลื่อนตัวของลูกกลิ้งย้อนกลับทาให้ลิ้นหมุนตัวไปตามระยะเลื่อนของลูกกลิ้ง
ในขณะที่ลิ้นปิ ดด้วยกาลังสปริ งลิ้น คือ ไม่มีกาลังกดจากกระเดื่องกดลิ้น ผิวสัมผัสระหว่างส่วน
ที่ส่งผ่านกาลังกดดังกล่าวจะมีความฝื ดน้อย ลูกกลิง้ จะถูกสปริ งลูกกลิง้ ดันให้เลื่อนกลับตาแหน่งเดิมโดย
ไม่มีการส่งต่ออาการเลื่อนตัวของลูกกลิ้งกลับไปยังลิ้น ทาให้ลิ้นไม่หมุนตัวตามระยะเลื่อนของลูกกลิ้ง
4.กลไกลควบคุมลิน้ (Valve Gear)
หมายถึง ส่วนประกอบที่ทาหน้าที่ควบคุมการปิ ด-เปิ ดของลิ้นอากาศดีและลิ้นแก๊สเสีย
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 3 ส่วน คือ
เพลาลูกเบี้ยว(Camshaft)
ก้านส่ง(Push Rod)
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กระเดื่องกดลิ้น(Rocker Arm)
# ลักษณะการทางาน #
เพลาลูกเบี้ยว(Camshaft) ประกอบอยูส่ ่วนกลางด้านในเรื อนลูกสูบ จานวน 2 เพลา ควบคุมการ
ทางานของลิ้นทั้งสองแถวสูบ(Bank)เพลาละแถวสูบ ลักษณะเป็ นเพลายาวตลอดเรื อนสู บ แต่ละสู บจะมี
ลูกเบี้ยว 2 ลูก สาหรับลิ้นอากาศดี 1 ลูกและลิ้นแก๊สเสี ย 1 ลูก รองรั บเพลาด้ว ยแบริ่ งแบบฝา 2 ชิ้ น
(Sleeve Bearing)ตลอดเพลา โดยแบริ่ งด้าน KGS จะทาหน้าที่กนั รุ น(Axial Thrust)ด้วย ปลายเพลาด้าน
KGS จะประกอบด้วยเฟื องขับ(Drive Gear)สาหรับรับอาการขับหมุนจากหมู่เฟื องขับ(Gear Train)และ
ส่งอาการหมุนผ่านลูกเบี้ยว(Cam)ให้กา้ นส่งและกระเดื่องกดลิ้นไปควบคุมการปิ ด-เปิ ดของลิ้นอากาศดี ลิ้นแก๊สเสีย
ก้านส่ง(Push Rod) เป็ นแบบมีลูกกลิ้งที่ขาก้านส่ ง(Roller Tappet) ใน 1 สู บ ประกอบด้วยก้าน
ส่ง 2 ก้าน สาหรับลิ้นอากาศดีและลิ้นแก๊สเสียอย่างละ 1 ก้าน โดยชุดก้านส่ ง คือ ขาก้านส่ งและก้านส่ ง
จะรับอาการจากลูกเบี้ยวของเพลาลูกเบี้ยวและส่งต่ออาการให้กระเดื่องกดลิน้
กระเดื่องกดลิ้น(Rocker Arm) เป็ นแบบกระเดื่องแขนคู่ (Twin Arm Rocker) ประกอบอยู่กบั
เพลากระเดื่อง(Rocker Shaft)อยูบ่ นฝาสูบภายในเรื อนกลไกลควบคุมลิ้น(Valve Gear Housing) จานวน
2 ชุด คือ กระเดื่องยาวสาหรับลิ้นแก๊สเสียและกระเดื่องแขนสั้นสาหรับลิ้นอากาศดี โดยปลายแขนเดี่ยว
ของกระเดื่องทั้งสองจะรับอาการจากปลายบนของก้านส่งและปลายแขนคู่จะส่งอาการปิ ด-เปิ ดให้ลิ้นทั้ง
สี่ ซึ่งที่ปลายแขนคู่ของกระเดื่องกดลิน้ จะประกอบด้วยสลักเกลียวปรับแต่ง(Adjusting Screw) สาหรับ
ปรับแต่งระยะห่างลิ้น(Valve Clearance)ขณะไม่ได้เดินเครื่ อง
การหล่อลื่น โดยน้ ามันหล่อจากท่อน้ ามันหล่อหลัก(Main Oil Gallery)ส่ งผ่านช่องทางภายใน
เรื อนสูบเข้าหล่อลื่นแบริ่ งเพลาลูกเบี้ยว แล้วส่วนหนึ่งจะส่งผ่านท่อส่งด้านในเครื่ องและช่องทางที่ฝาสู บ
เข้าหล่อลื่นชุดกระเดื่องกดลิ้นและเพลากระเดื่องก่อนตกลงหล่อลื่นชุดขาก้านส่ งแล้วตกลงอ่างน้ ามัน
หล่อผ่านท่อทางด้านนอกเครื่ อง โดยด้านบนฝาสูบจะประกอบด้วยเรื อนกลไกลควบคุมลิ้น(Valve Gear
Housing)และฝาครอบฝาสูบ(Cylinder Head Cap)ทาหน้าที่ก้นั ส่วนที่เป็ นน้ ามันหล่อกับน้ ามันเชื้อเพลิง
ไม่ให้รั่วไหลปนกัน
ก่อนเริ่ มเดินเครื่ องครั้งแรก(Initial Startup)ต้องเติมน้ ามันหล่อใส่สลักเกลียวปรับแต่งให้เต็ม
# การซ่อมบารุ งรักษา #
รายละเอียด บทที่ 9 ข้อ 6-10
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5.อุปกรณ์ฉีดนา้ มันเชื้อเพลิง(Fuel Injection Equipment)
หมายถึง ส่วนประกอบที่ทาหน้าที่สูบส่งน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงเข้าห้องเผาไหม้
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 4 ส่วน คือ
สูบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อสูบน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูง(Fuel Injection Pump)
(รายละเอียดข้อ 5.1)
ท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูง(Fuel Pressure Line) (รายละเอียดข้อ 5.1)
ส่วนปรับแต่งจังหวะการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Injection Timer)
(รายละเอียดข้อ 5.2)
หัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Injection Nozzels) (รายละเอียดข้อ 5.3)
5.1 สูบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อสูบน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูง(Fuel Injection Pump)
ในเครื่ องแต่ละแบบหรื อแต่ ละขนาดหรื อใช้งานต่างกัน รายละเอียดของสู บน้ ามันเชื้อเพลิง
กาลังดันสูงจะต่างกันด้วย แต่จะมีลกั ษณะการทางานเหมือนกัน ดังนี้
ทาหน้าที่ สูบส่งน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงไปเข้าหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง ผ่านท่อน้ ามันเชื้อเพลิง
กาลังดันสู ง(Fuel Pressure Line)ซึ่งเป็ นท่อสาเร็ จรู ปและในบางเครื่ องจะเป็ นท่อ 2 ชั้น ห้ ามดัดให้ เสี ย
รูปทรง
เป็ นแบบลูกสู บเลื่อน(Plunger)ของบริ ษทั Bosch ประกอบรวมกัน เป็ นชุดเดียว อยู่ตรงกลาง
เครื่ องด้านบนเรื อนสูบ(ระหว่างแถวสูบทั้งสอง)
# ลักษณะ #
เรื อนสู บ(Pump Housing) ทาด้วยโลหะเบา(Light metal) เป็ นที่ประกอบส่ วนต่างๆ คือ ชุดส่ ง
ลิ้นและช่องจากัดน้ ามันกลับ(Delivery Valve and Return Restrictor)หรื อชุดลิ้นส่งและลิ้นผ่อนกาลังดัน
(Delivery and pressure Relief Valve),ลูกสูบเลื่อน(Pump Element),คันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Rack),
ลูกกลิ้งขาก้านส่ง(Roller Tappet),เพลาลูกเบี้ยว(Camshaft)และลิ้นส่งน้ ามันหล่อ
ชุดลูกสู บเลื่อน(Pump Element) ประกอบอยู่ภายในส่ วนกลางเรื อนสู บ ประกอบด้วยลูกสู บ
เลื่อน(Plunger)และปลอกลูกสู บเลื่อน(Barrel)เป็ นชุด จานวนชุดเท่ากับจานวนสู บของเครื่ อง ลักษณะ
ของลูก สู บเลื่อน(Plunger) ปลายบนจะมีร่องถึงแง่เฉี ยงล่าง ตอนล่างประกอบด้ว ยสปริ งลูกสู บเลื่อน
(Plunger Spring)และปลอกควบคุ ม(Control Sleeve)ที่ มีฟัน เฟื องขบอยู่ก ับเฟื องของคัน แร็ ค น้ ามัน
เชื้อเพลิง(Fuel Rack) ปลอกลูก สู บเลื่อน(Barrel)ตอนบนจะมีช่องทางน้ ามัน เชื้อเพลิงเข้า-ออก อยู่ 2
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ช่ องทาง ด้านบนประกอบด้ว ยลิ้น ส่ งและช่ องจ ากัด น้ ามัน กลับ หรื อ ลิ้น ส่ งและลิ้น ผ่อนก าลังดัน
(รายละเอียด ข้อ 5.1.1)
เพลาลูก เบี้ยว(Camshaft) ได้รับการขับหมุน จากหมู่เฟื องขับ (Gear Train)ผ่านส่ วนปรับแต่ ง
จังหวะการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Injection Timer)และส่ งต่ออาการผ่านลูกกลิ้งขาก้านส่ งให้ลูกสู บ
เลื่อน(Plunger)เลื่อนตัวขึ้นในการสู บส่ งน้ ามันเชื้อเพลิง(เลื่อนขึ้นโดยลูกเบี้ยวและเลื่อนลงโดยสปริ ง
ลูกสูบเลื่อน)
คันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิง(F มีลกั ษณะเป็ นคันยาวตลอดเรื อนสู บและมีเฟื องขบอยู่กบั เฟื องของ
ปลอกควบคุม(Control Sleeve) ได้รับอาการเลื่อนตัว จากเครื่ องควบคุ มความเร็ ว (Governor)และส่ ง
อาการผ่านปลอกควบคุ มให้ลูก สู บเลื่อนหมุน ตัว ในการปรั บแต่ งปริ มาณการส่ งหรื อการฉี ด น้ ามัน
เชื้อเพลิง
ในเครื่ องยนต์ที่ประกอบด้ว ยอุปกรณ์ ต ัดการทางานของแถวสู บ (Cylinder Bank Cut-out)
คันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงนี้ จะเป็ นแบบ 2 ชั้น (รายละเอียดข้อ 7)
ลิ้นส่งน้ ามันหล่อ(Oil Feed Valve) ประกอบอยูภ่ ายในส่วนกลางของเรื อนที่ท่อทางน้ ามันหล่อ
เข้า ปกติจะปิ ดด้วยแรงกดของสปริ งลิ้นและจะเปิ ดด้วยลูกเบี้ยวเพื่อส่งน้ ามันหล่อเข้าหล่อลื่นส่ วนต่างๆ
ภายในเรื อน น้ ามันหล่อภายในเรื อนถ้ามีปริ มาณสู งจะไหลกลับอางน้ ามันหล่อทางช่องทางน้ ามันล้น
(Spill Line)
# การทางาน #
จังหวะที่ 1 ลูก สู บเลื่อน เลื่อนลง จนกระทั้งบ่าบนเปิ ดช่องทางน้ ามันของปลอกลูกสู บเลื่อน
(Barrel)เป็ นจังหวะดูด ให้น้ ามันเชื้อเพลิงจากห้องดูด(Suction Gallery)เข้ามาภายในห้องส่ ง(Delivery
Chamber)ด้านบนลูกสูบเลื่อน
จังหวะที่ 2 ลูกสูบเลื่อน เลื่อนขึ้น จนกระทั้งบ่าบนปิ ดช่องทางน้ ามันของปลอกลูกสูบเลื่อน เป็ น
จังหวะเริ่ มส่งน้ ามันเชื้อเพลิงภายในห้องส่ง(ไปเข้าห้องเผาไหม้)
จังหวะที่ 3 ลูกสู บเลื่อน เลื่อนขึ้ น จนกระทั้งแง่เฉี ยงล่างเปิ ดช่องทางน้ ามัน ของปลอกลูกสู บ
เลื่อน ให้น้ ามันเชื้อเพลิงภายในห้องส่ งด้านบนลูกสู บเลื่อนไหลออกผ่านช่องทางออกสู่ ห้องดูดได้เป็ น
จังหวะสิ้นสุดการส่ง
ปริ มาณการส่งน้ ามันเชื้อเพลิง คือ ระยะจากบ่าบนถึงแง่เเฉียงล่าง
ในจังหวะที่ 1,2,3 จะมีการส่งน้ ามันเชื้อเพลิงมากที่สุด(Max..Delivery)
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ในจังหวะที่ 4,5 ลูกสูบเลื่อนได้รับอาการหมุนตัวทาให้มีระยะจากบ่าบนถึงแง่เฉี ยงล่างน้อยลง
นัน่ คือ จะมีการส่งน้ ามันเชื้อเพลิงน้อยลงหรื อส่งเพียงบางส่วน(Partial Delivery)
ในจังหวะที่ 6 ลูกสูบเลื่อนได้รับอาการหมุนตัวจนกระทั้งร่ องน้ ามันตรงกับช่องทางของปลอก
ลูกสูบเลื่อน(Plunger) ทาให้ไม่มีการอัดส่งน้ ามันเชื้อเพลิงแม้ว่าลูกสูบเลื่อน เลื่อนขึ้น นัน่ คือ จะไม่มีการ
ส่งน้ ามันเชื้อเพลิง(Zero Delivery)
น้ ามันเชื้อเพลิงรั่วไหล(Leak off)ระหว่างลูกสูบเลื่อนกับปลอกลูกสูบเลื่อน จะไหลผ่านช่องทาง
รั่วไหลที่ปลอกลูกสูบเลื่อนกลับห้องดูดหรื อบางแบบต่อช่องทางออกภายนอก
5.1.1 ลิ้นส่งและช่องจากัดน้ ามันกลับ(Delivery Valve and Return Restrictor)
หรือ ลิน้ ส่งและลิน้ ผ่อนกาลังดัน(Delivery Valve and Pressure Relief Valve)
ชุดลิ้นทั้งสองประกอบอยูด่ า้ นบนของชุดลูกสูบเลื่อน(Pump Element) มีใช้ในเครื่ องต่างรุ่ นกัน
แต่ทาหน้าที่เหมือนกัน คือ
- ป้องกันการเกิดแรงกระแทกในท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูง
- ป้องกันน้ ามันเชื้อเพลิงหยดลงห้องเผาไหม้
- ลดภาระให้ท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูง(ให้ไม่ตอ้ งรับกาลังดันสูงตลอดเวลา)
* ลิ้นส่งและช่องจากัดน้ ามันกลับ *(Delivery Valve and Return Restrictor)
# ลักษณะการทางาน #
ส่ ว นบน ประกอบด้ว ยกรวยลิ้ น (Valve Cone)มีสปริ งกดอยู่ด ้านบนอยู่ภ ายในเรื อนลิ้น ส่ ง
(Delivery Valve Holder) และที่เรื อนลิ้นชั้นในจะมีช่องจากัด(Restrictor)อยูด่ ว้ ย
ส่วนล่าง ประกอบด้วยลิ้นส่ง(Delivery Valve)อยู่ภายในปลอกลิ้น(Valve Guide)มีสปริ งกดอยู่
ด้านบน ที่ลิ้นส่ งจากส่ วนล่างจะมีลกั ษณะเป็ นร่ องทางตั้ง(Vertical Flute),ลูกสู บ(Piston)และบ่ากรวย
(Conical Seat) ตามลาดับ
ในจังหวะส่งของลูกสูบเลื่อน(Plunger) กาลังดันภายใต้ลิ้นส่งจะดันให้ลิ้นส่งเลื่อนขึ้นจนกระทัง่
ลูก สู บ (Piston)เปิ ดช่ องทางให้น้ ามันเชื้อเพลิงผ่านขึ้ นไปทางช่องจ ากัด ดัน ให้กรวยลิ้น เปิ ดให้น้ ามัน
เชื้อเพลิงส่งเข้าท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสู งและไปฉี ดพ่นออกที่หัวฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง(ด้วยกาลังดัน
น้ ามันเชื้อเพลิง)เข้าห้องเผาไหม้ไป
เมื่อสิ้นสุดจังหวะส่งของลูกสูบเลื่อน คือ กาลังดันภายใต้ลนิ้ ส่ง ลดลงต่ากว่าด้านบน ลิ้นส่ งและ
กรวยลิ้นจะเลื่อนลงปิ ดช่ องทางด้ว ยก าลังดัน สปริ ง ลิ้น ส่ งจะเริ่ มปิ ดช่องทางด้วยลูกสู บและเลื่อนลง
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ต่อไปอีกจนกระทัง่ บ่ากรวย(Conical Seat)ปิ ดช่องทาง ซึ่งปริ มาตรของระยะเลื่อนของลูกสูบถึงบ่ากรวย
จะทาให้กาลังดันภายในด้านบนลิน้ ส่งลดลงและกาลังดันภายในท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงจะระบาย
กลับผ่านช่องจากัดด้วย ทาให้หวั ฉีดปิ ด(ด้วยกาลังสปริ งภายใน)อย่างรวดเร็ วน้ ามันเชื้อเพลิงจึงไม่หยด
ลงห้องเผาไหม้และเป็ นการลดภาระให้ท่อน้ ามัน เชื้อเพลิงกาลังดัน สู งให้ไม่ต ้องรับกาลังดัน สู งมาก
ตลอดเวลาและการที่มีกาลังดันบางส่ วนอยู่ในท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสู งทาให้ไม่เกิดแรงกระแทก
ขึ้นภายใน ในจังหวะส่งของลูกสูบเลื่อน(Plunger)
 ลิ้นส่งและลิ้นผ่อนกาลังดัน *(Delivery Valve and Pressure Relief Valve)
ภายในชุด ลิ้น ประกอบด้ว ยลิ้น กัน กลับ 2 ชุด ทางานตรงข้ามกัน คือ ชุ ดลิ้นใหญ่ เป็ นลิ้นส่ ง
(Delivery Valve)มีสปริ งกดอยู่ดา้ นบน ชุดลิ้นเล็กเป็ นลิ้นผ่อนกาลังดัน(Pressure Relief Valve)มี
สปริ งดันอยูด่ า้ นล่าง
ในจังหวะส่งของลูกสูบเลื่อน(Plunger) กาลังดันภายใต้ชุดลิ้นจะดันให้ลิ้นผ่อนกาลังดันปิ ดใน
ขณะเดียวกันจะดันให้ลิ้นส่ งเปิ ด ส่ งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าผ่านท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสู งและฉี ดพ่น
ออกที่หวั ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(ด้วยกาลังดันน้ ามันเชื้อเพลิง)
เมื่อสิ้นสุดจังหวะส่งของลูกสูบเลื่อน กาลังดันภายใต้ชุดลิ้นจะลดลง กาลังดันภายในท่อน้ ามัน
เชื้อเพลิงกาลังดันสูงจะสูงกว่า จะดันให้ลิ้นส่ งปิ ดในขณะเดียวกันลิ้นผ่อนกาลังดันจะเปิ ดระบายกาลัง
ดันภายในท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงออกให้ต่าลงกว่ากาลังสปริ งลิ้น ลิ้นผ่อนกาลังดันจึงจะปิ ดให้มี
กาลังดันบางส่วนอยูภ่ ายในท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงเป็ นการลดภาระให้ท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดัน
สูงและทาให้หวั ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงปิ ด(ด้วยกาลังสปริ งภายใน)อย่างรวดเร็ วน้ ามันเชื้อเพลิงจึงไม่หยดลง
ห้องเผาไหม้และการที่มีกาลังดันบางส่ วนอยู่ภายในทาให้ไม่เกิดแรงกระแทกขึ้นภายใน ในจังหวะส่ ง
ของลูกสูบเลื่อนด้วย
# การซ่อมบารุ งรักษา #
รายละเอียดบทที่ 9 ข้อ 321 และ 38-39
5.2 ส่วนปรับแต่งจังหวะการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Injection Timer)
ทาหน้าที่ ปรับแต่งจังหวะเริ่ มส่ง(เริ่ มฉีด)น้ ามันเชื้อเพลิงให้สัมพันธ์กบั ความเร็ วเครื่ อง เพื่อให้
พอดีกบั จังหวะจุดระเบิดของเครื่ อง(ความเร็ วสู งจะต้องฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงล่วงหน้ามาก) โดยการส่ ง
อาการให้เพลาลูกเบี้ยวของสูบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงหมุนล่วงหน้าเฟื องขับ(Drive Gear)
มุมการปรับแต่งสูงสุดประมาณ 5-8 ของเพลาลูกเบี้ยว(10-16 ของเพลาข้อเหวี่ยง)
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# ลักษณะ #
ประกอบอยูก่ บั เฟื องขับ(Drive Gear)ของหมู่เฟื องขับ(Gear train)
เพลาขับ(Drive Shaft) ประกอบอยู่ภายในช่องที่ส่วนกลางของเฟื องขับ (Drive Gear) จะทา
หน้าที่ส่งต่ออาการหมุนผ่านปลอกเฟื อง(Coupling Sleeve)ให้เพลาลูกเบี้ยว(Camshft)ของสู บฉี ดน้ ามัน
เชื้อเพลิง(Fuel Injection Pump)
จานหน่ วง(Counter flange) ยึดแน่ นกับเพลาขับ (Drive Shaft)ด้ว ยแหวนล็อค(Ring Spring
Clamp) 2 ชุด (4 วง) โดยมีสลัก ยึด (Stress Bolt)กวดอัด ปลอกนา(Locating Sleeve)และปลอกอัด
(Collared Bush)ให้แหวนล็อคไม่หลุดหลวม
ลูกเบี้ยว(Cam) ที่ปลายด้านในยึดติดกับเฟื องขับ ปลายด้านในเลื่อนตัวหมุนได้
สปริ ง(Spring) ที่ปลายด้านหนึ่ งจะดันอยู่กบั จานหน่ วง อีกด้านหนึ่ งดันอยู่กบั ปลายด้านนอก
ของลูกเบี้ยว
ตุม้ เหวี่ยง(Flyweight) จานวน 5 ลูก ประกอบอยูร่ ะหว่างร่ องของจานหน่วงกับลูกเบี้ยว
# การทางาน #
เมื่อเฟื องขับได้รับอาการหมุน จะส่งต่ออาการหมุนผ่านลูกเบี้ยว,ตุม้ เหวี่ยง,จานหน่ วง,เพลาขับ
และปลอกเฟื อง(Coupling Sleeve)ให้เพลาลูกเบี้ยวหมุนของสูบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงหมุนและส่งต่ออาการ
ให้ลูกสูบเลื่อน(Plunger)เลื่อนตัว
เมื่อความเร็ วสูงขึ้น ตุม้ เหวี่ยงจะถูกเหวี่ยงตัวออกจากจุดศูนย์กลางเพลา ดันให้จานหน่ วงหมุน
ไปล่วงหน้า ทาให้เพลาลูกเบี้ยวขับลูกสูบเลื่อนหมุนล่วงหน้าไปด้วย ซึ่งการหมุนล่วงหน้าดังกล่าวนี้ จะ
สัมพันธ์โดยตรงกับความเร็ วเครี่ อง นัน่ คือ ทาให้มีการส่ ง(การฉี ด)น้ ามันเชื้อเพลิงเร็ วขึ้น เมื่อความเร็ ว
เครื่ องสูงขึ้น เพื่อให้พอดีกบั จังหวะจุดระเบิดของเครื่ อง
5.3 หัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Injector)
ในเครื่ องแต่ละรุ่ นจะมีขนาดต่างกันแต่ลกั ษณะการทางานเหมือนกันดังนี้คือ
ทาหน้าที่ ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงเข้าห้องเผาไหม้
จานวนรู หวั ฉีด 5 รู ทามุมการฉีด 152
ค่ากาลังดันเปิ ดหัวฉี ดใช้งาน ประมาณ 235-278 บาร์ (แต่ละรุ่ นไม่เท่ากัน ให้ดูในคู่มื อประจา
เครื่ อง)
ประกอบอยูก่ ่ ึงกลางฝาสูบๆละ 1 หัว
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# ลักษณะ #
หัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงจะประกอบอยูภ่ ายในปลอกรับ(Protective Sleeve)ซึ่งยึดแน่นอยูก่ บั ฝาสูบ
มีวงกันรั่ว 2 วง(CE ring and Back-up ring)สาหรับกันรั่วระหว่างหัวฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิงกับปลอกรับ
ด้านบนจะมีปลอกเกลียว(Thrust Screw) กวดยึดหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้ากับฝาสูบและปลอกอัด(Thrust
Sleeve)รับแรงอัดอยูร่ ะหว่างปลอกเกลียวกับหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(ในบางเครื่ องจะไม่ใช้ปลอกอัดใช้แต่
ปลอกเกลียว)
ประกอบด้วยส่ วนใหญ่ๆ 2 ส่ วนคื อ เรื อนหัวฉี ด (Nozzle Holder)และปลายหัวฉี ด (Injection
Nozzle)
เรื อนหัวฉี ด(Nozzle Holder) ภายในเจาะเป็ นช่องทางเดิ นน้ ามันเชื้ อเพลิงและห้องสปริ งซึ่ ง
ประกอบด้วยเดือยกั้นสปริ ง(Thrust Pin),สปริ งหัวฉีด(Spring)และแผ่นรองสปริ ง(Shim)
ปลายหัวฉีดฉีด(Injection Nozzle) ประกอบด้วยตัวหัวฉีด(Nozzle Body)และเข็มหัวฉีด(Nozzle
Needle) โดยมีนตั หัวฉี ด(Retaining Nut)กวดยึดส่ วนทั้งสองเข้ากับเรื อนหัวฉี ดมีแหวนรอง(Washer) 1
อัน ตัวหัวฉีดและเข็มหัวฉีดนี ้ จะใช้ เป็ นคู่ห้ามใช้ สลับคู่กันถ้าเปลีย่ นต้ องเปลีย่ นเป็ นชุดทั้งสองส่ วน
# การทางาน #
ปกติเข็มหัวฉีดจะปิ ดรู หวั ฉีดด้วยแรงกดของสปริ งหัวฉีดกดผ่านเดือยกั้นสปริ ง(Thrust Pin)
ในจังหวะส่ งของสู บฉี ด น้ ามัน เชื้อเพลิง น้ ามัน เชื้ อเพลิงกาลังดัน สู งจะถูก ส่ งผ่านท่อน้ ามัน
เชื้อเพลิงกาลังดันสูงมาเข้าหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงและผ่านช่องทางภายในเรื อนหัวฉีดและตัวหัวฉีดเข้าไป
ภายในห้องกาลังดัน (Pressure Chamber)ของตัวหัวฉี ดเป็ นแรงดันต่อเข็มหัวฉี ด ที่จะทาให้เข็มหัวฉี ด
เลื่อนขึ้น
เมื่อแรงดันต่อเข็มหัวฉีดดังกล่าวสูงกว่าแรงกดสปริ งหัวฉี ด เข็มหัวฉี ดจะเลื่อนขึ้นเปิ ดรู หัวฉี ด
ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงจากห้องกาลังดันเข้าห้องเผาไหม้ไป
น้ ามันเชื้อเพลิงที่รั่วไหล(Leak-off)ระหว่างตัวหัวฉีดและเข็มหัวฉี ด จะถูกระบายออกภายนอก
ผ่านห้องสปริ งและช่องทางที่เรื อนหัวฉีดเพื่อช่วยในการหล่อลื่นระบายความร้อนส่วนทั้งสองด้วย
เมื่อสิ้ นสุ ดจังหวะส่ งของสู บฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง กาลังดันภายในห้องกาลังดันจะลดลงและต่า
กว่ากาลังดันสปริ งหัวฉีด เข็มหัวฉีดจะปิ ดด้วยแรงกดของสปริ งหัวฉีด
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากาลังดันหรื อความแข็งของสปริ งหัวฉี ดจะเป็ นตัวกาหนดค่ากาลังเปิ ดของ
หัวฉีดซึ่งสามารถปรับแต่งได้โดยการเปลี่ยนความหนาของแผ่นรองสปริ ง(Shim)
ผลิต ส.ค. 47

หน้า 21/65

การซ่ อมทา MTU 396

# การซ่อมบารุ งรักษา #
รายละเอียด บทที่ 9 ข้อ 33 - 37
6.เครื่ องควบคุมเครื่ องยนต์ (Engine Governor)
ทาหน้าที่ เป็ นเครื่ องควบคุมความเร็ ว(Speed Governor) โดยการปรับแต่งการฉี ดน้ ามันเชื้เพลิง
ให้เหมาะสมกับภาระและความเร็ วเครื่ อง
สาหรั บเครื่ องยนต์ mtu. อนุ ก รม(Series)396 นี้ มีการใช้งานทั้งเป็ นเครื่ องจักรใหญ่และเป็ น
เครื่ องขับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้าภายในเรื อ ดังนั้นเครื่ องควบคุมเครื่ องยนต์จึงมีความแตกต่างกันไปด้วย
จาแนกได้ ดังนี้
สาหรับเครื่ องจักรใหญ่มี 2 แบบคือ
แบบแรงเหวี่ยง(Centrifugal Direct Power Governor) (รายละเอียดข้อ 6.1)
แบบอิเล็คทรอนิก(Electronic Governor) (รายละเอียดข้อ 6.3)
สาหรับเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้ามี 2 แบบ คือ
แบบแรงเหวี่ยงทางานร่ วมกับกาลังดันน้ ามันหล่อ(Centrifugal Hydraulic Power-Governor) (รายละเอียดข้อ 6.2)
แบบอิเล็คทรอนิก(Electronic Governor) (รายละเอียดข้อ 6.4)
6.1 เครื่ องควบคุมความเร็ วแบบแรงเหวี่ยง(Centrifugal Direct Power Governor)
ใช้ในเครื่ องจักรใหญ่
ทาหน้าที่-ปรับแต่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมทุกย่านความเร็ วเครื่ อง
ผูผ้ ลิต
Bosch
แบบ(Model) RQUV All Speed Governor
# ลักษณะ #
ชุดตุม้ เหวี่ยง(Flyweight) 1 ชุด(2 ลูก) ประกอบอยู่กบั เดือยหมุน (Pilot Pin) และมีสปริ งปรับ
ความเร็ ว(Speeder Spring)ประกอบอยูด่ า้ นนอกทาให้มีแรงกดให้ตุม้ เหวี่ยงเลื่อนเข้าหาจุดศูนย์กลางการ
หมุน ชุดตุม้ เหวี่ยงจะได้รับอาการขับหมุนจากเพลาลูกเบี้ยวของสู บน้ ามันเชื้อเพลิงผ่านเฟื องตรง(Spur
Gear)ทาให้เกิดแรงเหวี่ยงให้ตุม้ เหวี่ยงเลื่อนออกจากจุดศูนย์กลาง การเลื่อนตัวเข้า-ออกของตุม้ เหวี่ยง จะ
ส่งอาการผ่านข้อต่อหมุน(Bell Crank),ก้านส่ งความเร็ ว (Speeder Rod),ปลอกเลื่อน(Slide Shoe),คันส่ ง
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กาลัง(Power Lever)และคันลอย(Floating Lever)ให้คนั แร็ ค น้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Rack)เลื่อนตัว ส่ ง
อาการเพื่อให้มกี ารเพิ่ม-ลดการส่ง(ฉีด)น้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้
คันส่งกาลัง(Power Lever) ถูกออกแบบให้เปลี่ยนจุดหมุนได้เพื่อเปลี่ยนอัตราการส่ งต่ออาการ
(Transmission Raito)และความสามารถในการทางาน(Work Capacity)
การตั้งค่าความเร็ วเครื่ อง(Speed Setting) คือ การสัง่ เพิ่ม-ลดความเร็ วเครื่ องที่มีใช้อยูป่ ัจจุบนั (ใน
เรื อ PCF) จะใช้หน่วยตั้งค่าความเร็ วเครื่ อง(Speed Setting Unit)แบบกลไก คือ ชุดสายส่งกาลัง(Teleflex
Cable)ส่ งอาการให้ค ันควบคุม (Control Lever),หมุนเพลาควบคุม (Control Shaft)และก้านนา(Guide
Lever) ทาให้คนั ส่ งกาลัง(Power Lever)เลื่อนตัวส่ งต่ออาการผ่านคันลอย(Floating Lever) ให้คนั แร็ ค
น้ ามันเชื้อเพลิงเลื่อนตัวในการเพิ่ม-ลดการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้
เครื่ องควบคุมความเร็ วได้รับการหล่อลื่นโดยน้ ามันหล่อลื่นจากระบบน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์
ที่ส่งเข้ามาและไหลกลับอ่างน้ า มันหล่อตลอดเวลาที่เครื่ องเดิน อยู่ ก่อนการใช้เครื่ องครั้ งแรก(Initial
Operation)จะต้องเติมน้ ามัน หล่อใส่ ประมาณ 1 ลิตร และ ขณะใช้งานไม่ตอ้ งตรวจสอบระดับน้ ามัน
หล่อในเครื่ องควบคุมความเร็ ว
# การทางงาน #
เมื่อเพิ่มความเร็ ว เครื่ อง ตุ ้มเหวี่ย งจะเลื่อนออกจากจุ ด ศูน ย์ก ลางเพิ่มแรงกดต่ อสปริ งปรั บ
ความเร็ ว ถ้าความเร็ วเครื่ องสูงกว่าค่าที่กาหนด(Speed Setting) ตุม้ เหวี่ยงจะเลื่อนออกจากจุดศูนย์กลาง
ส่งต่ออาการผ่านส่วนต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว ให้คนั แร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงเลื่อนตัวไปในทิศทางลดการฉี ด
น้ ามันเชื้อเพลิงหรื อทิศทางตาแหน่งหยุด(Toward Stop Position)
เมื่อลดความเร็ ว เครื่ อ ง ตุ ้มเหวี่ยงจะเลื่อนเข้า ด้ว ยแรงกดของสปริ ง ปรั บ ความเร็ ว และถ้า
ความเร็ วเครื่ องต่ากว่าย่านที่กาหนด ตุม้ เหวี่ยงจะเลื่อนออกจากจุดศูนย์กลางส่ งต่ออาการผ่านส่ วนต่างๆ
ดังที่กล่าวมาแล้ว ให้คนั แร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงเลื่อนตัวไปในทิศทางเพิ่มการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง
6.2 เครื่ องควบคุมความเร็ วแบบแรงเหวี่ยงทางานร่ วมกับกาลังดันน้ ามันหล่อ
(Centrifugal Hydraulic Power Governor)
ใช้ในเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ตั้งค่าความเร็ วเครื่ องด้วยหน่วยตั้งค่าความเร็ วเครื่ อง(Speed Setting Unit) แบบไฟฟ้า
ผูผ้ ลิต
mtu
แบบ(Model) R 071 E 01 F
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ทาหน้าที่

ควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงขณะเริ่ มเดินเครื่ อง(ไม่มีกาลังดันน้ ามันหล่อ)
จากัดการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงป้องกันเครื่ องทางานเกินกาลัง
ให้เครื่ องยนต์เดินเบา(Idling Speed)ถ้ากาลังดันน้ ามันหล่อตกต่า
ปรับแต่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับความเร็ วและภาระของเครื่ องซึ่งต้อง
อยูใ่ นย่านความเร็ วตกของเครื่ อง(Speed Droop)
# ลักษณะ #
ชุดตุม้ เหวี่ยง(Flyweight) 1 ชุด(2 ลูก)ได้รับแรงกดชุดสปริ งปรับความเร็ ว (Speeder Spring) ทา
ให้ชุดตุม้ เหวี่ยงหุบเข้าและได้รับแรงขับหมุนจากเพลาลูกเบี้ยวของสูบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel Injection
Pump)ทาให้ชุดตุม้ เหวี่ยงกางออก การหุบเข้าและกางออกของชุดตุม้ เหวี่ยงนี้ จะส่ งอาการผ่านก้านปรับ
ความเร็ ว(Speeder Rod) ไปปิ ด-เปิ ดกาลังดันน้ ามันหล่อให้เข้าทางานในชุดลูกสู บทางาน(Actuating
Piston)ซึ่งจะทางานส่ งอาการผ่านชุดคันส่ งอาการต่างๆ(Transmissoin Rod/Lever) ให้ค ันแร็ คน้ ามัน
เชื้อเพลิง(Injection Pump Rack)เลื่อนตัว ในการเพิม่ -ลดการส่ง(ฉีด)น้ ามันเชื้อเพลิงเข้าห้องเผาไหม้
# การทางาน #
เมื่อเริ่ มเดินเครื่ อง(Start) จะไม่มีกาลังดันน้ ามันหล่อเข้าทางานทางช่อง a ที่จะเข้าทางานต่อ
ลูก สู บชดเชย(14:Compensation Piston)ซึ่ งประกอบอยู่ปลายก้านปรั บความเร็ ว (22:Speeder Rod)
ในขณะนี้ สปริ งเริ่ มเดิน(13:Starting Spring)จะทาหน้าที่เป็ นสปริ งปรับความเร็ ว (Speeder Spring)ส่ ง
อาการผ่านชุ ด คันส่ งอาการ(12:Transmission Lever)ให้ค ัน แร็ ค น้ ามัน เชื้ อเพลิง(34:Injection Pump
Rack) เลื่อนตัวไปอยูใ่ นตาแหน่ งเริ่ มเดิน(Start) ในขณะเดียวกันลูกสู บทางาน(18:Actuating Piston)ซึ่ง
ประกอบอยู่ที่ปลายก้านปรับความเร็ ว (22)จะส่ งอาการให้ตุม้ เหวี่ยง(28:Flyweight)หุ บเข้า ซึ่งจะทาให้
ความเร็ วเครื่ องต่า
เมื่อเครื่ องยนต์เริ่ มเดิ น ชุดตุม้ เหวี่ยงจะได้รั บแรงขับหมุนจากเพลาลูกเบี้ยวของสู บฉี ดน้ ามัน
เชื้อเพลิง(Fuel Injection Pump)ทาให้ชุดตุม้ เหวี่ยงกางออก และจะมีกาลังดันน้ ามันหล่อเข้าทางานทาง
ช่องทาง a เข้าทางานที่ลูก สู บชดเชย(14)ให้เลื่อนไปทางขวา ทาให้ชุด ลูก สู บทางาน(18),ก้านปรั บ
ความเร็ ว(22),แบริ่ งลูกกลิ้ง(15:Grooved Ball Bearing)เป็ นอิสระจากกัน ในขณะเดียวกันลูกสู บสปริ ง
ปรับความเร็ ว(28:Speeder Spring Piston)และลูกสู บทางาน(18)จะมีกาลังดันน้ ามันหล่อเข้าทางาน ทา
ให้ลูกสูบสปริ งปรับความเร็ ว(28)มีแรงกดต่อสปริ งปรับความเร็ ว(29:Speeder Spring) เกิดแรงกดต่อชุด
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ตุม้ เหวี่ย งให้หุบเข้า จนกระทั่งสมดุ ลย์ก ับแรงเหวี่ย งของชุ ด ตุม้ เหวี่ย ง(30) เครื่ องยนต์จ ะเดิ น อยู่ที่
ความเร็ วเดินเบา(High Idle Speed)
การเพิ่มความเร็ วเครื่ อง(Increase Speed) โดยมอเตอร์ ต้ งั ค่าความเร็ วเครื่ อง(36:Speed Setting
Motor) ส่งอาการให้เพลาตั้งค่าความเร็ วเครื่ อง(33:Speed Setting Shaft)หมุนทวนเข็มนาฬิกา เป็ นการส่ง
อาการให้เพลาเยื้องศูนย์(5:Eccentric)และคันปรับแต่ง(4:Adjusting Lever) ส่งต่ออาการให้ลิ้นนาลูกสู บ
สปริ งปรับความเร็ ว(27:Speeder Spring Piston Pilot Valve)เลื่อนไปทางซ้าย เปิ ดกาลังดันน้ ามันหล่อเข้า
ดันลูกสูบสปริ งปรับความเร็ ว(28)ให้เลื่อนไปทางซ้าย เพิ่มแรงกดต่อสปริ งปรับความเร็ ว(29)(ความแข็ง
ของสปริ งเพิ่มขึ้น) จนกระทัง่ ช่องทางน้ ามันหล่อถูกปิ ดอีกครั้ งโดยลิ้นนาลูกสู บสปริ งปรับความเร็ ว
สปริ งปรับความเร็ ว (29)จะทาให้กา้ นปรับความเร็ ว(22)และลิ้นนาลูกสู บทางาน(16:Actuating Piston
Pilot Valve)เลื่อนไปทางซ้ายด้วย ลิ้นนาลูกสู บทางาน(16)จะเปิ ดให้กาลังดันน้ ามันหล่อเข้าดันลูกสู บ
ทางาน(18)ให้เลื่อนไปทางซ้าย เป็ นการส่ งอาการผ่านชุดคันส่ งอาการ(12)ให้คนั แร็ คน้ ามันเชื้ อเพลิง
(34)เลื่อนตัวเพิม่ การฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงจนกระทัง่ แรงเหวี่ยงของชุดตุม้ เหวี่ยง(30)สมดุลย์กบั แรงสปริ ง
ปรับความเร็ ว(29)และลิ้นนาลูกสูบทางาน(16)ปิ ดช่องทางน้ ามันหล่อ ความเร็ วเครื่ องจะคงที่ที่ความเร็ ว
สูงขึ้น เนื่องจากความแข็งของสปริ งปรับความเร็ ว(29)เพิ่มขึ้น
การเพิ่มกาลังงาน(Power lncrease) คือ เครื่ องเมื่อภาระ(Load)ของเครื่ องเพิ่ม ความเร็ วเครื่ องจะ
ลดลง แรงเหวี่ยงของชุดตุม้ เหวี่ยงจะลดลงและหุ บเข้า ทาให้กา้ นปรับความเร็ ว (22)และลิ้นน าลูกสู บ
ทางาน(16)เลื่อนไปทางซ้าย ซึ่งอาการทางานก็จะเป็ นเช่นเดียวกับการเพิ่มความเร็ วของเครื่ องที่กล่าว
มาแล้ว แต่ความเร็ วเครื่ องจะคงที่ ที่ความเร็ วเท่าเดิม เนื่ องจากสปริ งปรับความเร็ ว (29)มีความแข็งเท่า
เดิม
เมื่อลดความเร็ วของเครื่ อง(Speed Decrease) โดยมอเตอร์ต้งั ค่าความเร็ วเครื่ อง(36) ส่งอาการให้
เพลาตั้งค่าความเร็ ว เครื่ อง(33) หมุนตามเข็มนาฬิก าเป็ นการส่ งอาการให้เพลาเยื้องศูนย์(5)และคัน
ปรับแต่ง (4) ส่งต่ออาการให้ลนิ้ นาลูกสูบสปริ งปรับความเร็ ว(27)เลื่อนไปทางขวา เปิ ดระบายกาลังดัน
น้ ามันหล่อออกจากลูกสูบสปริ งปรับความเร็ ว(28) ทาให้ลูกสู บปรับความเร็ วเลื่อนไปทางขวาด้วยแรง
กดของสปริ งปรับความเร็ ว(29)(ความแข็งของสปริ งจะลดลง) จนกระทัง่ ช่องทางน้ ามันหล่อถูกเปิ ดอีก
ครั้งโดยลิ้นนาลูกสู บสปริ งปรับความเร็ ว(27) ขุดตุม้ เหวิ่ยง(30) จะกางออกส่ งอาการให้ลิ้นนาลูกสู บ
ทางาน(16)เลื่อนไปทางขวาเปิ ดระบายกาลังดันน้ ามันหล่อออกจากลูกสูบ(18) ทาให้ลูกสู บ(18)เลื่อนไป
ทางขวาด้วยกาลังดันสปริ ง (17:Holding Spring) เป็ นการส่ งอาการผ่านชุดคันส่ งอาการ(12)ให้คนั แร็ ด
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น้ ามันเชื้อเพลิงเลื่อนตัวลดการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงความเร็ งเครื่ องจะลดลง จนกระทัง่ แรงเหวี่ยงของชุด
ตุม้ เหวี่ยง(30)สมดุลย์กบั แรงกดของสปริ งปรับความเร็ ว (29)และลิ้นน าลูกสู บทางาน(16)ปิ ดช่องทาง
ระบายน้ ามันหล่ออีกครั้ง ความเร็ วเครื่ องจะลดลงที่ความเร็ วต่าลงเนื่ องจากความแข็งของปสริ งปรั บ
ความเร็ ว(29)ลดลง
การลดกาลังงาน(Power Decrease) คือ เมื่อภาระ(Load)ของเครื่ องลดลง ความเร็ วเครื่ องจะ
เพิ่มขึ้น แรงเหวี่ยงของชุดตุม้ เหวี่ยง(30)จะเพิ่มขึ้ นส่ งอาการทาให้ปรับความเร็ ว(22)และลิ้นนาลูกสู บ
ทางาน(16)เลื่อนไปทางขวาอาการทางานก็จะเป็ นเช่นเดียวกับการลดความเร็ วเครื่ องที่กล่าวมาแล้ว แต่
ความเร็ วเครื่ องจะคงที่ ที่ความเร็ วเดิมเนื่องจากสปริ งปรับความเร็ ว (29)มีความแข็งเท่าเดิม
การปรับแต่งย่านความเร็ วตก(Droop Adjustment) ในขณะที่มีการเพิ่มการฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
คือ ลูกสู บทางาน(18)เลื่อนไปทางซ้าย จะทาให้ชุดชดเชย(23:Resilient Compensation) ถูกดึงเลื่อนลง
ด้วยซึ่งจะมีการส่งต่ออาการผ่านคันชดเชย(7:Compensation Lever)และคันหมุน(6:Angular Lever) ให้
คันปรับแต่ง(4)ส่งอาการให้ลนิ้ นาลูกสูบสปริ งปรับความเร็ ว(27)เลื่อนไปทางซ้าย แต่มีระยะเลื่อนน้อย
กว่าลูกสู บทางาน(18)ตามการออกแบบ การทางานดังกล่าวนี้ จะถูกหน่ ว ง(Delay) ด้ว ยลูก สู บหน่ ว ง
(25)(Damper Piston)
การปรับแต่งย่านความเร็ วตก(Droop) สามารถปรับแต่งได้ที่สลักเกลียวปรับแต่ง (9)(Droop
Adjusting Screw)
เมื่อกาลังดันน้ ามันหล่อตกต่า(Low Oil Pressure) คือ ต่ากว่าประมาณ 2 บาร์ ลูกสู บชดเชย
(17:Compensation Piston) จะเลื่ อนกลับ ด้ว ยก าลังสปริ ง ซึ่ ง จะมี ก ารทางานเช่ น เดี ย วกับ การเริ่ ม
เดินเครื่ องที่กล่าวมาแล้ว คือ จะทาให้เครื่ องยนต์จะกลับมาเดินอยูท่ ี่ความเร็ วเดินเบา (Idle Speed)
# การซ่อมบารุ งรักษา #
รายละเอียดบทที่ 9 ข้อ 11
6.3 เครื่ องควบคุมความเร็ วแบบอิเล็คทรอนิค R 082 (Electronic Goveronor R 082)
ใช้ได้ท้งั กับเครื่ องจักรใหญ่หรื อเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้าอนุกรม(Series) 396
ปัจจุบนั ทร. มีใช้กบั เครื่ องจักรใหญ่เท่านั้น
ผูผ้ ลิต
MTU
แบบ(Type) EMR-R 082
ทาหน้าที่
รักษาความเร็ วเครื่ องให้คงที่เมื่อภาระเปลี่ยนไป
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ปรับแต่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อเริ่ มเดินเครื่ อง
จากัดการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงสูงสุดของเครื่ อง
เลิกเครื่ องถ้ากระแสไฟฟ้าเข้าระบบ(Power Supply) ขัดข้อง
# ลักษณะ #
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ
ตูอ้ ิเลคทรอนิ ค(Electronic Box) ภายในประกอบด้วยแผ่นวงจรสาเร็ จรู ป (Plug-in Card)และ
อุปกรณ์อิเลคทรอนิคชนิดต่างๆ เช่น รี เลย์ เป็ นต้น ใช้กระแสไฟเข้าเลี้ยง(Power Supply) 24 V.DC.
ส่ ว นควบคุ มสุ ด ท้าย(Final Control Ellement) ประกอบอยู่ที่ สู บฉี ด น้ ามัน เชื้ อเพลิง (Fuel
Injection Pump) ภายในประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ ขดลวดแม่เหล็ก(Magnet Coil) จานวน 2 ขด ทา
หน้าที่ เป็ นหน่ ว ยตั้งค่ าความเร็ ว เครื่ อง(Speed Setting Unit)ทางานด้ว ยกระแสไฟ 24 V.DC. ค่ า
กระแสไฟสูงสุด 10 A ในการส่งอาการให้คนั แร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงเลื่อนตัวเพื่อเพิ่มหรื อลดการฉี ดน้ ามัน
เชื้อเพลิง,ความต้านทานป้ อนกลับเปลี่ยนค่าได้(Feedback Potentiometer)จานวน 2 ตัวเป็ นตัวตรวจจับ
การฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel-Feed Sensor) ทาหน้าที่วดั ระยะเลื่อนแร็ ดน้ ามันเชื้อเพลิง(ซึ่งมีระยะเลื่อน
ประมาณ 0-20 mm)จะให้แรงเคลื่อนออกประมาณ 1-8 V. และสปริ งดึงกลับ(Return Spring) เป็ นสปริ ง
ที่ส่งอาการให้คนั แร็ ดน้ ามันเชื้อเพลิงเลื่อนตัวไปในทิศทางหยุดเครื่ องเครื่ อง(Stop)
ตัวตรวจจับความเร็ งเครื่ อง(Engine Speed Sensor) แบบ(Type) DM 11-A ประกอบอยู่ใกล้กบั
สูบน้ าจืด(Water Pump) ประกอบด้วยขดลวดจานวน 2 ขดซึ่งจะกาเนิ ดสัญญาณแรงเคลื่อนกระแสไฟ
สลับ(Sine-wave AC.V.)โดยเฟื องขับสู บน้ าจืด จานวน 2 สัญญาณ มีค่ าความถี่สัมพันธ์กบั ความเร็ ว
เครื่ อง(31 pulse/รอบเพลาข้อเหวี่ยง)
# การทางาน #
เครื่ องควบคุมความเร็ วแบบนี้ จะมีการทางานเป็ น 2 ส่วน สัมพันธ์กนั ดังนี้
ส่วนแรก ทาหน้าทีเป็ นเครื่ องควบคุมความเร็ ว (Speed Governor) จะรับค่าความเร็ วที่ตอ้ งการ
(Rated Speed Value)จากระบบควบคุมระยะไกล(Remote Control System)(ถ้าเป็ นเครื่ องจักรใหญ่ )
หรื อจากปุ่ มกดเพิ่ม/ลดความเร็ ว(INC/DEC Push Buttons)(ถ้าเป็ นเครื่ องขับเครื่ องกาเนิ ดไฟฟ้า)และค่า
ความเร็ วจริ ง(Actual Speed Value)จากตัวตรวจจับความเร็ วเครื่ อง ค่าความเร็ วทั้งสองจะถูกเปรี ยบเทียบ
ประมวลผลให้เป็ นค่าการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงที่ตอ้ งการ(Rated Fuel-Feed Value)แล้วส่งให้ส่วนทั้งสอง
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ส่วนที่สอง ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง(Fuel-Injection Governor) จะรับ
ค่าการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงจริ ง(Actual Fuel-Feed Value)จากความต้านทานป้อนกลับเปลี่ยนค่าได้ เข้ามา
ประมวลผลเปรี ยบเทียบกับค่าการฉีดน้ ามันเชื่อเพลงที่ตอ้ งการจากส่ วนแรก ผลจากการเปรี ยบเทียบจะ
เป็ นค่าที่ส่งไปควบคุมการทางานของขดลวดแม่เหล็ก(Magnet Coil) เพื่อให้สูบฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงมีการ
ปรับแต่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง
ถ้าระบบไฟฟ้าเข้าเลี้ยง(Power Supply)ขัดข้อง สปริ งดึงกลับ(Return Spring)จะส่งอาการให้สูบ
ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงมาอยูท่ ี่ตาแหน่งหยุดเครื่ อง(Stop)ทันที
ตรวจจับความเร็ วเครื่ อง,ตัวตรวจจับการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงและขดลวดแม่เหล็กที่มีใช้อย่างละ 2
ส่วน ก็เพื่อสารองไว้ 1 ส่วน คือ ปกติระบบจะใช้งานเพียงส่วนเดียวซึ่งถ้าส่วนที่ใช้งานอยูข่ ดั ข้อง ระบบ
จะเปลี่ยนไปใช้งานส่วนที่ 2 โดยอัตโนมัติ
รายละเอียดต่างๆ ให้ดูในคู่มือ MTU Elektronik.
# การซ่อมบารุ งรักษา #
รายละเอียด บทที่ ข้อ
6.4 เครื่ องควบคุมความเร็ วแบบอิเลคทรอนิค Barber Colman
มีใช้ในเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
แบบ(Model) DYNA 1+4
บริ ษทั ผูผ้ ลิต Barber Colman
ทาหน้าที่
จากัดการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงเมื่อเริ่ มเดินเครื่ อง
ปรับแต่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เหมะสมกับภาระความเร็ วเครื่ อง
# ลักษณะ #
ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
ตูต้ ่อปลายสาย(Junction Box) ภายในประกอบด้วยส่ วนและอุปกรณ์ที่สาคัญ คือ ตูค้ วบคุ ม
อิเลคทรอนิค(Electronic Control Box),ความต้านทานเปลี่ยนค่าได้(Potentiometer) จานวน 2 ตัว ขนาด
ตัวละ 50 kohms,ความต้านทาน(Resistor)จานวน 1 ตัวและแผงต่อปลายสายต่างๆ(Terminal)
ตูค้ วบคุมอิเลคทรอนิ ค (Electronic Control Box) จะประกอบวงจรอิเลคทรอนิ คที่จะทางาน
เปรี ยบเทียบค่าความเร็ วจริ งของเครื่ อง(Actual Speed Value)กับค่าความเร็ วที่ต้ งั ไว้(Norminal Speed
Value) เพื่อส่งอาการไปปรับแต่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่ อง
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ตัวตรวจจับความเร็ วเครื่ อง(Starter Ring Gear Sensor) ประกอบด้วยขดลวด(Coil) 1 ขด ซึ่งจะ
กาเนิดเครื่ องแรงเคลื่อน(Volltage Puses)ที่มีค่าความถี่สมั พันธ์โดยตรงกับความเร็ งเคริ่ อง
ตัวกระตุน้ การทางาน(Actuator)ประกอบอยู่ที่สูบฉี ดน้ ามัน เชื้อเพลิง(Fuel Injection Pump)
ภายในประกอบด้วยขดลวดแม่เหล็ก (Solenoid),ความต้านทานเปลี่ยนค่าได้(Potentiometer)และสปริ ง
โดยขดลวดแม่เหล็กและสปริ งทาหน้าที่ส่งอาการเลื่อนให้คนั แร็ คน้ ามันเชื้ อเพลิง(Fuel Rack)ในทิ ศ
ทางตรงข้ามกัน และความต้านทานเปลี่ย นค่ าได้จะทาหน้าที่ เป็ นตัว ตรวจจับการฉี ด น้ ามัน เชื้ อเพลิง
(Fuel-feed Sensor)ที่ส่งค่าการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงจริ งของเครื่ องให้ตูค้ วบคุมอิเลคทรอนิค
หน่ วยตั้งค่าความเร็ วเครื่ อง(Speed Setting Unit) แบบไฟฟ้ า(Electric) ทาหน้าที่ ปรั บแต่ ง
ความเร็ วเครื่ องโดยอัตโนมัติประกอบด้วยความต้านทานเปลี่ยนค่าได้(Poteniometer) ขนาด 5 Kohms 2
W. ที่ 10 รอบ ได้รับการหมุนปรับแต่งค่าความต้านทานจากมอเตอร์ ผ่านเฟื อง(Gear)หรื อปุ่ มหมุน
(Knob)ผ่านเฟื องเช่นเดียวกัน,สวิทช์จากัด 3 ตัว เป็ นกลไกที่ทาหน้าที่จากัดระยะเลื่อนในการปรับแต่งค่า
ความต้านทานเปลี่ยนค่าได้ของมอเตอร์ คือ S 1 ทาหน้าที่จากัดความเร็ วสู งสุ ด (Upper Limit) , S 2 ทา
หน้าที่จากัดความเร็ วต่าสุด(Lower Limit)และ S 3 ทาหน้าที่ส่งสัญญาณความเร็ วกึ่งกลาง(Intermediate
Setting)
# การทางาน #
ตูค้ วบคุมอิเลคทรอนิ คส์ จะได้รับสัญญาณตั้งค่าความเร็ ว(Speed Setting Signal) จากความ
ต้านทานเปลี่ยนค่าได้ของหน่วยตั้งค่าความเร็ งเครื่ องและค่าความเร็ วเครื่ องจริ ง(Actual Speed Value)เข้า
มาเปรี ยบเทียบหาค่าความแตกต่างของค่าทั้งสอง ผลของการเปรี ยบเทียบจะส่ งเป็ นสัญญาณออกโดยมี
การขยายสัญ ญาณให้ต ัว กระตุ ้น การท างาน ส่ งอาการให้ค ัน แร็ ค น้ ามัน เชื้ อเพลิง ของสู บ ฉี ด น้ ามัน
เชื้อเพลิงมีการปรับแต่งการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับความเร็ วและภาระของเครื่ อง
การจ ากัดระยะเลื่อนคันแร็ ค น้ ามัน เชื้ อเพลิงเพื่อให้มีก ารเผาไหม้ดีที่สุด โดยความต้านทาน
เปลี่ยนค่าได้(10,11) มี 2 ขั้น(Stage) คือ ขั้นที่ 1 ช่วงเริ่ มเดินเครื่ อง(Start-up) จะเริ่ มมีการทางานได้เมื่อ
เปิ ดกระแสไฟเข้าระบบ(Switch on) ขั้นที่ 2 ช่วงเพิ่มความเร็ วเครื่ อง(Run up) จะเริ่ มมีการทางานได้เมื่อ
ความเร็ งเครื่ องสูงประมาณ 300 รอบ/นาที โดยรี เลย์ความเร็ วเครื่ อง(Speed-Sensitive Relay) การจากัด
ระยะเลื่อนคันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงนี้สามารถยกเลิกได้โดยการส่งสัญญาณของสวิทช์ต่างๆ คือ กาลังดัน
อากาศดีเข้าเครื่ องหรื อความเร็ งเครื่ องสู งถึง 80 เปอร์ เซ็นของความเร็ วใช้การ เมื่อการจากัดระยะเลื่อน
คันแร็ คมีการทางานกระแสไฟลบ(-) จะผ่านจุดต่อปลายสายC(Terminal C.)และความต้านทานเปลี่ยน
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ค่าได้(ตัวที่ ทางานอยู่ในช่ วงนั้น )ให้ตู ้ควบคุมอิเลคทรอนิ ค เพื่อให้มีการจากัดการฉี ด น้ ามัน เชื้อเพลิง
ในช่วงเริ่ มเดินเครื่ อง(Strat up)และช่วงเพิ่มความเร็ วเครื่ อง(Run-up)
การตั้งค่าความเร็ วเครื่ อง คือ การเพิ่ม-ลดความเร็ วเป็ น ดังนี้ คือ เมื่อกดปุ่ ม Increase กระแสไฟ
จะผ่านจุดต่อปลายสาย 4 , สวิทช์จากัด S1 ตัวแบ่งกระแส(Voltage Divider) R3 , มอเตอร์ และกลับทาง
จุดต่อปลายสาย 5 ทาให้มอเตอร์หมุนให้คานเลื่อน S(Slider) ของความต้านทานเปลี่ยนค่าได้ R1 เลื่อน
ไปทาง E แต่ถา้ กดปุ่ ม Decrese กระแสไฟจะผ่านจุดต่อปลายสาย 5 ,สวิทช์จากัด S2 , ตัวแบ่งกระแส S
3 , มอเตอร์และกลับทางจุดต่ดปลายสาย 4 ทาให้มอเตอร์หมุนให้คานเลื่อน S เลื่อนไปทาง A
รายละเอียดต่างๆ ให้ดูในคู่มือ MTU Elektronik
# การซ่อมบารุ งรักษา #
รายละเอียดดูบทที่ 9 ข้อ 11
7. อุปกรณ์ตดั การทางานของสู บ(Cylinder Cut-out)
เป็ นอุปกรณ์เพิ่มเติม ใช้ในเครื่ องจักรใหญ่บางเครื่ องเท่านั้น
ทาหน้าที่ ตัดการทางานของสูบ(Cut out) 1 แถวสูบ เมื่อเดินเครื่ องตัวเปล่า(Idle Speed )และเมื่อ
เครื่ องรับภาระน้อย(Low-load) โดยการตัดน้ ามันเชื้อเพลิง
ข้อดี ทาให้สูบที่จุดระเบิดมีการเผาไหม้ที่ดี
ลดควันขาวที่เกิดจากน้ ามันเชื้อเพลิงไม่เผาไหม้
ทาให้น้ ามันเชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้จะไปปนน้ ามันหล่อลดลง
# ลักษณะ #
ส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์ตดั การทางานของสู บจะประกอบอยู่ที่สูบฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง
(Fuel Injection Pump) ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
กลไกลตัดการทางานของสู บ (Cylinder Cut-out Mechanism)และลิ้นแม่เหล็กไฟฟ้า 3/2 ทาง
(3/2 WaySolwnoid Valve)
กลไกลตัดการทางานของสู บ ประกอบอยู่ภายในสู บฉี ดน้ ามันเชื้อเพลิง ทางานด้วยกาลังดัน
น้ ามันหล่อ(จากระบบน้ ามันหล่อลื่นเครื่ องยนต์) ประกอบด้วย
ปลอกสูบชั้นนอก(Outer Cylinder) เป็ นส่วนที่ส่งอาการเลื่อนตัวให้กบั คันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิง
ชั้นนอก(Control Rack Outer Section)ซึ่งจะส่งต่ออาการหมุนให้ลูกสูบเลื่อน(Plunger)ของสู บฉี ดน้ ามัน
เชื้อเพลิงของแถวสู บที่จะมีการตัด-ต่อการทางาน(Cut-out/Cut-in) และลูกสู บเลื่อนของสู บฉี ดน้ ามัน
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เชื้อเพลิงของแถวสูบที่จะทางานจุดระเบิดตลอดเวลาที่เดินเครื่ อง จะรับอาการหมุนจากคันแร็ คน้ ามัน
เชื้ อเพลิงชั้น ใน(Control Rack inner Section)ซึ่งรั บการทางานจากเครื่ องควบคุ มความเร็ ว (Speed
Governor)โดยตรง
ลูกสูบ(Piston),สปริ งล็อคคันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิง(Control Rack Lock-up Spring)และปลอกสู บ
ชั้นใน(Inner Cylinder) จะเป็ นส่วนที่จะตัด-ต่อการส่งต่ออาการ ระหว่างคันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงชั้นนอก
กับคันแร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงชั้นใน
เรื อนกลไกลตัดการทางาน(Cut-out Housing) เป็ นที่ประกอบอุปกรณ์กลไกต่างๆและเป็ นช่อง
ทางเข้า-ออก น้ ามันกาลังดันหล่อ
ลิ้นแม่เหล็กไฟฟ้า 3/2 ทาง(3/2 -Way Solenoid Valve) ประกอบด้วยขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
(Solenoid)ที่ทางานด้วยกระแสไฟตรง 24 V.และอาร์เมเจอร์ (Armature) ซึ่งถ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าเลี้ยง
ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า(De-energized) อาร์ เมเจอร์ จะส่ งอาการให้ลิ้นปิ ดช่องทางน้ ามันหล่อและเมื่อมี
กระแสไฟเข้าเลี้ยงขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า(Energized) จะทาให้อาร์เมเจอร์จะส่งอาการให้ลนิ้ เปิ ดช่องทาง
น้ ามันหล่อ
# การทางาน #
เมื่อลิ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟเข้าเลี้ยง(De-energized) ทาให้ลิ้นปิ ดช่ องทางน้ ามันหล่อ
จากท่อส่งน้ ามันหล่อ(Oil feed) ที่จะเข้าทางานในกลไกตัดการทางานของสู บและเปิ ดระบายกาลังดัน
ภายในกลไกการตัดทางานของสูบออกภายนอกทางท่อน้ ามันหล่อกลับ(Oil Return) ทาให้คนั แร็ คน้ ามัน
เชื้อเพลิงชั้นในซึ่งรับอาการทางานจากเครื่ องควบคุมความเร็ ว ส่งต่ออาการผ่านสปริ งล็อคคันแร็ คน้ ามัน
เชื้อเพลิงให้คนั แร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงชั้นนอกเลื่อนไปด้วย ทาให้ลูกสูบเลื่อน(Plunger)ของทั้งสองแถวสู บ
หมุนตัวให้มีการส่ งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าสู บทุกสู บเหมือนกัน นั่นคือ ทุกสู บมีการจุดระเบิดหรื อต่อการ
ทางานของสูบ(Cut-in)
เมื่อลิ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีกระแสไฟเข้าเลี้ยง(Energized) จะทาให้ลิ้นเปิ ดน้ ามันหล่อจากท่อส่ ง
น้ ามันหล่อ เข้าทางานในปลอกสู บชั้น ในและชั้น นอกของกลไกลตัด การทางานของลูกสู บและปิ ด
ช่องทางน้ ามันหล่อกลับ ทาให้คนั แร็ คน้ ามันเชื้อเพลิงชั้นนอกเลื่อนตัว ส่ งอาการหมุนลูกสู บเลื่อนใน 1
แถวสูบ ไปที่ตาแหน่งไม่ส่งน้ ามันเชื้อเพลิงหรื อหยุดเครื่ อง(Stop) นัน่ คือ การตัดของสูบ(Cut-out) 1 แถว
สูบ ในขณะที่คนั แร็ ดน้ ามันเชื้อเพลิงชั้นในซึ่งรับอาการจากเครื่ องควบคุมเร็ วโดยตรง จะส่ งอาการหมุน
ลูกสูบเลื่อนอีก 1 แถวสูบ ให้มีการส่งน้ ามันเชื้อเพลิงตามปกติ นัน่ คือ มีการจุดระเบิดตามปกติ 1 แถวสูบ
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การซ่ อมบารุ งตามระยะเวลา
MTU.Diesel Engines V 396
Application Group 3 A Electric Power Generator(Continuous)
W1 ทุกครั้งที่เดินเครื่ อง
W2 250 ชม. หรื อ 6 เดือน
W3 1,000 ชม. หรื อ 1 ปี
W4 2,000 ชม. หรื อ 2 ปี
W5 6,000 ชม. หรื อ 6 ปี
W6 24,000 ชม. หรื อ 12 ปี
W1
1. ขณะเดินเครื่ อง
- ฟังเสียงเครื่ อง
- ตรวจสีของแก๊สเสีย
- ตรวจการรั่วไหลของเครื่ องและท่อทางต่าง ๆ
- ตรวจรอบเครื่ อง อุณหภูมิและกาลังดันต่าง ๆ
2. ระบบแก๊สเสีย
- เครนน้ า(เฉพาะเครื่ องที่ติดก๊อกเครน)
3. Pre filter นม.ชพ. - หมุนหม้อกรองบ่อยครั้ง
4. นม.ชพ.
- ตรวจ Supply
5. น้ าจืดหล่อเครื่ อง
- ตรวจระดับน้ าจืด
6. น้ ามันหล่อลื่น
- ตรวจระบบ นมล.
7. ระบบลมสตาร์ท
- ตรวจ Supply
- เดรนน้ าในระบบ
W2
1.ทางดูดอากาศ
- ตรวจระบบการทางานของ Flap อากาศฉุกเฉิน
- ตรวจการรั่วไหลและความแข็งแรงของท่อทางดูด
อากาศ
2. น้ าจืดหล่อเครื่ อง
- น้ าตัวอย่างน้ าจืดใบตรวจสอบ
ดู Working Materials Spec. No.1061
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3. น้ ามันหล่อลื่น
4. Filter นมล.
5. น้ ามันหล่อ

6. Secondary Flow
7. Filter นมล.
8. ระบบลมสตาร์ท
9. V–Belts
W3
1. จุดหล่อลื่น
2. Valve Gear
3. ส่วนต่อเครื่ องบังคับ
4. หม้อกรองอากาศ
5. ระบบแก๊สเสีย

6. Filter นม.ชพ.
7. Pre filter นม.ชพ.
8. Pump น้ าจืด
9. Pump น้ าทะเล
10. Water Recooler
11. น้ าทะเล
12. น้ าจืดหล่อเครื่ อง
ผลิต ส.ค. 47

- นาตัวอย่าง นมล.ไปตรวจสอบ
- เดรน นมล. สกปรกและตรวจหาเศษโลหะ
- เปลี่ยน = เครื่ องยนต์ที่ไม่มี Secondary Fion Filter
= เครื่ องยนต์ที่มี Secondary Fion Filter
ทุก 2 ครั้ง ของการ Maintenance
- เปลี่ยน Insert และ Seailng Ring ,ทาความสะอาด
Housing ทุก 2 ครั้ง ของการ Maintenance
- เปลี่ยน Fine Filter Inserts และ Sealing Ring
- เติม นมล.ของ Air Compressor ให้ได้ระดับ
- ตรวจสถานะ และ Tension
- อัดจาระบีตามจุดต่าง ๆ
- ตรวจ Supply ของ นมล.(โดยการสังเกต)
- ตรวจ Clearance ของลิน้ และตั้งใหม่
- ตรวจให้มีการหมุนโดยอิสระและทาการหล่อลื่น
- ทาความสะอาด
- ตรวจความหนาแน่นของท่อแก๊สเสียและ
Turbochargers
- ทดสอบโดยการเดรนน้ าเพื่อ Free Passage
- เดรนน้ ามันให้หมดมเปลี่ยน Paper Inserts ทาความสะอาด
Filter Tube Insert
- ทาความสะอาด
- ตรวจ Relief Bore เพื่อ Free Passage
- ตรวจ Relief Bore เพื่อ Free Passage
- ตรวจการทางานของครี บและอัดจาระบีส่วนต่อ
- ตรวจสอบ Supply
- ตรวจการทางานของ Water Lever Control Switch
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13. ระบบลมสตาร์ท
14. แบตเตอรี่

15. Compressor
16. Coupling
17. V–Belts
W4
1. กระบอกสูบ
2. Valve Gear
3. ทางดูดอากาศ
4. หัวฉีด
5. Filter นม.ชพ.
6. น้ าจืดหล่อเครื่ อง
7. Starter
8. ระบบกันสะเทือน
9. อุปกรณ์ตรวจเช็ค
10. Compressor
11. Dynamo
12. การทางานของเครื่ อง
W5
1. Gear Train
2. Crankdrive
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- ทาความสะอาด Filter หรื อเปลี่ยนไส้กรอง
- ตรวจประจุ ความหนาแน่นน้ ากรดและระดับ
- เปลี่ยน นมล.
- ทาความสะอาดหม้อกรอง
- ทาความสะอาดอุปกรณ์วดั นมล.
- ทาความสะอาดลิ้นทางดูดและลิ้นอัด
- ตรวจสอบอัตราการอัด
- Re–Tension
- ตรวจสอบอัตราการอัด
- ตรวจส่วนประกอบ(โดยการสังเกต)
- ตรวจ Charge Air Pressure
- ถอดทาการ Test เปลี่ยนถ้าจาเป็ น
- เปลี่ยน Filter Insert
- ทาความสะอาดระบบและเปลี่ยนน้ าจืด
- อัดจาระบีหวั ต่อด้วย Contact Grease
- ตรวจสอบความหนาแน่นของ Screws
- ตรวจเครื่ องมือในการตรวจเช็คต่างๆ เพื่อการทางาน
ที่สมบูรณ์
- เปลี่ยนลิ้นทางดูดและลิ้นอัด
- ตรวจ Coupling
- ตรวจแปรงถ่าน
- ตรวจการทางานและ Delaying Time
- ตรวจสอบขณะติดตั้ง
- ตรวจด้วยสายตาโดยผ่าน นมล.ใน Oil Pan
- ตรวจการทางานของ Cylinder Linners
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3. Cylinder Heads

4.Valve Fear
5.Turbocharger
6. ทางอากาศดี
7. ท่อแก๊สเสีย
8. Charge Air Cooler
9. ระบบแก๊สเสีย
10. ท่อแก๊สเสีย
11. Injection Pump
12. Injection Pump

13. นม.ชพ.
14. Pump น้ าจืด
15. Pump น้ าทะเล
16. Water Recooler
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- ตรวจ Piston Crown (ด้วยสายตา) และทาความสะอาด
- สาหรับแบ็งค์เดียว ถอด 1 ลูกสูบพร้อม Conrod และ
ตรวจ ถอด 1 Cylinder Line ตรวจสอบ Cylinder Liner และ
ส่วนที่มีน้ าหล่อใน Housing
- ถอด กลับหน้าลิ้นและ Valve Seats
- เปลี่ยน Gasket ของ Cylinder Head และSealing
Rings ของน้ าจืดและน้ ามันหล่อ
- เปลี่ยน(O-Rjngs ของ Protecting Sleeve ของน้ าจืด
และน้ ามันหล่อ
- ถอด Rockers และตรวจสอบ
- เช็คความสึกหรอของ Valve Tappets
- ถอดทาความสะอาด เช็คกระยะเบียดของ Bearing
- ทา Pressure Test ด้วยน้ า
- ถอดทาความสะอาด
- ถอดทาความสะอาด เปลี่ยน Gasket
- ทาความสะอาดตรวจหาจุดรั่วไหล
- ตรวจสถานะการติดตั้ง
- ทา Pressure Test ด้วยน้ า
- ถอด Test
- ตรวจเช็คกาลังดัน Coupling เปลี่ยน Seals ของ
Plug–In Sleeves
- ตรวจการเริ่ มต้นการส่ง
- เปลี่ยน Fine Filter Insert ของ Sealing Oil Filter
- ทาความสะอาดถัง ตรวจเช็คข้อต่อและท่อทาง
- ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆ เปลี่ยน Gaskets
- ตรวจเช็คชิ้นส่วนต่างๆ เปลี่ยน Gaskets
- ตรวจทาความสะอาดทดสอบหาจุดรั่วไหล
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17. น้ าจืดหล่อเครื่ อง
18. พัดลมระบายอากาศ
19. น้ าจืดหล่อเครื่ อง
20. Heat Exchanger
21. Filter นมล.
22. นมล.
23. Heat Exchanger
24. Starting Valve
25. ระบบลมสตาร์ท
26. ท่อทางลมสตาร์ท
27. Starting Air Distrtbutor
28. ระบบลมสตาร์ท
29. Starter
30. ระบบกันสะเทือน
31. อุปกรณ์ตรวจเช็ค
32. Dynamo
33. Generator
34. Generator
35. การทางานของเครื่ อง
36. พัดลม Mech

- ตรวจเช็ค Preheating
- ทาความสะอาดครี บระบายอากาศ
- ทาความสะอาดถัง ตรวจสอบข้อต่อท่อทาง
- ถอดทาความสะอาด ตรวจหาจุดรั่วไหล
- ถอดเปลี่ยน Gasket ทาความสะอาด Housing
เปลี่ยน Insert
- ทาความสะอาดถัง ตรวจสอบข้อต่อและท่อทาง
- ตรวจเช็ค Control Valve และ By–Pass Valve
- ตรวจสอบหาจุดรั่วไหล
- Test Starting Valve
- ถอดทาความสะอาด
- ถอด ทดสอบ ตั้งใหม่
- ตรวจสอบขวดอากาศตาม Safety Rules
- ถอดและทดสอบ
- ตรวจเช็ค Alignment ของเครื่ อง
- เปลี่ยนอุปกรณ์รับอากาศและชุดควบคุม
- ถอดและทดสอบ
- เปลี่ยนจาระบี หรื อ นมล.ของ Bearing
- ตรวจเช็คค่าต่างๆ ถ้าจาเป็ นทาความสะอาด
Generator และอบแห้ง
- ตรวจเช็ค ตั้งใหม่ถา้ จาเป็ น
- เปลี่ยนจาระบีและเพลาหัวพัดลม Tensioning
Roller และ Drive Coupling
- เปลี่ยน Rearing และ V–Belts

W6
เปลี่ยนเครื่ องยนต์ และ เครื่ องเก่านาไปรื้ อออกตรวจสอบภายหลัง
Maintenance เมื่อหยุดเครื่ องนาน
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ถ้าเครื่ องยนต์ไม่ได้ใช้งานมาเป็ นเวลานาน การบารุ งรั ก ษาต้องกระทาตามเวลาที่ ก าหนด
เครื่ องยนต์ตอ้ งเริ่ มต้นบารุ งรักษา(ประจาเดือน) และ Warmed Up ด้วย Load บางส่ วน หลังจากนั้น
เดินเครื่ องประมาณ 30 นาที ด้วย Load ประมาณ 60–80 % ของ Load ต่อเนื่อง
One Time Additional Operation
สาหรับเครื่ องยนต์ใหม่หรื อหลังจากการบารุ งรักษา W5 หรื อ การบารุ งรักษา W6 การปฏิบตั ิ
และการตรวจสอบจะต้องกระทาภายหลัง 50 ชม.แรกของการใช้งาน
W6
1. ส่วนติดตั้ง
- ตรวจสอบสลักยึดให้แน่นหนา
2. Valve Gear
- ตรวจเช็ค Clearance ของลิน้ ตั้งใหม่ถา้ จาเป็ น
3. ทางดูดอากาศ
- ตรวจสอบสลักยืดให้แน่นหนา
4. ระบบแก๊สเสีย
- ตรวจสอบสลักยึดให้แน่นหนา
5. Main Filter
- เดรนน้ ามันออกเปลี่ยน Paper Insert
6. Pre filter นม.ชพ.
- ทาความสะอาด
7. Pump น้ าจืด
- ตรวจ Relief Bore เพื่อ Freeness
8. Pump น้ าทะเล
- ตรวจ Relief Bore เพื่อ Freeness
9. นมล.
- เปลี่ยน
10. Filter นมล
.
- เปลี่ยน Insert
11. ระบบกันสะเทือน
- ตรวจความหนาแน่นสลักยึด
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การเตรียมเครื่องมือซ่ อมทา เครื่องยนต์ MTU 396
1. ประแจชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานปกติ ไขควง ค้อน สกรู ฯลฯ
2. S4.1 Tool set for compression pressure recorder
3. S5.1 Tool set as supplementary set
4. S5.2 Group crankassembly
5. S5.3 Group cylinder head
6. S5.4 Group valve control gear and group injection pump
7. S5.5 Group engine cooling (for water pump)
8. S5.6 Group engine cooling (for sea water pump)
9. S5.7 Group Dynamo-bearing housing
10. S5.8 Group measuring tools
11. S5.9 Group hydraulic presses
12. S6.1 Group lifting gear
13. S6.2 Group crankcase (Assembly truck)
14. S6.3 Assembly stand for the complete engine
15. S6.4 Group crankcase
16. S6.5 Group crankassembly
17. S6.6 Group valve control gear and group injection equipment (injection timer)
18. S6.7 Group accessories (mechanical) coupling TEK 450/650
19. S6.8 Group oil pump
20. S6.9 Group governor
21. S6.10 Group measuring tools
22. S6.11 Group machining tools heli-coil tools, manual handing
23. S6.12 Group Electrical Units
24. เครื่ องมือวัดความแข็งแบบปล่อยกระทบ Fallhartepriifer F1 (cankshaft)
25. รถเข็นสัมภาระชานต่า 1 คัน
26. โคมไฟส่งในที่มืด
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27. ไฮโดรลิคส์ความดัน 600 bar และ 4300 PSI พร้อมโต๊ะรถเข็น
28. STAND GAUGE พร้อมแท่นหินระดับ 0 NO SokkI st-003
29. DIGITAL LINER GAUGE 0 NO SokkI EG-103
30. Aussenmikrometer 50-75 ม.ม.(Micrometer) ใช้วดั ความสูงของ Outer race ball Bearing และ
Roller Bearing ชุดหน้าแปลนเพลา
31. Dial caliper หรื อ Depth Gauge ขนาด 200 ม.ม. สาหรับการวัดชุด Thrust Bearing หน้าแปลน
เพลาด้าน KS
32. เตาอบ Heraens Type UT 6200 300O C 1N/PE 230 V 1 ตู ้ เพื่ออบ End cover และ Adjusting
Ring ในการใส่ Outer race Roller Bearing และอุปกรณ์สวมวัดต่าง ๆ
33. ตูเ้ ย็นขนาด 0.5 คิว เพื่อเก็บสารเคมี
34. ตูเ้ ย็นเครื่ องมือวัด 10 ลิ้นชัก ด้านบนเป็ นโต๊ะวางเครื่ องมือวัด
35. ปากกาจับก้านสูบปากเยือ้ งศูนย์ขนาด 150 mm DAWN
36. ฐานแท่นติดตั้ง Dialgauge วัดความคดและบิดก้านสูบ
37. เครื่ องมือ ปาดหน้าลิ้น
38. Bargauge คู่ติดตั้ง Dialgauge สาหรับวัดหาค่า clearance ยอดสูบ
39. เครื่ องมือกดแขนกลมาตรฐานโรงงานสาหรับการซ่อมทา Governor
40. ชุดทาเกลียวมิล 1 ชุด
41. โต๊ะทางานพร้อมปากกาจับงาน No 6 1 ชุด ขนาด 80x300x75 ซม.
42. กระดาษเช็ดมือ 2 ม้วน (ขนาดใหญ่)
43. ชั้นเก็บอุปกรณ์อะไหล่ที่ถอด
44. ถาดใส่น๊อตมีหมายเลขกาหนด จานวน 7 ถาด
45. ถาดใส่ลูกปื น เพลา พร้อมหมายเลขกาหนด จานวน 7 ถาด
46. สแตนบันได 4 ระดับ 150x60 (ชั้นบน) x 120 ซม. จานวน 2 แท่น
47. รถแคร่ สาหรับวางเครื่ องและเลื่อนเครื่ อง 1 คัน
48. ฐานแท่นสาหรับพลิกเครื่ อง 1 แท่น
49. กระดาษรองรับอุปกรณ์ที่ถอด
50. ผ้าพลาสติกสาหรับคลุมเครื่ องที่ถอด
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51. แท่นไม้รองรับเพลา
52. ฐานแท่น Roller รับเพลา
คู่มือ/เอกสารในการถอดประกอบการซ่ อมทาขั้น W-6
1. MTU service diesel engine V396 T..3 Maintenance manual MO 20028/00 E
2. MTU service diesel engine V396 TC.2 Maintenance manual MO 20026/00 E
3. MTU service diesel engine 8V396 TE 74K Maintenance manual MO 20086/00 E
4. MTU service diesel engine 6V – 16V 396-04 Tool list M004021/30DE
5. MTU diesel engine V396 TB.3, TC.3 Tolerance and wear limits list MO 70018/10E
6. MTU service spare parts catalogue 8V 396 TB 63 MO 30590/KO QE
7. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Main bearing journal dia และ Crank pin dia
8. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Main bearing journal dia และ Crank pin dia
9. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Crank shaft data sheet
10. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบฝาสูบ Valve และ Rockerarm
11. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder head Guide bush, Rockerarm Ablank
12. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Connecting rod
13. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Crank shaft data sheet Crankpin OD และ wep
14. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder Liners (installed)
15. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder Liner fit
16. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Valve and injection timing
17. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ End plays and tooth backlash
18. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Crankcase bores
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ขั้นตอนการถอดถอนเครื่ องยนต์ MTU 396 ขั้น W6
1. ทาการปลดสายไฟฟ้าจากอุปกรณ์ของเครื่ องยนต์ท้งั หมด
2. ถอดตัว transducer block ของระบบควบคุมออก
3. ถอดฝาครอบกันความร้อน (cooling jacket) ของ turbocharger ออก
4. ถอดหม้อกรองอากาศ (wet air filter) บริ เวณ flywheel ออก
5. ถอดระบบระบายความร้อนและท่อทางน้ าทะเลระบายความร้อนของเครื่ องออกทั้งหมด
6. ถอดชุด coolant expansion tank ออก เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการถอดชุด coolant
expansion tank ควรติดตั้งห่วงเพื่อทาการยกบริ เวณด้านบนของ ชุด coolant expansion tank
พร้อมคล้องเชือกเพื่อเป็ นการยกชุด coolant expansion tank ไว้ก่อน ตามรู ป

การติดตั้งห่วงสาหรับยกชุด Coolant expansion tank
จากนั้นทาการถอดสลักต่าง ๆ บริ เวณ housing ของ ชุด coolant expansion tank ที่ติดกับ
ตัวเครื่ อง
7. ถอดชุด thermostat ในหม้อน้ าออก โดยชุด thermostat ที่ประกอบติดกับชุด coolant expansion
tank แสดงตามรู ป
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ชุด Thermostat ในหม้อน้ า
การถอดชุด thermostat ในหม้อน้ ากระทาได้โดยการถอดสลักต่าง ๆ ของชุด thermostat ที่ติด
กับ housing ของ ชุด coolant expansion tank
8. ถอดชุด exhaust elbow downstream ที่ต่อจาก turbocharger ออก
9. ถอดถอนระบบท่อทางน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดออกจากตัวเครื่ องยนต์ ซึ่งระบบท่อทางน้ ามัน
เชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์ MTU 396 แสดงตามรู ป

ระบบท่อทางน้ ามันเชื้อเพลิง
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ซึ่งการถอดระบบท่อทางน้ ามันเชื้อเพลิงนั้นจะเริ่ มจากการถอด leak fuel lines และ damping
strips ออกจาก valve gear housing จากนั้นทาการถอดท่อน้ ามันเชื้อเพลิงบริ เวณ collector
housing พร้อมทั้ง o-ring และขั้นตอนสุดท้ายเป็ นการถอดท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกลับถังพร้อมกับ
ถอดcheck valve บริ เวณท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกลับถัง ซึ่ง check valve บริ เวณท่อน้ ามันเชื้อเพลิง
กลับถัง จะติดตั้งอยูใ่ นระบบท่อทางน้ ามันเชื้อเพลิงกลับถังตามรู ป

หมายเลข 2 ตามรู ปจะเป็ นบริ เวณที่ติดตั้งของ check valve ในระบบน้ ามันเชื้องเพลิงกลับถัง
10. ถอดหม้อกรองน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งหมดของเครื่ องยนต์ออก โดยเริ่ มจากการถอด check valve
บริ เวณด้านล่างของหม้อกรองออกก่อน จากนั้นทาการถอด screw ทั้งหมดที่ติดอยูก่ บั หม้อ
กรองเพื่อทาการถอดไส้กรองออกจาก case โดยส่วนประกองทั้งหมดของหม้อกรองน้ ามัน
เชื้อเพลิงแสดงตามรู ป
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11. ถอดระบบท่อทางน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงของเครื่ องยนต์ออก ซึ่งระบบท่อทางน้ ามัน
เชื้อเพลิงกาลังดันสูงนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดและจานวนสูบของเครื่ องยนต์ ซึ่งการถอดท่อทาง
น้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูงนั้นจะต้องใช้เครื่ องมือพิเศษเพื่อถอดท่อน้ ามันเชื้อเพลิงออกจาก fuel
injection pump ตามรู ป

การถอดท่อน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสูง
12. ถอดชุดพัดน้ ามันเชื้อเพลิงของเครื่ องยนต์ (fuel feed pump) ออก
13. ถอดชุดระบบควบคุมการจ่ายลมเข้าเครื่ องยนต์ออกจากตัวเครื่ องยนต์
14. ถอดชุด emergency air flap ตัวที่ติดตั้งอยูท่ างด้านก่อนเข้า intercooler
15. ถอดชุด emergency air flap ตัวที่ติดตั้งอยูท่ างด้านทางออกของ intercooler โดยชุด emergency
air flap จะเป็ นชุด solenoid ซึ่งการถอดนั้นให้ถอด screw ที่ยดึ ชุด solenoid ออก โดย
ส่วนประกอบชองชุด emergency air flap แสดงตามรู ป

16. ถอดถอยระบบท่อทางน้ ามันหล่อลื่นของเครื่ องยนต์ออกทั้งหมด
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17. ถอดถอน turbocharger ของเครื่ องยนต์ออกทุกตัว ซึ่งตาแหน่งการติดตั้ง turbocharger นั้นจะ
ขึ้นอยูก่ บั จานวนสูบของเครื่ องยนต์แต่ละเครื่ องดังนั้นการถอดชุด turbocharger ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ควรใช้คู่มือ maintenance manual ของเครื่ องยนต์แต่ละเครื่ องเป็ นหนังสืออ้างอิงในการถอด
เนื่องจากขนาดและตาแหน่งการติดตั้งจะแตกต่างกัน
18. ถอดถอนระบบท่อทางแก๊สเสียของเครื่ องยนต์ออกทั้งหมด
19. ถอดชุด engine oil filter with carriers ออกทั้งหมด
20. ถอดถอนชุดพัดจืดน้ าระบายความร้อนของเครื่ องยนต์ออก ซึ่งการถอดชุดพัดน้ าจืดระบายความ
ร้อนของเครื่ องยนต์จะต้องใช้การอัดกาลังดันของน้ ามันไฮดรอลิกส์ ซึ่งต้องใช้กาลังดัน
ประมาณ 1500 bar โดยผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องทาการติดตั้งชุด hydraulic hand pump บริ เวณ
catcher plate ซึ่งระยะ clearance ในการติดตั้งในประมาณ 5 มม. โดยการติดตั้งชุด hydraulic
hand pump แสดงตามรู ป

การติดตั้งชุด hydraulic hand pump เพื่อถอดชุดพัดน้ าจืดระบายความร้อน
เมื่อทาการอัด hydraulic เพื่อถอดชุดพัดน้ าจืดระบายความร้อนออกแล้วให้ทาการถอด screw
ออกจาก bearing flange ที่ยดึ ชุดพัดน้ าจืดระบายความร้อนออก จากนั้นให้ทาการถอดท่อ
ระบายอากาศและทาการยกชุดพัดน้ าจืดระบายความร้อนออกจากตัวเครื่ อง
21. ถอดถอนชุดพัดน้ า (bilge pump) ของเครื่ องยนต์ออก โดยทาการถอดท่อทางน้ ามันหล่อของ
เครื่ องออกจาก intermediate flange ก่อน จากนั้นทาการถอด screw ที่ยดึ ชุดพัดน้ าออก
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22. ถอดถอนชุดพัดน้ าทะเลระบายความร้อน (raw water pump) ออก โดยการถอดนัตต่าง ๆ ที่ยดึ
ชุดพัดน้ าทะเลระบายความร้อนให้ติดกับตัวเครื่ องออก ตามรู ป

23. ถอดชุด intercooler ออกจากเครื่ องยนต์ โดยเริ่ มจากการถอด screw ที่ยดึ บริ เวณใต้ intercooler
ออก จากนั้นทาการติดห่วง lifting hooks เพื่อทาการติดเชือกร้อยบริ เวณด้านบนของ intercooler
จากนั้นให้ทาการถอดท่อทางต่าง ๆ ที่ติดกับ intercooler ออก และขั้นตอนสุดท้ายให้ถอด
screw ที่ยดึ intercooler กับชุด flywheel housing ออกเพื่อทาการยกชุด intercooler ออกจาก
เครื่ องยนต์ ซึ่งส่ วนประกอบภายใน intercooler แสดงตามรู ป

ส่วนประกอบภายใน intercooler
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24. ถอดชุด speed transmitter with drive ออก โดยทาการถอด clamp bolt ออกจาก flange จากนั้น
ให้ทาการถอดชุด speed transmitter, snap ring, speed transmitter coupling และ drive shaft
ออก ตามลาดับ
25. ถอดชุดจ่ายลมสตาร์ทเครื่ องยนต์ (Starting Air distributor) ออก
26. ถอดลิ้นลมสตาร์ทและลิ้นลมไล่อากาศออก
27. ถอดอุปกรณ์การสตาร์ทเครื่ องยนต์ออก
28. ถอดชุด crankcase breather ออก โดยเริ่ มจากการถอด vent line ออกจาก cover จากนั้นให้ทา
การถอด screws, spring washer และชุดฝาปิ ดและ air filter ออก ซึ่ง air filter จะเป็ นชนิด wettype และขั้นตอนสุดท้ายให้ทาการถอดสลักยึด breather housing ออก
29. ถอดหม้อดับความร้อนน้ ามันหล่อลื่น (engine oil heat exchanger) ออก โดยจะต้องติดห่วง
ด้านบนของ coolant housing ก่อนเพื่อยึดไม่ให้ coolant housing ซึ่งมีน้ าหนักค่อนข้างมากร่ วง
ลงมาในขณะถอดสลักยึด จากนั้นให้ทาการถอดสลักยึดชุดหม้อดับความร้อนน้ ามันหล่อลื่น
ออก
30. ถอดท่อทางอากาศดีเข้าเครื่ อง (air feed pipe) ออก
31. ถอดปั๊มน้ ามันหล่อลื่นสาหรับหล่อลื่นบ่าวาล์ว (oil pump for valve seat lubrication) ออก
32. ถอดหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง (fuel injection nozzles) ออกทั้งหมด ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องใช้เครื่ องมือ
พิเศษในการถอดหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง จากนั้นให้ทาการคลาย thrust screw ที่ประกอบอยูก่ บั
thrust sleeve และ nozzle holder จากนั้นให้ทาการถอด backup ring และ CE-ring ออกจากฝา
สูบ
33. ถอด control linkage ออก โดยเริ่ มจากการถอด cotter pin โดยการถอด castel nut และ fitting
bolt ออกจาก คันบังคับชุด control governor จากนั้นทาการถอด flange ออกจาก คันบังคับชุด
control governor และถอด pull rod ออกจากชุด air/coolant manifold
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ให้ทาการถอด screw (หมายเลข 1 ตามภาพ) ออกจากชุด control lever และถอด washer,
control lever (หมายเลข 2 ตามภาพ) และเพลาของชุด control linkage ออก จากนั้นถอด คัน
บังคับ (หมายเลข 5 ตามภาพ), fitted bolt (หมายเลข 3 ตามภาพ) ออกจาก pull rod ที่สาคัญคือ
ก่อนที่จะทาการถอด pull rod จะต้องทาการวัดระยะความกว้างของ clevises เสียก่อน
34. ถอดปั๊มหัวฉีดออกจากชุด governor โดยก่อนถอดจะต้องทาการตั้งลูกสูบของเครื่ องโดยให้สูบ
A1 อยูใ่ นตาแหน่งศูนย์ตายบนเสียก่อนจึงจะสามารถดาเนินการถอดได้ ถอดเฟื องขับปั๊มหัวฉีด
ออกจากชุดปั๊มหัวฉีด
35. ถอดชุดควบคุมระยะเวลาในการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง (fuel injection timer) ออกจากชุดปั๊มหัวฉีด
36. ถอดฝาครอบหมู่ลิ้นแต่ละสูบ (valve gear housing) ออก
37. ถอดกระเดื่องกดลิ้น (rocker arm) ออกทั้งหมด โดยทาการถอดสลักยึดชุดกระเดื่องกดลิ้นออก
ตามรู ป

38. ถอดฝาสูบ (cylinder head) ออกทั้งหมด
39. ถอด roller tappet ออกทั้งหมด
40. นาเครื่ องยนต์ข้ ึนติดตั้งบนแท่นหมุนเครื่ องยนต์ (swiveling assembly stand)
41. ถอดอ่างน้ ามันเครื่ อง (oil pan) ออก
42. ถอดเฟื องเกียร์ขบั ปั๊มน้ ามันหล่อลื่นออก
43. ถอดปั๊มน้ ามันหล่อลื่นของเครื่ องยนต์ออก
44. ถอดชุดเพลาลูกเบี้ยว (camshaft) ออก
45. ถอดลูกสูบและก้านสูบออกทั้งหมด
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46. ถอดชุด sealing ring carrier ทางด้านหน้าบริ เวณ flywheel และทางด้านหลังของเครื่ องยนต์
ออก
47. ถอด flywheel ออก
48. ถอดฝาครอบ flywheel ออก
49. ถอดเพลาข้อเหวี่ยง (crankshaft) ออก
50. ถอดงวงฉีดน้ ามันหล่อลื่นระบายความร้อนใต้ลูกสูบ (oil spray nozzle for piston cooling) ออก
51. ถอดปลอกสูบทั้งหมดออกจากเสื้อสูบ โดยการถอดจะต้องติดตั้งเครื่ องมือพิเศษในการถอด
liner ตามรู ป

เมื่อติดตั้งเครื่ องมือเรี ยบร้อยแล้วให้ทาการกวดเครื่ องมือเพื่อทาการดูด liner ออก
52. ถอด idler gears ออก
53. ถอด camshaft bearing bush ออกทั้งหมด
54. ถอดสลักยึดแบริ่ งรับเพลาข้อเหวี่ยง (crankshaft bearing cap) ออกทั้งหมด
55. ถอดชุด pressure relief และ pressure control valve ออก
56. ถอดชุดผลิตกระแสไฟฟ้า (ถ้ามี) ออก
การตรวจสอบและวัดหาค่าและประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ
การตรวจสอบและวัดหาค่าของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์ MTU 396 ตามคู่มืออ้างอิงของบริ ษทั
MTU นั้นจะใช้คู่มือ Maintenance manual และคู่มือ Tolerance and wear limits list ในการตรวจสอบค่าของ
ชิ้นส่วนต่าง ๆ เป็ นข้อมูลอ้างอิงในการซ่อมทาซึ่งคู่มือทั้ง 2 เล่มนั้นค่าของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเครื่ องยนต์ MTU
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396 จะขึ้นอยูก่ บั รุ่ นของเครื่ องยนต์ MTU 396 ที่ใช้ในแต่ละลา โดยการซ่อมทาผูด้ าเนินการจะต้องเปิ ดคู่มือทั้ง
2 เล่มประกอบการซ่อมทาให้ตรงกับรุ่ นของเครื่ องยนต์ MTU 396 นั้น ๆ และในคู่มือดังกล่าวการตรวจสอบ
และวัดหาค่าประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ จะเรี ยงลาดับตามกลุ่มหรื อ group ของชิ้นส่วนต่าง ๆ ในเครื่ องยนต์ ซึ่ง
การแบ่ง group นั้นส่วนประกอบหลัก 20 group แรกของเครื่ องยนต์แต่ละรุ่ นจะเหมือนกันส่วน group ที่เหลือ
นั้นจะขึ้นอยูก่ บั การใช้เครื่ องยนต์ MTU 396 ในเรื อลานั้นเป็ นเครื่ องจักรใหญ่หรื อเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า
ซึ่งในคู่มือการซ่อมทาเครื่ องยนต์ MTU 396 เล่มนี้จะกล่าวเพียงส่วนประกอบหลัก 20 group แรกของ
เครื่ องยนต์เท่านั้น โดยการแบ่ง group ตามคู่มือทั้ง 2 เล่มจะแบ่งตามส่วนประกอบใหญ่ ๆ ของเครื่ องยนต์ ดังนี้
Group 1 Crankcase
Group 2 Gear train
Group 3 Running gear
Group 4 End cover (timing end)
Group 5 Cylinder head
Group 6 Valve gear
Group 7 Governor
Group 8 Governor linkage
Group 9 Exhaust turbocharger
Group 10 Air/exhaust systems
Group 11 Fuel injection equipment
Group 12 Fuel system
Group 13 Coolant pump
Group 14 Coolant system
Group 15 Oil pump
Group 16 Oil system
Group 17 Speed transmitter drive
Group 18 Starter
Group 19 Engine mount
Group 20 Fan drive
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โดยขั้นตอนการตรวจสอบและวัดหาค่าและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ตาม group ของชิ้นส่วนเป็ นดังนี้
Check List for MTU 396 Group 01( Crankcase)
1

ตรวจรอยร้าวของเสือ้ สูบ และ ช่องทางนา้ มันหล่อ

2

วัดค่า Liner Bore 4 ตาแหน่ง

3

ตรวจสอบการสึกหรอ และ รอยพรุน บริเวณ Upper
and Lower Fits ของ Liner Bore วัดค่าและจดบันทึก

4

วัดขนาดโตใน ของ Bush รองรับเพลาขับปั๊ มนา้ มันเชือ้ เพลิง

5

วัดขนาดโตในของ Bush รองรับ Rooler Tappet

6

วัด Bore ที่เสือ้ สูบรองรับ Bush ของเพลาลูกเบีย้ ว

7

ทาความสะอาดผิวหน้าสัมผัสของ Bearing Cap

8

ประกอบ Bearing Cap กวดด้วยแรงตามระบุในคู่มือ

9

วัด Bore ของเพลาข้อเสือ และ ถอด Bearing Cap ออก

10

ตรวจสอบช่องทางนา้ มันหล่อใหญ่

11

ตรวจสอบช่องทางนา้ มันหล่อสาหรับหล่อเย็นฝาสูบ

12

ตรวจสอบช่องทางนา้ มันหล่อ สาหรับหล่อเย็น Oil-Spray

13

Nozzle และ แบริ่งรองรับเพลาข้อเสือ
วัด Bore รองรับ Bush เพลาขับปั๊ มนา้ มันเชือ้ เพลิง และโตนอกของ Bush เทียบหาค่าระยะเบียดตามระบุในคู่มือ

14

ทดลองอัดนา้ เสือ้ สูบ

15

ตรวจสอบรอยร้าวของ Oil Pan

16

ตรวจสอบความเรียบหน้าสัมผัสของ Oil Pan

17

ตรวจสอบความเสียหายของ Bore รองรับ Oil Pump

18

ตรวจสอบรอยร้าวของ Flywheel Housing และความเสียหายของหน้าสัมผัส

Check List for MTU 396 Group 02( Gear Train)
1 ตรวจสอบรอยร้าว และ รอยขีดข่วนบริเวณผิวของ Idle Gear Shaft
2 วัดขนาดโตนอกของ Idle Gear Shaft
3 ตรวจสอบความสะอาดของ Oil Bore ของ Shaft
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4 ตรวจสอบรอยขีดข่วนของ Bore in Cover และวัดขนาดโตใน
5 ตรวจสอบรอยขีดข่วนผิวหน้าฟั นเฟื อง
6 ตรวจสอบสภาพของ Roller Bearing
7 ตรวจสอบ รอยร้าว Idler gear, bearing pin, locknut และ stress bolt พร้อมตรวจสภาพผิวฟั นเฟื องของชุด
เฟื องเกียร์ขบั Oil Pump
8 วัดขนาดโตในของ Idle Gear bore เฟื องเกียร์ขบั Oil Pump
9 ตรวจสภาพชารุดของ Angular-Contact Ball Bearing
10 วัดระยะ Backlash ของเฟื อง Oil Pump หลังการประกอบ
11 วัด Axial Clearance เฟื อง Idler 0.005-0.035 มม.

Check List for MTU 396 Group 03( Crank Drive)
1 ตรวจสอบลาดับหมายเลขของ Counterweight
2 ทาความสะอาดทางนา้ มันหล่อเพลาข้อเหวี่ยง
3 ตรวจสอบรอยร้าวของผิวเพลาข้อเสือ
4 วัดขนาดของ crankpin และ main journals 4 ตาแหน่ง
5 วัดขนาดของ gear journal
6 วัดความแข็งของ crankpin และ journal โดยใช้ rebound tester อย่างน้อย 4 ตาแหน่ง ( 49-53 HRC)
7 ตรวจสอบรอยร้าวของสลัก counterweight
8 ตรวจสอบสภาพเกลียวสลัก counterweight
9 ตรวจสอบความยาวสลัก counterweight โดยที่ มี Max. Permissible Length 143 mm
10 ทดลองเกลียว สลัก counterweight
11 ตรวจร้าวของ crankshaft gear และ วัดขนาดโตใน
12 ตรวจสอบความเสียหายผิวของ main bearing shells
13 ตรวจสอบรายละเอียดข้อกาหนดการเจียร์เพลาข้อเหวี่ยง ตามคู่มือการซ่อมทา หากมีการเจียร์เพลา
14 ตรวจรั่วของ sealing plug เพลาข้อเหวี่ยงหลังการซ่อมทาเพลาข้อเหวี่ยง
15 วัด main bearing bore
16 ตรวจสอบ ความอิสระในการเคลื่อนตัวของ inner race ของ groove ball bearing
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17 ตรวจสอบความอิสระในการเคลื่อนตัวของเพลาข้อเสือ
18 ตรวจสอบ Axial Clearance ของเพลาข้อเหวี่ยงหลัง ประกอบ Flywheel หรือ Coupling
19 ตรวจสอบสภาพ และ ตรวจร้าวของ ยอดสูบ
20 ตรวจสอบ clearance ของ ร่องแหวนลูกสูบโดยการใช้ gauge block
21 ใช้ feeler gauge วัดช่องว่างแหวนลูกสูบ หลังใส่แหวนเข้า ใน liner
22 ตรวจสอบรอยร้าวของ ก้านสูบและสลักก้านสูบ
23 วัดความยาวของสลักก้านสูบ ( max. 85.50 mm )
24 ตรวจสอบ Axial fit ของ bush ก้านสูบ
25 ตรวจสอบอิสระในการเคลื่อนตัวของสลักก้านสูบ
26 ตรวจสอบหา Parallelism ( Bend and Twist )ของก้านสูบ
27 ตรวจสอบหาค่า Bearing Clearance
28 ตรวจสอบ Axial Clearance ของ Con. Rod. Bearing

Check List for MTU 396 Group 04( Timing End)
1 วัดขนาด crankshaft bearing bore
2 ตรวจสภาพผิวของ running flange
3 วัดขนาด O.D. ของ flange หลังประกอบเข้าเพลาข้อเสือ
4 ทาความสะอาด ผิวสัมผัสของ vibration damper
5 วัดความยาวของ stress bolt ( max. 68 mm )
6 ตรวจสอบความสะอาดของผิวสัมผัสระหว่างตัว Cover และ Bearing retaining plate
7 ตรวจสอบการชารุ ดของ Track Ring โดยที่ความลึกของรอยขีดข่วนต้องไม่เกิน 0.1 มม.
8 ทาความสะอาด ผิวสัมผัสของ Oil Seal carrier bore ก่อนการประกอบ

Check List for MTU 396 Group 05( Cylinder Head )
1 ตอกหมายเลข Gasket ฝาสูบให้ตรงกับหมายเลขฝาสูบ ในกรณีท่ีตอ้ งการใช้ Gasket เดิม
2 แช่ลนิ ้ ไว้ในนา้ ยากัดสนิม 12-24 ชม.
3 ทาความสะอาดตัวฝาสูบและอุปกรณ์
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4 ตรวจร้าวผิวหน้าฝาสูบ สลักฝาสูบ และ valve seat
5 อัดนา้ ทดสอบรั่วฝาสูบที่ 80 องศาเซลเซียส ที่ 0.5 bar นาน30 นาที โดยการใช้ลม
6 เปลี่ยน Sealing cap หากมีการรั่วที่ฝาสูบ และ ประกอบ Sealing Cap ให้อยู่ในตาแหน่งลึกประมาณ 2 มม.
7 ตรวจสอบความเรียบของผิวหน้าฝาสูบ หากจาเป็ นให้เจียร์หน้าฝาสูบออกโดยปฏิบตั ิตามคู่มือการซ่อมบารุง
8 ตรวจสอบ valve guide โดยใช้ Go-NoGo guage
9 ในกรณีเปลี่ยน valve guide วัดขนาด valve guide bore เปลี่ยนฝาสูบหากขนาดเกินกว่ากาหนด
10 วัดระยะจาก ตาแหน่ง valve guide ถึง ผิวฝาสูบต้องมี ระยะ 18+0.5 มม.
11 วัดระยะระหว่าง ผิวหน้าฝาสูบกับ หน้าลิน้ หากค่าที่วดั ได้เกินเกณฑ์ท่ีกาหนดให้เปลี่ยน เบาะลิน้ ( valve seat )
12 ตรวจสอบรอยร้าวของ ลิน้ ไอดี-ไอเสีย และ collects วัดขนาดก้านลิน้
13 เจียร์หน้าลิน้ เพื่อเพิ่มความเรียบของผิวสัมผัสกับเบาะลิน้ หลังจากนัน้ ตรวจสอบรอยร้าว และวัดความหนาของหน้า ลิน้
หากค่าที่ได้เกินกาหนด เปลี่ยนลิน้ ใหม่
14 ตรวจรอยร้าวของ valve spring และทดสอบแรงดึง หากค่าที่วดั ได้เกินกาหนด เปลี่ยน spring ใหม่
15 ตรวจสอบ valve recess หลังประกอบเข้าชุด
16 ตรวจสอบความสะอาดของ เกลียวปลอกหัวฉีดและเบ้ารับในฝาสูบ เปลี่ยนปลอกหัวฉีดหากชารุด
17 หาค่า TDC ของลูกสูบ ( ดู 3.5.1.16)
18 คานวณหาความหนาของ Gasket ฝาสูบ
19 ตรวจสภาพของ supporting plate เปลี่ยนหากชารุด
20 เปลี่ยน O-ring ของ Oil transfer pipe
21 ตรวจสอบความเสียหายของสลักฝาสูบ ก่อนการกวด

Check List for MTU 396 Group 06 ( Valve Gear )
1 ทาความสะอาด เพลาลูกเบีย้ วด้วยนา้ มันดีเซล และเป่ าไล่ทาความสะอาด ด้วยลม
2 ตรวจสอบ รอยร้าวและการชารุ ดของเพลา drive gear และ follower
3 ตรวจสอบ ความกลมและความสึกหรอของ journal ของ เพลาลูกเบีย้ ว
4 วัดขนาดของ journal และจดบันทึก
5 ทาความสะอาด journal และ guide sleeve ให้สะอาด และชโลมด้วยนา้ มันหล่อ
6 ตรวจสอบความอิสระในการเคลื่อนที่ของเพลาหลังการประกอบ
ผลิต ส.ค. 47

หน้า 54/65

การซ่ อมทา MTU 396

7 กวดสลัก drive gear ของเพลาลูกเบีย้ วด้วย torque ตามกาหนดในคู่มือซ่อมทา
8 ตรวจสอบหา Axial Clearance เปรียบเทียบค่าตามคู่มือ tolerance
9 หมุนเครื่องให้สบู A1 หรือ B1 อยู่ในตาแหน่ง TDC
10 หา Valve Clearance
11 หา Valve Overlap รายละเอียดตาม 3.6.1.8
Inlet valve: 1.72+0.5/-0.4 mm
Exhaust valve: 1.47+0.3/-0.25 mm
12 ทาความสะอาด และวัดขนาดของ Roller Tappet
13 วัดขนาด Rocker shaft จดบันทึกค่า คานวณหา bearing clearance
14 ตรวจสอบการชารุ ดของเกลียวของ rocker และ lock nuts
15 ทาความสะอาด ช่องทางนา้ มันหล่อใน rocker
16 วัดความยาวของ Push rod
Inlet : 260 mm
Exhaust : 273 mm
17 วัดความยาวของสลัก rocker ตัวยาว ( max. 81 mm)
18 วัดความยาวของสลัก rocker ตัวสัน้ ( max. 51 mm)
19 ตรวจสอบความอิสระในการเคลื่อนที่ของ Rockers
20 วัดความหนาและสภาพของ gasket ของฝาครอบฝาสูบอย่างน้อยต้อง 3 มม.(ดู 3.6.4.4)

Check List for MTU 396 Group 08 ( Governor Linkage )
1 วัดระยะห่างระหว่าง bore ของ clevises
2 วัด control lever shaft และ dry bushing
3 ทาความสะอาด articulated joint
4 ตรวจสอบเกลียวของ nuts และ clevises ทัง้ หมด
5 ตรวจสอบทาความสะอาด grease nipple และ grease bores ใน control shaft
6 หลังการประกอบ control lever ตรวจสอบว่า linkage ต้องเคลื่อนที่อย่างอิสระ
7 ทาความสะอาดอุปกร์ทุกชิน้ ของ intermediate housing ของ shutdown lever พร้อมตรวจสอบสภาพชารุด
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8 ตรวจสอบการชารุ ดของ control rack follower
9 ตรวจสภาพของ groove ball bearing

Check List for MTU 396 Group 07 ( Governor )
หมายเหตุ: ดูรายละเอียดในคู่มือการซ่อมทาของGovernor และ Fuel Injection Pump

Check List for MTU 396 Group 10 ( Air/Exhaust System )
1 ตรวจสอบสิ่งสกปรกใน cooling core
2 นาส่ง intercooler ให้ รง.ช่างหม้อ เพื่อทดสอบรั่วและทาความสะอาด
3 ตรวจสอบการชารุ ดของ spring pin ก่อนการประกอบ
4 ตรวจสอบความเสียหายและทาความสะอาด sleeves
5 ประกอบ oil metering pump และท่อทางนา้ มันหล่อหล่อลื่น เบาะลิน้ ก่อนการประกอบ Intercooler
6 ล้างทาความสะอาด ท่ออากาศดีและท่อนา้ จืดด้วย สารละลาย P3 ตรวจสอบรอยร้าว
7 ตรวจสอบการชารุ ดของ sealing surface ของท่ออากาศดีและ ท่อนา้ จืด
8 ทดลองอัดรั่ว Air/Coolant manifold
9 ทาความสะอาด exhaust elbow, protective plate, cover และ housing โดยการแช่ในนา้ ยากัดสนิม 12-24 ชม.
10 ตรวจสอบร้าวของอุปกรณ์ทกุ ชิน้ โดยวิธี Dry Penetrant
11 ตรวจสอบการชารุ ดของ thread และ thread insert
12 ตรวจสอบ sealing surface ของอุปกรณ์ระบุในข้อ 9
13 ตรวจสอบสภาพของ สลักทัง้ หมด
14 ทดสอบ Pressure Test ของ Exhaust Housing
7 Bar สาหรับ Fluid Pressure Test
1 Bar สาหรับ Air Pressure Test
15 ตรวจสอบขนาด torque กวดสลักยึดท่อแก๊สเสีย
16 ตรวจสอบสภาพของ gasket ของ flap ตัดอากาศฉุกเฉิน
17 ตรวจสอบผิวสัมผัสของ cover และ flap
18 วัดขนาดของ bearing bushing และ โตนอกของ เพลา
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19 ตรวจสอบความเสียหายของ bushing, เพลา และ roller
20 ตรวจสอบความเสียหายของ pull rod ของ solenoid , dowell pin และ ผิวสัมผัสของ roller
21 ตรวจสอบความเสียหาย และ ความอิสระของการเคลื่อนที่ของ rod ends ของ pull rod
22 ตรวจสอบความเสียหายของ connecting pin ของ pull rod ตรวจสอบการทางานของ grease nipples
23 หลังการประกอบ ตรวจสอบความอิสระในการเคลื่อนที่ของ flap ตัดอากาศฉุกเฉิน
24 ตรวจสอบความยาวของ pull rod (ดู ตัวเลขในคู่มือซ่อมทา)
25 ตรวจสอบสภาพจารบีใน pull rod
26 ตรวจสอบ รอยร้าวของ exhaust outlet elbow
27 กวดสลัก ยึด elbow ให้ได้ตามค่า torque ที่กาหนด

Check List for MTU 396 Group 11 ( Fuel Injection Pump )
1 ตรวจสอบรอยร้าว ของ drive shaft และ stress bolt
2 วัดขนาด bore ของ groove ball bearing ( ดู 3.1.1.2 สาหรับคาแนะนาในการวัด)
3 วัด bearing seat บน drive shaft
4 ตรวจสอบฟั นเกลียวของ stress bolt และ drive shaft
5 วัดความยาวของ stress bolt ( max. 165 mm.)
6 ตรวจสอบความเสียหายของ lock ring
7 เปลี่ยน groove ball bearing เมื่อครบรอบการซ่อมทา W-6
8 วัด bearing bore ใน drive gear
9 ตรวจสอบรอยร้าวของอุปกรณ์ทุกชิน้ ของ injection timer
10 ตรวจสอบความชารุ ดเสียหายของ ฟั นเฟื องของเกียร์ต่างๆ ของ Fuel injection timer
11 วัดขนาดโตในและโตนอก ของอุปกรณ์ ต่างๆ ของ Fuel Injection Pump
12 ตรวจสอบฟั นเกลียวและ ความยาวของ stress bolt ของ Fuel injection timer
13 ตรวจค่ากาลังดันของ spring ใน fuel inject. Timer
14 ตรวจสอบ clearance ระหว่าง drive gear และ flyweight
( see 3.11.2.5 ระยะ 3-1.5 mm.)
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ขั้นตอนการประกอบเครื่ องยนต์ MTU 396
1. ติดตั้งเสื้อสูบลงไปในแท่นหมุนเครื่ องยนต์ (swiveling assembly stand)
2. ดาเนินการตรวจวัดค่าต่างๆ ของเสื้อสูบ
3. ดาเนินการตรวจสอบรู ทางเดินของน้ ามันหล่อลื่นในเสื้อสู บ
4. ประกอบแบริ่ งเพลาข้อเหวี่ยง (Crankshaft bearing cap) โดยการกวดสลักต่างๆ ให้ปฏิบตั ิตาม
คู่มือกาหนด
5. ประกอบปลอกสูบ
6. ตรวจสอบการรั่วไหลของเสื้อสูบภายหลังจากการใส่ปลอกสูบ ทุกสูบ
7. ประกอบ Camshaft bearing bush ทั้งหมด
8. ประกอบงวงฉีดน้ ามันหล่อลื่นใต้ลูกสูบ (Piston cooling oil spray nozzle) ทุกสูบ
9. ประกอบหมู่เฟื องขับ
10. ประกอบ Camshaft bearing shell ทั้งหมด
11. ประกอบเพลาข้อเหวี่ยง
12. ประกอบลูกสูบและก้านสูบ
13. ประกอบปั๊มน้ ามันหล่อลื่นลงไปในอ่างน้ ามันหล่อลื่น
14. ประกอบปั๊มน้ ามันหล่อลื่นเข้ากับชุดเฟื องขับปั๊ม
15. ประกอบอ่างน้ ามันหล่อลื่นเข้ากับเสื้อสูบ
16. ประกอบตัว End cover
17. ประกอบเพลาลูกเบี้ยว
18. ประกอบตัว Roller Tappet
19. ประกอบฝาสูบทุกฝา
20. ประกอบตัว Crankcase Breather
21. นาเครื่ องยนต์ลงจากแท่นหมุนเครื่ องยนต์
22. ประกอบชุดควบคุมการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง
23. ประกอบปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
24. ประกอบหน้าแปลนของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงเข้ากับเครื่ องยนต์
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25. ประกอบชุด Governor เข้ากับชุดปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
26. ทาการปรับแต่งปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงให้ฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงให้ได้ตามเกณฑ์
27. ประกอบสายสัญญาณต่างๆ สาหรับควบคุมการทางานของปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
28. ประกอบกระเดื่องกดลิ้นทั้งหมด
29. ประกอบฝาครอบวาล์วทั้งหมด
30. ฝาครอบ Flywheel
31. ประกอบ Sealing ring carrier ตามที่คู่มือกาหนด
32. ประกอบ Fuel injection pump solenoid
33. ประกอบตัว Intercooler
34. ประกอบท่อทางแก๊สเสียของเครื่ องยนต์
35. ประกอบชุด Turbocharger เข้ากับเครื่ องยนต์
36. ประกอบชุดปั๊มน้ ามันหล่อลื่นสาหรับบ่าวาล์ว
37. ประกอบตัว Flywheel
38. ประกอบตัว Emergency air flap befor intercooler
39. ประกอบตัว Emergency air flap after intercooler
40. ประกอบปั๊มน้ าจืด (Engine coolant pump)
41. ประกอบปั๊มน้ าทะเลด้านขวา (Bilge pump)
42. ประกอบปั๊มน้ าทะเลด้านซ้าย (Raw water pump)
43. ประกอบอุปกรณ์ Speed transmitter with drive
44. ประกอบอุปกรณ์การจ่ายลมสตาร์ทเครื่ องยนต์ (Air distributor)
45. ประกอบลิ้นลมสตาร์ทและลิ้นลมไล่อากาศ
46. ประกอบท่อทางระบบลมสาหรับควบคุมการทางานของเครื่ องยนต์
47. ประกอบชุดสตาร์ทเครื่ องยนต์
48. ประกอบปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง (Fuel supply pump with drive)
49. ประกอบชุดหัวฉีด (Fuel injection nozzle) ทุกหัว
50. ประกอบระบบท่อทางระบบน้ ามันเชื้อเพลิงกาลังดันสู ง (high-pressure fuel line)
51. ประกอบหม้อกรองน้ ามันเชื้อเพลิงละเอียด (Fuel filter)
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52. ประกอบท่อส่งน้ ามันเชื้อเพลิงเข้าเครื่ องยนต์ (Fuel feed line) และท่อทางน้ ามันเชื้อเพลิง
กลับไปถังใช้การ
53. ประกอบระบบท่อทางน้ ามันหล่อลื่นของเครื่ องยนต์
54. ประกอบท่อทางแก๊สเสียที่เข้าชุดเทอร์โบชาร์จ (Exhaust elbows of turbochargers)
55. ประกอบชุดระบายความร้อนของน้ ามันหล่อลื่น (Engine oil heat exchanger)
56. ประกอบฝาปิ ดหม้อกรองน้ ามันหล่อลื่น (Engine oil filter with filter carrier)
57. ประกอบชุด coolant thermostat
58. ประกอบหม้อพักน้ าระบายความร้อนของเครื่ องยนต์ (Coolant expansion tank with water
cooler)
59. ประกอบท่อทางน้ าระบายความร้อนของเครื่ องยนต์ (Engine coolant lines)
60. ประกอบชุด Pressure-test engine coolant spaces
61. ประกอบชุด Transducer block with monitoring devices
62. ประกอบชุดระบายความร้อนให้กบั เทอร์โบชาร์จ (Cooling jacket)
63. ประกอบชุดขับชุดผลิตกระแสไฟฟ้า (Generator drive) (กรณี เป็ นเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า)
64. ประกอบอุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่างตัว Generator และตัวเครื่ องยนต์ (Generator coupling) (กรณี
เป็ นเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า)
65. ประกอบชุด Generator (กรณี เป็ นเครื่ องขับเครื่ องกาเนิดไฟฟ้า)
66. ประกอบชุด wet air filter
67. ประกอบสายไฟฟ้าสาหรับระบบควบคุมเครื่ องยนต์
หมายเหตุ ในการประกอบเครื่ องยนต์ MTU 396 นั้น ในแต่ละ group ของอุปกรณ์ ผูป้ ฏิบตั ิงาน
จะต้องทาการกวดอัดสลักในตาแหน่งต่าง ๆ ให้ได้ค่าแรงบิดตามที่คู่มือกาหนด โดยค่าแรงบิดใน
การกวดอัดสลักนั้น เป็ นไปตามตารางมาตรฐานในการกวดอัดสลักตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
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มาตรฐานของแรงทีใ่ ช้ ในการกวดสลักจุดต่างๆ สาหรับการประกอบเครื่ องยนต์ MTU 396

ลาดับที่

๑

๒

การปฏิบตั ิ
CRANKCASE
สลักแบริ่ งรับเพลาข้อเสื อ
ความยาวของสลักตัวยาวที่โผล่ออกจากเสื้อสูบ
ความยาวของสลักตัวสั้นที่โผล่ออกจากเสื้อสูบ
ความยาวของสลักแบริ่ งรับเพลาข้อเสือที่โผล่ออกจาก
bearing cap (ระยะยืดตัวของสลัก - Elongation)
สลักตัวใน (inner studs)
สลักตัวนอก (outer studs)
นัตสลักแบริ่ งรับเพลาข้อเสือตัวใน- กวดเบื้องต้น
นัตสลักแบริ่ งรับเพลาข้อเสือตัวนอก- กวดเบื้องต้น
นัตสลักแบริ่ งรับเพลาข้อเสือทั้งสองตัว- กวดครั้งที่ ๒

นัตสลักแบริ่ งรับเพลาข้อเสือด้านหัวและท้ายเครื่ อง
๓
นัตสลักยึดอ่างน้ ามันเครื่ อง
๔
ฝาอุดน้ ามันหล่อลื่นใน main gallery บริ เวณหัวเครื่ อง
๕
สลักยึดฝาครอบ Flywheel ท้ายเครื่ องยนต์
๖
สลักหกเหลี่ยมสาหรับยึดงวงฉีดน้ ามันหล่อลื่นใต้ลูกสูบ
GEAR TRAIN
การกวดสลักขนาด ๑๐ มม. (M10) ของปั๊มน้ าระบบระบายความ
๗
ร้อนด้านขวาของเครื่ องยนต์ที่ต่อกับหมู่เฟื องขับ
การกวดสลักขนาด ๑๒ มม. (M12) ของไดชาร์จที่ต่อกับหมู่
เฟื องขับ (ถ้ามี) ด้านซ้ายของเครื่ องยนต์
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กวดด้วย
แรงบิด

ระยะ

169 - 0.5 mm
169 - 0.5 mm

1.3+0.05 mm
1.1+0.05 mm
200 Nm
110 Nm
270+20
องศา
300 Nm
110 Nm
300 Nm
110 Nm
23 Nm
45 Nm

90 Nm
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ลาดับที่

กวดด้วย
แรงบิด

การปฏิบตั ิ
ระยะ
สลักอัดแรงสาหรับกวดเพื่อป้องกันชุดเฟื องขับปั๊ม
๘
น้ ามันหล่อลื่นเคลื่อนตัว (stress bolt for oil pump idler gear)
0.15+0.01 mm
การกวดสลักฝาครอบปิ ดชุดเฟื องขับปั๊มน้ าระบายความร้อนของ
๙
เครื่ องยนต์
25 Nm
การกวดสลักฝาครอบปิ ดชุดเฟื องขับไดชาร์จ (ถ้ามี) ของ
๑๐
เครื่ องยนต์
45 Nm
RUNNING GEAR
๑๑
การกวดสลักสาหรับยึดตัว counterweight ให้ติดกับเพลาข้อเสือ
กวดครั้งแรก
100+10 Nm
180+20
กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
องศา
300+ 10
กวดเพื่อตรวจสอบครั้งที่สาม
องศา
การกวดสลักก้านสูบ (connecting rod bolts)
๑๒
กวดครั้งแรก
160 Nm
กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
90+10 องศา
การกวดสลักยึด flywheel กับเพลาข้อเสือ
๑๓
กวดครั้งแรก
250+20 Nm
กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
90+10 องศา
๑๔
กวดสลักฝาปิ ด sealing ring ทั้งหัวเครื่ องและท้ายเครื่ อง
25 Nm
๑๕
กวดสลักตัว locating ring
46 Nm
CYLINDER HEAD
๑๖
กวดสลักฝาสูบ (stress bolt) ขนาดสัก M18 ทุกฝา
- กวดครั้งแรก
90+10 Nm
- กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
90+10 องศา
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ลาดับที่

การปฏิบตั ิ
กวดสลักแผ่นล็อคฝาสูบ (clamping piece) ขนาดสลัก M20
- กวดครั้งแรก
- กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
๑๗
กวดตัว protective sleeve ในช่องใส่หวั ฉีด
๑๘
กวดสลักหัว Allen ที่ดา้ นล่างของฝาสูบ
๑๙
กวดสลักแบริ่ งท้ายเพลาลูกเบี้ยว (camshaft end bearing)
กวดสลักสาหรับยึดเฟื องขับที่ต่อจากเพลาลูกเบี้ยว (camshaft
๒๐
drive
gear)
๒๑
กวดสลักยึดกระเดื่องกดลิ้น (rocker arm shaft)
๒๒ กวดสลักยึดฝาครองชุดกระเดื่องกดลิ้น (valve gear housing)
EXHAUST TURBOCHARGER
๒๓ กวดสลักขนาด M10 ของชุด exhaust turbocharger ทั้งหมด
๒๔ กวดสลักของชุด compressor housing clamp
AIR SUPPLY - EXHAUST SYSTEM
๒๕ กวดสลักยึดชุด charge air manifold
๒๖
กวดสลักขนาด M10 ของฝาปิ ดกันความร้อนท่อแก๊สเสีย
๒๗ กวดสลักขนาด M12 ของท่อแก๊สเสียรวมของเครื่ องยนต์
FUEL INJECTION SYSTEM
๒๘ กวดสลักยึดชุดปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงกับเครื่ องยนต์
กวดสลักส่วนส่งกาลังที่ต่อระหว่างตัวปั๊มกับเครื่ องยนต์
๒๙
(pressure
valve holder)
- กวดครั้งแรก
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กวดด้วย
แรงบิด

ระยะ

180+10 Nm
90+10 องศา
60+5 Nm
47+10 Nm
25 Nm
48 Nm
120+10 Nm
24 Nm
40 Nm
8-10 Nm
47 Nm
65 + 5 Nm
90+ 10 Nm
47 Nm

120 Nm
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ลาดับที่

การปฏิบตั ิ

- กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
๓๐
กวดสลักยึดตัว coupling half ที่ต่อกับเพลาลูกเบี้ยว
๓๑
กวดสลักยึด stress bolt ด้านหัวเครื่ องยนต์
- กวดครั้งแรก
- กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
- ตรวจสอบขนาดความยาวของสลักต้องไม่ยาวเกิน 165 mm
๓๒ กวดสลักยึดตัว bearing flange จานวน ๔ ตัวด้านหัวเครื่ องยนต์
๓๓
กวดสลักฝาปิ ด (end cover) ของ bearing flange
๓๔
กวดสลักสาหรับยึดชุด curved piece เข้ากับชุด idler gear
- กวดครั้งแรก
- กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
- ตรวจสอบขนาดความยาวของสลักต้องไม่ยาวเกิน 38 mm
การกวดสลักตัวอื่นๆ ในชุดปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิงนอกเหนือจากที่
๓๕
กล่าวมาทั้งหมด
๓๖
กวดสลักยึดหัวฉีด (thrust bolt for nozzle holder)
FUEL SYSTEM
๓๗ กวดสลักยึดท่อทางที่ต่อเข้าตัวปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
๓๘
กวดสลักยึดท่อทางที่ต่อเข้าตัวหัวฉีดน้ ามันเชื้อเพลิง
กวดสลักของชุดท่อทางน้ ามัน leak กลับถังและจุดเชื่อมต่อท่อ
๓๙
ทางต่างๆ
ENGINE COOLANT AND RAW WATER PUMPS
๔๐
ปั๊มน้ าจืดใช้การ (engine coolant pump)
- กวดสลักยึดชุดพัดน้ า
- กวดครั้งแรก
- กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
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กวดด้วย
แรงบิด
90 Nm
200 Nm

ระยะ

180+20 Nm
180 องศา
47 Nm
25 Nm
50+5 Nm
45+5 องศา

60-80 Nm
90 Nm
35 Nm
30 Nm
47 Nm

120 Nm
90 องศา
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ลาดับที่
๔๑

กวดด้วย
แรงบิด

การปฏิบตั ิ
ปั๊มน้ าทะเล (bilge pump and raw water pump)
- กวดสลักยึดชุดพัดน้ า
90+10 Nm
- กวดอัดแรงครั้งที่ ๒
350 Nm
ENGINE OIL PUMP
๔๒ กวดสลักยึดชุดปั๊มน้ ามันหล่อลื่นติดกับอ่างน้ ามันเครื่ องยนต์
62 Nm
๔๓
กวดสลักยึดเฟื องขับปั๊มน้ ามันหล่อลื่น
100 Nm
๔๔
กวดสลักยึดฝาปิ ดเฟื องขับปั๊มน้ ามันหล่อลื่น
40 Nm
๔๕
กวดสลักยึดท่อทางดูดน้ ามันหล่อลื่นในอ่างน้ ามันเครื่ องยนต์
47 Nm
STARTING SYSTEM
๔๖
กวดสลักยึดตัวจานจ่ายลม (distributor disc)
40 Nm
ENGINE MOUNTING
๔๗ กวดสลักตัวบนของฐานแท่นเครื่ องท้ายเครื่ องยนต์
40 Nm
๔๘
กวดสลักตัวบนของฐานแท่นเครื่ องหัวเครื่ องยนต์
270 Nm
กวดสลักตัวบนของฐานแท่นเครื่ องบริ เวณอ่างน้ ามันหล่อลื่น
๔๙
(ถ้ามี)
110 Nm
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบลม ACESSORIES (ELECTRICAL , PNEUMATIC)
กวดสลักขนาด M12สาหรับต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ผลิต
๕๐
กระแส
63 Nm
ไฟฟ้าของเครื่ อง (generator) กับตัวเครื่ องยนต์
๕๑
กวดสลักยึดชุดเฟื องส่งกาลังของตัว Generator
300 Nm
อุปกรณ์เสริม
๕๒ nut for coupling disc on crankshaft
56 Nm
๕๓
nut for drive gear (compressor)
180 Nm
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