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การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องยนต
การรักษาเครื่องยนตหลังและกอนใชงาน
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ขอดีของเครื่องยนตดีเซล
เครื่องยนตดีเซล เปนเครื่องยนตสันดาปภายในประเภทหนึ่ง มีหลักการทํางานโดยการอัด
อากาศรอนเขาไปในกระบอกสูบ เพือ่ ใหเกิดการสันดาปของเชือ้ เพลิงขึน้ ซึง่ เปนคุณลักษณะของเครือ่ ง
ยนตดีเซล อากาศทีถ่ กู อัดอยูใ นกระบอกสูบดวยกําลังอัดทีส่ งู ขึน้ จะทําใหเกิดอุณหภูมขิ องอากาศใน
กระบอกสูบสูงขึ้น ดังนัน้ เมือ่ หัวฉีดฉีดเชือ้ เพลิงเปนละอองฝอยเขาไป กระทบกับอากาศรอนทีถ่ กู อัดอยู
ในกระบอกสูบจะเกิดการเผาไหมขึ้น แรงดันจากการขยายตัวของแกสที่เกิดจากการเผาไหมจะผลักดัน
หัวลูกสูบใหเลือ่ นลงเปนกําลังงานถายทอดออกมาปจจุบนั เครือ่ งยนตดเี ซล ไดนําไปใชอยางแพรหลาย
ในงานประเภทที่ตองการกําลังงานมากๆ

ขอดีของเครือ่ งยนตดเี ซล
1. ราคาของนํามั
้ นเชือ้ เพลิงถูกกวานํ้ามันเบนซิน
2. เครือ่ งยนตดเี ซลไมตอ งใชอปุ กรณไฟจุดระเบิดซึง่ ยุง ยาก
3. ชิน้ สวนของเครือ่ งยนตแข็งแรง มีอายุการใชงานไดยาวนาน
4. สามารถรับภาระ (load) ไดดี
5. นํามั
้ นดีเซลไมไวไฟเหมือนนํามั
้ นเบนซินทําใหมคี วามปลอดภัยมากกวา

การทํางานของเครื่องยนต
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหเครือ่ งยนตดเี ซลทํางานได
1. อากาศ เชือ้ เพลิง และการเผาไหม คือ จะตองมีการผสมกันระหวางเชือ้ เพลิงกับอากาศใน
อัตราสวนทีพ่ อเหมาะ เพื่อใหมีการจุดระเบิด ทําใหเกิดการเผาไหมระหวางเชือ้ เพลิงกับอากาศ
2. การอัดอากาศ เพื่อเพิม่ อุณหภูมขิ องอากาศในกระบอกสูบใหสงู จนทําใหมกี ารจุดระเบิดและ
เผาไหมขน้ึ อยางรวดเร็ว
3. การเคลือ่ นทีข่ น้ึ ลงของลูกสูบ เปนการถายทอดพลังงานทีเ่ กิดขึน้ จากการเผาไหมเปน
พลังงานกลนําไปใชงาน ผลจากการเผาไหมของเชือ้ เพลิงและอากาศจะดันสวนบนของลูกสูบ ทําให
ลูกสูบเคลือ่ นทีถ่ า ยทอดกําลังไปยังเพลาขอเหวีย่ ง
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4. การทํางานเปนวงจร เพื่อใหเกิดเปนพลังงาน และใหกาลั
ํ งงานอยางตอเนือ่ ง ซึง่ ในทีน่ จ้ี ะ
กลาวเฉพาะวงจรการทํางานของเครือ่ งยนต 4 จังหวะ คือ การเคลือ่ นทีข่ น้ึ ของลูกสูบ 2 ครัง้ และการ
เคลื่อนที่ลง 2 ครัง้ เทากับ 2 รอบหมุนของเครือ่ งยนต
ลําดับขัน้ ตอนการทํางานของเครือ่ งยนต 4 จังหวะ
1. จังหวะดูด ลิ้นไอดีจะเปด (สวนลิน้ ไอเสียจะปด) เพือ่ ใหอากาศถูกดูดเขากระบอกสูบในขณะ
ที่ลูกสูบเคลือ่ นทีล่ ง
2. จังหวะอัด ลิ้นไอดีจะปดและลิน้ ไอเสียปดสนิท
เพือ่ ไมใหอากาศทีถ่ กู ดูดเขากระบอกสูบ
รั่วออกไปในขณะทีล่ กู สูบเคลือ่ นทีข่ น้ึ เพือ่ อัดอากาศในกระบอกสูบ
ทําใหความดันและอุณหภูมิใน
กระบอกสูบเพิม่ สูงขึน้
3. จังหวะระเบิด ในจังหวะนี้ล้ินไอดีและลิน้ ไอเสียยังคงปดสนิท เมือ่ ลูกสูบเคลือ่ นทีข่ น้ึ ในจังหวัด
อัดเกือบถึงจุดสูงสุด หัวฉีดจะเริม่ ฉีดนํามั
้ นเชือ้ เพลิงเขาไปปะทะกับอากาศทีถ่ กู อัดจนเกิดอุณหภูมสิ งู ทํา
ใหเกิดการเผาไหมขน้ึ อยางรวดเร็ว อากาศทีข่ ยายตัวจากการเผาไหมจะผลักดันใหลกู สูบเคลือ่ นทีล่ ง สง
กําลังตอไปยังเพลาขอเหวีย่ ง
4. จังหวะคาย เมื่อลูกสูบเคลือ่ นทีล่ งเกือบถึงตําแหนงตํ่าสุด ลิน้ ไอเสียจะเริม่ เปดลูกสูบจะ
เคลื่อนที่ข้ึนเพื่อไลอากาศเสียออกจากกระบอกสูบทางลิน้ ไอเสีย จนถึงตําแหนงสูงสุด และเมือ่ ลูกสูบเริม่
เคลื่อนที่ลงอีกครั้ง ลิน้ ไอเสียจะปด ลิน้ ไอดีจะเปด เพือ่ ดูดอากาศเขา ซึง่ จะเปนการเริม่ จังหวะดูดใหม
ลูกสูบจะทํางานหมุนเวียนครบ 4 จังหวะ เชนนีต้ ลอดไปทําใหเกิดพลังงานทีจ่ ะไปขับเคลือ่ นการทํางาน
ของเครื่องจักรทีต่ อ กับเครือ่ งยนตดเี ซลนัน้ ๆ
ลําดับขัน้ ตอนการทํางานของเครือ่ งยนต 4 จังหวะ

การรูจักหลักการทํางานของเครือ่ งยนต 4 จังหวะ จะเปนพืน้ ฐานในการตรวจสอบเครือ่ งยนต
กอนนําไปใชงาน เพือ่ ปองกันความเสียหายทีจ่ ะกอใหเกิดผลเสียตอเครือ่ งยนตตอ ไป
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การตรวจสอบเครื่องยนตกอนใชงาน
กอนใชงานควรตรวจสอบเครือ่ งยนตเพือ่ ใหเครือ่ งยนตอยูใ นสภาพทีพ่ รอมจะทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีขอ ควรปฏิบัติดงั ตอไปนี้
1. ตรวจเช็คนํามั
้ นเชือ้ เพลิง นํ้ามันเชือ้ เพลิงควรจะเต็มถัง ถาพบวามีปริมาณเชือ้ เพลิงในถังนอย
ควรเติมใหเต็มถังเสียกอน การเติมนํ้ามันเชือ้ เพลิงควรเติมอยางระมัดระวังไมใหมากเกินจนลนจากถัง
โดยการใชกรอยและผานกรองเสียทีหนึง่ กอนเพือ่ กรองสิง่ สกปรกทีเ่ จือปนมากับนํ้ามันเชือ้ เพลิง ซึง่ อาจ
จะทําใหเกิดการอุดตันในทอทางเดินนํ้ามันได และควรตัง้ เครือ่ งยนตใหอยูใ นแนวราบในขณะเติมนํามั
้ น
เชือ้ เพลิง

2. ตรวจเช็คนํามั
้ นหลอลืน่ (นํ้ามันเครือ่ ง) นํ้ามันหลอลืน่ ในอางนํามั
้ นหลอลืน่ ควรอยูใ นระดับทีพ่ อดีของ
กานวัดเมือ่ ดึงกานวัดนํามั
้ นขึน้ มา ถาปรากฎวามีนามั
ํ้ นหลอลืน่ ตํ่ากวาระดับ ควรเติมนํามั
้ นใหไดระดับ
พอดีและควรระวังอยาใหเกินขีดทีก่ ําหนดไวบนกานวัด เพราะถาปริมาณนํามั
้ นหลอลืน่ มีไมพอหรือนอย
เกินไป ปมนํ้ามันหลอลืน่ ก็ไมสามารถฉีดนํามั
้ นไปหลอเลีย้ งชิน้ สวนตางภายในเครือ่ งยนตได เชน แบริ่ง
เพลาขอเหวีย่ ง กระบอกสูบ ลูกเบีย้ ว ราวลิน้ ฯลฯ ไดเต็มทีซ่ ง่ึ มีผลเสียตอเครือ่ งยนตอยางมาก อาจทําให
ลูกสูบติดและแบริง่ ละลายได ฉะนัน้ นํามั
้ นหลอลืน่ จึงเปนสิง่ ทีส่ าคั
ํ ญและจําเปนมากสําหรับเครือ่ งยนต
นํ้ามันหลอลืน่ ทีใ่ ชสาหรั
ํ บเครือ่ งยนต นํ้ามันหลอลืน่ เปนสวนทีต่ อ งทํางานหนัก เพือ่ ใหเครือ่ งยนตเดินไป
เปนปกติจึงจําเปนตองใชนามั
้ํ นหลอลืน่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและถูกกับประเภทของเครือ่ งยนต สําหรับเครือ่ ง
ยนตดเี ซลขนาดเล็กทัว่ ไปมักใช CA, CB, CC, SAE 30CA เหมาะสําหรับเครือ่ งยนตดเี ซลประเภทงาน
เบา CB เหมาะสําหรับเครือ่ งยนตดเี ซลประเภทงานปานกลาง
CC เหมาะสําหรับเครือ่ งยนตดเี ซล
ประเภทงานหนัก การเลือกซือ้ นํ้ามันหลอลืน่ ควรซือ้ เปนแกลลอนเลือกจากยีห่ อ ทีม่ ชี อ่ื เสียงและใชกนั
ทั่วไปและฝาปดแกลลอนผนึกอยางเรียบรอยอยาเห็นแกของถูกเพราะอาจไดนามั
้ํ นหลอลืน่ ปลอม ซึง่ เปน
อันตรายตอเครือ่ งยนตอยางยิง่
3. ตรวจเช็คระบบหลอเย็น
เครือ่ งยนตประเภททีร่ ะบายความรอนดวยนํ้าควรตรวจดูนาใน
้ํ
หมอนํ้าใหเต็มอยูเ สมอ เพราะการหมุนเวียนของนํ้าจะไปหลอเลีย้ งตามผนังดานนอกของกระบอกสูบ
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เพื่อไมใหเครื่องรอนจัด เนือ่ งจากเครือ่ งยนตเมือ่ ใชงานไปนาน ติดตอกันหลาย ชั่วโมง ชิน้ สวนของ
เครื่องยนต สวนทีเ่ คลือ่ นไหวเสียดสีกนั เชน การเคลือ่ นทีข่ น้ึ ลงของลูกสูบในกระบอกสูบจะเกิดความ
รอนขึน้ ถาไมมนี าช
้ํ วยระบายความรอนจะทําใหเครือ่ งรอนจัด ฝาสูบอาจแตกราวได
4. ตรวจเช็คกรองอากาศ กรองอากาศมีหนาทีด่ กั ฝุน ละอองทีม่ อี ยูท ว่ั ไปในอากาศทีจ่ ะผานเขาไป
ในกระบอกสูบ ถาฝุน ละอองสามารถเขาไปในกระบอกสูบได เมื่อเครือ่ งยนตทางานฝุ
ํ
น ละอองเหลานัน้
จะขัดถูกระบอกสูบ ลูกสูบและแหวนลูกสูบ ตลอดจนปลอกกานลิน้ ใหสกึ หรอไดอยางรดวเร็ว กรอง
อากาศแบบมีอา งนํามั
้ นเครือ่ ง ควรตรวจดูระดับนํามั
้ นในหมอกรองอากาศ และทําความสะอาด ถาพบ
วาหมอกรองอากาศสกปรก
5. ตรวจตั้งความตึงของสายพาน ความตึงของสายพานสามารถตัง้ ได โดยเอามือกดตรงกิง่ กลาง
ของสายพานระหวางมูเลของพัดลมกับมูเลของเพลาขอเหวีย่ ง ใหสายพานยุบตัวไดประมาณ พ นิว้ เมือ่
เปลี่ยนสายพานใหม หลังจากใชงานระยะหนึง่ แลว ควรตัง้ สายพานใหม ความตึงของสายพานมีความ
สําคัญ เพราะถาสายพานตึงเกินไปจะทําใหลกู ปนพัดลมหลวมได และทําใหสายพานเสียเร็ว แตถา
หยอนเกินไปจะทําใหเครือ่ งยนตรอ นได
การถายทอดกําลังจากเครือ่ งยนต
จากมูเลของเพลาขอเหวีย่ ง สําหรับที่จะนํากําลังออกมาใชงานไดมากนอยเพียงใดขึน้ อยูก บั ระยะ
หางระหวางมูเ ลกบั เสือ้ สูบ ไมควรใสมเู ลใหยน่ื ยาวหางจากตัวเครือ่ ง ซึ่งจะทําใหขอเหวี่ยงโกงได และจะ
ไดกําลังออกมานอย
การคิดหาความโตของมูเ ล
เสนผาศูนยกลางมูเ ลเครือ่ งยนต = D1
เสนผาศูนยกลางมูเ ลเครือ่ งยนต = D2
ความเร็วรอบเครือ่ งยนต = RPM1
ความเร็วรอบเครือ่ งมือ = RPM 2
D1 = ( D2 x RPM2 ) / RPM1 D2 = ( D1 x RPM1 ) / RPM2
ตัวอยาง
เครื่องยนตเครื่องหนึง่ มีความเร็วรอบของเครือ่ งยนต 1200 รอบ/นาที และมีเสนผาศูนยกลาง
ของมูเลเครือ่ งยนตกวาง 4 นิว้ ถาตองการใหความเร็วรอบ เครือ่ งมือหมุน 2400 รอบ/นาที จะตองใช
มูเลของเครื่องมือที่มเี สนผาศูนยกลางขนาดเทาไร หาขนาดเสนผาศูนยกลางมูเ ลเครือ่ งมือ
(D2) =(ความเร็วรอบเครือ่ งยนต (R1) x เสนผาศูนยกลางเครือ่ งยนต (D1) )/ความเร็วรอบ
เครือ่ งมือ (R2)
ขนาดเสนผาศูนยกลางมูเ ลเครือ่ งมือ = (1200 x 4) / 2400 = 2 นิว้
ขนาดเสนผาศูนยกลางมูเ ลาเครือ่ งมือ =(ขนาดเสนผาศูนยกลางมูเ ลาเครือ่ งมือ x ความเร็วรอบ
เครื่องมือ) /ความเร็วรอบเครือ่ งยนต
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ขนาดเสนผาศูนยกลางมูเ ลเครือ่ งมือ =(ขนาดเสนผาศูนยกลางมูเ ลเครือ่ งยนต x ความเร็วรอบ
เครือ่ งยนต)/ความเร็วรอบเครือ่ งมือ
การไลลมในระบบนํามั
้ นเชือ้ เพลิง
ระบบนํ้ามันเชือ้ เพลิงของเครือ่ งยนตดเี ซล จะมีลมหรืออากาศเขาไปแทรกอยูใ นสวนหนึง่ ของ
ระบบไมไดเลย ฉะนั้นไมควรใชงานเครือ่ งยนตตดิ ตอกันนานจนนํ้ามันเชือ้ เพลิงหมดถัง จะทําใหอากาศ
แทรกเขาไปในทอทางเดินของนํามั
้ นไดเปนเหตุใหเครือ่ งยนตดบั และสตารทไมตดิ ซึง่ ตองทําการไลลม
เสียกอน

วิธกี ารไลลม
1. เติมนํ้ามันเชือ้ เพลิงใหเต็มถัง
2. คลายนอตไลลมทีก่ รองนํามั
้ นเชือ้ เพลิงออก ปลอยใหน้ามั
ํ นไหลลนออกมาดูจนไมมฟี องอากาศ
จากนั้นจึงขันนอตใหแนน เพื่อไมใหอากาศแทรกเขาไปได
3. คลายนอตไลลมทีป่ ม นํามั
้ นเชือ้ เพลิงออก ปลอยใหน้ามั
ํ นไหลลนออกมาจนไมมฟี องอากาศ
และขันนอตใหแนน
4. ถอดสายแปปหัวฉีดออก หมุนเครือ่ งยนตจนกระทัง่ นํามั
้ นเชือ้ เพลิงไหลออกทางปลายแปป
และขันเขากับหัวฉีดใหแนน จึงสามารถทําการติดเครือ่ งยนตได

การติดและดับเครื่องยนต
การติดเครือ่ งยนต
เมื่อตรวจเช็คสภาพความพรอมของ เครือ่ ง
ยนตกอนใชงานเรียบรอยพรอมทีจ่ ะติดเครือ่ งยนต
แลว การติดเครือ่ งยนตใหปฏบตั ติ ามขัน้ ตอนดังนี้
1. เปดกอกนํามั
้ นเชือ้ เพลิง ใหน้ามั
ํ นเชือ้ เพลิงจาก
ถังเก็บนํามั
้ นเชือ้ เพลิงไหลผานกรอง เพือ่ กรอง
สิ่งสกปรกไมใหเขาไปในระบบปม ฉีดนํามั
้ นเชือ้ เพลิง
2. ตัง้ คนเรงใหอยูใ นตําแหนงติดเครือ่ ง
3. ยกลิน้ ดวยมือซายพรอมกับหมุนเครือ่ งยนตใน
ทิศทางตามเข็มนาฬิกา ขณะที่หมุนเครือ่ งยนตอยูน น้ั จะไดยนิ เสียงการทํางานของปม นํามั
้ นเชือ้ เพลิง
แตถาขณะหมุนเครื่องยนตแลวไมไดยินเสียงการทํางานของปม นํามั
้ นเชือ้ งเพลิง แสดงวาในระบบมี
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อากาศอยูใ นทอทางเดินนํ้ามันควรไลลมออกจากระบบเสียกอน
4. ถาเครื่องไมติดหลังจากไลแลว ควรถอดหัวฉีดออกจากฝาสูบ เพื่อตรวจสอบการทํางานของ
หัวฉีดวาการฉีดนํามั
้ นเปนละอองฝอยดีหรือไม ถาไมมนี ามั
้ํ นฉีดออกมาจากหัวฉีด แสดงวาหัวฉีดตันควร
ทําการแกไขเสียกอน

5. ถาเครือ่ งยนตไมตดิ เนือ่ งจากอากาศเย็น ควรหยอดนํามั
้ นเครือ่ งประมาณไมเกิน 1 ชอนโตะ
เขาไปทางทอไอดี เพื่อเพิ่มกําลังอัดใหกบั เครือ่ งยนต (ถาจําเปน)
การดับเครือ่ งยนต
เมื่อเลิกใชงานและจะทําการดับเครือ่ งยนตควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. อยาดับเครือ่ งยนตอยางกระทันหันขณะเครือ่ งกําลังทํางานหนักอยู ควรปลดภาระงานทีต่ อ
กับเครื่องยนตออกเสียกอน จากนัน้ ควรเดินเครือ่ งยนตตวั เปลาตอไปอีกสักครู จึงดับเครื่อง
2. ดับเครื่องยนตโดยใหคนั บังคับเครือ่ งยนตอยูใ นตําแหนงดับเครือ่ ง (Stop) 3. ไมควรดับ
เครื่องยนตโดยการยกลิ้น เพราะขณะทีย่ กลิน้ เครือ่ งยนตยงั หมุนอยู การทํางานของปม นํามั
้ นยังไมสน้ิ สุด
ยังคงฉีดนํ้ามันไปยังหัวฉีดอยูต ลอดเวลา นํ้ามันจะผานหัวฉีดเขาไปคางในกระบอกสูบโดยไมไดเผาไหม
4. ปดกอกนํามั
้ นเสมอ

ความปลอดภัยในการใชเครือ่ งยนตดเี ซล
1. ไมควรเติมนํามั
้ นเชือ้ เพลิงขณะเครือ่ งยนตกาลั
ํ งทํางานอยู
2. ไมควรเปดฝาหมอนําระบายความร
้
อนขณะยังรอนอยู หรือ ขณะเครือ่ งยนตกําลังทํางาน
เพราะไอนําร
้ อนอาจลวกทําใหไดรบั บาดเจ็บได
3. หามใชเครือ่ งยนตทํางานหนักจนเกินไป
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4. สังเกตเครือ่ งวัดแรงดันนํามั
้ นเครือ่ ง ในขณะทีเ่ ครือ่ งยนตกําลังทํางานถาเครือ่ งวัดชีท้ ส่ี แี ดง
แสดงวาระดับนํามั
้ นเครือ่ งตํากว
่ ากําหนด แรงดันนํามั
้ นเครือ่ งจึงนอยควรดังเครือ่ งยนตทนั ที หามติด
เครื่องยนตตอ ไปอยางเด็ดขาด

การตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องยนต
การบํารุงรักษาและเหตุขดั ของ
เครื่องยนตสันดาปภายในมีชิ้นสวนยุงยากซับซอน ฉะนัน้ จึงควรตองระวังรักษาใหอยูใ นสภาพดี
เพื่อใหสามารถใชงานไดเปนระยะเวลายาวนานและคุม คากับราคา การบํารุงรักษาจะเปนสิ่งจําเปนและ
สําคัญ การตรวจสอบภายในเครือ่ งอาจกระทําเปนบางชิน้ สวน หรืออาจรือ้ เครือ่ งออกทัง้ หมด รวมถึง
การทําความสะอาดเปลีย่ นชิน้ สวนทีไ่ มสามารถซอมได ในการตรวจบํารุงรักษาสามารถทําไดทง้ั ตรวจดู
เปนประจํา และตรวจเปนชวงระยะของการทํางาน
1. การตรวจสอบประจําวัน
1.1 ตรวจระดับนํามั
้ นเครือ่ ง
1.2 ตรวจระดบนําในหม
้
อนํา้
1.3 ตรวจหารอยรัว่ ของนํามั
้ นเชือ้ เพลิง
1.4 ตรวจระดับนํามั
้ นเชือ้ เพลิงในถัง
2. การตรวจเปนชวงระยะของการทํางาน
2.1 ขอควรปฏิบัติทุก 50 ชัว่ โมงของการทํางาน
2.1.1 ทําความสะอาดกรองอากาศ
2.1.2 ตรวจความตึงของสายพาน
2.1.3 ถายถังนํามั
้ นเชือ้ เพลิงเพือ่ กําจัดขีต้ ะกอนและนําออก
้
2.2 ขอควรปฏิบตั ทิ กุ 100 ชัว่ โมงของการทํางาน
2.2.1 เปลีย่ นถายนํามั
้ นเครือ่ ง
2.2.2 ทําความสะอาดกรองนํามั
้ นเชือ้ เพลิง
2.3 ขอควรปฏิบัติทุก 250-500 ชัว่ โมงของการทํางาน
2.3.1 ตรวจสอบระยะเบียดของลิน้ ไอดี-ไอเสีย ปรับตัง้ ใหมถา จําเปน
2.3.2 ถอดทําความสะอาดกรองนํ้ามันเครือ่ งหรือเปลีย่ นไสกรอง
2.3.3 ตรวจสอบหัวฉีด นอกจากจะทําการบํารุงรักษาเครือ่ งยนตตามกําหนด
แลวก็ตามชิ้นสวนตางๆเมือ่ ใชงานไปนานๆก็ตอ งมีการสึกหรอตามอายุ
จึงควรยกเครื่องใหม
(Over houl) เพือ่ ใหเครือ่ งยนตอยูใ นสภาพทีด่ ี
ขึ้นตอนการบํารุงรักษาเครือ่ งยนต
การตั้งลิ้นทําไดโดยการหมุนเครือ่ งยนตในจังหวะอัดสุด ในขณะที่ลิ้นทั้งคูปดสนิทจะมีระยะหาง
ของกระเดื่องกดลิน้ กับตีนลิน้ จากนัน้ ใชแผนฟลเลอรเกจสอดเขาไปตรงระยะหางนี้ ถาปรากฎวาหลวม
ควรปรับตัง้ ใหพอดีดงั แสดงในภาพที่ 3
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การตรวจสอบปม นํามั
้ นเชือ้ เพลิง
ปมนํามั
้ นเชือ้ เพลิงจะตองไดรบั นํามั
้ นทีส่ ะอาดเสมอ ไสกรองตองสะอาด ระบบปม ฉีดนํามั
้ นเชือ้
เพลิงจึงจะมีประสิทธิภาพที่ดี และจะชวยใหปม มีอายุการใชงานไดนาน ถาปม นํามั
้ นเชือ้ เพลิงเกิดขัดของ
หรือเสียหาย จะสงผลกระทบถึงการทํางานของเครือ่ งยนตไดทนั ที
ขอขัดของของปมนํ้ามันเชือ้ เพลิงเกิดไดหลายกรณี
ขอบกพรอง
สาเหตุที่อาจเปนไดและวิธีแกไข
1. ปม ไมสง นํ้ามันเชือ้ เพลิงเลย
1. ทอทางนํามั
้ นตัน
2. มีอากาศในทอทางนํ้ามัน ควรไลลมเสียกอน
3. ลูกสูบปม หลวม ตองเปลีย่ นใหม
4. ลูกกระทุง กับปลอกหลวม ตองเปลีย่ นใหม
2. ปม สงนํามั
้ นไมสง นํ้ามันตามจังหวะ
1. ตัง้ จังหวะฉีดนํามั
้ นผิด ควรตัง้ ใหถกู ตอง
2. สปริงลูกปม ออนหรือหัก ควรเปลีย่ นใหม
4. ลูกกลิง้ ยกลูกกระทุง ลึก ควรเปลีย่ นใหม
การตรวจสอบหัวฉีด
หัวฉีดเปนอุปกรณทต่ี อ งเอาใจใสเปนพิเศษ ตามระยะเวลาทีก่ าหนดอยู
ํ
เ สมอ เพื่อเปนการรักษา
ใหมีอายุการใชงานไดนาน นอกจากจะปรับแตงและตัง้ แรงดันใหไดตามทีก่ ําหนดแลวจะตองดูลกั ษณะ
การฉีดนํ้ามันใหเปนละอองฝอยดวย สิ่งสําคัญคือหัวฉีดเมือ่ ใชไปนานๆ เข็มอาจสึกหรือหลวมกับตัวเรือน
หัวฉีด หรือเกิดเขมาอุดตัน ถาปรากฎวาเกิดการรั่วที่ปลายหัวฉีด ควรจะตองบดเข็มหัวฉีดใหนง่ั บาได
แนบสนิท ถาทําการบดแลวปรากฎวารัว่ อีก ควรเปลีย่ นใหม
ขอขดของของหัวฉีดอาจเกิดขึน้ ไดหลายลักษณะคือ
ขอบกพรอง
สาเหตุ
1. นํามั
้ นหยดที่ปลายหัวฉีด
1. เข็มหัวฉีดสึกหรอมีเขมาอุดตัน
2. การฉีดนํามั
้ นเชือ้ เพลิงให
2. หัวฉีดสกปรกเข็มหัวฉีดชํารุด
เปนละอองฝอยไมถกู ตอง
3. กําลังดันหัวฉีดตําจ
่ ายนํามั
้ น 3. สปริงหัวฉีดออนหรือหัก
ออกมานอย

วิธแี กไข
1. บดเข็มหัวฉีด
2. เปลีย่ นเข็มหัวฉีดใหม
3. เปลีย่ นสปริงและปรับตัง้ ให
ถูกตอง

การรักษาเครื่องยนตหลังและกอนใชงาน
การเก็บเครือ่ งยนตไวเมือ่ ไมตอ งการใชงาน
เครื่องยนตเมือ่ ไมไดใชงานตลอดเวลา คือ หยุดการทํางานระยะหนึง่ จําเปนตองมีขน้ั ตอนการ
เก็บรักษาอยางถูกตองเพือ่ ปองกันมิใหชน้ิ สวนตางๆ ชํารุด ขอควรปฏิบตั ใิ นการเก็บเครือ่ งยนตไวเมือ่ ไม
ตองการใชงาน
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1. ทําความสะอาดภายนอกเครือ่ งยนต
2. ติดและเดินเครือ่ งจนเครือ่ งยนตรอ นพอสมควร และรีบถายนํามั
้ นเครือ่ งออกใหหมด
3. เปลีย่ นกรองนํามั
้ นเครือ่ งแลวเติมนํามั
้ นเครือ่ งใหม
4. เปลีย่ นกรองนํามั
้ นเชือ้ เพลิงแลวเติมนํามั
้ นเชือ้ เพลิงใหเต็มถัง
5. ถายนําออกจากหม
้
อนําให
้ หมด
6. ถอดกรองอากาศออกและปดทอรวมไอดีดว ยเทปกันนํา้
7. ถอดทอไอเสียออกพรอมทั้งทําความสะอาด และปดทอไอเสีย
8. คลุมเครือ่ งดวยพลาสติก
9. เก็บเครือ่ งยนตไวในทีแ่ หงไมมฝี ุน
การนําเครือ่ งยนตทเ่ี ก็บไวมาใชงานอีก
เครื่องยนตเมือ่ ไมไดใชงานเปนเวลานานๆ ถาจะนํากลับมาใชอกี ควรปฏิบตั ดิ งั นี้
1. ทําความสะอาดภายนอกเครือ่ งยนต
2. ประกอบทอไอดีเขาทีเ่ ดิมและทําความสะอาดไสกรองอากาศ
3. ประกอบทอไอเสียเขาที่เดิม จากนัน้ ก็ปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการตรวจสอบเครือ่ งยนตกอ นใชงาน
ตอไป
เครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กนับวามีคณ
ุ ประโยชนมากตอเกษตรกร ดังนัน้ จึงจําเปนอยางยิง่ ที่
เกษตรกรควรหมัน่ ดูแลเอาใจใสเครือ่ งยนต เพือ่ ใหมอี ายุการใชงานไดยาวนานเกิดประโยขนคมุ คามาก
ที่สุด ควรปฏิบัติตามขัน้ ตอนตางๆ ทีก่ ลาวมาแลวขางตน ตลอดจนการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานที่
กํ าหนดเพื่อใหเครื่องยนตอยูในสภาพดีอยูเสมอ การเก็บรักษาเครื่องยนตเมื่อเลิกใชงานนานๆ ควร
ตรวจดูสวนที่ชํ ารุดเสียหายและรีบทําการซอมแซมหรือเปลี่ยนใหมเพื่อจะไดไมประสบปญหา เมื่อนํา
เครื่องยนตกลับมาใชงานอีกในคราวตอไป
เอกสารอางอิง
1.การใชเครือ่ งยนตขนาดเล็ก(ศูนยฝก อบรมวิศวกรรมเกษตร)
2.เทคนิคดีเซล(ปราโมทย ออนประไพ)

