เรียบเรียงโดย แผนกห้องสมุด กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ปี 2565

การซ่ อมทา MTU 538

ขั้นตอนการซ่ อมทาเครื่ องยนต์ MTU 538
1 คุณลักษณะและการทางานของยนต์ MTU 538
ประวัติบริ ษทั MTU เริ่ มขึ้นจากวิศวกร Gottlieb Daimler และ Karl Benz ในการร่ วมงานของ Filerr
Benz) หลังจากนั้น MMB ได้ร่วมงานทั้งMAN (MOTORENWERKE AUGSBURG NURNBERG) จัดตั้งเป็ น
บริ ษทั MTU ขึ้นในปี 1968
เครื่ องยนต์ดีเซล รุ่ น 538 ที่ใช้ในกองทัพเรื อนั้นมีหลายรุ่ น ซึ่งพอจะรวบรวมได้ดีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4 )
(5)
16
V
538
T
B
9
1
16
V
538
T
B
9
0
16
V
538
T
B
8
0
12
V
538
T
B
8
0
12
V
538
T
B
8
1
20
V
538
T
B
9
1
20
V
538
T
B
9
2
R
A
C
3
A
ณ ที่น้ ี (3) B หมายถึง การระบายความร้อนอากาศดีดว้ ยน้ าจากภายนอกเครื่ อง (น้ าทะเล) (Charger cooler
external)
(3) C หมายถึง การระบายความร้อนอากาศดีดว้ ยน้ าภายในเครื่ อง (น้ าจืด) (Charger cooler internal.)
(2) (3) A หมายถึง ไม่มีเทอร์โบชาร์จ (No charger)
(1) R หมายถึง เครื่ องยนต์ In Line
(4) 1,2 หมายถึง = เครื่ องยนต์ที่ใช้กบั รถไฟ
3 “ = เครื่ องยนต์ที่ใช้ขบั เครื่ องกาเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งประจาที่
4 “ = เครื่ องยนต์ที่ใช้กบั รถ Truck และยานพาหนะงานหนัก
5 “ = เครื่ องยนต์ที่ใช้กบั เครื่ องไฟฟ้าเรื อ
6,7,8,9 “ = เครื่ องยนต์ที่ใช้กบั เรื อ
(5) 2 “ Cilinder cutoff system มีระบบตัดน้ ามันเป็ นบางสูบในขณะเดินเบาหรื อไม่มี Load
Maintenance Schedule =
M.SCh
Load
=
ภาระที่รับได้
Time
=
เวลาใช้งานต่อเนื่อง
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สาหรับเครื่ องยนต์ประเภท Marine Type แยกได้เป็ น 6,7,8,9 ซึ่งมีรายละเอียดการใช้งานดังนี้
L.P.
M.Sch
LOAD
TIME
1A
6
100%
No limit
10% idle 1B
7
100%
No limit
90%
1D
8
110%
2h within 12Rh*
max 1DS
9
120%
½ within 6 R/h**
 2h with in หมายถึงใช้ความเร็ วต่อเนื่องที่ Load 110% ได้ 2 ชม. จากนั้นต้องลด Load ให้ต่ากว่า 110% เป็ น
เวลา12 ชม. ถึงจะเพิ่ม Load เป็ น 110% อีกครั้งได้
 ½ with in 6 R/h หมายถึง การใช้ความเร็ วต่อเนื่องที่ Load 120% ได้ ½ ช.ม. จากนั้นต้องลด Load ให้ต่ากว่า
120 % เป็ นเวลา 6 ช.ม. จึงจะเพิ่ม Load เป็ น 120 % อีกครั้งได้
1.1 การเดินทางของแก๊สเสียในเทอร์โบชาร์จ และการนาอากาศดีจากเทอร์โบชาร์จเข้าห้องเผาไหม้
การนาอากาศดีจากเทอร์โบชาร์จเข้าห้องเผาไหม้ เมื่อเริ่ มเดินเครื่ องยนต์เทอร์โบชาร์จะดูดอากาศจาก
ภายนอกเข้ามา อัดตัวภายในตัวเทอร์โบชาร์จโดยปี กอิมพิลเลอร์ ทาให้กาลังดัน,ความร้อนและปริ มาตรของ
อากาศ เพิ่มมากขึ้น จากนั้นจึงส่ งผ่านไปยังหม้อดับความร้อน ( Charge Aircooler ) ที่มีน้ าทะเลไหลผ่าน
เพื่อลดอุณหภูมิของอากาศทาให้ปริ มาตรเล็กลง มีน้ าหนักมากขึ้น แล้วจึงผ่านเข้าห้องเผาไหม้ตามท่อทาง
การเดินทางของแก๊สเสียในเทอร์โบชาร์จ แก๊สเสียที่เกิดจากการเผาไหม้ภายในสูบของเครื่ องยนต์ จะถูก
ส่งมาที่ท่อรวม แล้วเข้าทางตอนล่างของเทอร์โบชาร์จ ผ่านปี กนา พุ่งตัวเข้าเป่ าปี กหมุน ทาให้เพลาโรเตอร์ห
มุนปี กอิมพิลเลอร์ อัดอากาศ ส่วนแก๊สเสียเมื่อเป่ าปี กหมุนแล้วจะถูกส่งออกทิ้งสู่บรรยากาศ
1.2 ลาดับการจุดระเบิดของเครื่ องยนต์ MTU ให้ผซู ้ ่อมทาสังเกตุจากการที่ลูกสูบ ลูกที่ 1 อัดสุด เพื่อหา
ลูกที่ Over Lap ที่ใช้คู่กบั ลูกที่ 1 โดยมีมาร์คที่ Fly Wheel เช่นเครื่ องแบบ 12 V หากลูกที่ 1 อัดสุด ลูกที่ 6
จะ Over Lap สังเกตุที่ลูกเบี้ยวไอเสียเริ่ มปิ ดสนิท ไอดีเริ่ มเปิ ด จากนั้นทาการตั้ง Timing หัวฉีดเริ่ มทาการฉีด
น้ ามันระยะTimingใช้Dialgaugeเป็ นตัวกาหนดระยะ
1.3 อาการหมุนของเครื่ องยนต์เป็ นการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกา โดยมองจากด้าน KS ของเครื่ อง โดย
เครื่ องแต่ละรุ่ นจะมีมุมของก้านสูบแตกต่างกันคือ 12 V = 120 0 ,16 V = 60 0 และ 20 V = 72 0 และมุมของ
เพลาข้อเสือในตาแหน่ง TDC-Firing B- bank มา A- bank จะทามุม60 0
ทุกรุ่ นแต่ A bank มา B- bank มุมของ TDC – Firing แตกต่างกันดังนี้
คือ
12 V จะทามุม 60 0
16 V จะทามุม 30 0
20 V จะทามุม 12 0
1.4 เสื้อสูบ ( Cylinder Houseing ) ทาจากเหล็กหล่อ ( Case steel ) โดยทาเป็ นส่วนๆ แล้วนามาเชื่อม
ประสานกันตามจานวนสูบที่ตอ้ งการ
ผลิต 6 ม.ค.47
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1.5 ระบบเฟื องขับภายในเครื่ อง (Gear Train) ซึ่งอยูด่ า้ น KS และ GKS เป็ นที่ติดตั้งของหมู่เฟื องขับ
และเฟื องทดต่าง ๆ สาหรับขับหมุนอุปกรณ์ประกอบ เช่น สูบน้ าจืด, สูบน้ ามันหล่อ,
Cam shaft และ Governor เป็ นต้น
1.6 ระบบเพลาข้อเหวี่ยง ( C rank Drive ) เป็ นอุปกรณ์ขนาดใหญ่ใช้เปลี่ยนอาการขึ้นลงของลูกสูบให้
เป็ นอาการหมุนเป็ นแบบ Disc - Webbed โดยแขนของข้อเหวี่ยงที่เชื่อมติดกับ
Crank Pin ทาเป็ นแผ่นกลมแบนมีร่องรองรับลอนเลอร์แบริ่ งอยูโ่ ดยรอบ ( Mian bearing )
1.7 ระบบลดแรงสัน่ สะเทือน ( Vibration Damper ) ที่เพลาข้อเหวี่ยงขณะหมุนภายในประกอบด้วย
แท่งเหล็กเหลี่ยมโค้งตามรู ปร่ างรองรับด้วยวัสดุประเภทสารสังเคราะห์ไฟเบอร์รอบด้าน ที่ว่างบรรจุดว้ ยน้ ามัน
Silicone มีอตั ราการหมุนที่แตกต่างจากตัวเสื้อภายนอกเป็ นการดูดซับแรงสัน่ สะเทือน ที่เกิดจากการเลื่อนขึ้นลง
ของลูกสูบในการหมุนเพลา ทุกครั้งที่ W6 จะต้องนา น้ ามัน Silicone ไปตรวจเช็คความหนืด
1.8 ปั๊มน้ าทะเลอธิบายถึงทางดูด และส่งน้ าทะเลเข้าดับความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่ องยนต์ซ่ึง
ทางดูดจะต้องวัดแรงดูดได้ไม่ต่ากว่า 0.2 Bar
1.9 ฝาสูบ ( Cylinder head ) ทาด้วยเหล็กหล่อ ( Cast Iron ) แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด
1.9.1 Cart iron
1.9.2 Eart steel
ทาเป็ นฝาละ 1 สูบ แยกออกจากกัน ภายในตอนกลางฝาสูบจะเป็ นห้องเผาไหม้ร่วงหน้า( Pre - Combustion
Chamber ) ด้านบนเป็ นที่ติดตั้งหัวฉีด , ลิ้นอากาศดี , ลิ้นอากาศเสีย , ลิ้นไล่อากาศ อุปกรณ์เปิ ดปิ ดลิ้นได้แก่ลกู
เบี้ยวและ Rocker arms
1.10 การปรับแต่งระยะลิ้นหรื อการใส่ Valve caps การดาเนินการต้อง ทาการวัดหาระยะห่าง
ระหว่าง Case Houseing กับหน้าสัมผัสของ Rockerarm โดยการนาเครื่ องวัดพิเศษ Disctance plate รวมกับ
Dial gauge ทาการตั้งโดยหงายหน้ารับสัมผัส Camrocker Housing ขึ้นทั้งหมดแล้วดาเนินการดังนี้
1.10.1 หมุนลูกเบี้ยวไม่ให้กด Rockerarm ( ฟรี ตวั )
1.10.2. นาเครื่ องมือเข้าวัดระยะห่างของหน้าสัมผัส Distance plate กับ Rockerarm แล้วจดบันทึกค่าทั้ง
ของลิ้นไอดีและไอเสีย
2 Valve Caps
เริ่ มจากลิ้นไอดีหรื อไอเสียก็ได้เริ่ มใส่ Valve caps ลงพร้อมฝาครอบ ( Follwer ) เพื่อทาการวัดโดยใช้
เครื่ องมือพิเศษได้แก่ BAR และ Filer gauge เมื่อได้ค่าระยะห่างระหว่างฝาครอบกับ Bar จึงนามาเทียบกับ
เกณฑ์ที่กาหนด ( หากไม่ได้ตามเกณฑ์ให้เปลี่ยน Valve caps จนกว่าจะได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด ) เมื่อได้ตวั เลข
และ Code แล้วการบันทึกเพื่อทาการหาค่า Code ใส่อีกครั้ง
ผลิต 6 ม.ค.47
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3 การวัดหาค่า Mild Steel
หลังจากการใส่ Liner เข้าไปในเสื้อสูบแล้ว จึงทาการวัดหาค่า Mild Steel โดยใช้ Dial gage วัดความ
ลึก 4 ตาแหน่ง ในจุดที่ตรงข้ามปาก Liner กับตัวเสื้อสูบแล้วจึงนาตัวเลขที่ได้บวกกันแล้วหารด้วย 4 จะใส่ค่า
Mild steel เพื่อนาไปใช้หาค่าความหนาของ gasket ที่ใช้ในแต่ละสูบ
4 การทางานของ valve control gear ( cam box )
รับอาการจากหมู่เฟื องขับด้าน KS ของชุด Gear train ที่มีตน้ กาเนิดจากเพลาข้อเสือส่งอาการหมุน
ให้กบั Cam shaft เพื่อกดลิน้ ไอดีและไอเสียเปิ ดปิ ดตามจังหวะพร้อมทั้งกดจ่ายน้ ามันที่หวั ฉีด
5 หลักการทางานของ Rocker arm และการตรวจสอบระยะ Rocker arm
ได้รับอาการเคลื่อนตัวจาก Cam shaft หากจะทาการเช็คระยะ Hydraulic adjuster โดยให้หมุนเครื่ องไป
ที่จงั หวะอัดสุดที่เป็ นจังหวะระเบิดในสูบนั้นๆ แล้วให้กด Ecentric pin เพื่อทาการนา Master gage สอดหาระยะ
หากไม่ได้ให้ปรับแต่ง Push rod ( cut pin ) ใหม่
6 การควบคุมนา้ มัน ( Engine Regulation ) Cut Off System
ระบบ Cut Off เมื่อเริ่ ม สตาร์ทเครื่ องครั้งแรกเครื่ องยนต์จะจุดระเบิดครบทุกสูบโดยจะเดินรอบ
ประมาณ 600 rpm (ขึ้นอยูก่ บั Tert sheet) จากนั้นลมจากชุดระบบควบคุมการสัง่ จักรจะไปเปิ ด Valve 5/2 ใน
ระบบไฮโดร นิวเมติกภายใต้ตวั Cut Off ให้ชุด Cut Off ทางานโดยจะตัดน้ ามันเชื้อเพลิง Bank A ทั้งหมดจะ
เหลือการจุดระเบิดไว้เพียง Bank B เท่านั้น เครื่ องจะลดรอบประมาณ 600–650 rpm เพื่อเป็ นการประหยัดเชื่อ
เพลิงขณะไม่มี Load , ไม่ให้เกิดควันไอเสียมากลดการสึกหล่อ
7 การทางานของกัฟเวอร์ เนอร์ (Governor in full load position )
เมื่อยังไม่ได้เดินเครื่ องยนต์และไม่มีกาลังดันน้ ามันหล่อ เข้าที่ 18 และ 20 ข้อเหวี่ยง ( 1440 ) จะไม่
มีแรงเหวี่ยงโดยหุบเข้าด้วยการดันของสปริ งความเร็ว( 2521 ) ลิ้นนาลูกสูบกาลังดัน ( 6221 ) จะเลื่อนขึ้นด้วย
แรงสปริ ง ( 6241) ไปอยูใ่ นตาแหน่งสูงสุด ( Full Load ) ซึ่งถูกกาจัดระยะด้วย 19 Adjusting Serew For Start
Fuel Limtation มุมคัน Rock จะชี้อยูท่ ี่ 10
จากนั้นเริ่ ม Priming น้ ามันเข้าที่จุด 18 ของเครื่ องควบคุมความเร็ วจะส่งอาการไปยังลิ้นนาลูกสูบ (21 )
ให้มาอยูใ่ นตาแหน่งเริ่ มเดินเพื่อป้องกันการฉีดน้ ามันมากเกินไป หลังจากที่สตาร์ทเครื่ องยนต์และเครื่ องเดินเป็ น
ปกติน้ ามันจาก Crank Drive จะส่งน้ ามันหล่อลื่นเข้ามาในระบบส่วนขับหมุนเครื่ องยนต์และเครื่ องควบคุม
ความเร็ ว ( Governor ) ในตาแหน่งช่องที่ 20 ซึ่งเป็ นช่องให้น้ ามันหล่อเข้าดันลูกสูบ 22 ให้เลื่อนขึ้นส่งอาการไป
ควบคุมการฉีดน้ ามันเชื่อเพลิงที่หวั ฉีดของเครื่ องยนต์ทุกหัว จนกระทัง่ น้ ามันหล่อลื่นถูกปิ ดโดยลิ้นนาลูกสูบ
(21) ลูกสูบ (22) จะหยุดการเลื่อนขึ้นลิ้นเลื่อน 2343 จะเปิ ดช่องน้ ามันหล่อเข้าดันลูกสูบสปริ งความเร็ ว ( 2300 )
ให้เลื่อนไปอัดสปริ งปรับความเร็ ว 2521 เป็ นการปรับความเร็ วของสปริ งให้อยูใ่ นตาแหน่งเดินเบาจนกระทัง่
ช่องทางน้ ามันหล่อถูกปิ ดอีกครั้ง โดยลิ้นเลื่อน 2343 ลูกสูบสปริ งปรับความเร็ว 2300 จะหยุดเลื่อนมุมคัน
Rack จะชี้มาที่ 33 0
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เมื่อเครื่ องเริ่ มเดินเบาชุดตุม้ เหวี่ยง 1440 ได้รับแรงขับทาให้เกิดแรงเหวี่ยงกางออกทาให้เกิดแรงดันอัด
สปริ งปรับความเร็ ว(2521 ) ให้หดตัวเข้าและส่งอาการดึงให้ลิ้นนาลูกสูบ (6221) เลื่อนลงเปิ ดช่องระบายน้ ามัน
หล่อออกจากใต้ลูกสูบกาลัง (6162) ลูกสูบกาลัง (6162) จะเลื่อนตัวลงด้วยกาลังดันของสปริ งปรับความเร็ ว
(2521) ส่งอาการไปให้ลนิ้ นาลูกสูบ(6221) หยุดเลื่อนลง ช่องระบายน้ ามันหล่อจะถูกปิ ดอีกครั้งทาให้ลูกสูบกาลัง
(6162 ) หยุดการเลื่อนลง การฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงจะหยุด ณ จุดนี้ นัน่ คือตาแหน่งเดินเบาคัน Rock จะชี้ที่มุม 23 0
เมื่อจะเพิ่มความเร็ วรอบให้สูงขึ้นโดยใช้กาลังดันลมหรื อกลไกก็ได้หากใช้กลไกเพื่อการควบคุม
ความเร็ ว ลิ้นเลื่อน ( 2343 ) จะเลื่อนเปิ ดช่องน้ ามันหล่อลิ้นดันลูกสูบสปริ งปรับความเร็ ว
( 2300 ) ขนะที่เครื่ องเดินอยูใ่ นความเร็ วคงที่และเมื่อต้องการเพิ่มความเร็ วขึ้นอีกจะมีอาการด้านกลไกดังนี้
ลิน้ เลื่อน ( 2343 ) เลื่อนเปิ ดช่องน้ ามันหล่อเข้าลิน้ ลูกสูบปรับความเร็ ว ( 2300) ให้เลื่อนไปอัดสปริ งปรับ
ความร็ ว 2521 จนกระทัง่ ช่องน้ ามันหล่อถูกปิ ดลงโดยลิ้นเลื่อน (2343)
สปริ งปรับความเร็ ว ( 2521 ) จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นดันให้ชุดตุม้ เหวี่ยงหุบเข้าลิ้นนาลูกสูบ
( 6221 ) จะเลื่อนตัวขึ้นเปิ ดช่องน้ ามันหล่อเข้าดันลูกสูบ 6162 ให้เลื่อนขึ้นส่งอาการไปดันสปริ งปรับความเร็ ว
(2521) จนกระทัง่ แรงเหวีย่ งของชุดตุม้ เหวีย่ งสมดุลกับแรงสปริ งปรับความเร็ วส่งอาการให้ลิ้นนาลูกสูบหยุด
เลื่อนขึ้น ช่องน้ ามันหล่อจะถูกปิ ดอีกครั้ง จุดนี้ความเร็วจะคงที่
เมื่อมีภาระ ( Load ) เครื่ องจะถูกลดความเร็ วลงด้วย Load ตุม้ เหวี่ยง ( 1440 ) จะหุบเข้าแขนกลของตุม้
เหวี่ยง (2441 ) จะไปดันให้ลนิ้ นาลูกสูบเลื่อนตัวขึ้นปิ ดช่องน้ ามันหล่อ น้ ามันหล่อดันลูกสูบกาลัง ( 6162 ) เมื่อ
ลูกสูบเลื่อนขึ้นจะเกิดความสมดุลของลูกสูบและชุดตุม้ เหวีย่ งอีกครั้ง ณ จุดนี้น้ ามันเชื่อเพลิงจะถูกชดเชยให้
สมดุลกับภาระ ( Load )
8 ระบบนา้ มันเชื้อเพลิง Fuel system
เมื่อเริ่ มสตาร์ทเครื่ องยนต์ป้ ัมน้ ามันเชื้อเพลิงจะเริ่ มทางานดูดน้ ามันจากถังใช้การผ่านหม้อกรองหยาบ
แล้ว ส่งไปยังหม้อกรองละเอียด จากนั้นไปเข้าท่อส่งน้ ามันเข้าหัวฉีดในช่องZ (Zulaufkanal ) ต่อไปจากหัวฉีด
จะมีท่อน้ ามันกลับจานวน 2 ท่อ ท่อแรกมีอกั ษร L ที่หวั ฉีด
( Leak Line ) ได้แก่น้ ามันที่ฉีดแล้วรั่วไหล
ภายในหัวฉีดซึ่งทาหน้าที่หล่อลื่นภายในหัวฉีดแล้วกลับสู่ถงั ใช้การ ส่วนอีกหนึ่งท่อได้แก่ท่ออักษร R ( Return
Line ) คือจานวนเชื้อเพลิงที่ฉีด ใช้ในการเผาไหม้ไม่หมดส่งกลับเข้าถัง ใช้การความดันภายในท่อประมาณ 1 1.5 bar โดยมีลิ้นน้ ามันต้นกลับเป็ นตากาหนดที่ท่อ Return Line
Z = Zulaufkanal ( Feed Line ) (เข้าหัวฉีด)
L = Leak Line (รั่วไหลกลับถังพัก)
R = Return Line (เหลือจากการฉีด กลับถังใช้การ)
8.1 หัวฉีด (unit injector ) เป็ นหัวฉีดที่มีป้ ัมกาลังดันสูงอยูใ่ นตัวควบคุมปริ มาณน้ ามันโดยใช้ขอบ
เวียนของ Plunger
เมื่อสปริ งดัน Plunger ถอยกลับจะเกิดสูญญากาศทางด้านน้ ามันเข้า Z จากนั้นลิ้น
Pressure Value cone จะเปิ ด ปล่อยให้น้ ามันเข้าไปอยูใ่ นระบบอัดของ Plunger Guide เมื่อลูกเบี้ยวเริ่ มกดลง
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Plunger จะเลื่อนตัวปิ ดช่องทางเข้าน้ ามันช่วงนี้จะทาให้เกิดแรงอัดอย่างสูงที่ปลายของตัว Plunger และถ้า
Plunger เคลื่อนตัวต่อไป ลิ้นขอบเวียนจะเปิ ดทาให้ลิ้นสุดการฉีด หากจะเพิ่มความเร็วหรื อปริ มาณน้ ามันจะต้อง
หมุนขอบเวียนให้มีระยะปิ ดยาวขึ้นเท่ากับให้ปริ มาณน้ ามันมากขึ้น
การส่งน้ ามันเป็ นศูนย์หมายถึงลิ้นปลาย
Plunger เริ่ มจะปิ ด ขอบเวียนเริ่ มเปิ ด
8.2 กรองน้ ามันเชื่อเพลิง Fuel duplex filter สูบน้ ามันเชื่อเพลิงจะทาการดูดอัดน้ ามันเชื้อเพลิงจากถัง
ใช้การไหลผ่าน Hand pump เข้าหม้อกรองหยาบเข้าสู่ตวั ปั้มจากตัวปั้มเข้าหม้อกรองละเอียดจากนั้นส่งเข้าสู่
ระบบฉีดน้ ามัน น้ ามันที่เข้ามาในหม้อกรองจะผ่านเข้ามาภายในรอบ ๆ ไส้กรองผ่านด้านในไส้กรองออกไป
สิ่งสกปรกต่างๆ จะเกาะติดอยูภ่ ายนอกไส้กรอง สิ่งสกปรกที่เกาะติดอยูด่ า้ นนอกใส้กรองไม่สามารถทาความ
สะอาดได้โดยจะออกแบบให้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเลย ส่วนตัวHqusing ส่วนหม้อกรองหยาบ Fuel Pre-Filter การ
ทาความสะอาดให้ลา้ งด้วยน้ ามันเชื้อเพลิง
8.3 ปั้มส่งน้ ามันเชื้อเพลิง Fuel Delivery Pump รับแรงขับจากเพลาข้อเหวี่ยงผ่านเฟื องขับ เพื่อดูด
น้ ามันจากถังใช้การผ่านหม้อกรองหยาบเข้าสู่ตวั ปั้มที่ตวั ปั้มจะมี Over Flow เมื่อความดันในระบบใช้การเกิน
2 bar น้ ามันจะถูกส่งออกช่องทาง By Pass ( Over Flow) กลับเข้าทางดูดหมุนเวียนต่อไปทัง่ นี้ตอ้ งหมัน่ ล้างทา
ความสะอาดตัวปั้มอยูเ่ สมอหากสกปรกมีสิ่งอุดตันจะส่ง ผลให้ป้ ัมส่งน้ ามันเข้า By Pass ตลอดเวลาและหาก
ช่องทาง By Pass อุดตันก็จะเกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย
9 เทอร์ โบชาร์ จ ( Exhaust Gas Turbocharger ) หรื อเครื่ องอัดอากาศ
ได้รับพลังงานขับจากแก็สเสียของเครื่ องยนต์ขบั ผ่านปี กขับกังหัน ( Turbine ) ซึ่งติดตั้งอยูร่ วมแกน
เดียวกันกับชุด ปี กพัดอากาศ ( Impeller ) ซึ่งทาหน้าที่ดูดอากาศจากบรรยากาศอัดส่งเข้าหม้อถ่ายความร้อน
อากาศดี เพื่อเข้าห้องเผาไหม้ต่อไป แกนเพลาขับ Rotor ตัวล่างด้าน Turbine จะได้รับการหล่อลื่นจากระบบ
Value Gear ผ่าน Banjo Plug เข้าไปเลี้ยง Roller แล้วตกลงห้องเครื่ องต่อไป
แกนเพลาขับตัวบน Impeller ได้รับน้ ามันจาก Valve Gear ผ่านตัวกรองน้ ามันผ่าน Distributer Oil
กาหนดแรงดัน 0.25 Bar เข้าสู่แกนเพลาที่ Ball และ Roller Bearing ตัวบนหลังจากนั้นจะถูกส่งเข้าห้องเผา
ไหม้ผสมกับอากาศดีต่อไป
หม้อดับความร้อนอากาศ เข้าเครื่ อง ( Charge Air Cooler ) อากาศที่ถูกส่งมาจากเทอร์โบชาร์จะมี
ความร้อนสูงมากทาให้เกิดมวลอากาศเบาบางจึงจาเป็ นต้องลดความร้อนของอากาศลงเพื่อให้มีมวลอากาศ
หนาแน่นขึ้นโดยการผ่านหม้อดับความร้อนอากาศที่ใช้ป้ ัมน้ าทะเลสูบระบายความร้อน
การทาความสะอาดให้ทาความสะอาดโดยใช้สารเคมีตาม Components ให้ถูกต้อง ห้ามกระทาการ
ล้างในเรื อ
ระบบตัดอากาศเข้าเครื่ องฉุกเฉิน ( Emergency Air Shut-Off Flap ) จะทาเมื่อความเร็วเครื่ องยนต์มี
ความเร็ วรอบเกินกว่าความเร็ วสูงสุด ( Max Speed ) โซลินอยจะดึงคันห้าม Flap ให้แผ่น Flap ตกลงปิ ดกั้น
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ไม่ให้อากาศเข้าเครื่ องไม่ให้เกิดการเผาไหม้อีกต่อไปในกรณี น้ ี Micro Switch จะเป็ นตัวส่งสัญญาณเพื่อ
Balance Flap ฝั่งตรงข้ามและส่งสัญญาณให้โซลินอย์ที่ตวั กัฟเวอร์นอร์ตดั น้ ามันอีกชั้นหนึ่ง
10 ระบบการทางานของปั้มนา้ จืด ( Engine Coolant Circuit)
ปั้มน้ าจืดดูดน้ าจืดระบบน้ าจืดหล่อเครื่ องส่งไปเข้าเสื้อสูบเพื่อหล่อ Liner แล้วขึ้นไปยังฝาสูบออกจาก
ฝาสูบไปเข้าท่อร่ วม น้ าจืดด้านบนฝาสูบกลับมาผ่านเทอร์โมสตัส เมื่ออุณหภูมิน้ ายังต่าอยูเ่ ทอร์โมสตัสจะปิ ด
ทาให้น้ าไม่สามารถเข้าหม้อดับความร้อน (Cooler) ได้เมื่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นจนถึงเกณฑ์ 75 0 + - 2 0 Cเทอร์
โมสตัสจะเริ่ มเปิ ดและเปิ ดเต็มที่ที่อุณหภูมิ 85+2 C 0 น้ าจะผ่านเข้าไปดับความร้อนที่ตวั Cooler ด้วยน้ าทะเล
น้ าที่ผา่ นจากเสื้อสูบจะมาดับความร้อนภายในตัวเทอร์โบชาร์จที่ Exhaust Gass Outlet Housing จากนั้นจะ
ออกไปดับ End Blow ด้านทางออกกลางเทอร์โบชาร์จแล้วกลับมาเข้าท่อทางน้ ารวม ที่ฝาสูบ
ในระบบน้ าจืดจะมีฝาอัดอากาศเพิม่ แรงดันในระบบเพื่อเปลี่ยนจุดเดือนของน้ าด้วยความดัน 1 bar และ
ต้องเติมสารเคมีเพื่อป้องกันการกัดกร่ อนและหากเติมมากเกินไปจะทาให้การระบายความร้อนไม่ดี
การทางานของปั้มน้ าจืด ( Engine Water Pump ) ปั้มน้ าจืดได้รับแรงขับจากหมู่เฟื องขับด้าน KS
ภายในประกอบด้วยพัดน้ าและเฟื องส่งกาลังพัดน้ าจะหมุนดูดน้ าจืดภายในระบบปิ ดของเครื่ องทางด้านแกนเพลา
ส่งออกด้านข้างของตัวปั้มแกนเพลาประกอบด้วยตัวซีลกันน้ า 1 ตัวซีลกันน้ ามันจากเครื่ อง 1 ตัว แบริ่ งแบบ
Rooler และ Ball อย่างละตัว
11 ระบบทางเดินนา้ ทะเล ( Raw Water Circuit )
ปั้มน้ าทะเลติดตั้งด้าน GKS ได้รับแรงขับจากเพลาข้อเหวี่ยงผ่าน Idel เกียร์ พัดน้ าทะเลจะทาการดูดน้ า
ทะเลผ่าน Sea Cheat เข้าสู่ตวั พัดทางด้านแท่นเพลาผ่านพัดน้ าส่งออกด้านข้างของตัวปั้มไปยังท่อส่งน้ าทะเล
เข้าดับความร้อนที่ Charge Air Cooler ที่หวั และท้ายเครื่ องอีกส่วนหนึ่งแยกไปดับ Cooler น้ ามันหล่อ, น้ าจืด ,
Cooler น้ ามันหล่อเกียร์, และไปดับความร้อน Flap ท่อไอเสียตัวบน แรงดูดของปั้มก่อนเข้าปั้มไม่ต่ากว่า 0.2 bar
ส่วนประกอบของปั้มน้ าทะเลเครื่ อง 16V – 538 (Raw water pump) ภายในจะประกอบด้วยแกนพัดน้ า
ทะเล ซีลกั้นน้ าและ น้ ามัน ,ball beating หัวท้าย 2 ชุด แหวนกันรุ น และชุดเฟื องขับ แต่ละรุ่ นจะมีขอ้ แตกต่าง
กันในรู ปร่ าง และอุปกรณ์ภายใน รวมทั้งขนาดของปั้ม
12 หม้อดับความร้ อนนา้ จืด (Cooling water Re-cooler)
ติดตั้งอยูภ่ ายนอกเครื่ องยนต์ต่างหาก ลักษณะเห็นเป็ นรู ปทรงกระบอกยาว ภายในประกอบด้วยหลอดน้ า
ขนาดเล็กจานวนมาก ภายในหลอดเล็ก ๆ เหล่านี้จะเป็ นทางเดินของน้ าทะเลโดยมีน้ าจืดไหลวนอยูภ่ ายนอก
หลอด น้ าจืดจะถูกส่งมาจากทาง by pass ของเทอร์โมสตัส เพื่อมาดับความร้อนภายในตัว cooler แล้วจึงผ่าน
ออกไประบายความร้อนเครื่ องยนต์อีกครั้งหนึ่ง ทิศทางเดินระหว่างน้ าจืดและน้ าทะเลจะสวนทางกัน
การปรับแต่งเทอร์โมสตัส (Coolant thermostat) ติดตั้งอยูท่ ี่ Charage Air cooler ด้าน KS จานวน 1
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ตัว (16V) (20V 2 ตัว) ภายในตัวเทอร์โมสตัสจะมีตวั รับสัญญาณความร้อน (thermo Element) ทาจากโลหะ
พิเศษเป็ นขอบแข็ง บรรจุอยูภ่ ายในกระบอกจะขยายตัวดันแกน Plunger ซึ่งแช่ตวั อยูภ่ ายในโลหะอ่อนนั้น
เคลื่อนตัวที่อุณหภูมิ 75 +-2o C ตัว Plunger จะต่อแกนบังคับเลื่อนตัวเปิ ดให้น้ าไหลผ่านท่อ By Pase ลงไปดึง
ความร้อนที่ตวั cooler และจะเปิ ดเต็มที่ที่อุณหภูมิ 85+2O C การปรับแต่งจะมีสกรู ปรับแต่งที่ดา้ นข้างของตัว
เทอร์โมสตัส ถ้ากวดเข้าจะทาให้เปิ ดมาก ตรงข้ามถ้าคลายสกรู ออกจะเปิ ดน้อย จะปรับแต่งต่อเมื่อระบบน้ า
หล่อระบายความร้อนมีอุณหภูมิผดิ ปกติ ซึ่งอาจจะสูงหรื อต่าก็ได้
13 ระบบนา้ มันหล่อลื่น (oil conditioning system)
ปั้มน้ ามันหล่อในห้องแคร้งจะดูดน้ ามันหล่อลื่นส่งเข้าหม้อกรองหยาบที่ความดัน 15 bar จากหม้อกรอง
หยาบแยกเส้นทางส่งน้ ามันเป็ น 2 เส้นทาง เส้นทางแรก ส่งไปหล่อลื่นชุด Crankdrive และยึด Valve gear
อีกส่วนหนึ่งจะส่งเข้าไปดับความร้อนที่ cooler น้ ามันหล่อ โดยผ่านเทอร์โมสตัสที่ตวั cooler ออกจาก cooler
ส่งเข้าหล่อเลี้ยงลูกสูบที่ความดัน 8 bar โดยผ่านสเปรย์ทิปฉีดเข้าภายใต้ลูกสูบ แล้วตกลงสู่หอ้ งแคร้ง อีกส่วนจะ
ถูกส่งไปเข้าหม้อกรองแรงเหวี่ยง แล้วตกลงสู่หอ้ งแคร้ง จาก cooler จะมีทาง by bass เข้ากรองน้ ามันหล่อ 4
ตัว แล้วผ่านลงห้องแคร้งที่ความดัน 0.5 bar
เทอร์โมสตัสหม้อดันความร้อนน้ ามันหล่อ (Engine oil heat Exchanger – Flat tube และ oil
thermostat) ติดตั้งอยูท่ ี่ส่วนบนของ cooler น้ ามันหล่อเริ่ มจากความร้อนน้ ามันหล่อมีอุณหภูมิต่า ตัวเทอร์
โมสตัสจะปิ ดกั้นทางส่งน้ ามันหล่อเจ้า cooler โดยน้ ามันหล่อจะถูกส่งเข้าทาง By Pass เข้าสู่ตวั เครื่ อง
โดยตรง เมื่ออุณหภูมิของน้ ามันหล่อสูงขึ้น เทอร์โมสตัสจะเปิ ดที่ 75O C เพื่อให้น้ ามันหล่อผ่านเข้าดับ
ความร้อนที่ cooler การปรับแต่งถ้ากวดเข้าจะเปิ ดทางเข้าน้ ามันหล่อเข้า cooler มาก หากคลายออกจะ
เปิ ดทางเข้าน้ ามันหล่อ cooler น้อย และจะเปิ ดตัวเต็มที่ที่ อุณหภูมิ 90O C
14 หม้อกรองนา้ มันหล่อลื่นแบบหมุน (Edge – type oil Filter, Emgine oil gap filter)
ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณข้างเครื่ องยนต์และที่หน้าเครื่ องยนต์อีกหนึ่งตัวด้าน Bank A ทางเข้าของน้ ามันหล่อที่
ตัวหม้อกรองน้ ามันหล่อจะถูกส่งมาทาง Circulating เข้าด้านข้างของตัวหม้อกรอง ภายในหม้อกรองจะ
ประกอบด้วย ตระแกรงกรอง, หวีกรี ดทาความสะอาด, แกนหมุนของไส้กรอง น้ ามันหล่อจะเข้าทางด้าน
ภายนอกของ
หัว และหม้อกรองออกทางด้านหน้าของชุดกระบอกหม้อกรอง เข้าสู่ระบบหล่อลื่นภายในเครื่ องยนต์
การทาความสะอาดให้หมุนแขนของแกนไส้กรองไปเลื่อย ๆ หัวกรี ดจะอยูก่ บั ทีใบมีดของหวีกรี ดจะกด
แนบอยูก่ บั ตัวของไส้กรอง เมื่อโยกแขนให้ไส้กรองหมุนใบมีดจะกรี ดไปตามตัวของไส้กรองจนรอบตัวสิ่ง
สกปรกจะตกลงสู่ถว้ ยเก็บสิ่งสกปรก แล้วเปิ ดทิ้งไป
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15 หม้อกรอง By pass (Engine oil by pass Filter)
ติดตั้งอยูน่ อกตัวเครื่ อง เพื่อกันไม่ให้น้ ามันย้อนกลับจากห้อง Crank ของเครื่ องออกมาสู่หม้อกรอง By
pass และเพื่อให้น้ ามันเดินเข้าเครื่ องทางเดียว โดยที่ให้ลิ้นกันกลับกาหนดความดันน้ ามันที่จะผ่านเครื่ องไว้ที่
0.5 bar หม้อกรอง by pass จะติดตั้งประจาที่เรื อจานวน 4 ตัว
16 หม้อกรองทาความสะอาดนา้ มันหล่อ (contifugal oil Filter)
ติดตั้งอยูท่ างด้าน KGS ทั้งทางด้านซ้ายและขวา A, B bank จานวน 2 ลูก จะหมุนโดยอาการฉีดน้ ามัน
โดยน้ ามันจะผ่านเข้าทางแกนกลางของไส้กรอง แล้วฉีดออกด้านข้าง ทาให้ไส้กรองหมุนอย่างรวดเร็ ว ความเร็ ว
จากการหมุนจะเหวี่ยงสิ่งสกปรกไปเกาะอยูท่ ี่ผวิ กระดาษกรองภายใน น้ ามันจะถูกระบายทางด้านใต้ฐานยึด
ของหม้อกรองลงสู่หอ้ งแคร้งถอดเพื่อตรวจสอบที่ข้นั W-1-4
17 ระบบนา้ มันหล่อเฟื องเกียร์ (Running gear oil system)
น้ ามันจะถูกส่งมาจากระบบ Valve gearที่แรงดัน 10 bar ขึ้นมาหาชุด Cam housing เข้าหล่อเพลาลูก
เบี้ยว Rockerarms ที่แรงดัน 5 bar และอีกส่วนหนึ่งจะผ่าน Banjo plug ไปเลี้ยง Roller Bearing เทอร์โบชาร์จตัว
ล่าง โดยมีอีกส่วนหนึ่งถูกส่งไปหล่อลื่นball bearing ตัวบนเทอร์โบชาร์จ โดยการหยดผ่านหลอดแก้วหยดที่
0.25 bar เข้าสู่ตวั เทอร์โบแล้วออกเข้าผสมอากาศดีเข้าสู่หอ้ งเผาไหม้ต่อไป
18 ระบบนา้ มันหล่อลื่นเพลาข้ อเสื อ (Crankdrive oil system)
น้ ามันหล่อจะถูกส่งมาจากปั้มน้ ามันหล่อด้วยแรงดัน 15 bar เข้าเพลาข้อเสือและก้านสูบด้วยแรงดัน 6
bar อีกทางหนึ่งจะถูกส่งเข้าหม้อกรองกรี ด (Oil Fine Gap Filter) ด้านหน้าเครื่ อง (KGS) ไปเลี้ยง Governor ด้วย
แรงดัน 6 bar แล้วตกลงห้องแคร้ง อีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่ pressure swith เพื่อตรวจเช็คแรงดันน้ ามันหล่อ

18 ระบบ Priming นา้ มันหล่อ (Priming oil system)
จะติดตั้งภายนอกเครื่ องยนต์ ตัวปั้มจะถูกขับด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า น้ ามันจะเดินทางผ่านลิ้นกันกลับ
โดยที่ลิ้นกันกลับมีแรงดันกาหนดที่ 3 bar ผ่านไปเข้ากรองหน้าเครื่ อง (KGS) ส่งไปเลี้ยงเพลาข้อเสื อ และ
Governor เพื่อไปยกคัน Rack ให้จ่ายเชื้อเพลิงมากขึ้นเมื่อจะเริ่ มสตาร์ทเครื่ องยนต์คนั Rack ของ Governor ของ
Co ประมาณ 33O
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19 ระบบสตาร์ ทเครื่ องยนต์ (Compressed Air Starting)
ลมจากขวดลมจะถูกส่งผ่าน Tway Valveส่วนหนึ่งจะเข้าไปรออยูท่ ี่หวั ลมสตาร์ท (Starting Valve
Pulge) ส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปที่จานจ่าย (Starting airdistibutor) เพื่อการเรี ยงลาดับการจ่ายลมเข้าสูบตาม
ตาแหน่งการจุดระเบิดของแต่ละสูบ ซึ่งเป็ นลมควบคุมเปิ ดลิ้นลมสตาร์ทเข้าสูบ
ในกรณี ที่ระบบ Priming น้ ามันมีแรงดันไม่ได้ตามเกณฑ์ 1 bar จะไม่สามารถจ่ายลมสตาร์ทเครื่ องได้
19 การ พล๊อทกร๊ าฟ MCR, DBR, TPC
DBR = Drehzahl Begrenzungs Regler หรื อ Fuel limitation depending on engine speed
หรื อ speed limitation governor คือ เส้นที่ได้จาก test bench
MCR = Maximum continuous rating เส้นที่ได้จากการทดสอบบนฐานแท่น test bench
TPC = Theory propulsion curve ทฤษฎีเส้นที่ออกแบบไว้ และได้จากการทดสอบเครื่ อง
บนฐานแท่น
PPC = Practical propulsion curve เส้นที่ได้จากการทดลองเรื อ ซึ่งจะเป็ นเท่าใดนั้นขึ้นอยู่
กับการทดลองจริ ง
ตาแหน่ง  TPC
1.Rack 25O ความเร็ ว 600 RPM เมือ่ เวลา 11.00
2.Rack 28O ความเร็ ว 1125 RPM เวลา 11.45
3.Rack 33O ความเร็ ว 1420 RPM เวลา 10.30
4.Rack 38.5O ความเร็ ว 1625 RPM เวลา 10.15
ตาแหน่ง  MCR
1.Rack 30.5O ความเร็ ว 800 RPM เวลา 12.15
2.Rack 34O ความเร็ ว 1300 RPM เวลา 12.00
3.Rack 38O ความเร็ ว 1500 RPM เวลา 11.45
4.Rack 42.5O ความเร็ ว 1700 RPM เวลา 11.30
ตาแหน่ง X DBR
1.Rack 36.5O ความเร็ ว 1300 RPM
2.Rack 41.0O ความเร็ ว 1500 RPM
3.Rack 45.0O ความเร็ ว 1700 RPM
TPC คือ เส้นที่เกิดจากการออกแบบ เอาข้อมูลจากตารางทดสอบมาพล๊อตลงในกร๊ าฟ
การอ่านค่า PPC ค่าที่ได้จากการทดสอบเรื อจริ งต้องไม่เกินเส้น DBR และถ้าได้ค่าต่ากว่าเส้น MCR
จะถือได้ว่าเครื่ องยนต์น้ นั ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าหากพล๊อตไกลเส้น MCR มาก หรื อเกิน
ขึ้นไป แสดงว่าเครื่ องยนต์ overload ต้องหาข้อบกพร่ อง อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ประการแรกให้ตรวจ
สภาพของเรื อ ความสะอาดของท้องเรื อ น้ าหนักบรรทุก อุปกรณ์ของระบบขับเคลื่อนที่เปลี่ยนใหม่ ถ้าหาก
ปัจจัยเหล่านี้เรี ยบร้อยไม่มีจุดบกพร่ องจึงค่อยทาการปรับแต่งเครื่ องยนต์ เช่น
ระบบการฉีดน้ ามัน
(Governor) เส้น PPC มีค่าอยูใ่ ต้เส้น TPC ถือว่าการออกแบบได้ผลดี แต่ค่าอยูส่ ูงเกิน TPC ขึ้นไป แต่ไม่ถึง
MCR ก็ถือว่าได้ผลดีเช่นกัน แต่ยงั ไม่บรรลุเป้ าหมายการออกแบบสร้างเรื อ
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20 การบารุงรักษาเครื่องยนต์ต้องดาเนินการหลังจากการซ่ อมทาขั้น W-5 ไปแล้ว 50 ชม. โดยคู่มือ
การซ่อมทาขั้น W-1 – W-4 อยูก่ บั ผูใ้ ช้เครื่ อง (เรื อ) ส่วน W5 - W6 จะอยูใ่ นหนังสือคู่มือโรงงาน สาหรับ
ระยะเวลาของการบารุ งรักษาเครื่ องยนต์ในรุ่ น V538 TB 8 และ 538 TB9 นั้นมีขอ้ แตกต่างกันที่ระยะเวลา
การซ่อมทา คือ
รหัส 8 = 1D ให้บารุ งรักษาเมื่อเครื่ องใช้งานครบ 9,000 ชม. (110%)
รหัส 9 = 1Ds ให้บารุ งรักษาเมื่อเครื่ องใช้งานครบ 6,000 ชม. เนื่องจากมี Power สูงกว่า (120%)
2 การเตรียมเครื่องมือซ่ อมทา เครื่ อง ยนต์MTU 538
เครื่ องมือซึ่งประกอบด้วย Standard tool ได้แก่
1. ประแจชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือพื้นฐานปกติ ไขควง ค้อน สกรู ฯลฯ
2. เครื่ องมือพิเศษ ประกอบด้วยเครื่ องมือซ่อมทาในขั้น W1-5
3. r 560 589 00 99 00
4. Sach – Nr 560 589 04 99 00
5. Sach – Nr 560 589 01 59 00
6. Sach – Nr 560 589 12 59 00
ส่วนเครื่ องมือที่จะต้องมีเพิ่มเติมในการซ่อมทาขั้น W-6 นอกเหนือจาก W1-5 ได้แก่
7. S 6.1 – test ring
8. S 6.3 – Ligting gear
9. S 6.4 – Engine housing
10. S 6.4 – Fixture for pressure – testing of the engine housing
11. S 6.5 – Crank drive
12. S 6.6 – Cylinder head
13. S 6.7 – Cam and rocker housing
14. S 6.8 – Engine governor
15. S 6.9 – Exhaust gas turbocharger
16. S 6.10 – Injection equipment
17. S 6.11 – Oil pump
18. S 6.12 – Speed supervision
19. S 6.13 – Measuring tools
20. S 6.14 – Hydraulic presses
21. S 6.15 – Machining tools
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22. S 6.16 – Electrical Units
23. ไมโครมิเตอร์ ขนาด 200-225 MM. ใช้ในการปรับแต่งเกจวัดระยะ Borehousing ของ Liner
24. Innenmessgeract; 160-280 MM. Dia Bore gauge
25. Dial gauge Mytast 1/1000 สาหรับวัดความโต Roller
26. แท่นระดับหินแกรนิต ขนาด 12”x12”x2.5” Pyramid geanite company, 1wc 540 w. Grand
AVE Escondido, CA a2025 serial No 8500 Cxddo A
27. Messuhr, Messbereich 30 MM. Dial gauge
28. Fallhar teprufer F1 Dr.Boklen Sruttgart เครื่ องวัดความแข็งแบบปล่อยกระทบ
29. Aussenmikrometer 0-25 MM. Micrometer
30. Aussenmikrometer 175-200 MM. Micrometer
31. เครื่ องมือวัดความแข็งแบบปล่อยกระทบ Fallhartepriifer F1 (cankshaft)
32. รถเข็นสัมภาระชานต่า 1 คัน
33. โคมไฟส่งในที่มืด
34. ไฮโดรลิคส์ความดัน 600 bar และ 4300 PSI พร้อมโต๊ะรถเข็น
35. STAND GAUGE พร้อมแท่นหินระดับ 0 NO SokkI st-003
36. DIGITAL LINER GAUGE 0 NO SokkI EG-103
37. Guage box MTU-Calibrated Ls 201873 (1.005-100)
38. Aussenmikrometer 50-75 ม.ม.(Micrometer) ใช้วดั ความสูงของ Outer race ball Bearing และ
Roller Bearing ชุดหน้าแปลนเพลา
39. Dial caliper หรื อ Depth Gauge ขนาด 200 ม.ม. สาหรับการวัดชุด Thrust Bearing หน้าแปลนเพลา
ด้าน KS
40. 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
41. ตูเ้ ย็นขนาด 0.5 คิว เพื่อเก็บสารเคมี
42. ตูเ้ ย็นเครื่ องมือวัด 10 ลิ้นชัก ด้านบนเป็ นโต๊ะวางเครื่ องมือวัด
43. ปากกาจับก้านสูบปากเยื้องศูนย์ขนาด 150 mm DAWN
44. ฐานแท่นติดตั้ง Dialgauge วัดความคดและบิดก้านสูบ
45. เครื่ องมือ ปาดหน้าลิ้น
46. Bargauge คู่ติดตั้ง Dialgauge สาหรับวัดหาค่า clearance ยอดสูบ
47. เครื่ องมือกดแขนกลมาตรฐานโรงงานสาหรับการซ่อมทา Governor
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3 คู่มือ/เอกสารในการถอดประกอบการซ่ อมทาขั้น W-6
1. MTU service v538 TB 0 และ 1 Tolerances and wear Limits List mo 700
2. MTU 16v 538 TB Space parts List and assembly illustrations 30360/2
3. Diesel Engine 16v 538 TB 91 Description and operation MANUAL Mo 10 514/00 E
4. Diesel Engine 16v 538 TB 1 และ TB 2 Maintenance and Repair Manual Mo 20 030/00E
5. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Main bearing journal dia และ Crank pin dia
6. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Main bearing journal dia และ Crank pin dia
7. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Crank shaft data sheet
8. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบฝาสูบ Valve และ Rockerarm
9. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder head Guide bush, Rockerarm Ablank
10. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Connecting rod
11. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Crank shaft data sheet Crankpin OD และ wep
12. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder Liners (installed)
13. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder Liner fit
4 เอกสารประกอบในการซ่ อมทาเครื่ องยนต์ MTU 538
1. Technical Data (Main Data)
2. Technical Data (Operational Valves)
3. Description and service Instructions
4. Diesel engine 16v538 TB 1 และ 2 Maintenance and Repair Manual Mo 20 Description and
service Instructions 030/00E
5. Diesel engine 16v538 TB90 Parts catalogue Mo 30 035/20 DE
6. Diesel engine 16v538 Description and operating instructions no 10 379C
7. Exhaust gas turbocharger Model 83, 87, 104, 123, 124, 125 Description Assembly
and Instructions and spare parts list no 40083C
8. Exhaust gas Lubricants specification A001061/19E
9. Fuel unit injector Description and maintenance manual Mo 01222/20 E
10. Diesel engines v538 Assembly instructions No 1230C
11. แผ่นกราฟFuel Rack setting in Relation toEngine speedat Different Engine Power output
5 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในการซ่ อมทา
1. ชุดทาเกลียวมิล 1 ชุด
2. โต๊ะทางานพร้อมปากกาจับงาน No 6 1 ชุด ขนาด 80x300x75 ซม.
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3. กระดาษเช็ดมือ 2 ม้วน (ขนาดใหญ่)
4. ชั้นเก็บอุปกรณ์อะไหล่ที่ถอด
5. ถาดใส่น๊อตมีหมายเลขกาหนด จานวน 7 ถาด
6. ถาดใส่ลูกปื น เพลา พร้อมหมายเลขกาหนด จานวน 7 ถาด
7. สแตนบันได 4 ระดับ 150x60 (ชั้นบน) x 120 ซม. จานวน 2 แท่น
8. รถแคร่ สาหรับวางเครื่ องและเลื่อนเครื่ อง 1 คัน
9. ฐานแท่นสาหรับพลิกเครื่ อง 1 แท่น
10. กระดาษรองรับอุปกรณ์ที่ถอด
11. ผ้าพลาสติกสาหรับคลุมเครื่ องที่ถอด
12. แท่นไม้รองรับเพลา
13. ฐานแท่น Roller รับเพลา
14. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Crankase ระยะบ่า Liner
15. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Crank Assembly (ลูกสูบ)
16. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder head (ลิ้น)
17. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ ระยะฝาครอบลิ้น
18. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Valve guide
19. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Camshaft Bore
20. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Valve control gear (camshaft searing)
21. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Bohrung fur Gehause Lages
22. แผ่น sheet แสดงการวัด Cylinder head และค่าเกณฑ์กาหนด
23. แผ่น sheet แสดงการวัด Mounting of the cylinder head on to the Engine และค่าเกณฑ์กาหนด
24. แผ่นบันทึกผลการตรวจสอบ Cylinder head Guide Bush, Rocker arm B-BANK
25. แผ่น sheet แสดงวิธีการวัด valve cap และค่าเกณฑ์กาหนด
26. แผ่น sheet แสดงการวัด Cylinder Liner support Face และค่ามาตรฐาน
27. แผ่น sheet แสดงการวัด Fuel Delivery Pump Drive และค่ามาตรฐาน
28. แผ่น sheet แสดงการวัดความแข็งของ Crank shaft
29. แผ่นแสดงค่าการเลือกใช้ Liner ตาม ISO-Passungen DIN 7151 (25 แผ่น)
30. แผ่น sheet แสดงการเลือกใช้ Roller
31. แผ่น sheet แสดงการวัดค่าความหนาของชิมรอง Roller ในชุด thrust bearing
32. แผ่น sheet แสดงการวัดค่าความหนาของชิมรองระหว่าง Roller thrust bearing ในชุด Large
Idler Gear (Large Internediat gear)
33. แผ่น sheet แสดงการวัดก้านสูบ
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34. แผ่น sheet การใช้น้ ายาล้าง Oil filter Gap Mo 60262/30E
6 ลาดับขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน ถอดอุปกรณ์ประกอบเครื่องยนต์
1. ถอดฝาครอบ,ถอดเฟรม,ปลด Rockerarm ,ถอดหัวฉีด
2. ถอด Centrifugal oil Fiter
3. ถอดท่อส่งอากาศจากจานจ่ายอากาศ
4. ถอด Oil fine Gap Fiter (หม้อกรอง) ด้านข้าง KS
5. ถอดลิ้นลมสตาร์ท Starting
6. ถอด Oil fine Gap Fiter ด้านหน้า KS
7. ถอดหม้อกรองน้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง 2 ข้าง
8. ถอดกรองจ่ายน้ ามันหล่อเทอร์โบชาร์จ Throw-away Type Filter
9. ถอดรางน้ าบนฝาสูบ
10. ถอดหน้าแปลนทางส่งน้ าจืดเข้าเครื่ อง
11. ถอดท่อน้ าจืดจากพัดน้ าจืดทั้งทางส่งและกลับ
12. ถอดท่อร่ วมอากาศดี
13. ถอดปั๊มน้ ามันเชื้อเพลิง
14. ถอดตัววัดกาลังดันน้ ามันหล่อ
15. ถอดท่อส่งแก๊สเสียไปเทอร์โบชาร์จ
16. ปลด RACK จาก Governor ไป Can shaft
17. ถอดท่อส่งน้ าทะเล และปั๊มน้ าทะเล
18. ถอดท่อ Priming น้ ามันหล่อ
19. ถอดอุปกรณ์ไล่ลมจากยอดสูบ
20. ถอดท่อส่งน้ าจืด
21. ถอดฝาครอบที่ติดพัดน้ าทะเลและ Pump น้ ามันเชื้อเพลิงด้าน KGS
22. ถอดพัดน้ าจืด
23. ถอด Cam box housing
24. ถอดจานจ่ายลมสตาร์ท (Starting Air Distributor)
25. ถอดฝาครอบน้ ามันหล่อและน้ าหน้าเครื่ อง KGS
26. ถอดสะพานฝาครอบน้ ามันหล่อทั้ง 2ข้างหน้าเครื่ องด้าน KGS Coil Chamel
27. ติดตั้ง BAR ยก Cambox housing พร้อมสเกลหูยก
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28. หมุนเครื่ องให้สูบ A1 ขึ้นศูนย์ตายบนสังเกตุ Mark สี่ที่ปลาย Cam Shaft กับเสื้อให้ซอ้ นตรงกัน เข็ม
Mark ที่ติดตั้งประจาที่หน้าเครื่ องจะต้องชี้ที่เลข 1 บน Power take-off flange แสดงว่าสูบ A1 จุด
ระเบิด
29. ถอดฝาสูบ
30. ปลดท่อส่งน้ ามันของ Governor และถอดตัว Governor ออกจากเครื่ องยนต์แล้วนาไปติดตั้งที่ฐาน
แท่นรองรับ Governor
31. ถอดนัตล๊อค Crank shaft Gear ด้าน KGS ด้วยเครื่ องมือพิเศษ Lug socket spaner
32. ถอด Crank shaft Gear
33. ถอดฝาครอบเครื่ องด้านบนซึ่งเป็ นฐานรับเทอร์โบชาร์จ
34. ถอดฐานแท่น Charge Air Cooler
35. ถอด Adjudtable intermediate gear wheels ด้วยเครื่ องมือพิเศษ Extracting fixture พร้อมทา Mark
ไว้ที่ตวั Box วิธีการถอดเพลา Gear ให้เลื่อนแหวน Lock สังเกตุให้ร่องของแหวน Lock ตรงกับร่ อง
ของแกนเพลา
36. ถอดเข็มชี้หน้าแปลน Power take-off fLange ที่ติดตั้งประจาที่หน้าเครื่ อง KS ออก
37. ถอด Piston Crown โดยการคลาย น๊อตปิ ดฝากันเขม่าบนยอดสูบออกก่อนแล้วจึงคลายน๊อดยึด
ระหว่าง Piston Crown กับลูกสูบออก เริ่ มจากสูบที่ 3และสูบที่4 B Bank สูบที่ 1 และ8 A Bank โดย
ใช้ประแจถอดหัวจีบตั้งตรงอย่าให้ขดั -เอียง เพราะจะทาให้ฟันเฟื องของเครื่ องมือหักรู ดได้ เมื่อ
เปิ ดน๊อตฝาครอบออกจึงทาการคลายน๊อตยึด โดยใช้แม่เหล็กดูดออก แล้วจึงดึง Piston ขึ้นมาแล้วจึง
ทาการหมุนเครื่ องใหม่ให้สูบ 1 และ 8ของ B Bank ขึ้นสูงสุดแล้วทาการถอดต่อไป
38. ถอดฝาครอบ hand hold ทั้งเครื่ องทั้งซ้ายขวา
39. ถอดเฟื อง Idler gear สาหรับพัดน้ าจืด
40. ติดตั้งสเกลจับยึดเครื่ องเพื่อพลิกเครื่ อง
41. นาฐานแท่นสาหรับการพลิกเครื่ องเข้าติดตั้ง
42. ถอดน๊อตยึดอ่างน้ ามันเครื่ องออกโดยให้เหลือไว้ที่ดา้ นหัวและท้ายอย่างละตัว
43. ยกเครื่ องขึ้นติดตั้งบนฐานพลิกด้วยเครนแล้วปลดส่วนยกด้าน KGS ออก คงเหลือไว้เพียงด้าน KS
เพื่อช่วยในการพลิกเครื่ อง
44. เช็ค guiding กับรู สกรู ที่หน้า VIBRATION DAMPER โดยใช้น๊อตยาวเป็ นตัว guide โดยคลายน๊อต
ยึดออกแล้วนาน๊อตที่เป็ นตัว guide ใส่เข้าแทนเสร็ จแล้วจึงถอดน๊อตทั้งหมดออกคงเหลือไว้เพียง 2
ตัวแล้วจึงนาตัว guide ออก
45. ถอดตะแกรงกันน้ ามันกระฉอก (BUFFLES ) และฟุ้งกระจายของน้ ามันรวมทั้งการไหลเทของ
น้ ามันขณะเรื อโดนคลื่นลม เพื่อไม่ให้ปั๊มน้ ามันหล่อสูบเอาอากาศเข้าไปในทางดูด
46. ถอดฐานหน้าแปลน Charge Air cooler ที่ใช้เป็ นฐานยึดสเกลยกเครื่ องออก
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47. ถอดน๊อตยึดฝาครอบแบริ่ งก้านสูบ Bank A ออก แล้วนาไปใส่กระดาน Mark ที่ทาขึ้นโดยเลขลาดับ
ตามเลขหมายของน๊อต 1,2,3 และ 4
48. ใส่อุปกรณ์ป้องกันเกลียวกระทบกับ Cankpin ขณะดึงลูกสูบออก
49. หมุนเครื่ องนาลูกสูบขึ้นให้กา้ นลูกสูบตรง Liner พร้อมที่จะดึงออก
50. ใส่เครื่ องมือดึงลูกสูบที่หวั ลูกสูบ แล้วดึงลูกสูบออกทีละสูบจนครบทุกสูบ ตามรู ป

การประกอบเครื่ องมือเพื่อชักลูกสูบ
51. ทาการถอด Bearing ก้านสูบ Bank B โดยให้สงั เกตฝาครอบ Bearing ด้านล่างจะต้องมีตวั เลขกากับ
เหมือนตัว Bearing
52. ใส่ ปลอกพลาสติกป้องกันเกลียวก้านสูบกระทบกับ Crank pin เสร็ จแล้วหมุนเครื่ องให้ลูกสูบตรง
กับ Liner แล้วดึงลูกสูบออก
53. นาลูกสูบพร้อมก้านสูบที่ดึงออกมาทาการครอบ Bearing และปิ ดฝาครอบพร้อมใส่น๊อตตาม
หมายเลขทุกตัว(ลูกสูบในรุ่ น TB93 จะไม่มีแหวนกวาดที่ Piston skirt คงมีแหวนกวาดใส่ที่ Piston
Crown แต่เพียงอย่างเดียว)
54. ถอด Idel gear ปั๊มน้ ามันหล่อลื่นออก
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55. ถอด Stand Pipe แล้วทา Mark ที่ขา้ ง Stand Pipe ตามรู ป

Stand pipe
56. ถอดฐานยึดหน้าแปลนเพลาด้าน KS
57. ใส่เครื่ องมือยึดลูกปื นเพลา (Retaining Fixture)โดยให้สลักยึดรู ปตะขอหันหัวไปตามแนวรัศมีของ
รังลูกปื นเพื่อกันการติดขัดระหว่างการชักเพลา ตามรู ป

การประกอบเครื่ องมือเพื่อชัก Crankshaft
58. ถอดหน้าแปลนยึดเพลาด้าน KS โดยใช้น๊อตกวดเบ่งดันขึ้นตรงข้ามจานวน 2ตัว เสร็ จแล้วประกอบ
สเกลยกเครื่ อง
59. ทาการยกเครื่ องด้วยเครน ขณะยกต้องคอยสังเกตหัวตะขอที่ใช้ลอ็ ค อย่าให้ติดเกี่ยวกับช่องแบริ่ ง
เสื้อสูบ
60. ขณะที่ชกั เพลาเมื่อเห็นว่าลูกปื นพ้นขอบแนว Main Baring ขึ้นมาจนสามารถถอดลูกปื นได้แล้วให้
ทาการถอดลูกปื นทันที
61. นาเพลาตั้งบนฐานรองรับเพื่อให้เพลานอนตัวกับพื้น เสร็ จแล้วยกเพลาในลักษณะนอนขึ้นวางบน
ฐาน Roller บนโต๊ ทางานที่ตาแหน่งข้อแบริ่ งตัวที่ 2
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62. เอา Large intermediate gear wheel ออก
63. พลิกเครื่ องกลับไปทิศทางเดิมเพื่อถอด Liner
64. ติดตั้งเครื่ องมือถอด Liner แล้วกวดน๊อตนา Liner ออก ตามรู ป

การประกอบเครื่ องมือเพื่อถอด Liner
7 ลาดับชั้นตอนตรวจสอบและวัดหาค่าและประกอบชิ้นส่ วนต่าง ๆ
1. ทาการวัด Bore housing โดยใช้เครื่ องมือ Innenmessgeraet 160-280 mm dia Boregauge รวมกับ
Dial Gauge โดยการ Set ไมโครมิเตอร์ขนาด200-225 mm ก่อนโดยใช้ค่าการตั้งจากหนังสือ Diesel
Engine User TB.0 และ .1 tolerances and wear Limits List Mo70013/20E Edition 02.78 จากค่า
tolerances Limits ที่ 205.0 ทาการตั้งไมโครมิเตอร์ที่ 205 นา T gaue มาตั้งสาหรับขอบบนถ้าเป็ น
ขอบล่างตั้งที่ 203.5 ค่า toLerances Limits จะแสดงที่ตาราง Tolernce ในหนังสือเล่มนี้จะมีการอ้าง
ถึงมาตรฐาน ISO Standard เช่น ใน tolerances Limits ของ Cylinden Liner in crankcase ในระดับ
Crankcase boredia top จะมีค่า New condition fit (nominal dimension) ที่ 205.0 H6
H6 หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่เป็ นไปตามมาตรฐานของ ISO (DIN7150) ซึ่งจะมี
ตารางแสดงความคลาดเคลื่อนขึ้นอยูก่ บั ไดมิเตอร์น้ นั ๆ ถ้าเป็ นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (H7) หมายถึง ค่า
ความคลาดเคลื่อนที่วดั จากภายใน ถ้าเป็ นอักษรตัวพิมพ์เล็ก(h5) จะหมายถึงค่าความคลาดเคลื่อน
ของ outside Dimitor
การวัดจะต้องเคลื่อนตัว Tgauge ขึ้น - ลง โดยไม่หยุดกลางคัน เลื่อนไปมาให้อ่านค่าที่เข็ม
นิ่งที่สุดขณะโยกขึ้นลงแล้วจดบันทึกในตาราง Crankcase Data sheet MD 538
จากนั้นให้
ตรวจดูความพรุ นถ้าพรุ นให้เจียรนัยใหม่จนหมด เสร็ จแล้ววัดหาระยะClearanee ใหม่
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2. ตรวจวัดหาค่าความลึกของขอบบ่า Liner (Balcony seat depth) เริ่ มจากการนาเอา Messuhr,
Messbereich 30 mm Dial gauge ไปทาการตั้งระดับให้ได้เลขจานวนเต็ม เช่น 20,15,16 ก่อนแล้วจึง
นามาวัดค่าความลึกของบ่า จานวน 4 จุด รอบปาก Liner housing แล้วนาค่าทั้ง 4 มาหารเฉลี่ยจะได้
ตัวเลข เช่น 11 - 22 แล้วนาค่าที่ได้ไปเทียบกับตาราง Reworkfit ซึ่งระบุค่าสูงสุดไว้ที่ to Max 12.10
และ ต่าสุดที่ to Min 6.70 ถ้าไม่อยูใ่ นเกณฑ์ตอ้ งเจียรนัยใหม่แล้วใส่ L Ring
ระยะความลึกของบ่า Liner ที่วดั ได้ =11.20-12.10
ความหนาของขอบปาก Liner ให้ค่าไว้ = 6.70-7.00
ถ้าค่าของบ่า Liner ที่ตวั เสื้อกับขอบกระบอกสูบห่างกันเกิน 5.30 คือเกินค่า Max ของ mild Steel
จะต้องเจียรนัยบ่าใหม่แล้วนา L Ring ใส่เข้าไปที่ขอบบ่าเสื้อสูบมีค่าเกณฑ์กาหนดดูจากแผ่นชีท
Maintenance W5 Section 5.13 หน้า 1
3. การวัด Crankcase เพื่อเลือกใช้ Liner ให้วดั Crankcase ทั้งทางด้าน Upper และ Lower แล้วนามา
คานวณหา Clearance เช่น ความโตของเสื้อสูบ Bore + ค่า Clearance มาตรฐาน .002 จะเป็ นค่า
ความโตของ Liner ที่จะนามา ใช้ดูจาก ตารางในหนังสือ tolerance จะบอกค่า Rework ไว้ที่
205.3,205.6,205.9
Group 1- yellow จะมีค่า tolerance = 0.027-0.037
Group 2 – blue จะมีค่า tolerance = 0.017-0.026
การคานวณเริ่ มจากเอาค่าที่ Crankcase ที่ได้มา เลือกใช้ค่าที่ใกล้เคียงกับค่ามาตรฐาน เช่น
upper Liner bore 205.06 mm ,Lower Liner bore 203.56 mm
upper Liner yellow 205.027-205.037
ให้ปัดเป็ น 4
blue 205.017-205.026
205.06205.04
0.02
ซึ่งค่า Limits ที่ Max มีให้ 0.002 แสดงว่า Liner นี้ใช้ไม่ได้ เนื่องจากตัวเล็กไป ขณะเดินเครื่ อง
Liner จะเคลื่อนตัวกระทบกับ Crankcase ทาให้ Liner ร้าวได้
4. การวัดเพื่อหาค่า Mild steel เริ่ มจาการใช้ไมโครมิเตอร์ขนาด 0-75 mm ทาการวัดความหนาที่ขอบ
ปากด้านนอกของ Liner 4 ตาแหน่ง เช่น ได้ค่าเฉลี่ยที่ 6.980 ให้นาค่านั้นมาเข้าสูตร H=A-B+E ดู
จาก Sheet maintenance “W5” หน้า 1
H=A/B+E
A=11.23
B=6.98
E=0.80 to 0.15 เลือกค่าระหว่าง .080-0.15 คือ 0.10
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H= ?
นาค่าที่เลือก 0.10 + กับค่าเฉลี่ยของปาก Liner คือ 6.980
B = 6.980+
E = 0.10
= 7.080
A คือ ค่าความลึกของบ่าเสื้อสูบ = 11.23
B คือ ค่าความหนาของปาก Liner
E คือค่าที่เลือกแล้วระหว่าง .080-0.15 คือ 0.10
ดังนั้น B-E = 6.980-0.10=7.08
A-(B-E) = 11.23-7.08 =4.15
11.23-6.98=4.25-0.10=4.35
เมื่อได้ค่า 4.35 แล้วนามาเลือก Code Dimension “H” เป็ นค่าความหนาของ mild Steel ที่
4.35 เพื่อนาไปใส่ที่ขอบบนปาก Liner ต่อไป
5. การประกอบ Liner เข้ากับ Crankcase ให้เปลี่ยน ซีลยาง กันน้ ามันและน้ า ที่ Liner ทุกครั้งที่เอา Liner
ออก
6. ตรวจการกัดกร่ อนเป็ นรู พรุ นที่รอบตัว Liner ต้องลึกไม่เกิน 3 ม.ม. ถ้ามีการกัดกร่ อนให้หมุนเปลี่ยน
ทิศทางตอนใส่ และถ้าหากเกิน 3 ม.ม. ให้เปลี่ยน Liner ใหม่
7. ก่อนนา Liner เข้าCrankcase bore ให้ทาวาสลีนบางๆ บริ เวณซีลเพื่อการหล่อลื่นขณะใส่
8. ทาความสะอาด Liner housing ก่อนนา Liner ใส่เข้าที่เสร็ จแล้วประกอบเครื่ องมือใส่ Liner
(installation and remove cylinder Liner)
เพื่ออัดกระบอก Liner เข้าที่จนปากขอบของ Liner
จมลงเบ้ารับที่ตวั Crankcase ตามรู ป

การประกอบ Liner เข้ากับ Crankcase
ผลิต 6 ม.ค.47

หน้า 21/77

การซ่ อมทา MTU 538
9. ทาการวัด Liner ด้านในภายหลังจาการใส่เข้าไปใน Cankcase แล้วด้วยการใช้ Test bore gauge ซึ่ง
เป็ นขนาด Standard มาตั้ง T-bore gauge ที่ 00 โดยการโยกขึ้นลงให้เข็มของ Dial gauge ที่ตวั Tbore gauge set ที่ 00แล้วจึงนาเข้าไปวัดภายใน Liner 4 ตาแหน่งดังแสดงไว้ในตารางบันทึกค่า Data
sheet cylinder Liner cinstalld(8)แล้วนาค่าที่ได้ลงบันทึกในตารางที่ให้ไว้ การวัดมี 2 ลักษณะได้แก่
a. หมายถึงการวัดด้านขวางเครื่ อง
b. หมายถึงการวัดด้านความยาวของเครื่ อง
มื่อวัดเสร็ จแล้วแต่ละ Liner จะต้องนาเอา T-bore gauge มาวัดความเที่ยงตรงกับ Test bore gauge
ทุกครั้งค่า STD = 185.00 mm ตามใน Cylinder liner tolerance book Crankcase หน้า 1
10. การถอดและวัด Crank case Outer race เริ่ มจากการหมุนพลิกเครื่ องให้ดา้ น Oil crank หงายขึ้นไป
อยูด่ า้ นบน คลายสลักร้อยยึดตัว outer race ออก แล้วเอาเครื่ องมือ Hydraulic for Installation and
removal of the main bearing outer races ใส่เข้าไปแล้วใช้แรงดันประมาณ 120 bar ดันเอา outer
race ออก จดบันทึกตัวเลขที่ดา้ นข้างทางด้าน KS พร้อมทั้งทา Mark แล้วทาการตรวจบริ เวณที่
ติดตั้งโดยรอบของ housing ว่าตัว Crank case นั้นเกิดการกัดกร่ อนหรื อไม่ ถ้าหากการกัดกร่ อนเกิน
50 % ต้องทาการเจียรนัยใหม่ ค่าของการวัด Crank case outer race ดูจากหนังสือ Tolerances หน้า 3
ได้แก่ Interference ที่ Min 0.016 Max 0.082 ตามรู ป

การประกอบ Outer race โดยการใช้เครื่ องมือพิเศษ
11.การวัด outer race
11.1.ตั้งไมโครมิเตอร์ขนาด 300-400 ม.ม. ที่ 382 ม.ม.
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11.2.นา T-bore gauge (Innenmessgeraet 160-28 mm dia)เข้าปรับเทียบที่ 392 ม.ม. ตามตาราง
ค่า Rework ของ Main Bearing หน้า 3 tolerances book ทาการวัด 2 ตาแหน่ง ตรงข้ามได้ค่าเท่าไร
แล้วบันทึกลงในแผ่นบันทึกการวัดผลของการวัดค่าทั้ง 2 ด้านจะต้องไม่เกิน 0.035 ถ้าเกินให้เจียร
นัยใหม่ (Rebore)
11.3ทาการวัดตัว Outer Race จากขอบนอกของ Outer Race โดยใช้ไมโครมิเตอร์ ขนาด 300400 มม. ค่าที่ได้ตอ้ งไม่ต่ากว่าขอบ Main bore housing ในกรณี ที่ ค่าเท่ากันความร้อนจะทาให้ Out
Race ขยายตัวอัดแน่นกับ housing เอง ก่อนใช้ไมโครมิเตอร์ตอ้ งทาการ set กับ barset 374.997 mm.
ก่อน ค่ามาตรฐาน operational Limit ได้แก่ overlap = 0.005 เสร็ จแล้วจึงประกอบ Outer Race เข้า
ที่
12. เมื่อประกอบ Outer Race เข้าที่แล้ว
จึงทาการวัดด้านใน inside ด้านหน้าตัด 2
ตาแหน่ง หาการบิดเบี้ยว หรื อ เทเอียง กับ ความโตของผังตรงข้าม 3 ตาแหน่ง โดยแบ่งจากวงกลม
ของตัว Outer Race
โดยมีค่ามาตรฐานกาหนดไว้ใน tolarance book ที่ Newcondition Fit คือ 342.0
จากนั้นจึงตั้ง t-boregauge ใหม่ กับ ไมโครมิเตอร์ ที่ 342 มม. ผลที่ได้ให้ทาการ บันทึกในแผ่น
ตรวจสอบ MeSblatt(2) ช่อง Outer Race Outer site
13. การตรวจสอบ CRANK shaft เริ่ มจากการทาความสะอาดให้ผวิ ของ Crank shaft สะอาดดี และทา
การตรวจสอบด้วยสายตาหารอยสึก,การกัดกร่ อน หรื อแผลที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหากพบการกัดกร่ อนที่
ผิวเพลาต้องส่งไปทาการเจียรนัย ที่ประเทศเยอรมันนีข้นั ตอนการตรวจสอบมีดงั นี้
13.1 ตรวจวัดความแข็งของผิว จาก sheet การตรวจสอบ stufe II(17) ได้แสดง การตรวจสอบ
เพลา ไว้ 2 ตาแหน่ง ใหญ่ๆ ได้แก่ Main Bearing และ Crank pin ด้านข้าง จะมีตารางแสดงค่ามาตรฐาน
กาหนดความแข็งไว้ส่วนตาแหน่งในการตรวจสอบได้แก่ stelle อักษร a,b,c,d และ e
เริ่ มจากการใช้เครื่ องมือวัด ค่าความแข็ง Fallharteprufer F1 แบบปล่อยกระทบในจุดนั้นๆ 3
ตาแหน่ง เช่น จะทาการวัด Crank pin ที่จุด A นาเอา เครื่ องมือวัดความแข็งปล่อยกระทบรอบข้อของ
Crank pin และนาค่าที่ได้มาหารเฉลี่ย เอาค่าเฉลี่ยนั้น มาเทียบกับค่าในตาราง ที่แนบมากับเครื่ องมือวัด
เปลี่ยนหน่วยเป็ น RC เช่นค่าที่ได้หน้าสเกล = 65 เปลี่ยนตามตารางจะได้ 57.6 Rc
นาค่า 57.6 RC มาเทียบกับตารางความแข็งของเพลาในตาราง
(17) Harte ที่ระบุ Harte HR = 53 - 3 แสดงว่าความแข็งของ Crank pin ข้อนั้นใช้ได้โดยมีค่าความ
เกิน 50 หรื อ 57.6 RC. ซึ่งค่า 50 เป็ นค่าต่าสุดของเกณฑ์ที่ยอมรับได้ Mind 50 RC.
14. การวัด Main bearing Journal dia crank Shaft เริ่ มจากการนาเอาไมโครมิเตอร์ขนาด 250-275 มม.
ทาการตั้งค่ามาตรฐาน ที่ 265.98 แล้วจึงทาการวัดที่ main bearing ตัวที่ 9 นับจากด้าน ks. ได้ค่า =
265.95 จากการวัดให้นาค่าที่ได้ไปบันทึกลงในตารางแผ่นบันทึกการทดสอบที่ตาราง A ช่อง IX
(1)
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15. การวัดและคานวณการเลือกใช้ขนาดของ Roller การหาความโตหาได้ 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 จากการคานวณโดยใช้สูตร X=(a-b-c)2 ระยะการวัดต่าง ๆ ตามรู ป

ระยะต่าง ๆ ในการวัดเพื่อหาขนาดของ Bearing
X = ความโตของ Diameter roller bearing ที่หา
A = ตัว Inside ของ Outer Race ที่วดั ได้
B = ด้าน Out side ของ mian crank shaft
C = คือค่าระยะห่างที่ให้ระหว่าง 0.10 ถึง 0.12 มม.
จากสูตร X = (a-b-c) 2
A = 342.08 มม.
B = 265.94 มม.
C = 0.10 to 0.12 มม.
ค่าของ c ที่เลือกคือ = 0.11
= 342.08-265.94
= 76.14-0.11 = 76.032 = 38.015 นาค่าที่ได้ไปเทียบ part No._
นาค่า 76.4 ไปหาขนาด ball ใน Task Desoription เรื่ อง Selection of roller diameters โดย
ดูจากตารางการเทียบโยงค่าที่ 76.140 จะได้ค่าขนาด Ball คือ (ไม่มีในตาราง)
วิธีที่ 2 ได้จากการนาเอาค่า Inside outer Race ลบออกจากค่าของ outside ของ Main shaft เมื่อได้
ผลลัพธ์แล้วจึงไปหาตัวเลขในตารางเส้น tolerance (section 3.3.2 page 6) เช่น
inside out race = 342.08
outside main shaft = 265.980 – ค่า to lerance 0.025
= 265.980-0.025 = 265.955
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ค่าที่ได้
= 342.08-265.95 = 76.125
16. การวัดขนาดความโต (Dimeter) Ball bearing
นาเครื่ องมือวัดอิเลคโทรนิค ทาการตั้งค่ามาตรฐานความโตของ ball new condition
(tolerance section 3 page 3) ที่ค่า 38 มม. ที่อุณหภุมิ 20 C และ set ค่าที่เครื่ องวัดไว้ที่ 0 มม.
นาตัว Roller ที่ตอ้ งการวัดเข้าเครื่ องวัด สมมุติว่าได้ ค่า = -0.020 ให้นาค่าที่ได้ไปเปรี ยบเทียบใน
ตารางค่าการเลือกใช้ section 3.3.2 จะได้ค่า = 37.982 ส่วนค่าที่ยอมรับได้ของ tolerance คือระหว่าง
–0.024-0.003
17. การวัดความโตของ Crank pin ใช้ไมโครมิเตอร์ขนาด 100-125 มม. ค่า std. ที่ 110 ตาม tolerance
book section 3 page 5 ทาการวัด Crank pin เช่นได้ค่า 109.93 นาไปเทียบค่า rework จะเห็นว่าอยู่
ใน stage 2 109.90 ซึ่งค่า limit tolerance จะอยูร่ ะหว่าง – 0.034 to 0.012 ทาการบันทึกลงในแผ่น
ตรวจสอบ Crank pin dia(1) เสร็ จแล้วทาการตรวจด้วยสายตาถึงสภาพความร้าว ความร้าวมีสอง
อย่างคือเกิดจากความร้อน และการกัดกร่ อน ถ้าเกิดจากความร้อนสามารถซ่อมได้เอง ส่วนการกัด
กร่ อนต้องส่งไปซ่อมทาต่างหาก
18. การทาความสะอาดท่อทางน้ ามันภายใน Crank shaft เริ่ มจากทาการเปิ ดฝาครอบโดยการตีฝาครอบ
ช่องทางน้ ามันด้าน KGS บริ เวณ Crank pin หัวเพลา ข้อที่ 9 ด้านนอกออกก่อนโดยใช้ฆอ้ นตีฝา
เหล็กปิ ดเข้าไปด้านใน เปิ ดช่องทางสาหรับการฉีดล้างภายใน Crank shaft ทีละข้อ ในกรณี ที่มกี าร
อุดตันต้องตอกฝาปิ ดน้ ามันช่องเล็ก ที่ฝังตัวด้านข้าง crank pin ออก ในกรณี ที่ไม่การอุดตันก็ไม่
จาเป็ นที่จะต้องดาเนินการในข้อนี้ ในกรณี ใส่ฝาครอบปิ ดกั้นน้ ามัน ต้องใช้เครื่ องมือพิเศษ press
indevice ทาการตอกดันเข้าไปจากนั้น ใช้ Swagging roll in sealing plate of crank shaft end กวด
บานให้ฝาครอบแน่นกับ crank shaft
19. ถอดหน้าแปลนยึดเพลา ด้าน KS โดยการติดตั้งเครื่ องมือพิเศษ press cylinder บนหน้าแปลนเพลา
ใช้ไฮโดรลิคอัดด้วยความดัน 1800 bar ที่ช่องทางเดินน้ ามันหน้าแปลนเพลา ดันหน้าแปลนออก
และใช้ไฮโดรลิคขนาด 600 bar ดันให้หน้าแปลนระหว่าง press cylinder แตะกับหน้าแปลนเพลา
เพื่อกันการดีดตัวของหน้าแปลนเพลาขณะถอนตัวออกให้ติดกับเครื่ องกัน press cylinder ฉะนั้น
ขณะถอดเคือง press cylinder จะเป็ นตัวป้องกันการดีดตัวออกของหน้าแปลนเพลาเท่านั้น
การถอด ball bearing ( Thrust bearing ) หน้าแปลนเพลา เมื่อถอดหน้าแปลนเพลาด้าน KS ออกมา
และจะมีชุด ball bearing เกาะติดอยูก่ ารจะตรวจเช็ค ball จะต้องถอดแยกชิ้นส่วนของหน้าแปลน
เพลาออก เริ่ มจากการนาเอาชุดหน้าแปลนหน้าเพลาทั้งชุดมาที่หอ้ งปฏิบตั ิการถอด ชุด Bearing ขึ้น
ตั้งบนฐานแท่นรองรับเพื่อการหมุนตัวของชุด Bearing นา เครื่ องมือ Lug Ring Spanner ใส่เพื่อ
คลายแหวนเกลียวล๊อค รัง Ball ออก จากนั้นใช้รอกดึงชุด Thrust bearing ออก จากหน้าแปลน,ใช้
เหล็กงัดแยกชุด Thrust bearing ซึ่งมีท้งั ball bearing และ roller bearing อยูด่ ว้ ยกัน ,คลายน๊อตฝา
ครอบแบริ ง (bearing cover) ยกรัง ball bearing ออก ,ตอก outer race ของ Roller Bearing ออก
ผลิต 6 ม.ค.47

หน้า 25/77

การซ่ อมทา MTU 538
20. ทาการวัดหาค่าความหนาแหวนซิมรองรับ outer race roller bearing (deter mine thickness “x” of
intermediate ring ) ตามแผ่นแสดงการวัด section 3.3.2.4 โดยใช้ Depth gauge ขนาด 300 มม. เพื่อ
หาค่าของ
a = 96.90 (ความสูงของขอบปาก End cover ถึงด้านล่างสุดที่ใส่แหวน )
b = 11.00 (ความสูงของขอบปาก End cover +แหวนครอบรับ ball )
c = 51.975 ( ความสูงของ outer race roller bearing )
d = 52.15 (ความสูงของ outer race ของ ball bearing )
0.075 = คือค่าเลือกระหว่าง 0.05 ถึง 0.10 จุดที่ตอ้ งวัดค่าต่าง ๆ แสดงตามรู ป

ระยะต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้ในการหา
ความหนาแหวนซิมรองรับ outer race roller bearing
จากสูตร x = a+b-c-d-(0.05 to 0.10 )
= 96.90+11.00 = 107.900c = 51.975
= 55.925d = 52.150
= 3.775ค่าระหว่าง 0.05 ถึง 0.10 = 0.075
 X = 3.700
X คือค่าความหนาของแหวนซิม = 3.7 มม. (adjusting ring )
การวัดให้ใช้เครื่ องมือ 2 ชนิด คือ depth gauge ขนาด 300 มม. และ dial depth gage ขนาด 200 มม.
ทาการปรับเทียบค่าที่ได้จะต้องใกล้เคียงกัน
ชิมเล็กที่สุดคือ 4 มม. ได้ค่าเท่าไหร่ แล้วให้ไสชิมออกให้ได้ค่าที่คานวณจึงใส่เข้าไป
21. ทาการประกอบชุด Thrust Bearing โดยการนาเอา End cover ที่ใส่ adjusting ring ผ่านการอบที่
50 องศา มาแล้วใส่ Outer Race roller bearing เข้าก่อน ( ตอกใส่ ) จากนั้นนารัง ball bearing ใส่
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แล้วปิ ดทับด้วยแหวนครอบรัง ball ยึดด้วยสกูรโดยรอบ ใช้ Torgue wrench ขึ้นกวดแรงบิด 24.5
ปอนด์ (lb) ทุกตัว,เปลี่ยนซีลยางที่ตวั ฝาครอบก่อนใส่ทุกครั้งโดยใช้แผ่น plate กดดันออก จากนั้น
ใส่ Gasket รองรับ bearing cover ใส่ bearing cover ลงไปในแกนเพลารับของหน้าแปลนเพลา,ใส่
ตัวรองรับ ball bearing ยกชุด ball bearing ด้วย crane สวมเข้ากับชุด ball bearing ลงไปที่แกนเพลา
หน้าแปลนบนตัวรองรับ ball bearing ให้ทาการ mark ที่ตวั
ฝาครอบและที่ตวั ชุด ball bearing
ก่อนทาการใส่เพื่อจะได้ตรงกันพอดี เมื่อครอบกันแล้วให้ใส่สกูรนาและดึงให้ฝาครอบแนบกันก่อน
(ในส่วนนี้จะใส่สลักยึดติดกับ crank case ) เสร็ จแล้วใส่รังรับ ball ด้านบนแล้วจึงใส่ชุด Roller
bearing และปิ ดทับด้วยการกวดแหวน ล็อค Roller bearing ด้วย เครื่ องมือ Lug ring spanner แล้ว
จึงใส่ gasket
22. การถอด Roller Bearing ของเฟื องขับ last intermediate gear โดยการกดปลอกแกนกลางออกด้วย
เครื่ องมือกด เสร็ จแล้วตอก out race ของ roller bearing ออกด้วยแท่งอลูมิเนียมทั้งสองข้าง แล้วทา
การวัดค่าความสูงของ interrace ตามแบบการวัด section 3.2.4.4 page 1 เพื่อหาค่า b1,b2 ด้วย
ไมโครมิเตอร์ขนาด 0-2.5 มม.
สูตรการคานวณ X=a-(b1=b2)+0.05 to 0.10 mm. เพื่อหาความหนาของซิมรอง
b1 คือ ความสูงของ inter race รัง roller ตัวใน
b2 คือ ความสูงของ inter race รัง roller ตัวนอก
a คือ ค่าความสูงรวมของชุด Bearing ที่ประกอบในตัว Gear
ในที่น้ ีวดั ค่า b1 = 24.985
a = 81.360
31.440
b2 = 24.985 (b1+b2) = 49.970 -std = 22.840
a = 81.360
31.390 + X =
8.600 mm.
 ระยะระหว่าง ชิมรอง bearing = x = 8.600 mm. ค่าเลือก = 0.05 คือค่าเลือกระหว่าง 0.05 ถึง
0.10 ชิมมาตรฐาน Space bush = 22.84 mm.
ทาการใส่ outer race เข้ากับ Last Intermediate gear โดยการนาเอา last Intermediate gear เข้าอบ
ความร้อนในเตาอบที่อุณหภูมิ 80 องศา แล้วนาออกมาตอก outer race ทั้งสองด้าน ด้วยแท่น
อลูมิเนียม
ทาการวัดความสูงของชุด roller ที่อยูใ่ น gear โดยตั้ง gauge box ที่ 80 มม. จากนั้น set Depth gauge
ที่ 0 แล้วนามาวัดความสูงของชุด Bearing ได้ = 81.360 คือค่า a
การใส่ bearing last intermediate gear ใช้ไมโครมิเตอร์วดั หาความหนาของแหวน ชิมรองที่
ต้องการแล้วทาการใส่ ให้อยูร่ ะหว่างชุด bearing นั้น 2 ตัว แล้วนาชุด last gear ขึ้นวางบนเครื่ องมือ
ใส่ bearing พร้อมทั้งวัดค่าระยะความสูงของ bearing ถอดสลักอัดด้วย ความดัน 60 NM และอีก
60 องศา และทาการวัดระยะรุ นการเคลื่อนตัวของชุด bearing ด้วย Dailgauge ค่าที่ยอมรับได้คือ
0.05-0.10 และทาการตอกอัดปลอกด้วยแกนเพลาให้เข้าที่ดว้ ยเครื่ องมือกดแล้วปิ ดล๊อคด้วยน้อต
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ล๊อค เครื่ องมือวัด bearing Last Intermediate gear ได้แก่ Measuring Equipment for idler-gear
backlash ซึ่งไม่มีใน book tool
23. การใส่ชุด Thrust Bearing เริ่ มจากการเอาชุด Thrust bearing ใส่เข้าไปในหัวเพลาพร้อม gasket
ด้วยแรงดันมือ แล้ววัดระยะจากหัวเพลาถึงปลาย thrust ได้ 53.3 มม. ลบด้วยระยะความยาวของตัว
Thrust bearing = 197.7 จะได้ ค่า 144.4 ใช้ feeler gauge วัดระยะหลังชุด thrust ถึงกับหน้า Gear
เพลา จะได้ระยะ = 6.80 มม. แล้วลบด้วยตัวเลข Force On ที่บนั ทึกไว้บนหน้าแปลนชุด Thrust =
4.7 มม. จะได้ค่า Gap = 6.80 – 4.7 = 2.1 เมื่อวัดเสร็ จแล้วให้ใช้แรงดัน 1800 bar จัดชุด Thrust เข้า
กับ Crank Shaft จนเหลือระยะหน้า Gear กับชุด Thrust = 2.1 มม. แล้วจึงใช้ Filler gauge สอดวัด
ระยะหน้า Gear กับหน้า Thrust อีกครั้ง ผลที่ได้จะต้อง = 2.1 มม. แล้วต้องอัดทิ้งไว้ ½ ช.ม. จึงเอา
เครื่ องมือออก
การคานวณ หาระยะ gap ระหว่างชุด Thrust bearing กับหน้า Gear crank shaft ระยะ ความยาวของ
ชุด Thrust bearing
= 197.7 มม. ความยาวของระยะหัวเพลาถึงด้านนอกสุด
ชุด Thrust = 53.3 mm.
= 144.4 mm.
ระยะจากการวัดของ Filler gauge ระหว่างชุด Thrust ถึงหน้า Gear = 6.80 mm.
ลบด้วยตัวเลข Force on บนหน้าแปลนเพลา = 4.70
 ระยะ Gap = 2.10 mm.
อัดด้วยแรงดัน 1800 bar จนชุด Thrust หรื อ ระยะที่วดั ได้จาก Filler gauge = 2.1 mm.
การคานวณหา Gap จากผลลบของ Thrust bearing กับความยาวหัวเพลา
ความยาวหัวเพลา
= 151.90ระยะที่เหลือของชุด Thrust จะเข้าสุด Gear = 144.4
= 7.50
ลบด้วยระยะยอมให้ Force on เข้าได้
= 4.70
 Gap = 2.80
24. ติดตั้ง Connecting plece for pressure Testing of the Crankshaft เพื่อทาการทดสอบการรั่วไหลของ
น้ ามันหล่อที่ Crank shaft โดยใช้การ Sealing oil holes ปิ ดกั้นน้ ามันหล่อที่จะไหลออกจาก Crank
pin แล้วใส่ปลัก๊ อัดน้ ามัน pressure testing Ya3001274037 เข้าที่ปลายเพลาด้าน KGS แล้วทาการ
อัดน้ ามันไฮโดรลิค ด้วยความดัน 30 bar. น้ ามันใช้ SAE. 20 ตรวจสอบการรั่วไหลด้วยสายตา
25. การประกอบ Crank Shaft เข้ากับ Crank case ทาการผูกรัดรัง Roller ด้วยเชือกให้ติดกับ crank
shaft สาหรับการใส่เข้าเครื่ องทุกข้อ แล้วยก Crank shaft ขึ้นจากนั้นจึงหงาย crank case ขึ้นตั้งและ
หาระดับความเป็ นฉากกับพื้น(ดิ่ง)เรี ยบร้อยแล้ว นาเอา large Intermediate gear เอาด้านน๊อตล๊อควา
งลงด้านล่างเข้าใส่ใน Cank case ก่อน แล้วจึงยก Cank shaft ขึ้นรองซิมและ Gasket ทาจารบีที่
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gasket แล้ว จึงหย่อน Crank shaft ลง จนเกือบสุดทาการรอง Crank shaft ด้วยไม้ให้ Crank shaft อยู่
นิ่งแล้วจึงปลดเชือกรัดรังลูกปื นออกใส่ Roller bearing จนครบทุกช่องรังแล้วครอบด้วย Retaining
main bearing roller แล้วล๊อคด้วยตะขอทาเช่นนี้จนครบทุกข้อ
26. ทาการตรวจเช็คความเรี ยบร้อยว่าได้ใส่ roller ครบทุกช่องข้อหรื อไม่แล้วทาการการชักไม้รองออก
ยก Crank shaft ใส่ลงใน Crank case จัดช่องการจ่ายน้ ามันเข้าชุด Thrust bearing ให้ตรงทางจ่าย,
ใส่สลักนาทางช่องจ่ายสลักหน้าแปลนเพลา Thrust bearing จานวน 4 ตัว เพื่อกวดวัดให้ชุด Trust
bearing แนบกับ Crank case ก่อน
27. ปลด Retaining ring ออกจาก Roller นาเอาเครื่ องมือวัด Locating stand pipe carrier ,stand pipe and
crank shaft เข้าทาการตรวจสอบตาแหน่งเกาะของด้านสูบกับ crank pin ว่า ถูกต้องหรื อไม่โดยการ
ใส่เข้าไปที่สูบ A1 และ A8 อยูใ่ นตาแหน่ง TDC การตรวจสอบรอง ถ้าใส่เครื่ องมือนี้ได้แสดงว่า
ระยะ Crank shaft ถูกต้อง (ถ้าเข้าไม่ได้ตอ้ งปรับแต่งชิมที่รอบ ชุด Trust bearing คือเอาชิมออก )
จากนั้นทาการวัดระยะห่างระหว่างแขนของ stand pipe กับขอบของ crank pip ด้วย Feeler gauge
เพื่อบันทึกค่าช่องว่างไว้ในการซ่อมทาครั้งต่อไปแล้วจึงใส่สลักบนชุด Thrust bearing กวดอัดให้
ครบ ด้วยแรงบิด 50 NM.
28. ประกอบ large intermediate gear เข้าถึงเฟื องขับ Crank shaft ใส่สลักยึด gear ด้วยแรงบิด 60 NM.
และอีก 60 องศา
29. ตรวจสอบระยะรุ นของ Crank shaft โดยการติดตั้ง Dialgauge ที่หน้าแปลนเพลากับตัว Case ใช้
Cane ถึง Crank shaft ขึ้นจะได้ค่าประมาณ 0.050 (เป็ นค่าที่ set ไว้กบั Trust bearing ระหว่าง 0.050.10 )
30. ประกอบ Stand pipe ตรวจสอบความเรี ยบร้อย,การอัดตัวของท่อส่งน้ ามันโดยการใช้ ฆ้อน
พลาสติกตอกอัดให้แน่น,หรื อใช้เครื่ องมือบานออกแล้วทาการประกอบเข้ากับ Crank case ความ
ดันน้ ามันภายในท่อส่ง 8 bar แรงบิดที่สกูร 48.4 NM. การตรวจสอบ clearance ให้ตรวจสอบตาม
Tolerance book section 16 page 1 การตวจสอบลูกหมากของ stand pipe ให้ใช้แรงดันกดลงที่
ปลายขา stand pipe = 0.3 ถึง 0.5 NM. ( ขาของ stand pipe จะเคลื่อนที่ได้กต็ ่อเมื่อต้องใช้แรงดึง
หรื อดัน 0.3 ถึง 0.5 nm ) เสร็ จแล้วทาการตรวจสอบตาแหน่งของขา stand pipe ด้วย Locating stand
pipe carrier ,แท่งเหล็กนา guide
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31. ประกอบ Vibration Damper เริ่ มจากการพลิกเครื่ องเอาด้าน KGS ขึ้นยก Vibration ด้วย Crane ขึ้น
สวมลงบนหัวเพลาด้าน KGS กวดสลักด้วยแรงบิด 230 NM (23Nm) ตามรู ป

สลักของ Vibration damper
32. ติดตั้งเพลา Crankshaft extension ต่อจากหน้าแปลน Vibration Damper กวดสลักด้วยแรงบิด
82+8 NM
33.วัดความยืดของสลักยึดฝาประกบ Bearing ก้านสูบ (Elongation) เริ่ มจากทาความสะอาดก้านสูบและ
สลักร้อยแบริ่ งก้านสูบ, ใช้กระดาษทรายขัด Connecting rod and big end cover ให้สะอาด(No.2/0)
เพื่อเอาคราบสิ่งสกปรกที่สายตามองไม่เห็นเกาะสีเคลือบอยูอ่ อก ประกอบ Bearing ก้านสูบให้
หมายเลขอยูด่ า้ นเดียวกันปิ ดฝาครอบ Bearing ด้านล่างแล้วร้อยสลัก ทากราไฟล์เหลวที่เกลียวสลัก
เพื่อให้เกิดการลื่นและป้องกันเกลียวชารุ ด
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ทาการติดตั้งประแจกวดยึดที่น็อตยึดสลักทั้ง 4 ตัวพร้อมติดตั้ง Dial gauge วัดความยาวของของ
สลักทั้ง 4 ตัว ตามรู ป

การติดตั้ง Dial gauge เพื่อหาความยืดของสลักยึดฝาประกบ bearing
โดยเริ่ ม Set Dial Gauge ที่ 0 ม.ม.จากนั้นกวดนัตคู่เดียวกันกับฝั่งตรงข้ามให้ได้ระยะความยืด 0.20
ทั้ง 2 ข้างจากนั้นกวดอัดให้ได้ความยืดของคู่ถดั ไปจาก 0.20 ไปที่ 0.46+2 ม.ม. แล้วนา Dial Gauge
และประแจกวดออก ทาการ Mark ที่ตวั สลักและนัตเพื่อใช้เป็ นตาแหน่งกวดสลักขณะประกอบกับ
Crankpin การเปลี่ยนสลัก Forkrod จะเปลี่ยนต่อเมื่อกวดหาค่า Elongation ไปที่ 0.46+2 มม.แล้ว
คลายออกให้หมดเข็มของ Dialgauge จะต้องกลับมาที่ 0 ถ้ากลับมาเกินจาก 0 ต้องเปลี่ยนสลักใหม่
สลัก Blade Rod จะเปลี่ยนต่อเมื่อกวดหาค่า Elongation ไปที่ 0.40+2 มม. แล้วคลายน็อตออกให้
หมด เข็มของ Dialgauge จะต้องกลับมาที่ 0 ถ้ากลับมาเกินจาก 0 ต้องเปลี่ยนสลักใหม่
34. จากความยืดของสลักที่ 0.46 และ 0.40 มม. จึงทาการวัดความกลมของ Bearing ก้านสู บโดยใช้
T.bore gauge ขนาด 100-160 มม. Dial ที่อุณหภูมิห้อง 20 องศา C ตามแผ่นการตรวจสอบ
Connecting rod(6) ตามตาแหน่ ง a,b,และ c แล้วทาการบันทึกค่าที่ได้ลงในตารางการตรวจสอบ
Brg Shell Diameter และ Shell O.D. เช่นตาแหน่ง A=110. 0 ,A1= 0.15,B=0.17,B1=0.19,C=0.15,C1=0.12
ถ้าขณะหมุน NUT ใส่สลักเกิดการฝื ดจากการหมุนด้วยมือจะด้วยสาเหตุใดก็ตามให้เปลี่ยนสลัก
และนัตใหม่ หากไม่มีของให้วดั ค่า Elongation ของสลักว่าอยูใ่ นเกณฑ์หรื อไม่ถา้ อยูใ่ นเกณฑ์
สามารถยอมรับให้ใช้งานได้
จากนั้นใช้ Micrometer ขนาด 125-150 มม. ทาการวัดด้านนอกของ Bearing 3 ตาแหน่ง
เช่นกันแล้วบันทึกค่าลงในตาราง Shell O.D. เช่น A=131.91,B=131.87,C=131.85
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ทาการเคาะโดยใช้คอ้ นตีกบั แท่งอลูมิเนียมที่ตวั เปลือกครอบ Bearing เพื่อให้ Bearing Set ตัวเข้าที่
เพื่อวัดความโตในและโตนอกของ Bearing ก้านสูบ (ตาแหน่งการวัด ดูตามรู ป

ตาแหน่งในการวัดเพื่อหาความกลมของแบริ่ ง
การคานวณ Clearance ระหว่าง Bearing กับ Crank pin
นาเอาค่าเฉลี่ยของการวัด Crank pin จากตารางแผ่นตรวจสอบ (1) Crankpin dia 0.07/0.7 และ
0.05/0.5 ได้ค่าเฉลี่ย = .-6
นามาบวกกับค่าเฉลี่ยของการวัด Inside Bearing Forkrod จากตาราง Brg.shell diameter วัดไว้ที่ค่า
0.10 = 0.10+.-6 = 0.160 คือค่า Clearance ระหว่าง Crank pin กับ Bearing Fork Rod จากนั้นจึงนา
ค่าที่ได้ไปเทียบกับ Clearance มาตราฐาน(ที่ tolerance book section 3 page 5)ซึ่งให้ไว้ที่ MA x
0.206 และ MIN =0.152 แสดงว่าค่าที่ได้ 0.160 ไม่เกินระยะ Clearance
35. การหาระยะ Tolerance ของ Blade Rod Bearing ตั้งไมโครมิเตอร์ที่ 132 จากค่า Standard(section 3
page 6 tobrance book) กาหนดไว้ที่ 132 นาค่าที่ได้จากตัวเลขของการวัด Bearing blade Rod 3
ตาแหน่งตามแผ่นบันทึกการตรวจสอบ(6) Brg.shell diameter ให้เอาค่า A เป็ นหลักเนื่องจากเป็ น
ตาแหน่งที่มีการสึกหลอน้อยที่สุด ไปเทียบค่า tolerance ที่ให้ไว้ใน tolerance book ซึ่งแสดง MAX
= +0.035 แสดงว่าค่าที่วดั ได้ไม่เกินเกณฑ์
อนึ่งเราสามารถกาหนดค่า MIN และ MAX ไว้ก่อนได้จากค่า tolerance มาตราฐานคือ
MIN =11 และ MAX =14.5 ในที่น้ ี Min จะมีค่า = 0 และ MAX = 0.035 ค่ามาตราฐานที่แท้จริ งคือ
132.11 จากค่าที่วดั อ่านได้จริ ง = 21 แสดงว่าค่าที่ได้คือ 21/100 = 0.21 นาเอาค่า 0.21 + 132 ซึ่งเป็ น
ค่าที่ต้งั ไมโครมิเตอร์ไว้จะได้เท่ากับ 132.00+0.21 = 132.21 ลบด้วยค่ามาตราฐาน 132.11
= 132.21-132.11 = 0.10
 tolerance ของ blade rod = 0.1
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36. การวัดความคดงอของก้านสูบ Ben นาก้านสูบที่ตอ้ งการวัดใส่แกนวัดเข้าวางบนฐานแท่นเครื่ องมือ
วัดที่ติดตั้ง Dial gauge ตามรู ปไว้เรี ยบร้อยแล้วจากนั้น Set Dialgauge ไว้ที่ตาแหน่ง 0 จากนั้นยก
ก้านสูบกลับข้างวางใหม่หาค่าความแตกต่างของ Dialgauge เช่น
Dialgauge ตัวซ้ายเป็ น = +10 = X1
Dialgauge ตัวขวาเป็ น = -10 = X1
X1+X24
= 10+10= 20/4 = 5
ค่า Operationallinit Perationallimit ยอมให้ = 0.025/100 = 0.25

การตั้งเครื่ องมือเพื่อวัดความคดของก้านสูบ
37. การวัดความบิดของก้านสูบ นาก้านสูบในหัวข้อที่ 101 ติดตั้ง Dialgauge ที่ดา้ นล่างของวัดแล้วทา
การใช้ Master gauge เข้าวัดตั้ง Dialgauge ที่ 0 เรี ยบร้อยแล้วนาเอาก้านสูบวางลงบนแกนแท่นวัด
gauge วัดจะแสดงค่าความแตกต่างของการบิดที่ตวั ก้านสูบเช่น 14 ให้หารด้วย 2 คือ
0.142 = 0.7 (Twist)
ตรวจดูค่า Operationl Limit จาก tolerances book section 3 page 7 กาหนดค่าการบิดไว้ที่
0.080/100 = 0.80
แสดงว่าค่าที่วดั ได้ 0.7 ไม่เกินค่าเกณฑ์มาตราฐานกาหนด
38. การวัดความเป็ นสปริ งของ Bearing ก้านสูบ ตามข้อ 98. จากการตั้งความยืดของสลักยึดแบริ่ งก้าน
สูบของ Fork rod ไว้ที่ 0.46 นั้น ให้ทาการคลายความยืดให้ลดลงเหลือ 0.26 (ตามการตรวจสอบใน
Maintenance and Repair book section 3.3.5.4 page 5) จากนั้นให้ใช้ Feeler garge ความหนา 0.5
เสียบเข้าระหว่างฝาประกบ Bearing ถ้าแผ่น Feeler gauge ผ่านเข้าได้แสดงว่า Bearing ชุดนี้ยงั คงใช้
งานได้
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39. การกวดสลักยึด Piston Crown กับ Piston Skirt
วิธีดาเนินการ
1. นาลูกสูบที่จะทาการใส่ Piston Crown เข้าเครื่ องมือจึงยึด Holding pistons at pre-assembly ตามรู ป

การประกอบเครื่ องมือเพื่อใส่ Piston crown
2. นา Piston Crown เข้าสวมปิ ดทับ Piston skirt แล้วใส่สลัก ตามรู ป

3.
4.
5.
6.
7.

การใส่และการสังเกตตาแหน่งของ สลัก Piston crown
กวดสลักทุกตัวให้ได้ torque 20 NM.
คลายสลักทุกตัวออกไปที่ตาแหน่ง 0 NM.
กวดสลักทุกตัวไปที่แรงอัด 10 NM.
ตั้งเครื่ ององศาและกวดต่อไปอีก 90 องศา
เช็คสลักที่กวดทุกตัวว่ามีค่า torque 20 NM. หรื อไม่

40. เช็คการรั่วไหลภายในลูกสูบ
วิธีดาเนินการ
1. นาเอาลูกสูบที่ประกอบ Piston Crown เรี ยบร้อยและมาทาการประกอบเครื่ องมือ ปิ ดอัด
น้ ามันหล่อ Pressure testing for the piston
2. อัดด้วยไฮโดรลิคด้วยความดัน 30 bar SAE 20 oil
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3. ตรวจสอบดูการรั่วไหลหากมีการรั้วไหลให้ทาการปาดหน้าลูกสูบใหม่ตามค่ากาหนดใน
seation 3 page 14 และ setion 3 page 10 ใน tolerance book ซึ่งกาหนดค่าต่าสุดไว้ที่ MIN
81.800
41. ประกอบลูกสูบเข้า Cankcase ตั้งเครื่ องยนต์เอาด้าน KS ขึ้นเอาแหวน Mild stell ออก หมุนเครื่ อง
ให้ Crank shaft สูบ B1 ขึ้นสูงสุดประกอบเครื่ องรองรับลูกสูบและแกนนาท่อฉีดน้ ามันเข้าสูง stand
pip นาลูกสูบเลื่อนเข้า Liner โดยตั้งปากแหวนกวาดไม่ให้ตรงด้าน side thrust และปากแหวนทั้ง 2
ตัว ต้องไม่ตรงกัน จากนั้นประกอบ Bearing ก้านสูบกวดสลักให้ได้ตาแหน่งที่ทา Mark ไว้
การใส่ลูกสูบเริ่ มจาก B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8
A8,A7,A6,A5,A4,A3,A2,A1
42. การประกอบแหวนอัดเข้ากับ Piston Crown ซึ่ง Piston Crown จะประกอบไปด้วยแหวนอัดจานวน
3 ตัว การใส่ให้สงั เกตุตวั เลขที่ตอกบันทึกไว้บนหน้าแหวน เช่น
ตัวบนสุดแหวนอัดจะไม่ได้เซาะร่ องด้านข้างแหวนไว้ และจะตีตวั เลข เช่น TOP 2F 11 ไว้บนหน้า
แหวน ขณะประกอบให้เอาตัวเลขขึ้นด้านบนเป็ นแหวนตัวบนสุด
ตัวที่ 2 และที่ 3 จะมีลกั ษณะเหมือนกัน การใส่ให้สงั เกตุตวั เลขที่บนั ทึกไว้ที่หน้าแหวน เช่น TOP F
11 ขณะประกอบให้เอาตัวเลขขึ้นด้านบน ถ้าไม่เปลี่ยนแหวนใหม่ให้ประกอบไว้ตาแหน่งช่องใส่
เดิม จะสลับที่กนั ได้ต่อเมื่อเปลี่ยนแหวนใหม่ท้งั ชุดเท่านั้น
ตาแหน่งของปากแหวนให้อยูร่ ะหว่าง 120 องศา - 180 องศา ไม่ให้อยูใ่ นตาแหน่ง Side Thrust
43. การประกอบแหวนกวาดน้ ามันเข้ากับ Piston ลูกสูบ 1 ลูก จะประกอบด้วยแหวนกวาดน้ ามัน 2 ตัว
ด้านที่จะต้องประกอบขึ้นด้านบนของลูกสูบ ให้สงั เกตที่หน้าแหวนจะมีตวั เลขบันทึกไว้ เช่น F 11
ลักษณะของแหวนทั้ง 2 ตัว จะเหมือนกันถ้าไม่มีการเปลี่ยนแหวนใหม่ ให้ใส่ไว้ที่ตาแหน่งเดิมของ
ลูกสูบ จะสลับที่กนั ได้ต่อเมื่อเปลี่ยนแหวนใหม่ท้งั ชุด ตาแหน่งของปากแหวนให้เยื้องกัน 180
องศา ไม่ให้อยูใ่ นด้าน Side Thrust
44. การประกอบฝาครอบ Bearing ก้านสูบให้เอาด้านที่มีตวั หนังสือขึ้นเข้าหาด้าน KS ของเครื่ องแล้ว
ใส่นตั ตามหมายเลขที่เรี ยงไว้ คือ 1.2.3.4 กวดด้วยแรงบิดเท่าที่ได้ทา Mark ไว้ขณะตรวจสอบ
ความยืดของสลักในห้องปฏิบตั ิการในตาแหน่งหัวสลักและที่ขอบริ มของตัวนัต
45. เมื่อประกอบก้านสูบกับ CRANK Shaft เรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาการสเปย์น้ ามันหล่อให้ทวั่
ภายใน
เครื่ อง เนื่องจากกว่าจะถึงระยะเวลาเดินเครื่ องนั้นอีกนาน ชิ้นส่วนภายในอาจเกิดสนิม
46. ประกอบตะแกรงกันการเคลื่อนตัวของน้ ามัน (BAFFLES) กันการฟุ้งกระจายและการไหลเทของ
น้ ามันหล่อ เมื่อเรื อถูกคลื่นลม
47. ใส่ Idel Gear Oil Pump ปั้มน้ ามันหล่อลื่นโดยการตอกอัดและกวดด้วยสลัก แรงบิดที่ 0.6 NM
48.ถอดตรวจเช็คปั้มน้ ามันหล่อลื่น (Circulation Oil Pump) ทาการตรวจสอบตาม Tolerance Book
Section 15 หน้า 3 เริ่ มจาก
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48.1.

ตรวจสอบด้วยสายตาว่าตัวเฟื องกับเสื้อปั้มมีรอยชารุ ดหรื อไม่ ส่วนประกอบภายใน
pump แสดงตามรู ป

ส่วนประกอบภายใน Circulation Oil Pump
48.2. ตรวจสอบบูชและเพลาเฟื องพัดน้ ามัน โดยใช้ Tbore Gauge ขนาด .5-34 มม. (18-100
มม.) ทาการวัดความโตในของบูช ส่วนแกนเพลาเฟื องพัดน้ ามันใช้ไมโครมิเตอร์ขนาด 0-25 มม. ทาการวัด
48.3. ใช้ Depth Gauge วัดความสึกของเสื้อปั้มทางด้านลึก ตาแหน่งที่ 3 จากตารางช่องที่ 3 ให้
ค่า Clearance MAX ไว้ที่ 0.120 ค่าที่วดั ได้ = 70.08
48.4. ในตาแหน่งที่ 2 ทาการ Set Depth Gauge กับไมโครมิเตอร์ที่ 20.5 Dial Gauge 1/100 Set
ที่ 0 วัดได้ความโตของบูช 0.025
48.5. ความโตของเพลาวัดจากไมโครมิเตอร์ได้ = -0.06
Bush ID = 20.5
= 0.025
- 0.06
 Operational
0.085
ตารางที่ 2 ให้ค่า Operational Limit = 0.120 ถ้าหากโตกว่านี้ให้เปลี่ยนบู๊ชใหม่
48.6. ให้ทาการถอดบู๊ชออก เพื่อตรวจสอบความโตของตัวบู๊ชและความโตช่องใส่บู๊ชที่ตวั เสื้อ
ปั้ม
48.7. ใช้ไมโครมิเตอร์ขนาด 0-25 มม. วัดความโตนอกของบู๊ชได้ = Bush Out Side 0 = 24.03
48.8. ตั้ง T Gauge กับไมโครมิเตอร์ที่ 24 แล้ว Set 0 ทาการวัดความโตในของช่องใส่บูช =
24.025
Bush Out Side  = 24.030 เสื้อ In Side 
= 24.025
0.005
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ค่า Interference ที่ให้ไว้ในตารางช่องที่ 1 MAX = 0.067 , MIN = 0.033 แสดงว่า
Bush ยังคงสภาพใช้งานได้
NEW Bush สภาพใหม่ = 24.06
In Side 0 ของเสื้อ = 24.025
0.35
ไม่เกินค่ากาหนด
49. ทาการถอด Safty Valve ของปั้มน้ ามันหล่อด้วย Assembly Pressure Relief Valve เพื่อทาการ
ตรวจสอบสภาพการทางานของอุปกรณ์ภายใน Relief Valve เช่น หน้าลิ้น, สปริ งลิ้น, ชิม โดยปกติ
แล้วห้ามทาการปรับแต่งตัวเสื้อของ Relief Valve เด็ดขาดหากเกิดความเสียหายกับตัวเสื้อให้เปลี่ยน
ใหม่ความดันที่ใช้อยูร่ ะหว่าง 10-15 bar. การปรับแต่งแรงดันใช้วิธีเพิม่ หรื อลดชิม เสร็ จแล้ว
ประกอบกวดให้แน่นกับตัวปั้ม ให้ตวั ล็อคสามารถใส่ได้ โดยการถอดSafty Valve ของปั้มน้ ามัน
หล่อต้องใช้เครื่ องมือตามรู ป

การถอด Safety Valve ของปั้มน้ ามันหล่อ
50. ถอด Running Gear And Valve Gear Oil Pump ปั้มน้ ามันหล่อ Valve Gear (Rocker Housing) เพื่อ
ตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน ได้แก่ Bush และแกนเพลาขับเฟื องพัดน้ ามัน, ที่ตวั เฟื องพัดน้ ามัน ให้
สังเกตุการกัดกร่ อนที่เกิดกับตัวเฟื องที่เป็ นโลหะประเภททองเหลืองว่าอยูใ่ นสภาพใช้งานได้
หรื อไม่ ส่วนการตรวจวัดหาค่า Clearance นั้น ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ Circulation Oil Pump
แรงบิดที่ใช้กบั นัตล๊อคเฟื องขับ = 90 NM.
51. ประกอบ Running gear and value gear oil pump เข้ากับ Crankcase โดยตั้งระยะห่างของเฟื องทั้ง 2
ข้างกับ Idler Gear oil pump ประมาณ 0.15+-0.05 mm. (โดยการติดตั้งเครื่ องมือพิเศษ ดูจากรู ป )
เสร็ จแล้วทาการปิ ดฝาครอบ Pump
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การติดตั้งเครื่ องมือพิเศษเพื่อหาระยะห่างของเฟื อง
52. ประกอบ Circulation oil pump กับตัว Crankcase ทั้งหมด.(2 ตัว) แล้วทาการสเปรย์น้ า มันหล่อให้
ทัว่ เพื่อการหล่อลื่นและป้องกันสนิม
53. ประกอบ Oil pan เข้ากับ Crankcase โดยใช้ Crane ยก Oil pan เข้าทางด้านข้างโดยให้ดา้ นตื้นของตัว
Oil pan อยูท่ างด้าน Ks. หรื อ Running gear and value gear oil pump โดยวาง Gasket กับตัว Oil
pan ให้เรี ยบร้อยแล้วกวดด้วยนัตให้แน่น
54. พลิกเครื่ อง ถอดเครื่ องออกจากฐานแท่นพลิกเครื่ องทาการสเปรย์น้ ามันหล่อที่ Liner ในช่อง Hand
hold ให้ทวั่ แล้วทาการปิ ดฝาช่อง Hand hold เสร็ จแล้วยกเครื่ องขึ้นข้างบนฐานซ่อมทารถชานต่า
55. ประกอบ Intermediate cover หน้าเครื่ องด้าน KGS ใส่ Interrace Roller bearing เข้าระหว่าง
Crankshaft journal กับ Intermediate cover แล้วปิ ดอัดด้วย Groved nut แล้วสเปรย์น้ ามันหล่อให้
ทัว่ Intermediate cover
56. ประกอบ Drive gear wheel เข้ากับ cank shaft journal แล้วกวดปิ ดอัดด้วย Grooved nut ให้แน่น
เสร็ จแล้วประกอบ Cover
57. ประกอบ Oil channel ที่หน้าเครื่ องด้าน KGS
58. ประกอบฝาครอบเครื่ องด้านบนฐานรองรับเทอร์โบชาร์จ
59. ประกอบฐานแท่น Charge Air cooler
60. ประกอบ Idler gear พัดน้ าจืด
61. ประกอบ Back gear wheel สังเกตร่ องให้ตรงกันทั้ง 2 ข้าง ทาการตรวจสอบระยะห่าง ของ Roller
ตาม Section 3.2.3.4 page 1 การหาชิมระหว่าง Roller ในชุด Intermedite Ider gear Assembly
Installation จากสูตร X=a-(b1+b2)+0.05-0.10 ค่าที่วดั ได้ระยะ a = 95.3-21.05-3.19=71.06
b1 = 22.98
b2 = 22.98
แทนค่าสูตร =71.06-(22.98+22.98)+0.75 ซึ่งเป็ นค่ากลางที่เลือกจากสูตร X=a-(b1+b2)+0.050.10
=71.06-(45.96)+0.75 เพราะฉะนั้น X คือค่าชิมที่ได้ = 25.175
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หลังจากการใส่ Intermedite Ider gear แล้ว ให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องด้วยการกวด สลักรอง
ด้วยชิมวัดที่ 55 NM + 120  แล้วทาการติดตั้ง Magnetic stand for dial gauge โดยให้ขาของ dial
gauge แตะที่ยอดเฟื อง เพื่อหาระยะกระทบ Sack lash ของเฟื อง
62. ประกอบฝาปิ ดทางน้ าและทางน้ ามันหล่อลื่น oil distributorplate และ relif valve การส่งน้ ามันหล่อ
63. ประกอบ Connecting housing
64. ประกอบทางส่งน้ าจืดเข้าเครื่ องที่ฝา Oil distributor plate
65. ประกอบ Engine oil gap-type filter กับฝา Oil distributor plate
66. ประกอบ Engine oil gap-type filter (Coarse filter) ด้านข้างเครื่ อง, ปั้มน้ ามันเชื้อเพลิง , (Piston
crown ที่เหลือจากส่วนที่ไม่ได้ทาการอัดน้ ามัน) ใส่นตั ปิ ดรู สลัก Piston Crown ตัวนัตให้ทาด้วย
น้ ายา Never seize ทุกตัวแล้วให้กวดด้วยแรงบิด 40 NM.
67. ถอดส่วนประกอบฝาสูบออกตรวจสอบ
67.1 นาฝาสูบขึ้นข้างบนเครื่ องยนต์ เพื่อถอด Combustion chamber ด้วย serrated socket
wrench และ Burner โดยใช้ Lugsocket wrench แล้วยกลงจากเครื่ องจากนั้น ใช้ Value spring
compressor for a value กดสปริ งถอดลิ้นออกสังเกตสภาพสปริ งของลิ้นไอดีและไอเสีย จัดเรี ยง
ไว้ให้เรี ยบร้อยด้วยอุปกรณ์ขาตั้งรับลิ้น ตามรู ป

การติดตั้งเครื่ องมือเพื่อถอด Valve spring
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67.2 ถอด Upper และ Lower flange ด้วย Extractor ตามรู ป

การถอด Upper และ lower flange
67.3 ถอด Value guides ด้วย Press-outarbor ด้วยเครื่ องใฮโดรลิค
68. การตรวจสอบขนาดของ Valve guides ทาการเปลี่ยน Valve guides ใหม่ โดยวัดขนาดความโตนอก
ของ Valve guides ที่จะเปลี่ยนใหม่ว่าเป็ นขนาดเดียวกับที่ถอดออกหรื อไม่ จากนั้นทาความสะอาดรู
ใส่ Valve guide ที่ฝาสูบด้วยแปรงพลาสติกกับน้ ายา Redox cold wash II
68.1 นา Valve guide ตัวใหม่แช่ลงในไฮโดรเจนเหลวประมาณ 2 นาที จึงใช้เครื่ องมือใส่ Valve
guide แท่งอลูมิเนียมใส่เข้าที่ดา้ นบนของ Valve guide ยกขึ้นใส่ลงไปในช่องใส่ที่ฝาสูบอย่าง
รวดเร็ ว
68.2 นาฝาสูบที่ใส่ Valve guide ใหม่เข้าทาการหาความโตในตัว Valve guide เพื่อทาการกว้าน
เมื่อได้ขนาดที่ตอ้ งการจึงตั้งใบมีดกว้านให้ได้ขนาดของ Valve guide ดูค่า tolerance section 5
page 7 โดยการวัดหาความโตในตัว Valve guide จะใช้ gauge ตามรู ป

การวัดความโตของ Valve guide โดยใช้ Valve gauge
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68.3 ขณะทาการกว้านให้ใช้น้ ามัน Honing oil part_no 40191,TS/QP/017 ทาการหล่อเย็น
ตลอดเวลา
68.4 เมื่อเสร็ จจากการกว้านให้เช็คด้วย Valve gauge อีกครั้ง
68.5 ทาการพลิกฝาสูบขึ้นตั้งบนไม้รองเอาด้านบ่าลิน้ ขึ้นทาการตรวจสอบบ่าลิน้ จากนั้นให้
ติดตั้งเครื่ องมือปาดล่าลิ้น Value seat milling cutter ทาการปาดหน้าลิ้นการตั้งสเกลการกินของ
มีดปาดให้แบ่งสเกล 1 ช่อง ออกเป็ น3 ส่วน โดยให้เม็ดเริ่ มกินครั้งละ 1 ใน 3 จนเบาะรับหน้า
ลิ้นขาวเท่ากันหมด ตามรู ป

เครื่ องมือการปาด Valve seat
68.6 ใช้ Valve seat chamfering cutter หมุนอัดกับเบาะลิ้น เพื่อขึ้นขอบเบาะลิ้นกับตัวฝาสูบ
69. นาเอา Lower flange เข้าอบที่อุณหภูมิ 100-150 .C จากนั้นจึงนาเข้าใส่กบั ฝาสูบ
70. ทาการปาดหน้าลิ้นด้วยเครื่ องมือปาดหน้าลิ้น แล้ววัดค่า Tolerance ด้วยเครื่ องมือวัดค่าชนิดแท่นวัด
ค่า Tolerance ดูจาก Section 5 page 5 Tolerances book ประกอบ Dial gauge ค่า Operational limit
ให้ไว้ที่ 181.5 ในกรณี W-5 ถ้าอยูใ่ นเกณฑ์ให้ใช้ได้แต่กรณี ซ่อมทา W-6 ให้เปลี่ยนใหม่
71. การตรวจสอบสปริ งลิ้นดูค่า Operational limit section 5 page 11 tolerance book โดยใช้ เครื่ องมือ
กดหาแรงดันของสปริ งเริ่ มจาก
71.1 ตั้งระยะกดที่สเกลเครื่ องวัดไว้ที่ 41 (หรื อตามตารางกาหนด)
71.2 นาสปริ งที่จะวัดเข้าเครื่ องวัดกดสปริ งลงที่สเกล 41
71.3 อ่านค่าแรงดันสปริ งในค่า New condition ระบุไว้ที่ 7.25+5 ค่า Operational 67.5 การซ่อม
ทาขึ้น W-6 ถ้าวัดไม่ได้ตามค่าที่กาหนดให้เปลี่ยนใหม่
72. ใส่ Lower flange ที่อบแล้วเข้ากับฝาสูบ จากนั้น นา Upper flange ใส่ตามโดยการตอกอัด แล้วกวด
สลักด้วยแรงบิด ตามขนาดสลักดังนี้
ขนาด 8 มม. ใช้แรงกวด 21 + 2 NM.
ขนาด 10 มม. ใช้แรงกวด 44 + 4 NM.
73. ประกอบลิ้นเข้ากับฝาสูบ โดยนาลิ้นที่ได้จดั เรี ยงไว้ตามลาดับที่จดั วางใส่ประกอบเข้ากับฝาสูบ
แบ่งเป็ นไอดีและไอเสียอย่างละ 3 ตัว
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73.1ใส่สปริ งลิ้นให้ครบ จากนั้นนาเครื่ องมือ Valve spring compressor for 6 valve กดอัด
สปริ งลิ้นเพื่อใส่ปะกับตีนลิ้น (Tapered valve collet or ring halves ) จากนั้นใส่ Valve spring
retainer
73.2 ใส่ Valve cap แล้ว ล็อคด้วย Snap ring ลาดับของ Spring และ การใช้เครื่ องมือ Valve
spring compressor for 6 valve ดูตามรู ป

ลาดับการใส่ spring และการประกอบเครื่ องมือ Valve spring compressor for 6 valve
73.3 สวมปิ ดด้วย Guide bush
73.4 ประกอบหัว Burner เข้ากับฝาสูบโดยทาน้ ายากันซึม Antislize ทาที่เกรี ยวให้ทวั่ จากนั้นจึง
ใช้ Lug socket for burner กวดอัดด้วยแรงบิด 550 NM. เสร็ จแล้วทาการวัดความสูงระหว่างหัว
Burner กับ หน้าฝาสูบ เช่น ใส่ค่า Burner hight = 12.8 ค่าที่ยอมรับได้คือ MIN 12.5 – MAX
13.6 ตามตาราง Tolerance book section 5 page 2
73.5 ทาการวัดความสูงหน้าลิ้นใหม่ที่ฝาสูบตาม Section 2.5.2.4 page10 ไม่เกิน 2.5 มม. ความ
ลึกของหน้าลิ้นที่ใช้แล้วกับฝาสูบตามตารางค่ายอมรับใน Tolerance book section 5 page 3 ลึก
สุดไม่เกิน 2.10 ตามรู ป

การตรวจสอบความสูงของหน้าลิ้น
73.6 เสร็ จแล้วทาการกวดอัดหัว Burner ด้วย Grooved nut ด้วยแรงบิด 350 NM.
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74. การหาศูนย์ตายบน (องศา TDC)
74.1 หมุนเครื่ องยนต์ให้สูบ A1 ขึ้นสูงสุด
74.2 ประกอบสเกล Mark พร้อมเข็มวัดด้าน KS.
74.3 ติดตั้ง Dial gauge ที่ ลูกสูบ A1 set dial gauge ที่ 0
74.4 จากนั้นหมุนเครื่ องตามเข็มนาฬิกา อ่าน Dial gauge จนถึงจุดนิ่ง
ทาการ Set dial gauge ไปที่ 0 จากนั้นหมุนเครื่ องไปตามเข็มนาฬิกาจน Dial gauge อ่านค่าได้
24 มม. จึงทาการ Mark ที่องศาหน้า Fly whell จากนั้นหมุนเครื่ องกลับทางจน Dial gauge อ่าน
ได้ 24 มม. เท่าเดิมแล้วทาการ Mark ที่องศาอีกตาแหน่งหนึ่งจากนั้นหมุนเครื่ องยนต์ยอ้ นกลับ
ทางแล้วอ่าน Dialgauge ให้ได้ 24 มม. เท่าเดิมแล้วทาการแบ่งค่าตรงกลางระหว่าง Mark ทั้ง2
จุด นั้นคือ TDC ของสูบ A1 และ A8 จากนั้น เลื่อนวงองศาให้เส้น Center ของ A1 และA8 ให้
อยูต่ รงเข็มวัด
75. การหาค่า Clearonce ระหว่าง ยอดสูบกับ ขอบปากเสื้อสูบ Section 03 page 12 Tolerance book ให้
ค่า Clearance ไว้ ที่ MIN 1.92 – MAX 2.67
วิธีการ
75.1 นาเอาแท่น Guage ประกอบด้วย Dial gauge 2 ตัวไปทาการ Set 0 ที่แท่นหินระดับ
75.2 นาเอา Gauge จัดขึ้นติดตั้งบนปาก Liner ในสูบที่ตอ้ งการวัด(ทุกสูบ)
75.3 หมุนเครื่ องทวนเข็มนาฬิกาให้สูบที่จะวัดขึ้นในตาแหน่ง TDC. จนลูกสูบขึ้นสูงสุดและสูบ
นั้นเริ่ มคล้อยลง
75.4 อ่านค่าบน Dialgaue ที่สูงที่สุด เช่น ด้านหนึ่งอ่านได้ 2.66 อีกด้านหนึ่งอ่านได้ 2.42 นาค่า
ทั้ง 2 มาทาการแทนค่าเฉลี่ยหาร 2 จะได้เท่ากับ 2.52
75.5 นาค่า 2.52 ที่ได้ไปเทียบกับค่ายอมรับได้ใน Tolerance book คือ 1.92-2.67
76. การคานวณหาค่า Mild steel ตามรู ป

การตรวจสอบค่า Mild steel
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76.1 Set dial gauge ทับหินระดับ Set ที่ 0
76.2 นา Dial Gauge ขึ้นวัดความลึกของร่ องปาก Liner กับปากเสื้อสูบ
76.3 อ่านค่าทั้งหมด 4 ตาแหน่ง นามาบวกกันและหาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย 4 เช่นการวัดสูบ A1
A1 = A = 4.22, B = 4.23, C = 4.24, D = 4.24
= 4.22+4.23+4.24+4.25 = 16.93/4 = 4.23
ค่าเฉลี่ย = 4.23
ค่าเลือกที่ระหว่าง 0.08 to 0.15 มม. คือค่า E
 E = 0.12
เอาค่าเลือกไปบวกค่าเฉลี่ยที่หาได้ = 4.23 + 0.12 = 4.35
นาค่าที่ได้ 4.35 ไปเทียบ Code กับตารางแผ่นตรวจสอบ Section 5.13 Page 1 เลือก Code ที่ 3
…………………. 4.35 แล้วจึงนา Mild Stell ที่ได้ไปใส่ที่ปาก Liner ในรู ปนั้น ๆ
ค่า Interference : = 0.08 + 0.15 mm Section 5.13 Page 1 Maintence”W5”
77. การประกอบฝาสูบ ทาการประกอบฝาสูบกับเสื้อสูบโดยใช้สลัก รุ่ นใหม่ที่มีการป้องกันการกัด
กร่ อนของน้ าโดยส่วนที่สมั ผัสกับน้ าจะหุม้ ด้วยยางสังเคราะห์ กวดสลักฝาสูบด้วยแรงปิ ด 120 NM
กับอีก 90. รองสลักด้วย Intermediate ring และ Wosher
7.1 สลักกวดฝาสูบต้องทาการชุบจาระบีเหลว Tectyl-Tett435 ที่เกรี ยวสลักเพื่อการหล่อลื่นและ
ป้องกันการกัดกร่ อนของน้ ากับเกลียวสลักได้ ในกรณีที่เป็ นสลักรุ่ นเก่าที่ไม่มกี ารห่อหุม้ ด้วยยาง
สังเคราะห็ให้ชุบด้วยสารนี้ที่หวั สลักด้วย
77.2 การกวดสลักให้ใช้ Guide plate เป็ นตัวนาศูนย์ประกอบเครื่ องมือกวด Serrated socket
wrench เช็คแรงบิดของสลักที่ 200 NM กวดสลับฟันปลาไล่ไปจนครบ
ปิ ดด้านข้างฝาสูบด้วย End plate กวดด้วยสลัก Hex bolt และ ใส่ Tapered pin
78. ประกอบสลักรับเทอร์โบชาร์จที่ดา้ นบนฐานรับเทอร์โบชาร์ จด้านบน CRANKCASE
79. ประกอบท่อร่ วมแก๊สเสียกับฝาสูบ
80. ประกอบลิ้นไล่ลม Decompression valve blanking flange, startion valve กับฝาสูบด้าน BankB.
81. ตรวจเช็ค Adjustable intermediate gearwheals โดยการคานวนหาค่าชิม ตามข้อ 126 ค่าชิมวงจะมี
ให้เลือกใน PartNoGroup02 ใช้แรงบิดทดสอบที่หน้าชิมทดสอบ เท่ากับแรงกวดจริ งใช้งาน 50+5
NM และอีก 120.
82. การประกอบ Adjustable intermediate gear wheels เข้ากับ Crankcase โดยให้เฟื องของ Adjustable
gear เข้าขบกับเฟื อง Gear ของ back gear wheel การใส่ให้คายความสูงของตัว Adjustable gear ให้
เข้ามาอยูใ่ น Case ของ เกียร์ อย่าให้ยอดเฟื อง gear ยันกับเฟื อง gear ของ back gear wheel เพราะจะ
ทาให้ตวั เสื้อของ Adjustable gear แตกขณะกวดสลัก แรงกวดสลักของ Case Adjustable gear = 5
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NM. และให้ทาจาระบีที่ Gasket ทุกครั้งเพื่อเป็ นการรักษา Gasket และจะเป็ นการง่ายในการถอด
ประกอบครั้งต่อไป
83. การถอดประกอบ Banjo plug ตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน
84. การถอดและประกอบ Cam and rocker housing การถอดส่วนประกอบของ Cam and rocker
housing เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน ชักเพลาราวลิ้น การถอดเฟื องขับเพลาให้สงั เกตว่าเฟื องตัว
ใดเป็ นไอดีและไอเสีย โดยจะเขียนอักษรกากับไว้กบั ตัวเฟื อง
การถอด Rocker arm ให้สงั เกตหมายเลขที่ตอกกากับไว้เพื่อการประกอบเข้าที่เดิมเรี ยงตั้งแต่
หมายเลข 1 จนถึง 48
วิธีการถอดประกอบ Intet camshaft และ Exhaust camshaft
84.1 ถอดเฟื องขับเพลาด้าน KS ออกทั้งไอดีและไอเสีย
84.2 ถอดชักเพลา Axis for unit injector rockers
84.3 เอา Rocker arm ออก
84.4 พลิก Camshaft housing ขึ้นถอด Axis for exhaust valve rockers รวมทั้งด้าน Intake valve
84.5 เอา Rocker arm กดลิ้นออก
84.6 ถอดเพลาราวลิ้น Inlet camshaft และ Exhaust camshaft โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ guide
sleeves for removal of the camshaft (290)
84.7 ถอด Injector layshaft ออกโดยใช้ Lug socket spanner
84.8 ถอด Thurst bearing ที่หวั เพลาด้าน ks ออก เพื่อตรวจสอบขนาดความสึกหรอโดยใช้
Extracting for the end bearing bush (203) กวดดันออก แล้วทาการวัดความโตนอก
Thrust bearing และ โตในของ housing โดยใช้ T-bore gauge , ไมโครมิเตอร์ และ เวอร์
เนียร์ นาค่าที่ได้มาเทียบค่าการยอมรับในตารางค่า section 6 page 2 tolerance book
84.9 ถอดบู๊ช ของ camshaft bearing โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ (270) S6.7538 กวดดันบู๊ชออก
และทาการวัดค่าโตนอกของบู๊ช bearing และโตใน housing camshaft นาค่าที่ได้มาเทียบ
กับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ใน section 6 page 3 tolerance book เมื่อทาการวัดให้ครบทุก
ตัวแล้วจึงทาการประกอบ
อนึ่งการซ่อมทาขั้น W-6 ให้เปลี่ยนบู๊ชและ thrust bearing ใหม่ท้งั หมด
84.10 การประกอบ Thrust bearing ให้ใช้เครื่ องมือ (271) โดยให้สงั เกตรู น้ ามันที่
เว้าไว้
บนขอบ bearing 2 ตาแหน่งตรงข้ามกัน
เพื่อให้น้ ามันจ่ายออกจากรู จ่ายเข้าสู่
bearing ได้สะดวกรวดเร็ ว ดังนั้น จึงควรจัดตาแหน่งรอบเว้านี้ให้ตรงกับรู จ่ายน้ ามัน
ส่วนรอยบากด้านใน bearing ไม่ตอ้ งคานึงถึงว่าจะอยูใ่ นตาแหน่งใดมีไว้เพื่อการไหลเข้า
ของน้ ามันหล่อให้เข้าสู่ภายในได้รวดเร็วขึ้นเท่านั้น
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84.11 การประกอบบู๊ช bearing camshaft โดยใช้เครื่ องมือ (270) ทาการกวดอัด โดยให้
สังเกตร่ อง pin (Doven) ให้อยูใ่ นตาแหน่งตรงกับรู ของ housing และจึงใส่ pin ล็อคลง
ไป
84.12 จากนั้นจึงทาการ Reamer บู๊ช และ Thrust bearing ให้ทุกตัวมีค่าเท่ากัน หมด โดยดู
ค่าจาก section 6 หน้า 2 และ 3 โดยใช้เครื่ องมือ 206, 207, 208, ใน S6.7 tool book
85 การประกอบ cambox housing และการตรวจวัด section 6 page 2 และ 6 page 7 tolerance book
85.1ใส่ camshaft เข้า housing ทั้งไอดีและไอเสีย
85.2 ประกอบ Rockerarm เข้ากับเพลาขณะสวมเข้า Housing ให้เรี ยงตามหมายเลขที่ตีกากับไว้
ด้านใต้ของตัว Rocherarm ทั้งไอดีและไอเสีย โดยเรี ยงลาดับจาก 1-48
85.3 ประกอบ Lay shaft หัวฉีดเข้า cam box housing
85.4 ประกอบ Rockerarm camshaft กดหัวฉีดเข้า cambox housing โดยประกอบตัว
Rockerarm กดหัวฉีดขณะสอดเพลา
85.5 ทาการพลิก cam shaft housing เพื่อทาการวัดหาค่า Valve
85.6 วิธีการหาค่า Valve cap
นาเครื่ องมือ gauges for determining to the cam and rocker hosing surface for valve cap
hight (140) และ Dial gauge ขนาด 30 มม. มาทาการประกอบเข้ากับฐานแท่นวัด แล้วทา
การ Set 0 ค่าที่ได้จะเท่ากับ 24.45 แล้วนาไปทาการวัดผิวหน้าของ case housing กับ
หน้าสัมผัส Rocker arm กด Value โดยหมุนเพลาให้ Rocker arm อยูใ่ นตาแหน่ง Free
end ไม่สมั ผัสลูกเบี้ยว
- ทาการวัดความลึกจากผิวของ Camshaft ถึงความลึกสุดของหน้าสัมผัส Rockerarm ค่าที่
ได้ถา้ อยูใ่ นเกณฑ์แผ่น sheet การตรวจสอบ section 5.4 page 7 ซึ่งกาหนดค่าการยอมรับ
ไว้ที่
A = 24.45 +- 0.15 MM
B = 26.75 +- 0.15 MM การประกอบเครื่ องมือ ตามรู ป

การหาความลึกจากผิว Camshaft ถึงความลึกสุดของหน้าสัมผัส Rockerarm
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ถ้าอยูใ่ นเกณฑ์น้ ีถือว่ายังอยูใ่ นสภาพใช้งานได้ แต่ถา้ วัดแล้วมีค่าเกินจากนี้ ให้ทาการคานวนใหม่
ดังนี้ โดยให้บนั ทึกค่าที่ได้ลงในตารางตรวจสอบ workshop inspection หมายเลข 4 จาก สูตร
Distance B = distance A  2.3 M.M. admissible tolerance for B =  0.15 M.M.
จากนั้นทาการวัดค่า Valve Cap ที่ฝาสูบตาม sheet section 5.4 page 8 โดยใช้เครื่ องมือ Measuring
brige for determination of the height of the valve caps on cylinderhead รวมกับ Feeler gauge วัด
สอดเข้าระหว่าง Forrlower กับตัว brige อ่านค่าที่วดั ได้ เช่น Valve no 1 วัดได้ 0.80
นาค่าที่วดั ได้ 0.80 มาลบค่าของ brige = 28.00
B
= 28.00 0.80
27.20
จากนั้นนาค่า A ในตารางตรวจสอบที่บนั ทึกไว้เช่น = 24.91 มาแทนค่าในสูตร เช่น
A = 24.91+
ค่าที่กาหนดไว้ = 2.30
27.21 +- 0.15 (27.06 to 27.36)
การใช้งานค่า B ต้องอยูร่ ะหว่างค่า A คือ = (27.06 ถึง 27.36) แล้วจึงอ่านค่า code No_ ที่ valve cap แล้วบันทึกลง
ในตารางบันทึกผล MTU. Australia workshop Inspection sheet หมายเลข 4 ถ้าค่าไม่อยูใ่ น tolerances A
ให้เปลี่ยน Value Cap ใหม่แล้วทาการวัดและคานวนอีกครั้งจนได้ขนาด Valve Cap ที่อยูใ่ นเกณฑ์ของ
ค่า A จนครบทุกตัว ค่าหรื อหมายเลข Code จะตีบนั ทึกไว้ที่ดา้ นข้างของตัว Cap เช่น 1, 2-8
86. ใส่ Gasket กับฝาสูบโดยให้ทาจาระบีให้ทวั่ ทั้งฝาสูบและ Gasket
87. การหา backlash ระหว่าง Lay shaf กับเฟื องขับน้ ามันที่หวั ฉีด
วิธีการ ให้นา Cam Rockeri housing วางบนฝาสูบ
- นาเครื่ องมือวัดระยะ backlash (Measuring tube for backlash at the unit injector) ใส่ลงไปในตาแหน่ง
ช่องใส่ของหัวฉีดที่สูบ A1 และ A8
- นา Camp ปรับระยะเลื่อนของ camshaf housing (Allgnment for the adjusting screw) ติดตั้งที่ฝาสูบ
เพื่อปรับระยะเลื่อนของ cambox housing ทั้งชุด เพื่อการสอด Feeler gange ระหว่างเครื่ องมือ
Measuring tube กับ เฟื อง gear ของ Lay shaft
- นา Feeler gauge แผ่นที่มีค่า 0.5 ทาการสอดพร้อมทั้งปรับแต่ง adjusting screw ให้
cambox
housing เลื่อนจน Feeler gauge ค่า 0.5 ผ่านเข้าออกพอดี (0.5-0.6 mm)
- จากนั้นนา Feeler gauge ค่า 0.6 สอดเข้าตามในตาแหน่ งเดิม ในการสอดครั้งนี้ แผ่น Feeler gauge
ค่า 0.6 จะต้องไม่ผา่ นช่องว่างดังกล่าวนั้นคือ ระยะ backlash ระหว่างเฟื องขับน้ ามันหัวฉีดกับ
Layshaft
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ค่ายอมรับระยะ backlash ได้บนั ทึกไว้บนเครื่ องมือ Measuring tube for backlash at the unit
injector อยูก่ ่อนแล้วจากการผลิต
- เสร็ จจากการวัดแล้วทาการกอดสลักยึด cambox ถังฝาสูบซึ่งมีการใช้แรงบิด 2 ขนาด
- คือ สลักภายในฝาปิ ด cambox housing ใช้แรงบิด 70 NM. สลักภายนอกฝาปิ ดใช้แรงบิด 50 NM.
88. การหา over lap ของ Drive gear wheel for the exhust camshaft bank.A โดยหมุนเครื่ อง ยนต์ให้ A1
และ A8 ที่ Fly whell ขึ้น TDC ตามรู ป

การสังเกตองศาเพื่อหา Overlab
88.1 ทาการติดตั้งตัว lock เข้าที่ไฮโดรลิค adjust ของ exhust valve
88.2 จากนั้นติดตั้งเครื่ องมือหา Over Lap ให้ขาของเครื่ องมือแตะฝาครอบสปริ งแล้วจึง ประกอบ
Dial gauge ทาการ set 0 ตามรู ป

การติดตั้งเครื่ องมือในการหา Overlab
88.3 ทาการหมุน camshaft Exhust ย้อนทางหมุนของเครื่ องให้เข็มของ Dial gauge เลื่อนไป 3
มม. (ย้อนทางหมุนของเครื่ อง)
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ทาการประกอบเฟื องขับ exhust camshaft เข้ากับหัวเพลาด้วยแรงบิด 90 NM.
88.4 ทาการตรวจสอบค่า OverLap ที่ต้งั ไว้ว่าถูกต้องหรื อไม่โดยวิธีหมุนเครื่ องยนต์ตามทางหมุน
ของเครื่ องจน Dialgauge ไม่ขยับแล้วจึงตรวจสอบเข็มของ Dialgauge ว่าอยูใ่ นตาแหน่ง 0
หรื อไม่ ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ = +-.5 มม.
89. การหา OverLap ของ Drive gear wheel for the inlet camshaft value bank A.
89.1 หมุนเครื่ องให้ Fly wheel อยูใ่ นตาแหน่ง A1-A8
89.2 ติดตั้งตัว Lock ไฮโดรลิค Adjust ที่ลิ้นไอดี
89.3 ประกอบเครื่ องมือหา OverLap ให้ขาของเครื่ องมือแตะที่ฝาครอบสปริ งลิ้นไอดีติด ตั้ง
Dialgauge พร้อมกับ set 0
89.4 หมุนเพลาขับ cam shaft ไอดี ไปตามทางการหมุนของเครื่ องจนเข็มของ Dial gauge
เคลื่อนที่ไป 3 มม.
89.5 ติดตั้งเฟื องขับ Camshaft Inlet valve ด้วยแรงบิดสลัก 90 NM.
89.6 ทาการตรวจสอบค่า Over Lap ที่ต้งั ไว้ว่าถูกต้องหรื อไม่โดยวิธีหมุนเครื่ องยนต์ยอ้ นทาง
หมุนของเครื่ องจนเข็มของ Dialgauge ไม่ขยับแล้วจึงตรวจสอบเข็มของ Dialgauge ว่าอยูใ่ นตาแหน่ง
0 หรื อไม่ ค่าความผิดพลาดที่ยอมรับได้ +-0.05 มม.
ในกรณีของ Bank B ให้หมุนเครื่ องยนต์ให้ B1 และ B8 OverLap แล้วจึงปฏิบตั ิตามขั้น ตอน
ของ Bank A.
89.7 จากนั้นหมุนเครื่ องยนต์ให้ A1 อัดสุดแล้วจึงทาการ Mark สีที่ปลายสุดของ
camshaft ทั้ง 4 ตัว ด้วย (204) checking device marking กับเหล็กขีด
90. ทาการตรวจสอบและปรับแต่งระยะ back lash ของ Adjustable intermidiate gear wheels โดยใช้
เครื่ องมือ Lug socket spanner for the adjustable ider gear wheel bearing ใส่ไปที่เพลา intermediat
gear wheels
90.1 หมุนเพลาไปทางใดทางหนึ่งเพื่อให้เกิดการเคลื่อนตัวเพลาส่งผลให้ gear เลื่อนขึ้นลงเกิดระยะ
เบียดที่ inder gear ให้มีระยะขยับตัวได้พอประมาณ โดยผ่านความรู ้สึกทางมือสัมผัส
90.2 จากนั้นถอดเครื่ องมือออกแล้วนาสว่านเจาะรู ระหว่างเพลากับแปลนเพลา เพื่อให้เกิดรู pin
สาหรับการ lock แกนเพลาไม่ให้เคลื่อนตัวตามขณะเดินเครื่ อง
90.3 ทาการใส่สลักหน้าแกนเพลา แล้วกดด้วยแรงบิด 40+5 NM. ต่อด้วย 900
91. การถอดประกอบและซ่อมทา Rocker arm ไฮโดรลิค adjust
วิธีการ
91.1 นาเอา Assembly fixture for the rockers ซึ่งเป็ นเครื่ องมือติดตั้ง Rocker arm เพื่อการถอด
ประกอบ
91.2 จากนั้นทาการถอดอุปกรณ์ภายใน Rocker arm ออกทั้งหมด
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91.3 ทาการวัดค่า clearance ของ Rocker arm ตามค่ามาตรฐานที่ section 6 page 8 tolerance book
โดยการวัดความโตนอกของ guide bush และโตในของ bore diameter นามาลบกันค่าที่ได้คือค่า clearance
91.4 ค่ากาหนดที่ยอมรับได้คือ 0.029 หากเกินนี้ตอ้ งเปลี่ยนชุด guide bush ทั้งหมด
91.5 หลังจากประกอบ Rocker arm เสร็ จให้ทาการตรวจสอบการทางานโดยการอัดน้ ามันไฮโดรลิค
ความดัน 0.5 bar แล้วใช้เครื่ องมืองัดตัวไฮโดรลิค adjust ว่าทางานเป็ นปกติหรื อไม่
92. ประกอบเพลาจานจ่ายลมสตาร์และเลื่อนจานจ่ายเข้ากับเพลาลูกเบี้ยว camshaft ไอดี Bank B ด้าน
KGS
93. ปิ ดฝาครอบ camshaft ที่ color mark ไอดี Bank A เพื่อเป็ นฐาน ติดตั้งจานจ่ายน้ ามันหล่อให้กบั
bearing เทอร์โบชาร์จตัวบน
94. ติดตั้งหม้อกรองแรงเหวี่ยงเข้ากับ CRANK CASE ที่ Bank A และ B, KGS.
95.การติดตั้งปั้มน้ าจืด ทาการถอดประกอบและตรวจสอบอุปกรณ์ภายในและติดตั้ง water pump การ
ติดตั้งปั้มน้ าจืด water pump เข้ากับ CRANK case ตั้งระยะ Back Lash โดยใช้ฐาน
Holding device ติดเข้ากับตัวปั้มเป็ นฐานติดตั้ง Dialgauge ให้แขนวัดของ Dial gauge แตะกับเฟื องขับ Idel gear
- ทาการเลื่อนตัวปั้มเข้าหา cank case เมื่อแนบสนิทจะต้องมีระยะ Bank lash ที่ 0.20 มม.
- หากเลื่อนเข้าสนิทแล้วค่าที่ได้ไม่อยูใ่ นเกณฑ์ 0.20 มม. ให้เปลี่ยนความหนาของ Gasket ใหม่ จนได้
ระยะ Back lash ตามเกณฑ์กาหนด
96. ติดตั้งท่อส่ งน้ าจืดจาก water pump เข้า crank case
97. ติดตั้งท่อ Priming ส่งน้ ามันหล่อเข้าเครื่ องและ Governor ก่อนการเดินเครื่ อง
98. ทาการถอดประกอบตรวจวัดอุปกรณ์ภายใน Raw water pump
100. ติดตั้งท่อส่งน้ าทะเลจาก Raw water pump
101. ประกอบ Centrifugal oil Filter
102. ประกอบท่อส่งอากาศจากจานจ่ายอากาศ
103. ประกอบลิ้นลมสตาร์ท Starting Valve
104. ประกอบหม้อกรองน้ ามันเชื้อเพลิง
105. ประกอบกรองจ่ายน้ ามันหล่อเทอร์โบชาร์จ (Throw away Type Filter)
106. ประกอบท่อร่ วมอากาศดี
107. ประกอบท่อส่งแก๊สเสียไปเทอร์โบชาร์จ
108. ประกอบตัววัดกาลังดันน้ ามันหล่อ
109. ประกอบราวน้ าบนฝาสูบ
110. ประกอบ Raw water pump เข้ากับเครื่ องยนต์
111. ประกอบ governor เข้ากับตัวเครื่ องยนต์
112. ประกอบ ท่อทางน้ ามันเข้ากับตัว Governor และส่วนต่าง ๆ ของเครื่ องยนต์
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113. ประกอบ Filter กรองน้ ามันเชื้อเพลิงด้าน KS.
114. การติดตั้งหัวฉีดเข้ากับฝาสูบ การติดตั้งหัวฉีด ต้องใส่ให้ Mark 3 ขีด ที่ตวั หัวฉีดอยูใ่ นตาแหน่ง
ตรงกันทุกตัว เนื่องจากอยูบ่ นแกนเพลาส่งอาการจาก Governor อันเดียวกัน โดยใช้ pin
ล๊อค Rock Governor ให้อยูใ่ นตาแหน่ง 14 0 ถ้าเป็ นเครื่ องที่มีระบบ Cut OFF จะต้องใช้ลมมาดันลูกสูบ CUT
OFF ให้ Lay shaft อยูใ่ นตาแหน่ง Cut OFF ก่อนจึงทาการตั้ง 3 MARK
180. การถอดประกอบลิ้นลมสตาร์ท การตรวจสอบลิ้นลมสตาร์ทขณะเดินเครื่ อง ให้ใช้มือสัมผัสกับท่อ
ส่งอากาศถ้าร้อนผิดปกติแสดงว่าตัวแกนลิ้นภายในชุดลิ้นลมสตาร์ ทได้รั่วทาให้แก๊สร้อนไหลผ่านเข้าสู่ท่อส่ง
อากาศได้ การซ่อมทาให้เปลี่ยนตัวแกนลิ้น และบ่ารับลิ้น (Ventil และ Ventilkorper) เสร็ จแล้วประกอบลิ้นลม
สตาร์ทเข้ากับเครื่ องยนต์ ทางด้าน B-BANK ทั้งหมด
115. ติดตั้งท่อรวมอากาศดี
116. ทาการตั้งการจ่ายลมสตาร์ ทที่จานจ่ายลมหัวเครื่ องคาน KGS โดยการเปิ ดฝาครอบจานจ่ายลมออก
นาแผ่นจานจ่ายทั้ง 2 ตัวออก ทาการตรวจสอบความเรี ยบร้อย แล้วประกอบเข้าที่ลวดด้วยสลักพอประมาณ
แล้วตีที่ตวั สลักด้วยฆ้อนพลาสติก ให้สลักยุบตัวเข้าไปในจานจ่ายแผ่นจ่ายลมจะฟรี ตวั แล้วจึงเอาแผ่นรอง
ตัวกลางที่มีหน้าที่ลดแรงต้านลมภายในจานจ่ายออก
นาแผ่นจ่ายลมตัวนอกสุดทดลองประกอบเข้าหาช่องจ่ายลมที่รูจ่ายลมสูง B8 ที่เป็ นสูบ Fering แล้วทา
การทดสอบว่าเป็ นช่องจ่ายลมไปสูง A8 หรื อไม่โดยใช้ลมเป่ าจ่ายเข้าไป
การตั้งแผ่นจ่ายลมให้ต้งั เมื่อช่องจ่ายเริ่ มเปิ ดจ่ายลมเข้ารู ช่อง A8 เล็กน้อยมุมล่างหน้า BTDC ประมาณ
2 องศา
สาหรับแผ่นรองตัวกลางที่ใช้เป็ นแผ่นนจ่ายลมทิ้งเพื่อลดแรงต้านภายในตัวเรื อนจานจ่ายนั้นจะเจาะรู ให้
ลมสามารถจ่ายทิ้งไปภายนอกได้ ซึ่งเป็ นการลดแรงต้านของลมที่เกิดขึ้ขณะทางานเพื่อให้ลิ้นจ่ายลมประจาสู บ
สามารถปิ ดลิ้นภายในตัวเองได้รวดเร็ วขึ้น
117. ประกอบท่อทางจ่ายลมจากจานจ่ายลมไปยังลิ้นจ่ายลมในรู ปต่าง ๆ ของ B-Bank
118. การตั้งระยะเริ่ มต้นการฉีดน้ ามันของหัวฉีด
หมุนเครื่ องตามทางหมุนของเครื่ องในสูบ A1 และ A8 ขึ้นศูนย์ตามบน TDC ดูที่ A1 ต้องเป็ นจังหวะ
จุดระเบิด แล้วนา Dialgauge ติดตั้งบน Rocker housing ของสู บ A1 แล้ว Set Dialgauge ไปที่ 0 องศา แล้ว
ทาการหมุนสกรู ตวั ปรับแต่งระยะฉีดโดยหมุนให้ Dailgauge เคลื่อนที่ไป 4.3 mm แล้วทาการล๊อคนัตที่ตวั สก
รู หมุนเครื่ องตาม Fring Order ไปตามทางหมุนของเครื่ อง แล้วทาการตั้งตามขั้นตอนข้างต้นจนครบจานวน
สูบ ระยะที่ยอมให้คลาดเคลื่อนได้ + 0.05
119. ประกอบ Intermediate frame เข้ากับ cam box
120. ประกอบท่อทางน้ ามันเข้าหัวฉีด Leak-fuel line , Eccel return line , Eccel feed line.
121. ประกอบฝาครอบ Top cover plate Intermediate frame.
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122. หม้อกรองน้ ามันหล่อลื่น แบบ Oil fine gap filter ทาการถอด Oil fine gap filter น้ ามันหล่อ
เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ภายในประกอบด้วย แปรงโลหะจานวน 2 แถว 4 อัน ตัวหม้อกรองหมุนพันด้วยลวด
ไร้สนิมมีระยะความถี่ระหว่างเส้นที่พนั รอบกรอบ 0.1 มม.สาหรับหม้อกรองหยาบ และ 0.05 มม.สาหรับหม้อ
กรองละเอียด
เมื่อเครื่ องยนต์ทางานไประยะหนึ่ งจะเกิด ความร้ อนในน้ ามัน หล่อก่ อให้เกิ ด ความเหนี ย วแข็งของ
คาร์บอน สารเหล่านี้จะเกาะเป็ นคราบเหนียวแข็งที่ตวั กรอง ซึ่งสามารถจะทาให้กรองเกิดตันได้ แม้จะมีหัว
สาหรับกรี ดเอาคราบเหนี ยวแข็งเหล่านี้ ออกแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่มีหัวกรี ดจะทาความ
สะอาดช่องว่างดังกล่าวได้หมด ดังนั้นจึงจาเป็ นต้องถอดเอาใส้กรองออกตรวจสอบและทาความสะอาดโดยแร่
ในสารเคมี P3 solvclean kw order No 40022 แล้วทาการตรวจสอบด้วยสายตากับแสงที่ส่งรอดผ่านช่องว่าง
ระหว่างเส้นลวดว่ามีส่วนที่อุดตันอยู่ที่ใดบ้าง เมื่อทาความสะอาดได้หมดจดแล้ว จึงประกอบหัวฉี ด แม้
นาเข้าประกอบกับตัวหม้อกรองของเครื่ องยนต์อีกครั้งหนึ่ง
123 การปรับแต่งปริ มาณน้ ามันที่ส่งไปหล่อลื่นเทอร์ โบสเตร์ จากหม้อกรองหน้าเครื่ องด้าน KGS ให้
ปรับที่ฝาครอบด้านบน กรองโดยเลื่อนฝาครอบให้ Mark ที่ฝาครอบตรงกับ Mark ที่ตวั เรื อนหม้อกรอง
124. การตั้งเข็มแสดงว่าเครื่ องอยูใ่ นการทางาน Full load ให้เดินเครื่ องในตาแหน่ง Full load 480
Rack แล้วปลดเข็มชี้ตาแหน่ง Vollast ที่ติดตั้งอยูก่ บั ฐานหม้อกรองน้ ามันเชื้อเพลิงทั้ง 2 ข้างให้ตวั เข็มชี้ที่
Mark Vollast เพื่อเป็ นการง่ายในการสังเกตว่าเครื่ องยนต์เดินอยูใ่ นภาวะ Full load หรื อไม่
125. การทดสอบเทอร์โมสตัส ถอดเทอร์โมสตัสระบบน้ าจืดหล่อเย็นเครื่ องยนต์ เพื่อตรวจสอบเทอร์
โมสตัส การทดสอบให้นาเอาตัวเทอร์ โมสตัสลงแช่ในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 750 + 20 เทอร์ โมสตัสจะต้องเริ่ มส่ ง
อาการเปิ ดดันแกนส่งกาลังออกแล้วจึงประกอบเข้ากับชุด Valve กันน้ าแล้วจึงนาชุด Valve กันน้ าทั้งชุดแช่ลง
ในน้ าร้อนเพื่อตรวจดูเข็มของ Radiator หากเข็มของ Radiator ไม่เปิ ดให้ปรับแต่งระยะดันแกนเทอร์ โมสตัส
ที่น๊อตล๊อค Emergency set แล้วสังเกตเข็มชี้ระยะการเปิ ดที่ Radiator อีกครั้งว่า เทอร์ โมสตัสทางานปกติ
หรื อไม่ โดยจะเปิ ดเต็มที่ ณ. อุณหภูมิ 870+30 เข็ม Radiator จะต้องชี้ในตาแหน่งเปิ ดเต็มที่หากเข็มยังชี้อยู่ที่ 0
แสดงว่าเทอร์โมสตัสชารุ ดหรื อกลไกของเข็ม Radiator เสียการเปลี่ยนเทอร์โมสตัสให้เปลี่ยนเมื่อถึงขั้นการซ่อม
ทา W-5
ปั้มน้ าจืด Water pump และ น้ าทะเล
การถอดประกอบและการตรวจวัดปั้มน้ าจืด Section 3.13.2.2 Page 2 – 13
1. เปิ ดฝาครอบตัวปั้ม Cover และ End cover
2. ติดตั้ง Holding device เข้ากับ Pump housing เพื่อยึดตัวปั้ม
ขณะถอดประกอบ
3. ใช้เครื่ องมือดูด Impeller ออก
4. ถอด Guide piece และ Water seal (Mechanical seal) ออก
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5. ถอด Inner guide piece โดยการถอด Impeller, Guide piece และ Inner guide piece ต้องใช้เครื่ องมือ
ตามรู ป

การถอด Inner guide piece
6. ถอด Seal ออกจาก Inner guide piece
7. ถอด Pump shaft ออกจาก housing
8. ถอด Extract gear ออก
9. ถอด Deep groove ball bearing ออก
10.ทาการเปลี่ยน Roller bearing outer race end cover ออก
11. ถอด bearing bush ของ Idler gear ออก และทาการเปลี่ยน ball bearing ตามรู ป( )

การถอด bearing bush ของ Idler gear
12. หาค่า Clearance ของ ball bearing (ความหนาของชิม)
สูตร X = a – (b1+b2) + 0.05 to 0.10 MM.
X = ความหนาของชิม
a = ความสูงของ ball bearing ทั้ง 2 ตัว จากเสื้อปั้ม
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b1 = ความหนาของ ball bearing ตัวที่ 1
b2 = ความหนาของ ball bearing ตัวที่ 2
0.05 to 0.10 MM. = ค่าที่ clearance เผือ่ ไว้ให้
13. เมื่อใส่ค่า X ให้นาเอาตัวเลขไปเลือกความหนาของชิมมารองระหว่าง ball bearing การประกอบ
14. ทาการประกอบ ball bearing เข้ากับ pump shaft
15. ประกอบเพลาเข้ากับตัว housing เพื่อทาการหาค่าระยะชิ มระหว่าง ball bearing = X โดยใช้สูตร
X= a – b / 2 ซึ่งค่าตามจุดต่าง ๆ ที่ตอ้ งวัดแสดงตามรู ป

ระยะต่าง ๆ ที่ตอ้ งวัดเพื่อทาการหาค่าชิม
a = ความลึกระหว่าง housing ถึงแหวนล๊อค
b = ความหนาของ ball bearing
X = ความหนาของชิมที่จะนามาใช้
เมื่อใส่ค่า X แล้วให้นาเอาชิมมาใส่ระหว่าง ball bearing ด้วยเพลาขับ
16. ประกอบ Oil seal เข้าถึง guide piece แล้วนาออก guide piece เข้าประกอบใน housing
17. ประกอบ Water seal เข้าถึง guide piece แล้วจึงเอา guide piece ชุด Water seal เข้าประกอบใน
housing
18. ทาการวัด a = ปากเสื้อปั้มถึง intermediate ring แล้วบันทึกค่าไว้ ตามรู ป

ระยะปากเสื้อปั้มถึง intermediate ring
19. ทาการวัด b = impeller Fit .0-ring แล้วบันทึกค่าไว้
ผลิต 6 ม.ค.47

หน้า 54/77

การซ่ อมทา MTU 538

ระยะ b
20. นา Impeller ประกอบเข้ากับ pump shaft แล้วทาการวัดค่า C
C = ระยะจากปาก pump housing ถึงตัว Impeller โดยระยะต่าง ๆ ที่ตอ้ งวัดแสดงตามรู ป

การวัดระยะเพื่อหา clearance ระหว่าง Impeller
ทาการแทนค่าลงในสูตร X = a – b – c
ผลจากการคานวณจะได้ระยะ X คือ clearance ระหว่าง Impeller ต้อง Intermediate ring ต้อง
อยูเ่ กณฑ์ที่ยอมรับได้คือ 1.0 MM.
21. กรณี ถา้ ผลการคานวณไม่อยูใ่ นเกณฑ์ 1.0 MM. ให้เปลี่ยน impeller และเพลาขึ้นอยูก่ บั ดุลย์พินิจ
22. เมื่อทาการประกอบ Impeller เรี ยบร้อย แล้วให้คานวณหาระยะระหว่างตัว Impeller กับฝาครอบ
ปิ ดทางดูดน้ า
วัดระยะ a จาก housing ถึง Impeller
วัดระยะ c ความสูงของฝาปิ ดทางดูด
วัดระยะ a ความหนา gasket ตามรู ป()
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ระยะระหว่างตัว Impeller กับฝาครอบปิ ดทางดูดน้ า
นาค่าที่ได้มาแก้สูตร Y= a + b – c
ค่าที่ได้ตอ้ งอยูร่ ะหว่าง 0.15 to 2.8 MM.
23. ทาการประกอบ Cover และ End cover
24. นาเอา Water pump ประกอบเข้าเครื่ องตามข้อ 160
ปั้มนา้ ทะเล
การถอดประกอบปั้มน้ าทะเล section 3.13.3.2 page 2 Maintenance and pepair manual No 20 030/00E
1. คลาย cap nut ยึด Impeller ออก
2. ดูดตัว Impeller ออก ตามรู ป

การใช้เครื่ องมือดูดตัว Impeller ออก
3. ถอด cap nut ด้านเฟื องขับ เอาเฟื องขับออก
4. ถอด circlip and intermediate ring (แผ่นชิม) รอง ball bearing ออก
5. ถอด pump shaft (เพลาปั้ม) ออก
6. ถอด water seal และ oil seal ออก (mechanical seal) ทาการเปลี่ยนใส่ของใหม่เข้าที่เดิม
7. เปลี่ยน ball bearing ที่ pump shaft ทั้ง 2 ตัว
8. ทาการวัดค่าชิมที่ใส่เข้าไปแล้วบันทึกตัวเลขไว้ แล้วทาการวัดชิมตัวที่ 2 แล้วบันทึกตัวเลขไว้ แล้ว
ทาการวัดความหนาของ ball bearing เพื่อจะทาการหาค่าชิม โดยใช้สูตร
X=a–b/2
a = คือความลึก case housing จาก cirelip ถึงบ่านัง่ ของ ball bearing
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b = คือความหนาของ ball bearing
X = ค่าชิมที่ตอ้ งการ โดยระยะต่าง ๆ ที่ตอ้ งการแสดงตามรู ป

ระยะต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณหาค่าชิม
ตัวอย่าง a = 27.6 มม.
b = 19.00 มม.
X= 27.6 – 19.00 / 2 =4.3
ความหนาของชิมจะหนาตัวละ = 4.3 (จานวน 2 ตัว = 8.6 มม.)
9. ใส่ mechanical seal เข้ากับ pump housing
10. นาเพลาที่ประกอบ ball bearing และชิมเรี ยบร้อยแล้วเข้าประกอบกับ pump housing
11. ประกอบ Impeller เข้ากับ pump shaft
12. หาระยะ Tolerance ระหว่างตัวใบ Impeller กับ pump housing ซึ่งค่าต่างที่ใช้คานวณแสดงตามรู ป()

ระยะต่าง ๆ ที่ใช้หาระยะ Tolerance ระหว่างตัวใบ Impeller กับ pump housing
โดยให้ a = ระยะความลึกของ housing กับปาก housing
b = ระยะความหนาของตัว Impeller
c = ระยะความยาวจากปาก housing กับตัว Impeller
X = คือค่า Tolerance ที่จะต้องหาเพื่อนาไปหาระยะห่างของ housing กับตัว Impeller
จากสูตร X = a – b – c – 0.3
0.3 คือระยะที่ตวั Impeller เคลื่อนที่เข้าหา pump housing
ระยะระหว่าง ตัว Impeller กับ housing ที่ยอมรับได้คือ 1.0 มม.
13. ประกอบเฟื องขับ pump เข้ากับ pump shaft แล้วกวดด้วยแรงกวด 140 NM
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14. ทาการตรวจระยะที่ตวั Impeller เลื่อนเข้าหาผนัง pump housing ค่าที่ยอมรั บได้คือ 0.25 – 1 มม.
วัดจากหัวเพลาถึงตัวเฟื องขับ
14. ประกอบฝาปิ ด cover ทางน้ าเข้าทาการหาระยะระหว่างตัวใบ Impeller กับระยะความสู งของ
cover (ฝาปิ ด) โดยให้
a คือ ความลึกจากตัว Impeller ถึงปาก housing
b คือ ค่าความหนาของ gasket
c คือ ระยะความหนาของ cover
y คือ ระยะห่างระหว่างใบ Impeller ถึงฝา cover ตามรู ป

ระยะต่าง ๆ ในการหาระหว่างตัวใบ Impeller กับระยะความสูงของ cover (ฝาปิ ด)
สูตร y = a + b - c
ค่าที่ได้ยอมให้อยูร่ ะหว่าง 0.5 + 0.2 มม
15. ทาการประกอบปั้มเข้ากับตัวเครื่ องในข้อ (164)

Engine Governor
การถอดประกอบ และซ่อมทา Governor MTU 538 W-6
1. นา Governor ติดตั้งบนฐานรับ บนโต๊ะปฏิบตั ิงานโดยใช้เครื่ องมือยึดจับ Governor housing during
assembly (120) S 6.8 tool catalog book. 538-01/02
2. ทาการถอดชุด DBK housing ตรวจสอบส่วนของอุปกรณ์ ที่เคลื่อนไหวทั้งหมด หาก เห็นว่ามีรอย
ที่บู๊ช หรื อ เพลา ให้เปลี่ยนใหม่ได้แก่ ball bearing , bush ลูกสูบ ,shaft
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3. ปลด Manual shut down ถอดฝาครอบตัว Governor เพื่อจะทาการถอด speeder spring piston housing
และทาการตรวจสอบส่วนที่เคลื่อนไหว หากพบว่ามีรอยสึกหรอให้เปลี่ยนใหม่ท้งั หมด ส่วน bush ที่ตวั
housing หากไม่มีร่อยรอยการสึกหรอไม่จาเป็ นต้องถอดออก (2622) แต่ทาการตรวจสอบ speeder spring
4. ถอด Solenoid with suppor and shut - down linkage ตามขั้นตอนต่อไปนี้
4.1 เปิ ดฝาครอบด้านบนของตัว Governor
4.2 ปลด Diaphragm cover.
4.3 ปลด Manual speed
5. ทาการถอดชุด Governor Upper housing โดยก่อนจะทาการถอดให้ทาการ Mark หมายระหว่าง
Compensating Lever กับAdjusting nut จากนั้นให้ทาการถอด spring outer โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ (2002)
Installation and removal of the retainer of the shut - down springs กดกากับไว้
6. ทาการถอดชุด Power piston pilot valve และถอดชุด pilot valve ตัวใน ตรวจสอบชิ้นส่วนที่
เคลื่อนไหว หากพบว่าชารุ ด มีรอยสึกหรอให้เปลี่ยนสาหรับ Liner ไม่จาเป็ นต้องถอด
7. ทาการถอดชุด ตุม้ เหวี่ยง Fly weight โดยให้ทาการ ปลดสลักยึดเฟื องขับระหว่าง Fly weight กับตัว
เฟื อง ให้ตวั เฟื องเป็ นอิสระแล้วจึงกดแกนเพลาขับออก จากนั้นทาการถอดส่วนประกอบชุด Fly weight โดยการ
ใช้เครื่ องกดแขนกล ทาการกด pin ของแขนเหวี่ยง ในชุดตัวเหวี่ยงออก เพื่อทาการตรวจสอบ Bush และ shaft
7.1 ทาการตรวจสอบตุม้ เหวี่ยง Fly weight หากพบว่า ชารุ ด หรื อต้องการเปลี่ยนให้ดาเนิน การเปิ ด
spare parts list ของ Governor ให้หมายเลขรหัส (Data) ของชุด Fly weight เป็ นหมายเลขเดียวกัน
เท่านั้นจึงจะใช้งานได้ผลมีประสิทธิภาพ
7.2 จากนั้นทาการประกอบชุดตุม้ เหวี่ยง Fly weight กลับเข้าที่เดิม แล้วจึงนาชุดตุม้ เหวีย่ ง ประกอบเข้า
กับเพลาเฟื องขับ แล้วนาชุดเฟื องขับ พร้อม Fly weight เข้าประกอบเข้ากับตัว Governor housing
7.3 หลังจากประกอบเข้ากับ housing แล้วให้ทาการตรวจเช็ค Governor sleeve (1321) กับ Governor Fly
weight assy. ให้มีระยะห่างระหว่าง Stop washer (1322) กับ Annular nut (1323) = 4.35 MM. โดย
ใช้เครื่ องมือพิเศษ (190) gauge for governor sleeve travel ทาการเสียบวัดที่ตวั Nut ปิ ดปลายเพลา
กับ Nut ล็อค เฟื องขับ
หากไม่ได้ตามเกณฑ์ คือ ค่าที่ได้ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ = 4.35 มม. ให้ทาการ Cutter ที่ตวั เพลา
(1421) Fly weight carrier (1421) โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ (140) shank-cutter for the fly weight
holder สอดเข้าที่หวั เพลาแล้วทาการหมุนตัดเอาเนื้อโลหะของแกนเพลาออก
8.ประกอบ speeder spring piston housing เข้ากับตัว Governor housing แล้วทาการทดสอบส่วนที่
เคลื่อนไหวว่าทางานเป็ นปกติ มีส่วนใดติดขัดหรื อไม่
9. ทาการประกอบ pilot Valve เข้ากับ speeder spring piston ทางด้านบน
10. power piston มาทาการวัดระยะจากขอบบนของตัว piston กับ รู Leak น้ ามันตอนบน
ได้ระยะ = 40.70 มม.
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11.จากนั้นนาตัว power piston เข้าประกอบกับ Governor housing โดยสวมเข้ากับ pilot
value ด้านบน
12. หาระยะเลื่อนของ pilot value ทาการวัดค่าระหว่างขอบบนของ pilot valve กับ ขอบบน
สุดของ power piston ในตาแหน่งของ pilot valve ขึ้นสูงสุด = 41.40 และตาแหน่ง pilot valve ต่าสุด 28.80
แล้วนาค่าทั้งสองมาลบกัน = 41.40 - 28.80
X = ค่าของระยะชักของ pilot value 12.60 MM.
แล้วนาค่าที่ได้ไปเทียบกับค่ามาตรฐาน คือ 12.2  .2
13. หาค่า Manual stop โดย วัดระยะจาก pilot valve กับของ power piston ขณะอยูใ่ น ตาแหน่งดับเครื่ อง
คือ ลูก 1 สูบ pilot valve อยูใ่ นตาแหน่งต่าสุด ได้ค่า = 46.10
14. หาค่า solenoid Governor shut - down โดยวัดระยะจาก pilot valve กับขอบบนสุดของ power piston
ขณะอยูใ่ นตาแหน่งดับเครื่ อง pilot valve อยูใ่ นตาแหน่งต่าสุด
= 45.20 MM.
 ตัวเลขที่ได้ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์การใช้งานทั้ง 2 ค่า
15. ทาการปิ ดฝาครอบ Governor Housing Cover เข้ากับตัว Honsing
16. ประกอบ Monual Stop และ Shutdown stop
17. ประกอบ Upper Governor Housing เข้ากับ Housing
18. ประกอบ Spring Outer และ Spring Inner กดปิ ดทับด้วย Spring Petainerโดยใช้เครื่ องมือพิเศษ (202)
Installation and Removal of the Retainer of the shut-down spring กดลงหลังของ Spring retainer แล้วทาการ
ใส่นตั ล๊อคแล้วปิ ดฝาครอบบน Governor
19. ประกอบ I ding speed adjusment เข้ากับ housing
20. ประกอบ Seting of the fuel injection limitation เข้ากับ housing
21. ประกอบ Iding speed adjusment เข้ากับ housing
22. ประกอบ Sdjusment of the full load specd กับเข้า housing
23. ทาการตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบชุด DBR housing
23.1 คลายนัตล๊อคปลายเพลาออก (Slortted nut)
23.2 เอา Clrclip หน้าและหลัง ball bearing ออก
23.3 Scrcwed plug ด้านหลังของแกนเพลาออก
23.4 เอาชุดแกนเพลาไปกดเครื่ องทดแทนกลเพื่อเอาเพลาและ Fly weight ออก
23.5 เอาชุด Drive gear whecl ออกจาก DBR. housing
23.6 การซ่อมทาขั้น w-6 ให้เปลี่ยน ball bearing ทั้ง 2 ด้าน
23.7 การทาตรวจสอบชุด Elyweight โดยใช้เครื่ องมือพิเศษ Installation gauge for pin 3522 เข้าทาบกับ
สลักยึดตุม้ เหวี่ยง ถ้ามุมของแกนสลักไม่สามารถสวมเข้าได้กบั ตัว gauge วัดได้ท้งั 2 ตัวแล้ว ถือว่าใช้ไม่ได้ ให้เป
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ลื่ยนแกนสลักนี้ใหม่ โดยให้หน้าสัมผัสร่ อง pin เข้าในตาแหน่ง ที่ถูกต้อง โดยใช้ Installation gauge เข้านาศูนย์
ก่อนการกดสลักเข้ายึดแขนของตุม้ เหวีย่ งทา สลักในส่วนที่รับตุม้ เหวียงจะทาเป็ นรู ปสามเหลี่ยม เพื่อลดเบงเสียด
ทาน
23.8 สาหรับแขนส่งอกาการทางกลจากตุม้ เหวี่ยง ด้านส่งอาการจะมีแหวนปรับระยะชิดรอง
ไว้ในด้านของแขนประมาณ 10 ตัว ซึ่งมีความหนาต่างกัน และด้านนอกของตัวรับอาการทางกลอีกประมาณ 6
ตัว ยึดทับด้านนัตล๊อค แหวนรองทั้ง 2 ชุดนี้ ห้ามนามาปนต้นเด็ดขาด เพราะได้รับการปรับแต่งระยะ มา
เรี ยบร้อยแล้ว หากไม่จาเป็ นไม่ตอ้ งถอดออก ถ้าถอดออกให้แยกไว้คนละชุด 24. การตรวจสอบคามถูกต้อง
ของการวางตัวสลักในชุดตุม้ เหวี่ยง DBR ให้ใช้ Installation gauge for pin (3522) วางทาบเข้ากับสลักของตุม้
เหวี่ยง โดยให้หวั ลูกศรของแผ่น gauge วัดชี้วงั ทางด้านเครื่ องขับ แล้วสังเกตหัวสลักทั้ง 2 หัววางร่ างอยูใ่ นแนว
สามเหลี่ยมของตัว gauge หรื อไม่ หากไม่วางตัวอยูใ่ นช่องของแผ่น gauge แสดงว่าการซ่อมทา gavernor ที่
ตรวจสอบไม่น่าจะอยูใ่ นเกณฑ์มาตราฐาน
25. การทางานของชุด DBR จะเริ่ มทางานในรอบ 1,200 RPM Governor ขณะไม่ได้ทางาน gowerpiston จะอยู่
ในตาแหน่งชารุ ด เพราะ Spring Gouernor กดไว้ เนื่องจากไม่มีน้ ามันในระบบ เมื่อเริ่ มสตาร์น้ ามัน priming จะ
เข้าสู่ระบบ 0.5 bar จะดัน pilot piston ของชุด Power piston ขั้นทาให้ Power piston ขั้นตามจนดัน Rach อยูใ่ น
ตาแหน่งประมาณ 31 องศา จากนั้นลมสตาร์เครื่ องยนต์
ที่กดลมสตาร์เครื่ องทาให้ เครื่ องยนต์เริ่ มหมุนจนถึงรอบประมาณ 500 RPM ระบบจุดระเบิดของเครื่ องยนต์ จะ
เริ่ มทางาน ทาให้เครื่ องยนต์เริ่ มติดเครื่ องจากการที่เครื่ องยนต์เริ่ มทางานระบบปั้มน้ ามันหล่อลื่นของเครื่ องจะ
ทางาน ไปด้วยทาการส่งกาลังดันนาไปเข้าสู่ระบบ Governor แทนระบบ Priming ระบบทางานของ Goverhor
จะควบคุมให้เครื่ องยนต์ทางานที่ 765 RPM. และต้น Rack ที่ 21.5 องศา ถ้าเพิ่มรอบหัวเปล่าเป็ น Maximum
speed 1845 RPM ด้วยระบบลม Control จะทาให้ Governor เข้าสู่ระบบควบคุม Governor ในตัวเอง โดยจะส่ง
การควบคุมการฉีดน้ ามันให้เพิ่มขึ้น แต่ดนั Rack จะชี้ที่ 17.5 องศา เหตุที่รอบสูงขึ้น แต่ Rack ลดลง เนื่องจาก
การฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงของหัวฉีดจะเป็ นไปตามจานวนรอบของเครื่ องยนต์หารด้วย 2 คูณด้วยเวลาเป็ นนาที =
RPM x 2 จะเห็นได้ว่าเมื่อรอบสูงขึ้นจานวนครั้งของการฉีดน้ ามันจะสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งดัน Rack 17.5 องศา ขึ้น
จะสามารถจ่ายน้ ามันได้เพียงพอต่อความต้องการของเครื่ อง ช่วงที่ระบบ DBR จะทางานตั้งแต่รอบ 1,200 RPM
ขึ้นไปและระบบ DBR จะทางานต่อเมื่อเครื่ องยนต์ Ouer Load โดยจะทาให้ตุม้ เหวี่ยง DBR ทางานต่อ เพราะ
รอบของตุม้ เหวี่ยง DRB สูงกว่า และตัวตุม้ มีเหวี่ยง DBR มีขนาดเล็กเท่าตุม้ เหวีย่ งหลัก Governor เมื่อเครื่ องยนต์
Over Coad จะทาให้รอบของเครื่ องยนต์เริ่ มตก ชุดตุม้ เหวี่ยงของ Governor จะเริ่ มเปลี่ยนแปลงอาการ แต่ตุม้
เหวี่ยงของชุด DBR จะเปลี่ยนแปลงอาการ ได้รวดเร็วกว่าตามเหตุผลข้างต้น ทาให้ลูก ของ DBR เลื่อนไปเปิ ด
น้ ามัน Mixoil ทาให้ลด Preusuceที่เปิ ดในชุดส่งทาจริ งของ DBR ถึง pilot Value ของ Power pistoin Governor
ลงทันที ทาให้ Governor ลดรอบลงทันที่เช่นกัน การทดสอบ DBR ให้ทดสอบที่กบั RACK 40 องศา จะมีปุ่ม
ทดสอบ DBR ที่ภายนอกชุด DBR โดยกดปุ่ มนี้ให้สงั เกต Rack จะต้องลดลง รอบจะลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้
ประมาณ 1 องศา - 2 องศา Rack การที่ต้งั Rack ไว้ที่ 31 องศา เนื่องจากเป็ นจุดที่เหมาะสมที่สุดของการสตาร์
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เครื่ องยนต์ที่ Governor จะฉีดน้ ามันเท่าที่เครื่ องยนต์ตอ้ งการ ในกรณี ที่เพิ่ม Load ระบบของ Governor จะ
ควบคุมให้ฉีดน้ ามันเพิ่มขึ้นดัน Rack จะเพิ่มขึ้นเป็ น 40 องศา แต่รอบจะลดลงเป็ น 1790 RPM การที่รอบลดลง
ไปเป็ น 1790 เนื่องจากกลไกของ Governorชุด Speeding Spring, ตุม้ เหวี่ยง, pilot ของ Contron จะสมดุลย์กนั
ทาให้รอบลดลงจาก 1845 เหลือ 1790 RPM
ถ้าพิจารณาก๊ราฟระหว่าง Fule Rack กับรอบ RMP จะมีเส้น Theory Propurion ourve, เช่น DBR curve เพราะ
เส้น CR Curve ยิง่ พร้อม Test shect ของเครื่ องยนต์น้ นั ๆ พื้นที่ก๊ราฟที่เหลือ DBR curve ไป จะเป็ นย่านที่
อันตรายสารหับการใช้เครื่ องยนต์หรื อย่าน ouer lcod นั้นเอง ในรอบตั้งแต่ 1200 RMP ระบบ DBR จะทางาน
เมื่อเพิ่มรอบสูงขึ้นจะทาให้แขน BIBR ยกขึ้นตามความ สัมพันธ์ของ RACK และชุด Pilot power piston ด้วย ทา
ให้แขน DBR พร้อมที่จะดันชุด Pilot piston
ทันที่เมื่อเครื่ อง Oule Load การทดสอบว่าระบบ DBR พร้อมที่จะทางานหรื อทางานอยูห่ รื อไม่น้ นั
ให้ใช้ มือกดวงที่ปุ่ม DBR test button ที่ติดตั้งอยูท่ ี่หน้าชุด DBR ในรอบตั้งแต่ 1200 RPM ขึ้นไป หรื อที่เครื่ อง
เดินที่ RACK 40 องศา เครื่ องยนต์จะมีอาการตอบสนองโดยการลดความเร็วลงทันที โดย RACK จะลดลง
ประมาณ 1-2 องศา ถ้าไม่เกิดอาการตอบสนองของเครื่ องยนต์แสดงว่าระบบ DBR ไม่อยูใ่ นสถานะตาม
ปฏิบตั ิงานได้
2.6 การปรับแต่งความคันน้ ามัน Mik oil ในชุด DBR ต้องเป็ นไปตาม Test sheet ของ Governor ดัวนั้น ๆ
จึงจะทาการวัดกาลังดันน้ ามันนี้บน Test bench Governor โดยได้ทาการติดตั้ง Pressure gauge เข้ากับชุด DBR
ของ Governor และจะเริ่ มทดสอบที่รอบของ Governor ประมาณ 1200 - 2800 rpm. ซึ่งจะมีความดันอยูร่ ะหว่าง
0.3 bar ถึง 6 bar ให้เป็ นไปตามขั้นตอนการทดสอบของ Test sheet ถ้าไม่ได้ความคันที่กาหนดให้ปรับแต่งชิม
บริ เวณฝาครอบท้ายชุด DBR การเพิ่มชิมจะทาให้กาลังดันน้ ามันสูงขึ้น แต่ขนาดความหนาของชิมขึ้นอยูก่ บั
ความดันที่ตอ้ งการ
ในความดันที่รอบต่าง ๆ สูงขึ้นทั้งหมดหรื อลดลงทั้งหมด (1200 - 1800 RPM ตาม Test sheet) สูงกว่า
Test sheet ทั้งหมด หรื อต่ากว่า Test sheet ทั้งหมดในอัตราส่วนที่เพิ่มหรื อลด เท่ากันทุกจุด ควรจะปรับแต่งที่
แผ่นชิมใหญ่ที่มีลกั ษณะเหนือ Gas ket ที่รองรับชุด DBR Nousing ให้หนาหรื อบางตามที่ตอ้ งการ การใช้ชิมที่ฝา
อัดจะใส่ดา้ นบนหรื อลงล่างของ Bush ก็ได้
2.7 การปรับ Speed drop หรื อ Proportional Qrad หรื อที่เรี ยกสั้น ๆ ว่า P.Grad โดยมีสูตรการปฏิบตั ิ
ดังนี้
p.Grad – NL –Nn 0 - %p grad
----------NL = รอบเดืองเดินที่ LOAD 0%
Nn = รองเดืองเดินที่ LOAD 100%
โดยทัว่ ไป p.grad จะอยูป่ ระมาร 3 - 4% ตาม Test Sheet Governor การลดรอบเครื่ องมาถึง 0%ในทันทีหรื ออย่าง
รวดเร็ ว กลไกภายในหัวของ Governor อาจจะเกิดความเสียหายขึ้นได้ และจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
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ทางานด้านความสมดุลของชุด Power Piston และชุด Control Piston อย่างรวดเร็ วมาก ซึ่งส่งผลให้เครื่ องยนต์
เปลี่ยนแปลงความเร็ วรอบอย่างรวดเร็ วเกินไป (กระชาก) ดังนั้น ภายในตัวGovernor จึงต้องมีระบบหน่วง
เวลาช๊อก คือการตั้งระบบ P.gzad ขึ้น เพื่อเป็ นการให้มีเวลาของการปรับตัวของกลไกภายใน Governor
การหน่วงเวลาในการปรับความสมดุลของอุปกรณ์ภายใน Govenor จะทาให้เครื่ องยนต์และ Governor
ลดรอบลง ได้งานและเดินได้เรี ยบขึ้นไม่ก่อให้เกิดการชารุ ดเสียหาย
สมมุติการทางานภายใน Governor เช่น
ระยะเวลา Spring speeding RPM
LOAD FUEL RACK4 P-grad
40 MM
1790
100%
43
39.5 MM
1845
0%
17.5
4%
40 MM
1790
0%
17.5
0%
ตามตัวอย่างถ้า Load จาก 100% ลดลงถึง 0% ในทันที ในกรณี ที่ไม่มีระบบ P.grad หรื อตั้งไว้ที่ 0%
จะทาให้ Governor ทางานอย่างรวดเร็ ว โดยจะลด Fuel Rack ลงไปที่ 17.5 ในทันที เพราะความแข็งของ
Spring (ไม่ตอ้ งมีการปรับสมดุลใหม่ 40MM)
แต่ถา้ มีการตั้ง P.grad 4% จะทาให้ระยะ Spring ที่สมดุลเปลี่ยนไป (39.5MM) ระบบภายใน
Governor จะมีระยะเวลาที่สามารถปรับสมดุลให้ Fuel Fack ลงมาที่ 17.5 รอบไปที่ 1845 ทาให้กลไกการ
ทางานราบเรี ยบขึ้น
การที่เครื่ องยนต์มีอาการ Hunting นั้น โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากกลไกภายในตัวของ Governor เองมี
ความฝื ด (Friction) อืนเนื่องมาจากน้ ามันหล่อที่ก่อตัวเป็ นของเหนียวข้น หรื อคราบเหนียวเกาะอยูต่ ามจุดต่าง
ๆ ภายในตัว Governor การ Hunting โดยมากจะเกิดขึ้นที่รอบต่า เช่นIdeal Speep เนื่องจากขณะนั้น Speeding
spring จะมีระยะมาก Tension น้อย จึงเกิด sensition พรุ น ดัน ความฝื ดภายในทาให้เครื่ อง Hunting ได้
ใน Governor รุ่ นที่ใช้อยูค่ ือ R.033 จะไม่มีระบบ droping เพื่อช่วยลดอาการ Hunting แต่ใน Governor
รุ่ นใหม่ (R.034) จะมีระบบ damping ที่ต่อเข้ากับชุดปรับแต่ง P.grad เมื่อลดอาการ Hunting Governor รุ่ นเก่า
(R.033) จะสามารถ Modify เป็ นรุ่ นใหม่ (R.044) ได้โดยการเปลี่ยนฝาครอบด้านชุดปรับแต่ง P.grad และติดตั้ง
ชุด damping เข้าไป
เอกสาร FUEL UNIT INJECTOR DESCRIPTION, ASSEMBLY MAINTENANCE OVERNAUL NS/222/2e
EDITION:04.76
การถอดประกอบหัวฉีด
นาหัวฉีดจับกับฐานแท่น damping fixture อัดด้วยปากกาคลาย 5 กรู cap ออกจากเรื อนปั๊มด้วยSerrated
Socket Nozzle body ออกจาก Scriw cap เพื่อนาเอาชุด Nozzle ออก เพื่อทาการส่งแรงดัน Spring โดยเอา
Nozzle ขึ้นอันดับเครื่ องมือพิเศษ Machining device forunit injector
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ทาการขยาย Counternut ที่ตวั Nozzle แล้วทาการปรับแต่ง Adjusting nut โดยหมุนตัวAdjusting
ถอดนัตให้สปริ งแข็งขึ้น Pressure ของน้ ามันจะยกสปริ งได้จะสูงขึ้นได้ ขั้นตอนนี้ให้ใช้การทดสอบความดันที่
แท่น Test หัวฉีดกาลังดันประมาณ 130 = 5 กก. การปรับแต่งนัตเร่ งกาลังดันให้ใช้ประแจปากตายพิเศษขนาด
บาง 9 มม. และ ขนาดธรรมดาอีก 1 ตัว 9 มม. ถอดไปทดสอบไป จนได้กาลังดันที่ 130 = 5 กก.
การปรับแต่งความดันให้ใช้เครื่ องมือพิเศษ Testing nozzle element จับยึด Nozzle แล้วน้ ามันแท่นอัด
กาลังดันให้ได้ตามเกณฑ์ 130 = 5 กก. ถ้ามีการรั่วไหลให้ทาการ Lapping โดยใช้สารขัดหน้า Nozzle หมายเลข
Fine 7044/981 ทาการขัดระหว่าง body กับหน้าสัมผัสของ Value seat Value cone ให้เรี ยบจนไม่มีการรั่วไหล
ถ้าบดแล้วยังมีการรั่วไหลให้เปลี่ยนใหม่ท้งั ชุด Nozzle ได้แก่เข็มปิ ดน้ ามัน, body และสปริ งกาลังดัน แล้วจึงแต่ง
กาลังดันวัดสปริ งใหม่ให้ได้ 130 = 5 ก.ก.
หลังจากผ่านการทดลองแล้วให้เอา Nozzle เข้าประกอบกับ Nozzle body แล้วทาการถอด Vatue seat
ด้วย torgue 7-10 กก. หลังจากถอดแล้วให้ทาการทดสอบการทางานโดยการดันตัว Value cone ดูการเคลื่อนตัว
ตอบสนองระหว่างการดันกับแรงต้านกลับของสปริ ง เมื่อปรับและทดสอบอุปกรณ์ดงั กล่าวเรี ยบร้อยแล้ว จึง
ประกอบเข้ากับ Screw cap เพื่อรอการประกอบเข้ากับตัวเรื อนปั๊มอีกครั้งหนึ่ง
สาหรับตัวเรื อนปั๊มถ้าต้องการถอด Plunger guide เพื่อตรวจสอบหรื อวางอุปกรณ์ภายในให้ใช้เครื่ องมือ
พิเศษ Extractor for plunger guide ทาการดูด plunger guide ออกจาก pump
housing โดยตัว pump housing
ถูกจัดยึดด้วยเครื่ องมือพิเศษ Clamping fixture อัดทับด้วยปากกา
เมื่อดูดเอา plunger guide ออกจาก pump housing ออกแล้วให้ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในทาความสะอาด
หากไม่มีการชารุ ดไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยน ส่วนที่สาคัญที่สุดของการประกอบ Plunger guide เข้ากับ pump nousing
นั้น ได้แก่ การเปลี่ยน Leak - off fuel gasket และ Suction Chanber gasket ซึ่งทาหน้าที่ seal น้ ามันของตัวปั๊มทา
ด้วยอลูมิเนียมชนิดอ่อน เมื่อได้รับแรงกวดอัดจะยุบตัวไม่สามารถนาถ้วยมาใช้ได้อีก เมื่อถอด plunger guide
ออกจะต้องทาการเปลี่ยน gasket อลูมิเนียมทั้ง 2 ตัวนี้ทุกครั้ง จากนั้นจึงนาเอา plungdr guide ประกอบเข้ากับ
pump housing โดยใช้เครื่ องมือ Extractor for plunger guide กวดอัดนาเข้า
ทาการประกอบส่วนของชุด Screw Cap เข้ากับตัวเรื อนปั๊ม pump housing ด้วย torque 55 NM แล้วนา
หัวฉีดขึ้นติดตั้งกับแท่น Test pressure อัดน้ ามันเข้าทางช่อง Z และ R เพื่อดูการรั่วไหลด้วยแรงดัน 135 กก. ดู
สเปรย์ปลายหัวฉีดว่ามีการหยดก่อนและหลังการฉีดหรื อไม่ จากนั้นปลดท่อส่งน้ ามันทาง Z และ R ออก แล้ว
ทาการอัดน้ ามันเข้าทางช่อง L แล้วใช้กาลังดัน 2 bar ทิ้งไว้ 3 นาที ต้องไม่มีการรัว่ ไหลทุกจุดของตัวปั๊ม
pressure ที่เกจไม่ตกเร็วจนเกินไป แล้วนาเอาหัวฉีดเข้าใส่ในฐานแท่น Clamping fixture for internaltightness
test สาหรับการตรวจสอบการรั่วไหลทัว่ ไปของหัวฉีดโดยประกอบแหวนสั้นหัวฉีดทองแดงและแคมยึดกวต
ด้วย torque 140 Nm แล้วใช้ลมอัดเข้าที่ฐานแท่นเครื่ องมือวัดแรงดัน 40 bar จากนั้นใช้น้ าสบุ่ไล้ตามส่วนต่างๆ
ของหัวฉีด ตรวจดูว่ามีฟองอากาศที่เกิดจากการรั่วไหลหรื อไม่ ถ้ามีให้ถอดทาใหม่
เครื่ องมือที่จาเป็ นในการถอดประกอบหัวฉีด
1. ฐานแท่นตรวจสอบการรั่วไหลและปรับแต่ง spray tip CH 3147/39 part no 560 11 1600
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2. เครื่ องมือดูด Nozzle body part no 560 589 133000
3. Serrated Socket สลับหรื อคลาย Screw Cap 560 589 120800
4. ประแจปากตายเบอร์ 9 เจียรบางสาหรับปรับแต่งนัตสปริ ง spray tip
5. จานแท่นจับยึดหัวฉีดในการถอดประกอบ CH 2522/16.1 part no. 560 589 05 3100
ทั้งหมดบรรจุอยูใ่ นชุดเครื่ องมือหมายเลข
560 589 00 98/00 CH 2522
560 589 04 99 00 CH 3147.1
S 6.10 53.8 หมายเลข 290 และ 230 tool catalog
* ยกเว้น หมายเลขเครื่ องมือดู Nozzle body part no 560 589 13 3000 อยูใ่ นชุดของ unit injector VIIIB
F 34284 0141530 ตัวกว้านหัวต่อน้ ามันเข้าหัวฉีด (ภายนอก)
F 3.0096393 ตัวหว้านในท่อต่อน้ ามันเข้าหัวฉีด (ภายใน)
การถอดประกอบTURBOCHARGER
นา TURBOCHARGER ขึ้นตั้งบนฐานแท่นรองรับ จัดสถานที่วางอุปกรณ์และเครื่ องมือให้พร้อม
เตรี ยมคู่มือ Exhaust gasfurbocharger Model 83, 84, 87, 104, 123, 124, 125 Description Assembly
instructions and spare partslist no.400 83e และเอกสารบันทึกค่าการวัดจัดเตรี ยมเครื่ องมือ
1. Basic toolset G 4 order No. 820 5891259/00 CH 1772
2. Set of sepcial tools S 5.4 order No. 820589 15 59/00 CH 2181
3. Exhaust gas turbocharge 84 W.5-0 order No. 503 589019900 CH 2294.1
Turbocharger assembly data record type AG684
1. ทาการเปิ ดฝาครอบด้านบน Air intake housing ของตัว Turbocharger ออก
2. ถอดฝาครอบหุม้ ด้วยสักหลาด ซึ่งมีหน้าที่กนั ฝุ่ นเข้าสู่แบริ่ งตัวบนและเป็ นตัวดูดซับเสียงที่เกิดจาก
การเคลื่อนตัวของอากาศ upper endcover ออก
3. คลายนัตล๊อคฝาครอบและดูดเอา Flange cover ออกโดยใช้เครื่ องมือ Extractor 109/340
4. ดอก Serrated nut ออกโดยใช้เครื่ องมือพิเศษ Serrated Socket Spanner 109/370 และ Serrated Socket
Spanner 109/380
5. ทาการถอดชุด upper bearing bush ออกโดยใช้เครื่ องมือพิเศษ Extrator 109-340 ดูดออกชุด Deep
groove ball bearing และ Cylindrical roller bearing จะถูกดูดออกมากับ bush ด้วย ที่ใต้ปาก Bush จะมี Spacer
ring 3523 รองอยู่ แหวนตัวนี้จะเป็ นตัวปรับแต่งระยะชิดของ bearing
6. ทาการถอดยกชุด upper diffusor housing 4420 ออกด้วยรอกแม่แรง
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7. ทาการถอด Cylindrical roller bearing inner race 3642 ออกโดยใช้เครื่ องมือดูด Fixture 109/310
ขณะถอดให้สงั เกตุ Mark Spacerring 3641 ที่ตวั Labyrinth seal ว่าตรงกับ Mark ที่ตวั Impeller wheel หรื อไม่
เนื่องจาก Mark ทั้ง 2 เป็ นการทา Balance ของ Impeller wheel กับRotor
8. นาชุด ไฮโดรลิค Hydraulic fixture 109/430 ประกอบเข้ากับ Impeller 3320 ทาการดูด Impeller ขึ้นที่
ใต้ตวั Impeller จะมี Spacer ring 7622 รองไว้
9. ทาการถอด Pressure equcelizing dise ให้สงั เกตุและตรวจดูว่าที่หน้าของ pressiere equalizingdise
3621 มีรอยสึกกร่ อนหรื อไม่ ถ้ามีให้ทาการขัดแต่งและทาเคลือบด้วยพลาสติดให้มีความเรี ยบเหมือนเดิม ขณะ
ถอดให้สงั เกต Marko ที่ตวั แผ่น disc ต้องตรงกับ Marko ที่แกนเพลา Rotor ที่ถอดไว้บริ เวณที่ใส่ Spacerring
3641 โดยทาการประกอบเครื่ องมือพิเศษ fixlure 109/710 และไฮโครลิคดันแผ่น pressure equalizing disc
3621 ออก
10. ถอด Lower diffusor housing ออกโดยการคลายสลักยึดกับ Exhaust gas outtet husing 2400 ออก
แล้วทาการยก Cose ของ Lower diffusor housing 4621 ขึ้นด้วยรอกแม่แรงหรื อคนยกแยกออกจาก Outlet
housing
1.1 ทาการยกตัว Exhaust gas outtet housing 2400 ออกจาก Exhaust gas inlet housing 1400 โดย
คลายนัตยึดแล้วใช้รอกแม่แรงเดียวกับตัว Outlet housing ยกขึ้น
1.2 ประกอบ Lifing eye 109/350 เข้ากับปราบเพลา Rotor เพื่อทาการยก Rotor shaft 3220
ออกจาก Exhaust gas intake housing 1400 ด้วยรอกแม่แรง
1.3 ถอด Vare geride ring 1621 ออกจาก Exhaust gas inlet housing 1400 สาหรับเปรี ยบ
Vane geuide ring ถ้าเป็ นเครื่ องรุ่ นเดียวกันให้เปรี ยบกันได้แต่ถา้ คนละรุ่ นให้สงั่ ตาม Oder number
1.4 เปิ ดฝาครอบ Oil sliger (3680) ออกเพื่อทาการถอด Cylindrical roller bearing outer race
3642 โดยปลด Cirelip 3431 นาแหวนรอง Distance ring ออก จากนั้นใช้เครื่ องมือตอก part no.508 583 0043 01
ทาการตอก Cylindrieal roller bearing outer race ออก
1.5 ทาการทดสอบการรั่วไหลที่ตวั Exhaust gas inlet housing ด้วยการอัดน้ า น้ าที่ใช้ตอ้ งเป็ น
น้ าอุ่นที่มีอุณหภูมิ 80 C ที่ความดัน 3-4 bar เข้าทางช่องน้ าเดินระบายความร้อน, ตรวจสอบช่องทางเดินน้ ามัน
หล่อ, ตรวจหัวสเปรย์น้ ามันด้วยการอัดลม
1.6 ทาการประกอบ Cylindrical roller bearing, Distance ring ล้อคด้วย Circlip แล้วทาการปิ ด
ทับด้วย oil stinger 3680 (spritzring 3680)
1.7 ให้ตรวจดู Collored bush (1425) ว่ามีรอยสึกกร่ อนหรื อไม่ ถ้ามีให้เปลี่ยนใหม่
1.8 ทาการคลาย Serrated nut 3646 ออกจากแกนเพลา Rotor พร้อมด้วย Locking ring, G400
ved bush, Cylindrical roller bearing innerrace
19. จากนั้นประกอบเครื่ องมือไฮโดรลิคดูดเอา Cylindrical roller baring ออกจาก Rotor
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20. ให้ตรวจ Labyrinth seal 3224 ว่ามีการชารุ ดบิดงอหรื อแตกหักหรื อไม่ ถ้ามีให้เปลียนใหม่ โดยการ
ดึง Labyrinth seal ออกด้วยคีม นาลวดที่ตอกอัดยึดที่อยูใ่ นร่ องออก แล้วทาการใส่ Labyrinth seal ใหม่ ตอกอัด
ด้วยลวดให้แนบสนิท ในขณะเดียวกันให้ตรวจสอบ Labyrinth ring 3226 และ Retaining aire 3227 ใน
ทานองเดียวกันด้วย หากพบว่าชารุ ดให้เปลี่ยนใหม่
21. สาหรับการเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ชิ้นใหญ่ เช่น ตัวเพลา Rotor, Impeller wheel, ปี กขับ Rotor
จะต้องส่งไปซ่อมทาที่ประเทศเยอรมัน เนื่องจากต้องทาการ balance ที่ตวั Rotor ใหม่
22. ประกอบ Oil slinger เข้ากับ Laybyrinth seal โดยให้ Mark 0 ตรงกับ Mark 0 ที่เพลา
23. ทาการประกอบชุด Cylindrical roller bearing โดยการนาเอา Cylindrical roller bearing inner race
3642 และ Grooved bush 3663 ไปทาการอบด้วยความร้อน 150 o C ขณะทาการประกอบให้สงั เกต Mark 0 ที่
ตัวเพลาซึ่งตอกไว้ที่ตวั ปลายเพลา โดยให้ Locking ring 3645, Grooved bush 3663 และ Cylindrical roller
bearing inner race 2642 ตรง Mark 0 ที่ปลายเพลาเสมอ แล้วทาการตอกอัดต้วยฆ้อนใส่ Locking 3645 แล้ว
กวดอัดด้วย serratednut 3646 ที่แรงบิดเท่ากับ 260 NM.
24. ประกอบ Vane guide ring segment 1621, Inner retaining ring และ outer retaining ring 1641 เข้ากับ
ตัว Exhaust gas inlet housing 1400
25. ยกชุด Rotor ด้วยรอกไฟฟ้า สวมเข้ากับ Exhaust gas inlet housing ตามรู ป

การยกโรเตอร์เพื่อประกอบลงชุดตัวเรื อน
26. ทาการตรวจเช็ค Rubber seal ที่ตวั Exhaust gas inlet housing ให้เรี ยบร้อยก่อนที่จะยกชุด outlet
housing (2400) เข้าทาการประกอบเป็ นชิ้นเดียวกัน โดยให้สงั เกต Marko ที่ทาไว้ให้ตรงกัน แล้วกวด Nut
เท่ากับ 2812 ด้วยแรงบิด NM. ตามรู ป ( )
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การยกชุด Outlet Housing ประกอบกับตัวเรื อน
27. ทาการวัดระยะเพื่อหาค่าการกดอัด equalizing dise เพือ่ หาระยะใส่ ในที่น้ ีกาหนดให้เป็ นค่า X โดยใช้สูตร X =
a-b
X = ค่าที่ตอ้ งการหาการใส่แผ่น equalizing dise
a = ระยะความลึกของปลายเพลาถึงขอบบ่านอกสุดตรงส่วนรับ equalizing dise
b = ความหนาของแผ่น equalizing dise วัดตรงตาแหน่งเกลียวใน
เช่น a = 237.85

b = 13.95
 X = 223.90
28. นาเอาแผ่น equalizing dise เข้าอบที่อุณหภูมิ 150o - 200o C เพื่อนาเข้ามาสวมอัดกับแกนเพลา Rotor ให้
นัง่ กับบ่ารับ
29. ทาการรองแกนเพลาด้านล่างให้ตวั เพลา Rotor ยกตัวขึ้นสูงสุดเพื่อกันไม่ให้แผ่น equalizing dise นัง่
กับ outlet housing (2400) ก่อนที่จะนัง่ กับบ่ารับที่แกนเพลา Rotor แล้วทา Mark ที่ตวั outlet housing และที่
ตัวแผ่น equalizing dise ให้ได้ตาแหน่ง 0 ก่อนโดยเอา Mark จากตาแหน่งบนแกนเพลา
Rotor การอบแกนเพลายังมีจุดประสงค์ป้องกันการชารุ ดของปี กนา Rotor ไม่ให้กระทบกับ Vave guide
ring ขณะตอกอัด
30. นาเอาแผ่น equalizing dise ออกจากเตาอบ ทาการประกอบเกลียวแล้วสวมอัดเข้ากับเพลา Rotor แล้ว
ทาการวัดระยะจากปลายเพลาถึงตัว equalizing dise ค่าที่ได้จะต้องเท่ากับ 223.90
31. คานวณหาค่าความหนาของ Gasket รองรับระหว่าง Lower diffusor housing (4620) ถึง oulet
housing (2400)
จากสูตร S = a+b+(0.65+0.2)+0.3+0.1+(1.6+0.2)-c ตามรู ป ( )
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ระยะต่าง ๆ ที่ตอ้ งใช้คานวณความหนาของ Gasket
a = ระยะรวมของ upper diffusor housing + compressor wheel + Distance ring
b = ระยะบนแผ่น equalizing dise (3621) ถึง outlet housing (2400)
c = ระยะความสูงจากตาแหน่ง Gasket ล่าง (ไม่ใส่ Gasket ว่าง) กับความสูงบนสุดรวม
Gasket ของ Lower diffusor housing (4620)
ตัวอย่าง
a = 181.6 MM.
b = 13.0 MM.
c = 196.5 MM.
S = a+b+(0.65+0.2)+0.3+0.1+(1.6+0.2)-c
 ความหนาของ Gasket ที่ใส่ = 1.15 MM.
* การวัดให้ใช้ BAR GRADE BS 863 MOORE & WRIGHT SHEFFIELD ENGLAND NO.308
GRADE B ตั้งทางด้านสันขึ้นบนตัว outlet housing แล้วจึงไช้ deep gauge ตั้งบนสันของตัว BAR ทาการ
วัดความลึก รวมทั้งความลึกของ equalizing dise ด้วย
32. ประกอบ Lower diffusor housing 4634 เข้ากับ outlet housing 2400 กวดสลักด้วยแรงบิด 70 NM.
33. นาเอาใบ impeller สวมเข้ากับ Rotor โดยให้ MARK 0 ทั้ง 2 ตัวตรงกัน
34. ทาการวัดระยะความสูงระหว่างตัว impeller กับปลายเพลาเพื่อทาการหาระยะอัดตัวของชุด
Impeller (Force on) ซึ้งกาหนดไว้ที่ 2.2 – 2.4 ในที่น้ ีวดั ระยะนั้งของ Impeller ครั้งแรกได้ = 126.5
จากนั้นนาชุดไฮโดรลิคประกอบที่ปลายเพลาเพื่อทาการอัด Impeller ให้ได้ระยะที่กาหนด หลังจากอัด
ไฮโดรลิคแล้ว วัดระยะความสูงได้ = 128.9 ด้วยแรงดันไฮโดรลิค 500 bar
y วัดครั้งแรก = 126.5 MM.
–
y วัดครั้งหลัง = 128.9 MM.
 df = 1.8 ค่าที่ยอมรับคือ (2.2 – 2.4) ค่าที่ได้จึงยังไม่อยูใ่ นเกณฑ์ ขาด
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ไป .4 MM. จึงต้องเปลี่ยนไฮโดรลิคเป็ นขนาด 300 Mpa (43,000 Psi) เข้าทาการอัดใบ Impeller ใหม่ใช้
ความดัน 800 bar แล้วทาการวัดระยะใหม่
ค่าที่วดั ได้ครั้งแรกก่อนใช้ไฮโดรลิคตัวใหม่ = 128.9 มม.
ค่าที่วดั ได้หลังจากอัดไฮโดรลิคตัวใหม่
= 126.5 มม.
= 2.4 มม.
ค่าที่ได้ครั้งหลังเป็ นค่าที่ยอมรับได้อยูใ่ นเกณฑ์ (2.2 – 2.4)
35. นา spacer ring 3641 และ Cyindrical bearing inner race 3642 เข้าในเตาอบด้วยอุณหภูมิ 150 o C
แล้วนามาสวมเข้ากับแกนเพลา Rotor บน Impeller
36. ทาการประกอบ Cylindrical bearing inner race 3642 เข้ากับเพลา Rotor บน spacer ring 3641 ด้วย
การตอกอัดให้ MARK 0 ตรงกันหมด
37. ทาการหา Clearance ระหว่าง upper diffusor housing 4420 ส่วนสัมผัสของสันครี บกับพื้น
รับ Lower diffusor housing 4621 ซึ่งมีค่า clearance มาตรฐานกาหนดไว้ที่ 0.1 – 0.2 MM. โดยใช้สูตร
การคานวณดังนี้
a – b (b+0.1+0.1) ตามรู ป

ค่าต่าง ๆ ในการหา Clearance ระหว่าง upper diffusor housing

a = ค่าความสูงของขอบบนรวม gasket ของ outlet ถึง พื้นท้องบริ เวณรับตลับอัดอากาศ จาก
upper diffusor housing ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยจากการวัด 4 ตาแหน่งในที่น้ ีวดั ได้ 213.825
 a = 213.825 MM.
b = ค่าความสูงของปลายบนสุดของครี บอัดอากาศถึงบริ เวณขอบกวดสลักยึดเข้ากับตัวฃ
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Lower diffusor ไม่รวม Gasket ในที่น้ ีเฉลี่ยการวัดจาก 4 ตาแหน่ง (หลังจากการนาชิมออกแล้ว) ได้ค่า
การวัด = 212.35
 b = 212.35 MM. นาค่า b บวกกับค่า toterance ที่กาหนดให้คือ +0.1+0.1 คือ 0.2
จะได้ = 212.55
การคานวณ
ครั้งแรกให้ใช้ค่าที่ได้ครั้งแรกไม่บวกค่า tolerance
a = 213.825

b = 212.350
1.475
b + ค่า tolerance = +0.1 = 212.350+0.1 = 212.450
a = 213.825

b = 212.450
1.375
b + ค่า tolerance = +0.2 = 212.350+0.2 = 212.55
a = 213.825

b = 212.550
1.275
นาค่าที่ได้จากการบวก tolerance มาหาค่ากลางระหว่าง 1.375 – 1.275 = 1.30
 ค่าชิมที่ได้รองฝาครี บอัดอากาศของ upper diffusor คือ 1.30 MM.
เมื่อใส่ชิมที่มีความหนา = 1.30 MM. แล้ว ให้ทาการวัดค่าความสูงของ upper diffusor อีกครั้ง
ค่าที่วดั ได้คือค่า b = 213.562 MM. ให้นาค่าที่ได้มาลบออกจากค่า a = 213.825
a = 213.825

b = 213.562
0.263
ค่า clearance มาตรฐานกาหนดไว้ที่ 0.1 – 0.2
 ค่าที่ได้ 0.263 อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
38. ทาการประกอบ upper diffusor เข้ากับ Lower diffusor กวดด้วยแรงบิด 50 NM. จากนั้นทา
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การวัดระยะรุ นเคลื่อนตัวของ Rotor
39. การวัดระยะเครื่ อนตัวของแกนเพลา Rotor (ระยะรุ น) ให้ทาการติดตั้ง Dial gauge ที่ฝาด้าน
บนของ upper diffusor ให้ขาของเข็มแตะที่ปลายเพลา Rotor ทาการงัดเพลา Rotor ให้สูงขึ้นสูงสุด วัด
ระยะการเคลื่อนตัวที่ Dial gauge ในที่น้ ีวดั ได้ = 2.55 MM. ค่ามาตรฐานกาหนดไว้ที่ 2.25 – 2.85 MM.
แสดงว่าค่าที่วดั ได้อยูใ่ นเกณฑ์
40. คานวณค่าชิมรอบ upper bearing bush 3521 โดยทาการวัดดังนี้
จากสูตร S = a – (c+0.95+0.2) ตามรู ป

ค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณค่าชิมรอบ upper bearing bush
S = ค่าชิมที่ทาการหา
a = ระยะจากขอบบ่าด้านล่างของ upper bearing bush ถึง ball bearing ตัวล่าง
ในที่น้ ีวดั ได้ 46.55 มม.
c = ระยะจากบ่า upper diffusor housing ถึง Interrance ขอบ Roller bearing
โดยต้องดันให้ Rotor ขึ้นสูงสุด และทาการวัด ในที่น้ ีได้ c = 44.25 มม.

การคานวณ
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S = a-(c+0.95+0.2)
S = a-(44.25+0.95+0.2)
S = a-(45.45)
S = 4.55-45.45
 S = 1.10 MM. ค่าชิมมีความหนา = 1.10 มม.
41. จากนั้นนาชิมรองที่มีขนาดความหนา 1.10 มม. ทาการใส่เข้ากับบ่ารับ upper bearing bush ที่
ตัว outlet housing โดยทาน้ ายากันรั่ว Seal เหลวก่อนการใส่ชิม จากนั้นทาการตอกอัด upper bearing
bush ลงไปใน outlet housing
42. ประกอบ ball bearing เข้ากับ upper bearing โดยการตอกอัด จากนั้นจึงประกอบ washer
3644, Locking ring 3645 และ Serrated nut 3646 แล้วทาการกวดอัดด้วยแรงบิด 260 MM.
43. ทาการหาระยะ clearance ของ impeller ถึง uperdiffsor ซึ่งมีค่ามาตรฐานกาหนดไว้ที่
0.95 + 0.2 MM.
ทาการตั้ง Dial gauge กับ Diffusor housing ให้ขา Dial gauge แตะกับปลายเพลา Rotor
ทาการวัดเพลาขึ้นสูงสุด บันทึกค่าการรุ นของเพลา = 1.01 MM. แสดงว่าอยูใ่ นเกณฑ์ ตามรู ป

การติดตั้ง Dial gauge
44. ทาการวัดหาระยะรุ นของ ball bearing ตัวบน โดยการใส่ชิมหนา ปิ ดทับด้วย cover flange
กวดอัดด้วยสลัก แล้วทาการติดตั้ง Dial gauge ที่ Diffusor housing ให้ปลายขาของ Dial gauge แตะกับ
ปลายเพลา ทาการยกแกนเพลา Rotor ขึ้นสูงสุด บันทึกค่าที่วดั ได้ ในที่น้ ีวดั ได้ 0.25
45. จากนั้นให้ทาการถอดเปลี่ยนชิมหนาออก แล้วทาการหาค่าชิมที่แท้จริ ง
โดยใช้สูตร S = a-(b+c+0.04) *0.04 คือค่าการยุบตัวของ Gasket
S = ความหนาของชิมที่ตอ้ งการหา
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a = ระยะบ่าบนสุดของ bearing bush upper 2521 รวม Gasket ถึงตัว ball bearing
วัดได้ = 34.85
b = ระยะความสูงของตาแหน่งบ่ากดชิมถึงบ่ารับสลักวัดได้ = 30.60
c = ค่ามาตรฐานที่ให้ไว้ = 0.05 – 0.15
แทนค่าสูตร
a = 34.85
b = 30.60+ c (ค่ากลาง) 0.1 = 30.70 + 0.04
a – b = 34.85 – 30.74 = 4.11
 S คือความหนาของชิม = 4.11 มม.
นาค่าชิมที่ได้ทา เปิ ดเบิกจ่ายตัวเพื่อนามาใส่รองรับ cover flange 3540 บน ball bearing แล้วทา
การประกอบกวดสลักให้เรี ยบร้อย โดยให้สลักมีแรงบิด 40 NM. จากนั้นให้ทาการวัดค่าระยะรุ นของ
เพลา Rotor ใหม่ ด้วย Diale gauge วิธีเดิม ค่าที่วดั ได้คือ 0.34 มม. ซึ่งค่าที่วดั ได้น้ ียงั ไม่ใช่ค่า clerance
ระยะรุ นของเพลาที่แท้จริ ง ต้องนาค่านี้ไปลบออกจากระยะรุ นของ ball bearing คือ 0.25 ก่อน ดังนี้
0.34

0.25
0.09 MM.
 ระยะ clerance การเลื่อนตัวของเพลา = 0.9 MM.
ค่ามาตรฐานกาหนดไว้ที่ 0.05 – 0.15 มม. แสดงว่าค่าที่ได้อยูใ่ นเกณฑ์กาหนด
การใส่แหวนรอง Tab washer สลักกวด cover flange 35401 ต้องให้หางสลักอยูท่ างด้าน
ขวามือชิดตัวเลื่อน Diffusor housing 4500 เสมอ
และให้กวดสลักยึด Cover flange 3540
ด้วยแรงกวด 40 NM.
46. จากนั้นทาการประกอบ upper endcover และ Air intake hood.

OJT. GOVERNOR
ขั้นตอนการถอด R32,R037
1. ถอดชุดโฮลินอย Shut down
2. ถอด sheave หยุดเครื่ องด้วยมือ
3. ถอดฝาครอบ Governor housing cover
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4. เปิ ดฝาครอบ upper Governor housing ด้านบนออก
5. ถอดชุด Shut down spring โดยใช้เครื่ องมือกด Spring compressor
6. ถอดชุด Compersating Lever ทั้งชุดออกจาก upper housing
7. ถอดชุด DBR
8. ถอดชุด Machanical Rated Valve seting through teleflex box ออก
9. ถอดชุด Diaphragm cover
10. ถอดชุด Idel speed controlled oil pressure slide housing ออก
11. ถอด Power piston และ piston pilot value ออก
12. ถอดชุด Speeder spring piston housing and angular lever support ออก
13. ถอดชุด start fuel limitrartion
14. ถอดชุด full load fuel injection stop
15. ถอดชุด Drive gear wheel
16. ถอด slotted nut ออก
17. คลายสลักยึด weight แล้วถอด flyweight assembly ออก
18. ถอด contract ball bearing ออก เพื่อตรวจสอบสภาพชั้น W6 ให้เปลี่ยนใหม่
19. ทาการล้างด้วยน้ ายาเคมีและน้ ามันดีเซล การล้างต้องคอยระวังอย่าให้ลูกสูบเกิดการกระทบที่ผวิ
อย่างเด็ดขาด เพราะจะทาให้ไม่สามารถใช้งานได้หากเกิดรอยที่ผวิ สัมผัสกับปลอกสูบ ควรแยก
ชิ้นส่วนแต่ละชุดบรรจุลงในถุงพลาสติกเป็ นอย่างๆไป อย่านาอุปกรณ์ที่ถอดมาผสมปนกันหาก
พบว่ามีส่วนที่เป็ นสนิมและไม่เกี่ยวกับการเสียดสีให้พ่นทรายจากัดสนิม
20. เมื่อล้างเสร็ จให้ใช้ลมเป่ าให้แห้งหากประกอบไม่เสร็ จให้ใส่น้ ายากันสนิมทุกครั้ง โดยการฉีดพ่น
21. ทาการประกอบชุด bearing bush ของ flyweight carrier โดยให้สงั เกตการสึกหรอหากพบว่ามีรอย
ให้เปลี่ยนใช้ bush ใหม่และทาน้ ายา lock tite no. 54941
22. ทาการประจุ contract ball bearing โดยใช้ ball ชุดใหม่เสมอ
23. ทาการประกอบ Thrust bush bearing โดยให้ใช้ Thrust bush ใหม่
24. ใส่เฟื องขับเข้ากับ Flyweight assembly แล้วประกอบตุม้ เหวี่ยงโดยให้สงั เกตระยะการให้ตวั ของตุม้
เหวี่ยงว่าหลวมหรื อไม่ ปกติไม่จาเป็ นต้องเปลี่ยน
25. ทาการถอด slotted nut การประกอบให้สงั เกตให้รูของแหวนล็อกตรงกับตัวของ bush
26. ประกอบชุด power piston โดยใช้สลักนา 2 ตัว แล้วจึงนาเอา power piston guide(liner) ให้สงั เกต
รอยสึ กหรอรอยเส้นหากเกิดขึ้นให้เปลี่ยนเพราะจะรักษาความดันไม่ได้
27. ประกอบชุด start fuel injection limitation ให้สงั เกต return spring ด้านขายาวจะสอดเข้าไปกับตัว
Start fuel injection limit
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28. ทาการประกอบเฟื องขับ Drive gear เสร็ จแล้วหาระยะเลื่อนตัวของ sleave travel ว่าอยูใ่ นเกณฑ์
4.25 X 0.1 mm หรื อไม่ ถ้าระยะนี้ไม่ได้ให้ทาการปรับแต่งโดยการเปลี่ยนแหวนรอง ถ้าเปลี่ยน
แหวนรองไม่ได้ให้ทาการ cutter ปลายเพลา
29. ประกอบชุด speeder spring piston housing เข้ากับ housing
30. ประกอบชุด power piston โดยให้ขาของ pilot เกี่ยวกับชุด limit start
31. ประกอบ piston pilot valve การใส่ pilot valve จะต้องมีระยะตาม test sheet ซึ่งให้ไว้ 12 +/- 0.2
mm การปรับแต่งให้ใส่แหวนรองแล้วจึงใช้ Dial gauge วัดจากด้านบนของ pilot valve เพื่อหา
ระยะเลื่อนตัวขึ้นลงของ pilot valve อยูใ่ นเกณฑ์หรื อไม่ ถ้าไม่ได้ให้เปลี่ยนแหวนรอง
32. ประกอบชุด Full load injection stop
33. ประกอบชุด Idel speed
34. ประกอบชุด Diaphragm cover โดยให้เปลี่ยนยาง Diaphragm ทุกครั้งที่ข้นั W-6
35. ประกอบชุด pneumatic machanical เข้ากับตัว Governor
36. ประกอบชุด DBR ข้อสังเกตระยะคอนตัวของตุม้ เหวี่ยงและแกน bush ว่าเป็ นเงาหรื อไม่หากเป็ นเงา
ต้องเปลี่ยน bush
37. เปลี่ยนชุด ball bearing deep groove ใหม่
38. ประกอบชุด connecting pice โดยแต่งระยะห่างตัวรับและตัวส่งให้อยูใ่ นเกณฑ์ 4.0 มม. แล้วจึง
นาเข้าประกอบทั้งชุด DBR การปรับแต่งจะต้องรองชิมที่ piston แล้วจึงทาการถอด counternut ด้วย
มือเข้าไปประมาณครึ่ งตัวนัตจะต้องตึงมือ แล้วจึงนาชุด DBR ประกอบเข้ากับ housing governor
แล้วจึงปรับแต่ง counternut ให้ตึงโดยใช้ความรู ้สึกอีกครั้ง
การประกอบชุด DBR housing ให้ใช้ casket อลูมิเนียมตามความหนาที่มีอยูก่ ่อนแล้วหากความดัน
น้ ามันขึ้นสูงเกิน 6 bar ให้ฉีกหรื อรอก Gasket ออกทีละชั้นจนความดันน้ ามันหล่ออยูใ่ นเกณฑ์ 6
bar ขณะทดสอบ
39. ประกอบชุด upper governor housing เข้ากับตัว governor แล้วใส่ shut down spring outer และ
inner
40. นาตัว governor ขึ้นติดตั้งบนฐานแท่นทดสอบประกอบแขนถ่วงน้ าหนัก 3.5 กก.
41. ติดตั้ง dial gauge ให้ขาของ dial gauge แตะกับยอดสูบของ power piston เพื่อวัดหาระยะเลื่อนตัว
ขึ้นลงของ power piston
42. ติดตั้ง dial gauge เข้ากับชุด Idel speed โดยให้ตวั ของ dial guage แตะกับ slide ภายใน gauge
43. ติดตั้ง pressure gauge เข้ากับชุดส่งน้ ามันไป DBR เพื่อทาการทราบความดันน้ ามันในชุด DBR ถ้า
ไม่ได้ให้ทาการปรับความหนาบางของ Gasket อลูมิเนียม
44. อุ่นน้ ามันที่เครื่ องทดสอบให้ได้ 80 C
45. ทาการ Priming น้ ามันเข้าตัว governor
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46. เดินเครื่ องทดสอบที่รอบ 1050 RPM แล้วทาการตรวจสอบดังนี้
- ดุระยะขึ้นลงของ power piston ต้องอยูใ่ นเกณฑ์ 12.0 mm.
- ทาการปรับเข็มชี้ rack ที่ 10 0 ถ้าชี้ ไม่ตรงให้ปรับที่แขน Adjusting nut ในชุด upper
housing
- ปรับแต่งระยะคัน่ rack ในตาแหน่ง full speed โดยให้เข็ม rack ชี้ที่ 49 deg ในขณะเดียวกัน
เข็มที่ Dial guage ของ power piston จะต้องอ่านได้ 9.6 มม. ถ้าไม่ได้ให้ปรับแต่งที่
slotted nut เลื่อนตาแหน่งของแขน Adjusting nut ลง
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