หน่ วยที่ 2
เรื่อง ระบบคลัตช์ (Clutch System)

หน่ วยที่ 2
ระบบคลัตช์ (Clutch System)
ระบบคลัตช์ เป็ นอุปกรณ์ ที่ทำหน้ำที่ ตดั หรื อต่อกำลังที่ ส่งมำจำกเครื่ องยนต์เพื่อประโยชน์ในกำร
เปลี่ยนเกียร์ โดยอำศัยควำมฝื ดระหว่ำงแผ่นคลัตช์กบั แผ่นกดคลัตช์ และล้อช่วยแรง
(Fly wheel) ดังนั้น
คลัตช์จึงสำมำรถถ่ำยทอดกำลังงำนจำกเครื่ องยนต์ไปขับล้อรถยนต์ เพื่อกำรออกตัวของรถยนต์สะดวกและนิ่ ม
นวล ดังนั้นนักเรี ยนจะต้องศึกษำให้เข้ำใจถึงหลักกำรระบบคลัตช์ เพื่อจะได้นำควำมรู ้ไปปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
2.1 ส่ วนประกอบคลัตช์
รถยนต์ที่ ใ ช้ก ระปุ ก เกี ย ร์ แบบธรรมดำ คลัตช์ คื อกลไกท ำหน้ำ ที่ ค วบคุ ม กำรต่ อ และตัดก ำลัง จำก
เครื่ องยนต์ไปยังกระปุกเกี ยร์ คลัตช์จะติดตั้งอยู่ระหว่ำงเครื่ องยนต์กบั กระปุกเกี ยร์ ชุ ดคลัตช์จะยึดติดกับล้อ
ช่วยแรงด้วยโบลต์ที่ดำ้ นหลังของเครื่ องยนต์ก็คือเพลำข้อเหวีย่ ง อุปกรณ์ในชุดคลัตช์มีส่วนประกอบที่สำคัญ ๆ
ดังนี้คือ
2.1.1 ล้อช่วยแรง (Flywheel)
2.1.2 แผ่นคลัตช์ (Clutch Disc)
2.1.3 แผ่นกดคลัตช์ (ClutchPressure Plate)
2.1.4 ลูกปื นกดคลัตช์ (ClutchRelease Bearing)
2.1.5 ก้ำมปูกดคลัตช์(ClutchRelease Fork)
2.1.6 และเพลำคลัตช์ (Clutch Shaft Bearing)
ล้อช่วยแรง

แผ่นกดคลัตช์
เพลำคลัตช์
คลิปล็อกลูกปื นกดคลัตช์

แผ่นคลัตช์
ลูกปื นกดคลัตช์
ก้ำมปูกดคลัตช์
ยำงกันฝุ่ นก้ำมปูกดคลัตช์
ภำพที่ 2.1 แสดงส่วนประกอบของชุดคลัตช์

2.1.1 ล้อช่ วยแรง (Flywheel)
ล้อช่ วยแรง ติดตั้งอยู่กบั เพลำข้อเหวี่ยง (Crank Shaft) มีฟันเฟื อง ( Ring Gear) ติ ดอยู่กบั ขอบด้ำน
นอกของล้อช่วยแรงล้อช่วยแรงผลิตจำกเหล็กหล่อผสมแกรไฟต์ หน้ำสัมผัสด้ำนนอก
มีลกั ษณะเรี ยบติดแนบสนิทกับแผ่นคลัตช์ ล้อช่วยแรงทำหน้ำที่ เป็ นตัวสะสมพลังงำน เพื่อช่วยลด
อำกำรสั่นของเครื่ องยนต์
ล้อช่วยแรง

ภำพที่ 2.2 แสดงลักษณะล้อช่วยแรง

2.1.2 แผ่นคลัตช์ (Clutch Disc)
แผ่นคลัต ช์ ท ำหน้ำ ที่ ถ่ ำ ยทอดแรงบิ ดให้เ ป็ นไปอย่ำ งรำบเรี ย บ โดยไม่ มี อำกำรกระตุ ก และต้อ ง
ถ่ำยทอดกำลังอย่ำงต่อเนื่องโดยไม่เกิดกำรลื่นไถล
แผ่นคลัตช์ มีลกั ษณะเป็ นแผ่นกลม ๆ ทำจำกเหล็กกล้ำเป็ นแผ่นบำง ๆ มีแผ่นควำมฝื ดที่ทำมำจำกวัสดุ
ที่เป็ นแร่ ใยหิ น (Asbestos) ผสมผงโลหะ เช่ นผงทองแดง ทองเหลือง เพื่อช่ วยในกำรจับตัวกันที่หน้ำสัมผัส
เพิ่มควำมทนทำน ทนต่อควำมร้อนและแรงเสี ยดทำนสู ง โดยจะถูกยึดติดอยูก่ บั ผิวของแผ่นคลัตช์ท้ งั สองด้ำน
ดุมของแผ่นคลัตช์จะถูกทำให้เป็ นร่ องไว้สวมกับเพลำรับกำลังจำกเครื่ องยนต์ที่มีลกั ษณะเช่นเดียวกัน เพื่อให้
แผ่นคลัตช์น้ นั สำมำรถเลื่ อนไปมำบนเพลำได้ เมื่อคลัตช์ทำงำน แผ่นคลัตช์จะถูกบีบให้อดั อยู่กบั ล้อช่วยแรง
ด้วยแรงกดของชุดแผ่นกดคลัตช์ให้หมุนไปกับเพลำรับกำลังของกระปุกเกียร์ ดว้ ยควำมเร็ วที่เท่ำกับเครื่ องยนต์

ผ้ำคลัตช์
ดุมแผ่นคลัตช์
หมุดย้ำ

โครงแผ่นคลัตช์

สปริ งแผ่นคลัตช์

ภำพที่ 2.3 แสดงลักษณะแผ่นคลัตช์

2.1.3 แผ่นกดคลัตช์ (Pressure Plate)
แผ่นกดคลัตช์ จะทำหน้ำที่ ยึดและติดตั้งชุ ดอุปกรณ์ต่ำง ๆ ของคลัตช์ โดยจะยึดกดแผ่นคลัตช์ให้แนบ
สนิ ทกับล้อช่วยแรงโดยมีสปริ งกดอยูท่ ี่ดำ้ นหลังของแผ่นกดคลัตช์ หน้ำสัมผัสของแผ่นกดคลัตช์จะต้องเรี ยบ
สม่ำเสมอกัน ถ้ำแผ่นกดมีแรงกดไม่สม่ำเสมอก็จะทำให้แรงกดที่ แผ่นคลัตช์เอียงและเกิดกำรเสี ยดสี เกิด
ควำมร้อน และเกิดกำรสึ กหรอ และทำให้คลัตช์ลื่นได้ ชุดกดแผ่นคลัตช์ที่ใช้อยูก่ บั รถยนต์ทวั่ ๆ ไปปัจจุบนั มี
อยู่ 2 แบบ คือ
1. แผ่นกดคลัตช์ แบบขดลวดสปริง (Coil Spring Clutch)
จะมีอยู่ 3 ขำ ที่เรี ยกว่ำนิ้วคลัตช์ ขำคลัตช์ หรื อ “ตีนผี” แต่ละขำอยูใ่ นรู ปสี่ เหลี่ยมของ
ฝำครอบคลัตช์ และยึดอยูก่ บั สลักเกลียวปรับของขำคลัตช์ แผ่นกดคลัตช์แบบนี้ ถูกอัดแน่ นกับล้อช่วยแรงได้
ด้วยแรงกดของขดลวดสปริ งจำนวนตั้งแต่ 6 – 12 ตัว ที่ติดตั้งโดยรอบในแนวตั้งฉำกกับแผ่นกดคลัตช์ เมื่อ
แผ่นคลัตช์ถูกแผ่นกดคลัตช์อดั แน่นกับล้อช่วยแรง แผ่นคลัตช์จึงหมุนไปพร้อมกับ เพลำข้อเหวีย่ ง และทำให้
เพลำคลัตช์ซ่ ึ งสวมอยูก่ บั แผ่นคลัตช์หมุนตำมไปด้วย เมื่อกดคลัตช์ ขำคลัตช์ถูกกดลงเป็ นกำรตัดกำรส่ งกำลัง
ลูกปื นคลัตช์เลื่อนเข้ำหำปลำยด้ำนใน และปลำยด้ำนนอกของ 3 ขำ กระดกยกแผ่นกดคลัตช์ให้ออกจำกแผ่น
คลัตช์ ทำให้แผ่นคลัตช์เป็ นอิสระ จึงเป็ นกำรตัดกำรส่ งกำลังจำกเครื่ องยนต์

ฝำครอบคลัตช์
ยึด

นิ้วคลัตช์
ยึด

โบล์ทปรับตั้ง
นิ้วคลัตช์

สปริ งขด

แผ่นกดคลัตช์

ภำพที่ 2.4 แสดงลักษณะแผ่นกดคลัตช์แบบขดลวดสปริ ง

2. แผ่นกดคลัตช์ แบบไดอะแฟรม(Diaphram Spring Clutch)
หรื อแบบหวี แผ่นกดคลัตช์ แบบนี้ ใช้แผ่นไดอะแฟรมสปริ ง ที่ ท ำจำกโลหะเหล็ ก กล้ำ ที่ ผ่ำ น
กรรมวิธีกำรผลิต โดยกำรอัดขึ้นรู ป และชุ บแข็งด้วยควำมร้อน กดแผ่นกดคลัตช์ให้อดั แน่นกับล้อช่วยแรง และ
เมื่อปลำยหวีคลัตช์ถูกกดแผ่นไดอะแฟรมถูกดันเข้ำด้ำนใน ต้ำนกับแหวนที่ทำหน้ำที่เป็ นจุดหมุน ขอบด้ำน
นอกของขอบไดอะแฟรมจะดึ งให้แผ่นกดคลัตช์แยกออกจำกแผ่นคลัตช์ และแผ่นคลัตช์ก็จะหมุนได้อย่ำง
อิสระข้อดีของคลัตช์แบบแผ่นไดอะแฟรมคือ
1. แรงกดที่เกิดขึ้นได้เท่ำ ๆ กันทุกจุด
2. มีควำมสมดุลดีกว่ำแบบขดลวดสปริ ง เนื่องจำกเป็ นวงกลมแผ่นเดียว
3. ออกแรงกดน้อยกว่ำแบบขดลวดสปริ ง แรงกดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อแผ่นคลัตช์สึก
4. แรงกดไม่เปลี่ยนแปลงขณะควำมเร็ วสู ง

ฝำครอบคลัตช์

แผ่นสปริ งยึด
ฝำครอบคลัตช์

ฝำครอบคลัตช์

ไดอะแฟรมสปริ ง

แผ่นกดคลัตช์

ภำพที่ 2.5 แสดงลักษณะแผ่นกดคลัตช์แบบสปริ งไดอะแฟรม

2.1.4 ลูกปื นกดคลัตช์ (Release Bearing)
ลูกปื นกดคลัตช์ทำหน้ำที่ กดหวีคลัตช์ให้เคลื่อนที่ไปในแนวทิศทำงเดียวกับล้อช่วยแรงเพื่อ
ดึ งแผ่นกดคลัตช์ให้เคลื่ อนที่ ถอยออกมำ ลู กปื นคลัตช์น้ ี จะติดอยู่กบั ตัวก้ำมปูคลัตช์ ส่ วนตัวรองรับจะเป็ น
แผ่นวงแหวนหนำติดอยู่กบั ตัวคลัตช์หรื อหวีคลัตช์ ซึ่ งมีขนำดเท่ำๆกันกับตัวลูกปื นกดคลัตช์และจะหมุนไป
พร้อมๆ กันกับแผ่นกดคลัตช์ ลูกปื นกดคลัตช์จะทำเป็ นชุ ดสำเร็ จอัดจำระบีซีลปิ ดอย่ำงดีเพื่อป้ องกันกำรชำรุ ด
ไม่ให้เสี ยหำยได้ง่ำยจึงไม่จำเป็ นต้องมีกำรหล่อลื่น

ลูกปื นกดคลัตช์

ภำพที่ 2.6 แสดงลักษณะลูกปื นกดคลัตช์

2.1.5 ก้ ามปูกดคลัตช์ (Release fork)
ก้ำมปูกดคลัตช์จะยื่นออกมำทำงด้ำนข้ำงของตัวเรื อนคลัตช์ (Clutch housing) ในกำรติดตั้งจะมีสปริ ง
ส ำหรั บ ดันซี ล กันฝุ่ นที่ ปิ ดรู ตวั เรื อนคลัตช์ น้ ี เพื่ อป้ องกันไม่ ใ ห้ฝุ่ นละอองเข้ำ ไปภำยใน จะมี ส ตัดหัวกลม
(Clutch ball stud) ที่อยู่ดำ้ นข้ำงในตัวเรื อนคลัตช์ทำหน้ำที่ เป็ นจุดหมุนให้กำ้ มปู กดคลัตช์ในขณะที่ปลำย
ด้ำนนอกของก้ำมปูกดคลัตช์ จะเคลื่อนที่ไปมำของโดยกำรทำงำนของ คลัตช์ทำให้ลูกปื นกดคลัตช์ (Throwout
bearing) ประกอบอยูท่ ี่ปลำยของก้ำมปูกดคลัตช์เคลื่อนที่ไปมำด้วย

ก้ำมปูกดคลัตช์

ภำพที่ 2.7 แสดงลักษณะก้ำมปูกดคลัตช์

2.1.6 เพลาคลัตช์ หรือเพลารับกาลัง (Clutch Shafter Input Shaft )
เพลำคลัตช์มีลกั ษณะดังนี้ ด้ำนหัวของเพลำคลัตช์มีฟันหน้ำเฟื อง (Dog Teeth) สำหรับต่อกับปลอก
ดุมคลัตช์ หรื อปลอกเลื่อนของตำแหน่งเกียร์ 4 และบนเพลำคลัตช์ยงั มีเฟื องฟันเฉี ยงขบกับเฟื องฟันเฉี ยงตัวแรก
บนเพลำรอง ส่ วนด้ำนปลำยของเพลำคลัตช์สวมอยูก่ บั ลูกปื นปลำยเพลำคลัตช์ซ่ ึ งอยูใ่ นเบ้ำของเพลำข้อเหวี่ยง
เพลำคลัตช์ทำหน้ำที่รับกำลังจำกเครื่ องยนต์ส่งไปยังกระปุกเกี ยร์ บนเพลำคลัตช์ มีแผ่นคลัตช์เคลื่อนที่ไปมำ
ตำมควำมยำวของร่ อง (Spline) เมื่อแผ่นคลัตช์หมุนจะทำให้เพลำคลัตช์หมุนตำมไปด้วย
กรวยคลัตช์

เฟื องขับหลัก (เฟื องเกียร์4)

ฟันเฟื อง

เพลำคลัตช์

สไปล์นเพลำคลัตช์

ภำพที่ 2.8 แสดงลักษณะเพลำคลัตช์หรื อเพลำรับกำลัง

2.2 หน้ าที่ของคลัตช์
คลัตช์รถยนต์เป็ นอุปกรณ์ ที่ทำหน้ำที่ ต่อและตัดกำลังจำกเครื่ องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์ เพื่อประโยชน์
ในกำรเปลี่ยนเกียร์ โดยอำศัยควำมฝื ดระหว่ำงแผ่นคลัตช์กบั แผ่นกดคลัตช์ และล้อช่วยแรง (Fly wheel) ดังนั้น
คลัตช์จึงสำมำรถถ่ำยทอดกำลังงำนเพียงเล็กน้อยจำกเครื่ องยนต์ ไปขับล้อรถยนต์ เพื่อที่จะทำให้กำรออกตัว
ของรถยนต์สะดวกและนิ่มนวล
คลัตช์

ข้อต่ออ่อน

เครื่ องยนต์
กระปุกเกียร์

เพลำกลำง

เฟื องท้ำย

ภำพที่ 2.9 แสดงประกอบหน้ำที่ของคลัตช์

2.3 หลักการทางานของคลัตช์
เมื่อไม่เหยียบคลัตช์ ล้อช่วยแรง (Fly wheel) จะประกบติดกับแผ่นคลัตช์ (Clutch disc)
และแผ่น คลัต ช์ ก็ จ ะถู ก ประกบด้ว ยแผ่น กดคลัต ช์ (Clutch Pressure Plate ) อี ก ชั้น หนึ่ งโดยแผ่น กคลัต ช์
(Pressure plate) จะประกอบเป็ นชุ ดเดี ย วกับ ฝำครอบคลัตช์ (Clutch cover) และสปริ งไดอะแฟรม (Spring
diaphragm)
ล้อช่วยแรง

แผ่นคลัตช์
แผ่นกดคลัตช์

ขณะตัดกำลัง

ล้อช่วยแรง

แผ่นคลัตช์
แผ่นกดคลัตช์

ขณะต่อกำลัง

ภำพที่ 2.10 แสดงกำรทำงำนของระบบคลัตช์

เมื่อผูข้ บั ขี่ออกแรงเหยียบแป้ นเหยียบคลัตช์ที่อยูใ่ นรถยนต์แรงเหยียบนี้ จะถูกถ่ำยทอดออกไปสู่ กำ้ มปู
กดคลัตช์ ซึ่ งมีแกนยื่นออกมำนอกห้องคลัตช์ เมื่อก้ำมปูกดคลัตช์ได้รับแรงมำ ก็จะส่ งแรงเข้ำไปกดลูกปื นกด
คลัตช์ที่ติดตั้งอยูบ่ นแกนเพลำคลัตช์ และอยูต่ ิดกับบริ เวณ ศูนย์กลำงของแผ่นสปริ งไดอะแฟรม ทำให้บริ เวณ
จุดศูนย์กลำงของแผ่นสปริ งไดอะแฟรม ยุบลงไปในขณะที่บริ เวณศูนย์กลำงของ แผ่นสปริ งไดอะแฟรมยุบลง
ไปจะทำให้ขอบแผ่นสปริ งไดอะแฟรมกระดกขึ้น ซึ่ งปลำยขอบแผ่นสปริ งไดอะแฟรมนี้ จะยึดติดกับด้ำนหลัง
ของแผ่นกดคลัตช์ กำรกระดกขึ้นของ ปลำยขอบแผ่นสปริ งไดอะแฟรมเสมือนหนึ่ งไปดึ งแผ่นกดคลัตช์ ให้
ถอยหลังออกมำ เมื่อเป็ นเช่นนี้ แรงกดที่กระทำต่อ แผ่นคลัตช์ ก็จะลดน้อยลง ยิ่งถ้ำผูข้ บั ขี่เหยียบแป้ นคลัตช์
ให้สุดระยะแป้ นเหยีย บคลัตช์ ก็จะยิ่งทำให้ แผ่นคลัตช์เป็ นอิ สระมำกขึ้ น จุ ดนี้ เองที่ จะเป็ นประโยชน์ตอน
เปลี่ยนเกียร์ เมื่อเปลี่ยนเกียร์ เรี ยบร้อย ผูข้ บั ขี่ก็คืนเท้ำออกมำจำกแป้ นเหยียบคลัตช์ สปริ งไดอะแฟรมก็จะดัน
ลูกปื นกดคลัตช์ บนเพลำคลัตช์ กลับคืนสู่ ที่เดิม พร้อมทั้งแผ่นกดคลัตช์ก็จะกลับคืนไปกดคลัตช์ดงั เดิม
2.4 ชนิดของคลัตช์
คลัต ช์ ร ถยนต์ใ นปั จจุ บ นั ที่ นิ ย มใช้แ บ่ ง เป็ น 2 ชนิ ด คื อคลัตช์ แบบแห้ง (Dry Clutch ) และคลัต ช์
อัตโนมัติ (Automatic Clutch)

1. คลัตช์แบบแห้ง (Dry Clutch) มีลกั ษณะเป็ นจำนกลมทำด้วยโลหะเหล็กกล้ำเป็ นแผ่น
บำง ๆ ตรงกลำงของแผ่นคลัตช์จะเซำะเป็ นร่ องสไปลน์ (Spline hub) ใช้สวมกับเพลำคลัตช์ สำมำรถเคลื่อนที่ไป
มำ บนเพลำรับกำลังได้ ส่ วนของผ้ำคลัตช์ท้ งั 2 ด้ำนเป็ นแผ่นควำมฝื ดและทนควำมร้อนทำมำจำกสำรสังเครำะห์
ประเภท แอสเบสทอส ผสมโลหะใยหิ น สปริ งของแผ่นคลัตช์จะทำหน้ำที่ยึดโครงคลัตช์ในขณะที่แผ่นคลัตช์มี
แรงบิดและส่ งกำลังงำนปั จจุบนั นิยมใช้ในรถยนต์นงั่ และรถบรรทุก
แผ่นคลัตช์แบบแห้ง

ภำพที่ 2.11 แสดงลักษณะของแผ่นคลัตช์แบบแห้ง (Dry Clutch)

2. คลัตช์อตั โนมัติ (Automatic Clutch) มีชื่อเรี ยกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ทอร์ กคอนเวอร์ เตอร์
(Torque Convertor) เป็ นคลัตช์ของเหลวที่บรรจุน้ ำมัน ไฮดรอลิ กอยูภ่ ำยในปั้ มอิมเพลเลอร์ และเทอร์ ไบน์รัน
เนอร์ โดยอำศัยควำมเร็ วรอบของเครื่ องยนต์เป็ นหลัก แรงเหวี่ยงของน้ ำมันไฮดรอลิกส์ ที่อยูใ่ นปั้ มอิมเพลเลอร์
เหวี่ยงไปกระทบกับครี บของเทอร์ ไบน์รันเนอร์ ทำให้เทอร์ ไบน์รันเนอร์ หมุ นไปในทิศทำงเดี ยวกับเพลำข้อ
เหวี่ยงขับชุ ดเกียร์ ให้สำมำรถหมุนต่อไป ในขณะรถยนต์มีควำมเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ต่ำหรื อเดินเบำน้ ำมันไฮ
ดรอลิกส์ สำมำรถส่ งกำลังได้เพียงบำงส่ วนแต่เมื่อเพิ่มควำมเร็ วรอบของเครื่ องยนต์มำกขึ้นปั้ มอิมเพลเลอร์ ก็จะ
เหวี่ย งน้ ำ มันไฮดรอลิ ก ส์ แรงขึ้ น ท ำให้ก ำรส่ ง ก ำลัง จำกเครื่ องยนต์ไ ปยัง ชุ ดเกี ย ร์ เพิ่ ม ขึ้ น ส่ ง ผลให้รถยนต์
สำมำรถเคลื่อนที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ

คลัตช์อตั โนมัติ

ภำพที่ 2.12 แสดงลักษณะคลัตช์อตั โนมัติ (Automatic Clutchor Torque Convertor)

2.5 กลไกควบคุมการทางานของระบบคลัตช์
คลัตช์รถยนต์เป็ นอุปกรณ์สำคัญที่ทำหน้ำที่ตดั หรื อต่อกำลังที่ส่งมำจำกเครื่ องยนต์ไปยัง
กระปุกเกียร์ วิธีกำรควบคุมกำรทำงำนของคลัตช์แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
1. กำรควบคุมคลัตช์แบบกลไกซึ่ งแบ่งออกเป็ น 2 ชนิดคือ แบบก้ำนต่อ และแบบใช้สำย
กำรทำงำนแบบก้ำนต่อ ประกอบด้วย แป้ นเหยียบคลัตช์ ก้ำนต่อ โดยก้ำนต่อช่วงที่ 1 ส่ งแรงผ่ำนไปยังก้ำนต่อ
ช่วงที่ 2 และก้ำนต่อช่วงที่ 2 ส่ งแรงผ่ำนไปยังก้ำนต่อช่วงที่ 3 และจะทำงำนแบบนี้ ต่อไปเรื่ อย ๆ ตำมจำนวน
ช่วงต่อที่ บริ ษทั ผูผ้ ลิตออกแบบ ต่อจำกนั้นก้ำนต่อช่วงสุ ดท้ำยจะไปกดก้ำมปูกดคลัตช์ ลูกปื นกดคลัตช์ และชุด
กดแผ่นคลัตช์ ท ำให้แผ่นคลัตช์ เป็ นอิ ส ระ ซึ่ ง เป็ นกำรตัดก ำลัง งำนจำกเครื่ องยนต์ที่ ส่ งไปยังกระปุ กเกี ย ร์

ปั จจุบนั ไม่นิยมใช้ กำรควบคุมคลัตช์ดว้ ยกลไกแบบก้ำนต่อ เพรำะก้ำนต่อแต่ละชิ้นสึ กหรอเร็ วกว่ำปกติ และ
ต้องมีกำรปรับตั้งระยะกำรควบคุมบ่อยครั้ง ไม่เช่นนั้นจะทำให้กระปุกเกียร์ มีเสี ยงดังและเข้ำเกียร์ ยำก
สปริ งดึงกลับ
คันเหยียบคลัตช์

แป้ นเหยียบคลัตช์

จุดหมุนกลไกก้ำนต่อ

ชุดกดแผ่นคลัตช์ แผ่นคลัตช์
ลูกปื นกดคลัตช์

ก้ำนต่อ

ล้อช่วยแรง

ก้ำมปูกดคลัตช์
ชกดคลัตช์
นอตปรับตั้งระยะฟรี คลัตช์

ภำพที่ 2.13 แสดงส่วนประกอบคลัตช์แบบกลไกหรื อก้ำนต่อ

กำรควบคุมคลัตช์ที่ใช้สำยหรื อเรี ยกว่ำ คลัตช์แบบสำย เป็ นกำรควบคุมกำรทำงำนของคลัตช์ โดยใช้
อุปกรณ์ สำยคลัตช์ เป็ นตัวต่อวงจรควบคุ มกำรทำงำนของคลัตช์ ระหว่ำงคันเหยียบคลัตช์ กับตัวคลัตช์ ที่ฝำ
ครอบคลัตช์ลกั ษณะ ของสำยคลัตช์ประกอบ ด้วยชุดสำยคลัตช์ลวดสลิงมีตวั หุ ม้ ต่อระหว่ำงคันเหยียบคลัตช์ กับ
ก้ำมปูคลัตช์ที่เสื้ อคลัตช์ เมื่อกดคันเหยียบคลัตช์ จะเป็ นตัวดึงก้ำมปูคลัตช์ไปกดลูกปื นคลัตช์ให้แผ่นกดคลัตช์
ออกจำกแผ่นคลัตช์ ทำให้แผ่นคลัตช์ลอยตัวเป็ นอิสระ เมื่อปล่อยคลัตช์สปริ งที่ต่ออยูก่ บั ก้ำมปูคลัตช์ ก็จะดึงให้
ก้ำมปูคลัตช์กลับเข้ำที่เดิ ม แผ่นคลัตช์ก็จะเข้ำสัมผัสกับผิวหน้ำแปลนของล้อช่วยแรงซึ่ งคลัตช์จะต่อวงจรกำร
ส่ งกำลังของเครื่ องยนต์กบั เกียร์ ปัจจุบนั ไม่นิยม
นอตปรับตั้งระยะฟรี คลัตช์
สำยคลัตช์
ล้อช่วยแรง
แผ่นคลัตช์

ชุดกดแผ่นคลัตช์

ก้ำมปูกดคลัตช์

สปริ ง
คันเหยียบคลัตช์
ลูกปื นกดคลัตช์

แป้ นเหยียบคลัตช์

ภำพที่ 2.14 แสดงส่วนประกอบคลัตช์แบบสำย

2. กำรควบคุมคลัตช์แบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Clutch) เป็ นกำรควบคุมกำรทำงำนของ
คลัตช์โดยใช้ระบบไฮดรอลิ กเชื่ อมต่อกำรทำงำนระหว่ำงแม่ปั๊มคลัตช์เพิ่มแรงดันน้ ำไฮดรอลิกส์ ส่ งผ่ำนทำง
ท่อโดยได้แรงกดจำกแป้ นคลัตซ์ กดผ่ำนแม่ปั๊มคลัตซ์ ส่งแรงดันน้ ำมันวิ่งไปถึ งลู กปั๊ มคลัตซ์ ไปดันให้กำ้ มปู
คลัตช์กดคลัตซ์ทำงำนเป็ นกำรตัดและต่อกำลังงำนจำกเครื่ องยนต์ส่งไปยังกระปุกเกี ยร์ ปัจจุบนั เป็ นที่นิยมใช้
โดยกันทัว่ ไป
นอตปรับตั้งระยะฟรี คลัตช์

กระปุกน้ ำมันคลัตช์
ปั้ มคลัตช์ตวั บน

สปริ งดึงกลับ
ก้ำนดัน
คันเหยียบคลัตช์

แผ่นกดคลัตช์ แผ่นคลัตช์
ลูกปื นกดคลัตช์

ล้อช่วยแรง

ท่อน้ ำมัน
แป้ นเหยียบคลัตช์

ก้ำมปู
กดคลัตช์

หัวไล่ลม
ปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำง

ภำพที่ 2.15 แสดงส่วนประกอบคลัตช์แบบไฮดรอลิก

กำรควบคุมคลัตช์แบบไฮดรอลิกส์ มีส่วนประกอบมีดงั นี้
1. แม่ป้ ั มคลัตช์ตวั บน (ClutchMaster Cylinder) มี หน้ำที่สร้ำงแรงดันไฮดรอลิกส์ เมื่อได้รับแรงกด
จำกคลัตช์ชุดลูกยำงแม่ปั๊มคลัตช์จะเคลื่อนตัวผลักดันน้ ำมันคลัตช์ให้เกิดแรงดันส่ งไปยังท่อน้ ำมันคลัตช์
แม่ปั๊มคลัตช์ตวั บน

ภำพที่ 2.16 แสดงแม่ปั๊มคลัตช์ตวั บน

2. ปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ ำง (Operating Cylinder) จะติ ดตั้งอยู่ที่เสื้ อเครื่ องยนต์ใกล้กบั ชุ ดคลัตช์มีหน้ำที่รับ
แรงดันไฮดรอลิกส์ จำกปั๊ มคลัตช์ตวั บนเมื่อเหยียบคลัตช์แรงดันไฮดรอลิกส์ ที่ส่งมำจะดันลูกยำงทำให้ลูกสู บ
ไปดันก้ำนดันเคลื่อนที่ไปดันขำกดคลัตช์และลูกปื นกดคลัตช์ทำให้คลัตช์ตดั และต่อกำลัง
ปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำง

ภำพที่ 2.17 แสดงส่วนประกอบปั๊มคลัตช์ตวั ล่ำง

การทางานของแม่ ปั๊มคลัตช์

ห้อง A
ช่องน้ ำมันถูกเปิ ด
ห้อง B
ช่องทำงน้ ำมัน

สปริ งดันกลับ
111

ลูกสูบ
ภำพที่ 2.18 แสดงแม่ปั๊มคลัตช์ตวั บนและปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำง

ห้อง A
ห้อง B
ลิ้นทำงเข้ำ
สปริ งรู ปกรวย
ก้ำนลิน้ ทำงเข้ำ

ช่องน้ ำมันถูกปิ ด
ไปยังแม่ปั๊มคลัตช์ตวั ล่ำง
ก้ำนดัน
ลูกสูบ

แป้ นเหยียบคลัตช์ถูกกด

บ่ำรองสปริ งดันกลับ

ภำพที่ 2.19 แสดงกำรทำงำนของแม่ปั๊มคลัตช์ตวั บนขณะเหยียบคลัตช์และปล่อยคลัตช์

ขณะเหยียบคลัตช์
ลูกสู บแม่ปั๊มคลัตช์จะเคลื่อนตัวไปด้ำนซ้ำย เมื่อเหยียบคลัตช์ดนั ให้น้ ำมันคลัตช์ในแม่ปั๊มคลัตช์ไหล
ผ่ำนลิ้นทำงเข้ำไปยังถ้วยน้ ำมันคลัตช์ และอีกส่ วนหนึ่ งจะไหลไปยัง ปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำงซึ่ งจะมีข้ นั ตอนดังนี้ เมื่อ
ลูกสู บเคลื่อนตัวไปทำงด้ำนซ้ำยได้ระยะพอประมำณจะทำให้บ่ำร่ องสปริ งดันลูกสู บกลับ (ซึ่ งจะบังคับก้ำนลิ้น
ทำงเข้ำ) เคลื่อนที่ทำให้กำ้ นลิ้นทำงเข้ำเคลื่ อนตัวไปทำงด้ำนซ้ำยโดยแรงดันของสปริ งรู ปกรวย ซึ่ งทำให้ลิ้น
ทำงเข้ำ ซึ่ งอยูป่ ลำย ของก้ำนลิ้นทำงเข้ำปิ ดทำงน้ ำมันที่จะเข้ำสู่ ถว้ ยน้ ำมันคลัตช์ ทำให้ห้อง A และห้อง B แยก
จำกกันโดยเด็จขำดเป็ นเหตุให้แรงดันภำยในห้อง A เพิ่มขึ้น แรงดันจึงส่ งผ่ำนสำยยำงและท่อน้ ำมันคลัตช์ไป
ยังลูกสู บที่ปั๊มคลัตช์ตวั ล่ำง
ขณะปล่อยคลัตช์
เมื่ อปล่ อยคลัตช์ ลู กสู บแม่ปั๊มคลัตช์จะเคลื่ อนที่ กลับด้ำนขวำโดย แรงดันของสปริ งดันกลับทำให้
แรงดันน้ ำมันคลัตช์ลดลง เมื่อลูกสู บเคลื่อนที่กลับสุ ดสู่ ตำแหน่งเดิม ก้ำนลิ้นก็จะถูกดึงกลับมำทำง ด้ำนขวำโดย
บ่ำร่ องสปริ งดันกลับ (สปริ งรู ปกรวย มีแรงน้อยกว่ำสปริ งดันกลับ) ทำให้ลิ้นทำงเข้ำเปิ ดช่ องทำงน้ ำมันและ
ช่องทำงห้อง A กับ B จะต่อถึงกัน ถ้วยรองน้ ำมันคลัตช์จะเป็ นตัวรองรับกำรเปลี่ยนแปลงปริ มำณน้ ำมันคลัตช์
ในแต่ละชิ้น ส่ วนของระบบคลัตช์ และระดับน้ ำมันภำยในถ้วยจะเพิม่ ขึ้น

2.6 สาเหตุข้อขัดข้ อง และการแก้ ไขระบบคลัตช์
สำเหตุขอ้ ขัดข้องของคลัตช์รถยนต์ มีดงั ต่อไปนี้
ตำรำงที่ 1.1 สำเหตุขอ้ ขัดข้องและกำรแก้ไขระบบคลัตช์
ปัญหาข้ อขัดข้ อง
สาเหตุ
1. คลัตช์ลื่น (Slipping)
1. ปรับตั้งระยะฟรี และควำมสู ง
แป้ นเหยียบคลัตช์ไม่ถูกต้อง
2. สปริ งขด หรื อไดอะแฟรม
สปริ ง ชำรุ ด
3. แผ่นคลัตช์สึกหรอ
4. ผ้ำคลัตช์เปื้ อนน้ ำมัน หรื อ
จำรบี
2. คลัตช์กระแทก หรื อกระตุก 1. ก้ำนดันคลัตช์ติดขัด
(Grabbing)
2. ดุมคลัตช์ติดขัดอยูบ่ นร่ อง
เพลำคลัตช์
3. สปริ งแผ่นคลัตช์หรื อแผ่น
คลัตช์แตกหัก
3. คลัตช์มีเสี ยงดัง (Noises)
1. ลูกปื นกดคลัตช์ชำรุ ด
2. ร่ องดุมแผ่นคลัตช์สึกหรอ
3. ตีนผีคลัตช์หรื อไดอะแฟรม
สปริ งไม่ได้ระดับหรื อชำรุ ด
4. สปริ งแผ่นคลัตช์หรื อแผ่น
คลัตช์แตกหัก
4. คลัตช์สั่น (Clutch Pedal
1. แผ่นคลัตช์บิดเบี้ยว
Pulsation)
2. ชุดกดแผ่นคลัตช์บิดเบี้ยว
3. หน้ำสัมผัสของล้อช่วยแรง
บิดเบี้ยว
4. สปริ งขดหรื อไดอะแฟรม
สปริ งบิดเบี้ยว

การแก้ไข
1. ปรับตั้งระยะฟรี และควำมสู ง
2. เปลี่ยนสปริ งขด หรื อ
ชุดกดแผ่นคลัตช์
3. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์
4. ทำควำมสะอำด หรื อเปลี่ยน
แผ่นคลัตช์
1. ทำให้ฟรี หรื อปรับตั้งก้ำน
ดันคลัตช์
2. หล่อลื่นหรื อเปลี่ยนแผ่น
คลัตช์
3. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์
1. เปลี่ยนลูกปื นกดคลัตช์
2. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์
3. ปรับแต่ง หรื อเปลี่ยนชุดกด
แผ่นคลัตช์
4. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์
1. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์
2. เปลี่ยนชุดกดแผ่นคลัตช์
3. ซ่อมหรื อเปลี่ยนล้อช่วยแรง
4. ปรับตั้งหรื อเปลี่ยนสปริ งขด
หรื อไดอะแฟรมสปริ ง

ปัญหาข้ อขัดข้ อง
5. คลัตช์จำกไม่สุดเมื่อเหยียบ
แป้ นเหยียบคลัตช์

สาเหตุ
1. ลูกปื นปลำยเพลำคลัตช์
ลูกปื นเพลำคลัตช์ หลวม
2. ร่ องดุมแผ่นคลัตช์และร่ อง
เพลำคลัตช์สึกหรอ
3. สปริ งแผ่นคลัตช์หรื อยำง
คล๊อบปิ้ งชำรุ ด
6. คลัตช์มีเสี ยงดังขณะยังไม่ได้ 1. ลูกปื นปลำยเพลำคลัตช์
เหยียบคลัตช์
ลูกปื นเพลำคลัตช์ หลวม
2. ร่ องดุมแผ่นคลัตช์และร่ อง
เพลำคลัตช์สึกหรอ
3. สปริ งแผ่นคลัตช์หรื อยำง
คล๊อบปิ้ งชำรุ ด
7. คลัตช์แบบใช้ของเหลว
1. ระดับของน้ ำมันคลัตช์ต่ำกว่ำ
(Hydraulic Clutch) ขัดข้อง
ระดับที่กำหนด
2. ปั้ มคลัตช์ตวั บนรั่วซึ ม

การแก้ไข
1. เปลี่ยนลูกปื นปลำยเพลำ
คลัตช์ หรื อลูกปื นเพลำคลัตช์
2. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์หรื อเพลำ
คลัตช์
3. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์
1. เปลี่ยนลูกปื นปลำยเพลำ
คลัตช์ หรื อลูกปื นเพลำคลัตช์
2. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์หรื อเพลำ
คลัตช์
3. เปลี่ยนแผ่นคลัตช์

1. เติมน้ ำมันคลัตช์และตรวจ
รอยรั่วซึ ม
2. เปลี่ยนชุดซ่อมปั้ มคลัตช์ตวั
บน หรื อเปลี่ยนปั้ มคลัตช์ตวั บน
3. ข้อต่อน้ ำมันรั่วซึ ม
3. ขันข้อต่อน้ ำมันให้แน่น
4. กระบอกคลัตช์ตวั ล่ำงรั่วซึ ม 4. เปลี่ยนชุดซ่อมกระบอกคลัตช์
ตัวล่ำง หรื อเปลี่ยนกระบอก
คลัตช์ตวั ล่ำง

ขั้นตอนการทดสอบปัญหาข้ อขัดข้ องของคลัตช์
การทดสอบคลัตช์ ลนื่
1. ดึงเบรกมือให้สุดแล้วติดเครื่ องยนต์
2. เหยียบคลัตช์ให้สุด แล้วเข้ำเกียร์ ในตำแหน่งเกียร์ 4 หรื อ 5
3. ค่อย ๆ เหยียบคันเร่ งเพิม่ ขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง และปล่อยแป้ นเหยียบคลัตช์ชำ้ ๆ
หมายเหตุ ถ้ำเครื่ องยนต์ไม่ดบั แสดงว่ำคลัตช์ลื่น ถ้ำเครื่ องยนต์ดบั แสดงว่ำสภำพแผ่น
คลัตช์ปกติ

การทดสอบปัญหาคลัตช์ สั่น มีดงั นี้
1. ดึงเบรกมือให้สุด แล้วติดเครื่ องยนต์
2. เข้ำเกียร์ ใน ตำแหน่งเกียร์ 1
3. ค่อย ๆ ปล่อยแป้ นเหยียบคลัตช์ชำ้ ๆ
หมายเหตุ หำกพบว่ำคลัตช์สนั่ ให้ตรวจหน้ำสัมผัสของล้อช่วยแรง ชุดกดแผ่นคลัตช์
หรื อแผ่นคลัตช์
การทดสอบคลัตช์ ไม่ จาก
1. ดึงเบรกมือให้สุดแล้วติดเครื่ องยนต์
2. ปล่อยคลัตช์ในตำแหน่งเกียร์ วำ่ ง
3. เลื่อนคันเกียร์ อย่ำงช้ำๆ ไปที่ตำแหน่งถอยหลัง โดยไม่ตอ้ งเหยียบคลัตช์รอจนกระทัง่ เกียร์ เกิดเสี ยง
ดัง
4. เมื่อเกียร์ เกิดเสี ยงดัง ให้เหยียบคลัตช์ชำ้ ๆ แล้วเข้ำเกียร์
หมายเหตุ ถ้ำหำกเหยียบคลัตช์จนสุ ดเกียร์ ยงั มีเสี ยงดัง แสดงว่ำคลัตช์ไม่จำก ถ้ำหำก
เข้ำเกียร์ ได้เงียบในขณะเหยียบคลัตช์ และเปลี่ยนเกียร์ ได้นิ่มนวล แสดงว่ำปั ญหำไม่ได้เกิดจำกคลัตช์ไม่จำก
การทดสอบปัญหาคลัตช์ มีเสี ยงดัง มีดงั นี้
1. เหยียบคลัตช์และติดเครื่ องยนต์
2. ปล่อยคลัตช์ในขณะที่อยูใ่ นตำแหน่งเกียร์ วำ่ ง
3. เหยียบคลัตช์จนสุ ดอีก 1 ครั้ง
หำกพบว่ำคลัตช์มีเสี ยงดังจำกลูกปื นคลัตช์ ชุดกดแผ่นคลัตช์หรื อแผ่นคลัตช์ชำรุ ด ให้เปลี่ยน
แผ่นคลัตช์
ข้ อควรจา ให้เหยียบและปล่อยคลัตช์เร็ วและช้ำสลับกัน เพื่อตรวจเสี ยงดังจำกคลัตช์
คุณสมบัติของนา้ มันคลัตช์ น้ ำมันคลัตช์ที่ใช้กบั รถยนต์เป็ นชนิดเดียวกัน กับน้ ำมันเบรก เช่น DOT 3 และ DOT 4
โดยมีคุณสมบัติดงั นี้
1. มีจุดเดือดสู ง ในขณะที่น้ ำมันคลัตช์มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้ ำมันจะไม่เกิดกำรขยำยตัว
2. เกิดกำรระเหยตัวน้อยที่สุดเมื่อมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น หรื อ ลดลง
3. ไม่ทำปฏิกิริยำกับอุปกรณ์ในระบบคลัตช์ เช่น กระบอกคลัตช์ ลูกยำงคลัตช์ ลูกสู บคลัตช์
4. น้ ำมันคลัตช์ที่ได้มำตรฐำนกำรรับรอง จะต้องมีสัญลักษณ์ DOT กำกับ

2.7 การบารุ งรักษาระบบคลัตช์
2.7.1 การตรวจความสู งแป้นเหยียบคลัตช์
ควำมสู งแป้ นเหยียบคลัตช์ (Pedal Height) คือระยะระหว่ำงแป้ นเหยียบคลัตช์ตำแหน่ง
ปล่อยคลัตช์จนสุ ดถึงพื้นรถในแนวตั้งฉำกกับแป้ นเหยียบคลัตช์กำรปรับตั้งควำมสู งแป้ นเหยียบคลัตช์ตอ้ งอยู่
ในตำแหน่งสกรู ยนั คันเหยียบคลัตช์
เมื่อแผ่นคลัตช์สึก ระยะฟรี แป้ นคลัตช์จะลดลงถ้ำแผ่นคลัตช์สึกมำกขึ้นจนไม่มี ระยะ
ฟรี แป้ นคลัตช์ จะทำให้คลัตช์ลื่นดังนั้น จึงจำเป็ นที่จะต้องปรับควำมยำวของก้ำนดันปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำงและรักษำ
ระยะฟรี แป้ นคลัตช์ให้คงที่ในรถรุ่ นปั จจุบนั มีกำรใช้ปั๊มคลัตช์ตวั ล่ำงที่สำมำรถปรับระยะได้ดว้ ยตัวเองดังนั้น
ระยะฟรี แป้ นคลัตช์จึงไม่เปลี่ยนแปลงควำมสู งแป้ นคลัตช์ ถูกปรับได้ที่สกรู ปรับตั้งแป้ นคลัตช์และระยะฟรี แป้ น
คลัตช์ถูกปรับได้ที่ควำมยำวของก้ำนดันปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำง
น็อตปรับตั้งระยะฟรี แป้ นเหยียบคลัตช์
สกรู ต้ งั ระยะฟรี แป้ นเหยียบคลัตช์

ระยะฟรี แป้ นเหยียบคลัตช์
1.5-5 มม.

ก้ำนดันลูกสูบ

พื้นรถ

ควำมสูงแป้ นเหยียบคลัตช์
145-155 มม.

ภำพที่ 2.20 แสดงภำพระยะคันเหยียบคลัตช์

ระยะฟรี แป้ นเหยียบคลัตช์ คือระยะระหว่ำงก้ำนดันลูกสู บถึงลูกสู บปั้ มคลัตช์ตวั บนซึ่ งเป็ นระยะกำร
เคลื่อนที่ของแป้ นเหยียบคลัตช์ ในตำแหน่งปล่อยคลัตช์จนสุ ดถึงลูกสู บปั้ มคลัตช์ตวั บนและระยะห่ ำงระหว่ำง

ลูกปื นกดคลัตช์กบั ปลำยหวีคลัตช์ หรื อตีนผีคลัตช์ ถ้ำไม่มีระยะฟรี ระหว่ำงลูกปื นคลัตช์กบั ปลำยหวีคลัตช์หรื อ
ตีนผีคลัตช์จะทำให้ลูกปื นกดคลัตช์และปลำยหวีคลัตช์ หรื อตีนผีคลัตช์ สึ กหรอ และชำรุ ดได้
- ถ้ำไม่มีระยะฟรี หรื อคลัตช์ยนั หมำยถึงในขณะนั้นมีแรงกดที่ลูกปื นกดคลัตช์ และหวีคลัตช์ หรื อ
ตีนผีคลัตช์ทำให้แผ่นกดคลัตช์กระดกออกจำกแผ่นคลัตช์เล็กน้อย ซึ่ งสำมำรถส่ งกำลังไปยังเกียร์ ได้ แต่ไม่มี
ประสิ ทธิภำพ ซึ่งเป็ นสำเหตุให้คลัตช์ลื่น
- ถ้ำมีระยะฟรี มำกเกินไป คลัตช์จำกไม่สุดกล่ำวคือแผ่นคลัตช์ยงั คงสัมผัสกับหน้ำสัมผัสของล้อช่วย
แรง และยังมีกำรส่ งกำลังจำกเครื่ องยนต์ไปยังเกี ยร์ ซ่ ึ งส่ งผลให้ในขณะเปลี่ ยนตำแหน่ งเกี ยร์ จะเข้ำเกี ยร์ ยำก
และมีเสี ยงดัง
- กำรปรับตั้งควำมสู งแป้ นเหยียบคลัตช์ปกติประมำณ 145 – 155 มิลลิเมตร ปรับด้วยสกรู ปรับล๊อก
ให้แน่นด้วยนอตล๊อก
- ปรับระยะฟรี กำ้ นดันลูกสู บแม่ปั๊มคลัตช์ ปกติประมำณ 1.0 – 1.5 มิลลิเมตร
- กำหนดระยะฟรี แป้ นเหยียบคลัตช์ให้มีระยะประมำณ 5 – 15 มิลลิเมตร โดยกำรหมุนก้ำนดันและล๊
อกด้วยนอต
- ปรับระยะคลัตช์ให้อยูห่ ่ำงพื้นประมำณ 8 – 10 มิลลิเมตร เมื่อเหยียบคลัตช์จนสุ ดแป้ นเหยียบคลัตช์
ต้องไม่สัมผัสกับพื้นรถ
2.7.2 การไล่ลมในระบบคลัตช์
กำรไล่ลมคลัตช์ ทุกครั้งที่ถอดชิ้นส่ วนในระบบออก จะมีฟองอำกำศเข้ำไปในระบบ
ซึ่ งจะทำให้แรงดันน้ ำมันลดลง เพรำะอำกำศจะเป็ นตัวหยุน่ ทำให้แรงดันต้องดันผ่ำนอำกำศ กำรไล่ลมปกติจะ
ใช้คน 2 คนคือคนเหยียบคันคลัตช์คนหนึ่ ง และคนคลำยสกรู ไล่ลมที่กระบอกหรื อปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำงอีกคนหนึ่ ง
โดยปฏิบตั ิดงั นี้
ทำควำมสะอำดหัวไล่ลม ใช้ท่อยำงหรื อพลำสติกสวมหัวไล่ลมไว้ให้แน่ น ปลำยท่ออีกด้ำน
หนึ่ งอยูใ่ นขวดแก้วใสสำหรับรับน้ ำมันที่ไหลออกออกมำ ดังรู ปแสดงวิธีไล่ลมคลัตช์ เติมน้ ำมันคลัตช์ให้เต็ม
ขันสกรู ไล่ลมที่กระบอกหรื อปั๊ มคลัตช์ ตัวล่ำงให้แน่น ให้คนที่อยูบ่ นรถปั๊ มคันคลัตช์ถี่ ๆ หลำย ๆ ครั้ง (ในกำร
ปั๊ มคันคลัตช์จะต้องเหยียบให้สุดและผ่อนให้สุดระยะ) แล้วเหยียบคันคลัตช์ไว้ (ขณะนี้ คนั คลัตช์จะอยูส่ ู งจำก
พื้นรถ) คนที่อยูข่ ำ้ งล่ำงคลำยสกรู ไล่ลมให้น้ ำมันและฟองอำกำศไหลออก (คนข้ำงบนยังคงเหยียบคันคลัตช์อยู่
แต่คนั คลัตช์จะจมลงมำถึ งพื้น) แล้วขัน สกรู ไล่ลมให้แน่ น แล้วบอกให้คนข้ำงบนปั๊ มคันคลัตช์อีกหลำย ๆ
ครั้งเช่นเดียวกับเที่ยวแรก เมื่อคนข้ำงบนเหยียบคันคลัตช์ไว้คนที่อยูข่ ำ้ งล่ำงคลำยสกรู ไล่ลม ทำดังกล่ำวเช่นนี้
ซ้ ำ ๆ หลำย ๆ ครั้งจนกระทัง่ ฟองอำกำศหมดไป ในกำรไล่ลมนี้จะต้องคอยตรวจระดับน้ ำมันให้หอ้ งเก็บน้ ำมัน
ของ แม่ปั๊มคลัตช์บ่อย ๆ ถ้ำพร่ องต้องเติมให้เต็ม เพรำะถ้ำน้ ำมันแห้งอำกำศจะเข้ำไปในระบบต้องเสี ยเวลำไล่
ลมอีก เมื่อฟองอำกำศหมดคันคลัตช์จะแข็งขึ้น (เหยียบแล้วไม่มีอำกำรหยุ่น) และเมื่อเหยียบคันคลัตช์ ก้ำนปู

คลัตช์จะเคลื่ อนที่ ไ ด้ป กติ หลังจำกไล่ ลมแล้วจะต้องตรวจปรับระยะฟรี ลู กปื นคลัตช์แล้วจึงทดลองขับรถ
ตรวจสอบระยะควำมสู งต่ำของระยะผ่อนคลัตช์จนแน่ใจว่ำทุกอย่ำงถูกต้อง

แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 2
เรื่อง ระบบคลัตช์
คำสัง่ : จงตอบคำถำมดังต่อไปนี้
1. จงบอกชื่อส่ วนประกอบของระบบคลัตช์ตำมหมำยเลขให้ถูกต้อง
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5

1

2

1)……………………………………………
2)……………………………………………
3)……………………………………………
4)……………………………………………
5)……………………………………………
6)……………………………………………
2. จงเขียนชื่อส่ วนประกอบของคลัตช์รถยนต์ต่อไปนี้เป็ นภำษำไทย
1. Flywheel……………………………………………………………………………….
2. Clutch disc…………………………………………………………………………….
3. Clutch cover and pressure plate………………………………………………………
4. Clutch-release-bearing………………………………………………………………..
5. Clutch-release fork……………………………………………………………………

6. Clutch shaft or Input shaft……………………………………………………………

3. จงบอกหน้ำที่ของส่ วนประกอบของคลัตช์ดงั ต่อไปนี้
1. แผ่นคลัตช์
ทำหน้ำที่………………………………………………………………………………....
2. ล้อช่วยแรง
ทำหน้ำ……………………………………………………………………………….......
3. แผ่นกดคลัตช์
ทำหน้ำที่……………………………………………………………………………….......
4. ลูกปื นกดคลัตช์
ทำหน้ำที่……………………………………………………………………………….......
5. ก้ำมปูกดคลัตช์
ทำหน้ำที่……………………………………………………………………………….....
6. เพลำคลัตช์หรื อเพลำรับกำลัง
ทำหน้ำที่……………………………………………………………………………….......
4. จำกรู ป จงอธิ บำยหลักกำรทำงำนของคลัตช์รถยนต์และใส่ ชื่อส่ วนประกอบลงในช่องว่ำง

ขณะ.........................

ขณะ.........................

……..………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………….….………
………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

5. ปัจจุบนั คลัตช์ที่ใช้ในรถยนต์สำมำรถแบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
6. วิธีกำรควบคุมกำรทำงำนของคลัตช์แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
1……………………………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………………………………
7. จงอธิบำยกำรควบคุมกำรทำงำนของคลัตช์แบบไฮดรอลิกส์
ในขณะเหยียบคลัตช์
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..............
ในขณะปล่อยคลัตช์
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..............

8. จงบอกสำเหตุขอ้ ขัดข้องและกำรแก้ไขของระบบคลัตช์ลงในตำรำงต่อไปนี้
ปัญหำข้อขัดข้อง
1. คลัตช์ลื่น (Slipping)

2. คลัตช์มีเสี ยงดัง (Noises)

3. คลัตช์จำกไม่สุดเมื่อเหยียบ
แป้ นเหยียบคลัตช์

สำเหตุ
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………

กำรแก้ไข
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………
1………………………………
2………………………………
3………………………………
4………………………………

9. จงเรี ยงลำดับขั้นตอนกำรทำงำนของคลัตช์ในหัวข้อด้ำนล่ำง
ขั้นตอนการไล่ลมวงจรนา้ มันคลัตช์
.......... ตรวจเช็คระดับน้ ำมันคลัตช์และเติมให้ได้ระดับที่กำหนด
.......... ให้คนที่ 2 คลำยหัวไล่ลมคลัตช์ในขณะที่คนที่ 1 ยังคงเหยียบแป้ นเหยียบคลัตช์ไว้
.......... ใช้ท่อยำงด้ำนหนึ่งสวมเข้ำกับหัวไล่ลม อีกด้ำนหนึ่งจุ่มในภำชนะที่ใส่ น้ ำมันคลัตช์
.......... ให้คนที่ 1 ปล่อยแป้ นเหยียบคลัตช์ จึงย้อนกลับมำทำตำมขั้นตอนที่ 1-4 ซ้ ำ จนฟอง
อำกำศในวงจรน้ ำมันคลัตช์หมด
.......... ให้คนที่ 1 ย้ำคลัตช์หลำย ๆ ครั้ง และเหยียบค้ำงไว้

10. จงทำเครื่ องหมำยถูก () หน้ำข้อควำมที่ถูกต้องและเครื่ องหมำยผิด () หน้ำข้อควำม
ที่ไม่ถูกต้อง
…….. 1. น้ ำมันคลัตช์ที่ใช้กบั รถยนต์ไม่ควรเป็ นชนิ ดเดียวกับน้ ำมันเบรกน้ ำมันคลัตช์ที่ใช้กบั
รถยนต์ควรเป็ นชนิดเดียวกับน้ ำมันเบรก
…….. 2. ในขณะอยูใ่ นที่ซ่ ึ งมีอุณหภูมิสูง น้ ำมันคลัตช์ที่ดีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะเกิดกำร
ระเหย อย่ำงรวดเร็ วในขณะอยูใ่ นที่ซ่ ึ งมีอุณหภูมิสูง น้ ำมันคลัตช์ที่ดีจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น
แต่ไม่ระเหย
……... 3. น้ ำมันคลัตช์ที่ได้มำตรฐำนกำรรับรองจะต้องมีสัญลักษณ์ DOT กำกับ
……... 4. น้ ำมันคลัตช์ที่ดีควรทำปฏิกิริยำกับอุปกรณ์ในระบบคลัตช์เช่น ลูกยำงคลัตช์ เป็ นต้น
น้ ำมันคลัตช์ที่ดีไม่ควรทำปฏิกิริยำกับอุปกรณ์ในระบบคลัตช์เช่นลูกยำงคลัตช์ เป็ นต้น
……... 5. เมื่อพบว่ำคลัตช์จำกไม่สุดเมื่อเหยียบแป้ นคลัตช์ แสดงว่ำกำรปรับตั้งระยะฟรี และควำม
สู งแป้ นเหยียบคลัตช์ไม่ถูกต้อง
……... 6. คลัตช์มีเสี ยงดังเพรำะสปริ งแผ่นคลัตช์หรื อยำงคล๊อบปิ้ งชำรุ ด
……... 7. หำกพบข้อต่อน้ ำมันรั่วซึ ม ขันให้แน่นหรื อให้เปลี่ยนลูกปื นใหม่หำกพบข้อต่อน้ ำมัน
รั่วซึ มขันให้แน่นหรื อให้เปลี่ยนข้อต่อ
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แบบประเมินผลหลังเรียน
หน่ วยที่ 2 ระบบคลัตช์
คาสั่ ง : จงทำเครื่ องหมำยกำกบำท (x) ลงในคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็ นกำรเรี ยงลำดับส่ วนประกอบของระบบคลัตช์ในรถยนต์
ก. ล้อช่วยแรง แผ่นคลัตช์ ชุ ดกดแผ่นคลัตช์ ปั๊ มคลัตช์ตวั บนล้อ
ข. ล้อช่วยแรง ลูกปื นกดคลัตช์ แผ่นคลัตช์ ชุดกดแผ่นคลัตช์
ค. ช่วยแรง แผ่นคลัตช์ ลูกปื นกดคลัตช์ ชุดกดแผ่นคลัตช์
ง. ล้อช่วยแรง แผ่นคลัตช์ ชุ ดกดแผ่นคลัตช์ ปั๊ มคลัตช์ตวั ล่ำง
2. แผ่นคลัตช์ติดตั้งอยูต่ ำแหน่งใด
ก. ล้อช่วยแรงกับแผ่นกดคลัตช์
ข. ล้อช่วยแรงกับกระปุกเกียร์
ค. ชุดกดแผ่นคลัตช์กบั กระปุกเกียร์
ง. ชุดกดแผ่นคลัตช์กบั หวีคลัตช์
3. ข้อใดเป็ นหน้ำที่ของระบบคลัตช์รถยนต์
ก. ส่ งกำลังหรื อแรงบิดจำกเครื่ องยนต์ไปยังกระปุกเกียร์
ข. ส่ งถ่ำยแรงบิดจำกเฟื องท้ำยไปขับเคลื่อนล้อหน้ำให้เคลื่อนที่
ค. ตัดและต่อกำลังระหว่ำงเครื่ องยนต์กบั กระปุกเกียร์
ง. รับกำลังจำกเฟื องท้ำยและส่ งกำลังไปขับเพลำข้ำง
4. เมื่อแผ่นคลัตช์ถูกกดทันทีทนั ใดในขณะทำงำนชิ้นส่ วนใดรับแรงกระแทกที่เกิดขึ้น
ก. ผ้ำคลัตช์
ข. หวีคลัตช์ชุด
ค. ดุมคลัตช์
ง. กดแผ่นคลัตช์
5. อุปกรณ์ในข้อใดที่ทำหน้ำที่ตดั และต่อกำลังงำนระหว่ำงเครื่ องยนต์กบั กระปุกเกียร์
ก. เฟื องท้ำย
ข. คลัตช์
ค. เพลำกลำง
ง. กระปุกเกียร์

6. คลัตช์อตั โนมัติมีชื่อเรี ยกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ
ก. คลัตช์แห้ง
ข. ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
ค. คลัตช์น้ ำมัน
ง. คลัตช์เปี ยก
7. อุปกรณ์ในข้อใดที่ทำหน้ำที่ตดั และต่อกำลังงำนระหว่ำงเครื่ องยนต์กบั กระปุกเกียร์
ก. คลัตช์
ข. กระปุกเกียร์
ค. เพลำกลำง
ง. เฟื องท้ำย
8. ถ้ำแผ่นคลัตช์สึกหรอจะส่ งผลอย่ำงไร
ก. คลัตช์มีเสี ยงดัง
ข. คลัตช์กระตุก
ค. คลัตช์สั่น
ง. คลัตช์ลื่น
9. ข้อใดเป็ นขั้นตอนแรกของกำรถอดชุดกดแผ่นคลัตช์
ก. ถอดยำงกันฝุ่ น
ข. ถอดโบลต์ยดึ ชุ ดกดแผ่นคลัตช์
ค. ถอดลูกปื นกดคลัตช์ และก้ำมปูกดคลัตช์
ง. ทำเครื่ องหมำยบนชุดกดแผ่นคลัตช์และล้อช่วยแรง
10. ทำไมจึงต้องไล่ลมระบบคลัตช์
ก. มีอำกำศอยูใ่ นน้ ำมันคลัตช์ทำให้คลัตช์ยนั คลัตช์ลื่น
ข. มีน้ ำมันอยูใ่ นน้ ำมันคลัตช์ทำให้มีอำกำรหยุน่ ตัวในขณะเหยียบคลัตช์
ค. มีน้ ำอยูใ่ นน้ ำมันคลัตช์ทำให้คลัตช์ไม่จำก เปลี่ยนเกียร์ ยำก มีเสี ยงดัง
ง. มีอำกำศอยูใ่ นน้ ำมันคลัตช์ทำให้คลัตช์ไม่จำกเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ ยำกและมีเสี ยงดัง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

