23/11/59

ว่าทีร.ต.สิ ริวฒ
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องค์ ความรู้ (KM)

งานปรับซ่ อม แขวงทางหลวงสุ พรรณบุรีที 2 (อู่ทอง)
“อุปกรณ์ ไล่ ลมระบบคลัทช์ ”
ด้วยแขวงทางหลวงสุ พรรณบุรีที 2 (อู่ทอง) มีเครื องจักรและยานพาหนะในกรอบ
ความรับผิดชอบหลายคัน ในการทํางานของเครื องจักรและยานพาหนะนั.น นอกจากจะมี
อุปกรณ์-อะไหล่อย่างอืนทีชํารุ ดแล้ว ยังมีอุปกรณ์ทีสําคัญมากทีเป็ นระบบส่ งกําลังซึงทําให้รถ
เคลือนทีได้ นันคือ คลัทช์ สาเหตุทีชํารุ ดก็เนืองจากการใช้งานหนักทั.งแม่ป. ั มคลัทช์บน และ
กระบอกคลัทช์ล่าง จะชํารุ ดบ่อย เพราะต้องใช้งานตลอด ในเครื องจักรและยานพาหนะแต่ละ
ยีห้อ/ รุ่ น มีความยาก-ง่าย ในการไล่ลมในระบบคลัทช์ไม่เท่ากัน ซึงการไล่ลมวิธีเดิมๆ ใช้เวลา
มาก และการยํ.าคลัทช์หลายครั.งทําให้เสี ยเวลา อีกทั.งเกิดความ สึ กหรอของแม่ป. ั มคลัทช์บน และ
กระบอกคลัทช์ล่าง ส่ งผลทําให้อายุการใช้งานสั.นลง บางคันต้องยํ.านับร้อยครั.ง และยังสิ.นเปลือง
นํ.ามันเบรคทีใช้เติมในระบบคลัทช์ รวมไปถึงความไม่สะดวกในการเก็บนํ.ามันเบรคทีถูกไล่ออก
จากระบบต้องปล่อยทิ.ง
ยิงไปกว่านั.นบางคันอาจต้องเติมนํ.ามันเบรคในระบบคลัทช์ขา้ มคืน
เพือให้น. าํ มันเบรค ค่อยๆไหลลง
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ด้วยเหตุน. ีงานปรับซ่อมแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที 2 (อู่ทอง) จึงคิด
ประดิษฐ์อุปกรณ์ไล่ลมระบบคลัทช์โดยไม่ตอ้ งยํ.าขึ.นมาใช้ในหน่วยงาน
ซึง
ได้ผลดีมากและลงทุนค่าอุปกรณ์นอ้ ย ทําให้ประหยัดเวลา ประหยัดนํ.ามันเบรก
ในระบบคลัทช์และลดการสึ กหรอของแม่ป. ั มคลัทช์บนและกระบอกคลัทช์ล่าง
ตามทีได้กล่าวข้างต้น

อุปกรณ์ ทีใช้ ในการผลิต
รายการ

จํานวน/หนวย

ราคา/หนวย

1.กระปองน้ําฉีดน้ําปดน้ําฝน

1 ลูก

270

บาท

2.มอเตอร์ฉีดนํ.าปั ดนํ.าฝน ขนาด 12 โวลท์

1 ตัว

270

บาท

3.สายไฟคู่ แดง-ดํา ยาว 3 เมตร

1 เส!น

30

บาท

20

บาท

4.ปากคีบขั้วแบตเตอรี่ แดง-ดํา

1 คู(

5.สายยางขนาด 4 ม.ม. x 1 เมตร

1 เส!น

10

บาท

6.สวิทซ0โยก ON-OFF

1 ตัว

40

บาท

640

บาท

รวมทั้งสิ้น
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อุปกรณ์ ทีใช้ ในการผลิต

รู ปที 1 กระป๋ องพร้อมมอเตอร์

รู ปที 2 สายไฟ ดํา-แดง

รู ปที 3 สายยาง

รู ปที 4 ปากคีบ ดํา-แดง พร้อมสวิทซ์

ขันตอนการผลิต
1. นํามอเตอร์ฉีดนํ.าปัดนํ.าฝนมาติดตั.งกับกระป๋ องฉี ดนํ.าปัด
นํ.าฝน
2. ต่อสายไฟเข้ากับมอเตอร์ฉีดนํ.าปัดนํ.าฝน เส้นแดง (บวก) ดํา
(ลบ) เพือไม่ตอ้ ง จําว่าเส้นไหนบวก เส้นไหนลบ
3. ต่อสายไฟผ่านสวิทซ์ ON –OFF
4. ต่อสายไฟอีกด้านเข้ากับปากคีบ แดง (บวก) ดํา (ลบ)
5. ต่อสายยางเข้ากับมอเตอร์ฉีดนํ.าปัดนํ.าฝน
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อุปกรณ์ พร้ อมใช้ งาน

ขันตอนการไล่ลมในระบบคลัทช์ โดยใช้ อปุ กรณ์ ไล่ลมทีผลิตขึน
1.นํานํ.ามันเบรคทีจะใช้ในระบบคลัทช์ตามมาตรฐานของผูผ้ ลิตส่วนใหญ่ใช้
DOT 3 ใส่ลงในกระป๋ องฉี ดนํ.าปัดนํ.าฝน
2.คลายหัวไล่ลมกระบอกคลัทช์ลา่ ง และแม่ป. ั มคลัทช์บน ให้หลวมแล้วต่อสายยาง
อีกด้านเข้ากับหัวไล่ลมของกระบอกคลัทช์ล่าง
3.ต่อสายไฟเข้ากับแบตเตอรี โดยใช้ปากคีบใช้ไฟ 12 โวลท์ (แบตเตอรี 1 ลูก) คีบ
แดง (บวก), ดํา (ลบ)
4.เปิ ดสวิทซ์ มอเตอร์ก็จะทํางานฉี ดนํ.ามันเบรคทีในระบบคลัทช์ เข้าไปทางหัวไล่
ลมขึ.นไปยังกระบอกคลัทช์ล่าง-แม่ป. ั มคลัทช์บนตามลําดับ เมือนํ.ามันคลัทช์ออก
ทีหัวไล่ลมของแม่ป. ั มคลัทช์ตวั บนจึงทําการปิ ดสวิทย์และปิ ดหัวไล่ลมแม่ป. ั มค
ลัทช์บน
กระบอกคลัทช์ล่าง
ตามลําดับเป็ นการเสร็ จขั.นตอนการไล่ลม
ระบบคลัทช์ซึงใช้เวลาทั.งหมดทุกขั.นตอนไม่กีนาที แล้วแต่ความยากง่าย ในการ
ติดตั.งของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
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ขันตอนการไล่ลมในระบบคลัทช์

รู ปที 6 คีบสายไฟแดง(บวก) – ดํา(ลบ) 12 โวลท์

รู ปที 7 คลายหัวไล่ลมและต่อสายยาง
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