หน่ วยที่ 4
เรื่อง กระปุกเกียร์ ขบั เคลือ่ นล้ อหน้ า
(Gearbox Front wheel drive)

หน่ วยที่ 4
กระปุกเกียร์ ขบั เคลือ่ นล้อหน้ า
(Gearbox Front wheel drive)
รถยนต์ขบั เคลื่อนล้อหน้า จะมีเพลาขับซ้าย – ขวา ต่อออกจากชุ ดเฟื องท้ายไปหมุนล้อ (แบบนี้ ไม่
ต้องมีเพลากลาง) เป็ นระบบขับเคลื่อนที่นิยมใช้มากที่สุด ในยุครถปั จจุบนั เนื่ องจากมีระบบส่ งกาลังเพราะ
เครื่ องยนต์อยูเ่ หนื อล้อทาให้เกิดแรงขับโดยตรง อีกทั้งยังมีประสิ ทธิ ภาพในการประหยัดน้ ามัน เชื้อเพลิงและ
เกาะถนนดี ดังนั้นนักเรี ยนจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงหลักการของกระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหน้าเพื่อจะได้นา
ความรู ้ไปปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รถยนต์ขบั เคลื่อนล้อหน้ามีการออกแบบให้ เครื่ องยนต์และกระปุกเกี ยร์ อยู่ดา้ นหน้าวางตามแนว
ขวางของตัวรถยนต์ กระปุกเกียร์ ทาหน้าที่เพิ่มแรงบิด และเปลี่ยนอัตราทด เพื่อส่ งกาลังไปขับเคลื่อนล้อ
หน้า กระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้า จะประกอบไปด้วย เสื้ อเกียร์ เพลาคลัตช์ หรื อ เพลารับกาลัง เพลาส่ ง
กาลัง หรื อเพลาเมน เฟื องท้าย ชุ ดปรับความเร็ ว หรื อชุ ดซิ งโครเมช กลไกควบคุมคันเกียร์ รถขับเคลื่อน
ล้อหน้าจะไม่มีเพลากลางเหมือนกับรถยนต์ขบั เคลื่อนล้อหลัง เนื่ องจากใช้เพลาส่ งกาลังแทนเพลากลางเพื่อ
ไปขับเฟื องท้ายให้ส่งกาลังไปยังล้อหน้า

ซิงโครเมช เฟื องขับเกียร์ ถอยหลัง
สาหรับเกียร์ 3 และ 4
เฟื องเดือยหมู

เสื้ อเกียร์
เพลาคลัตช์
เพลาส่ งกาลัง
ซิงโครเมช
สาหรับเกียร์ 5

ซิงโครเมช
สาหรับเกียร์ 1 และ 2

เฟื องบายศรี

เฟื องท้าย

ภาพที่ 4.1 แสดงโครงสร้างและส่ วนประกอบของกระปุกเกียร์ รถขับล้อหน้า

4.1 ส่ วนประกอบของกระปุกเกียร์ รถขับเคลือ่ นล้อหน้ า
4.1.1 เสื้ อเกี ยร์ เสื้ อเกี ยร์ ทาจากอลูมิเนี ยมผสม ออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัด เพื่อประหยัดพื้นที่
สามารถถอดและแยกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่หล่อเป็ นหัวหมูคลัตช์ ยึดติดกับเครื่ องยนต์ ใช้สาหรับติดตั้ง
มอเตอร์ สตาร์ ท ก้ามปูกดคลัตช์ ลูกปื นคลัตช์ เพลาคลัตช์ และชุดเฟื องท้าย
อีกส่ วนหนึ่งใช้สาหรับติดตั้งชุดคันเข้าเกียร์ ชุดป้ องกันการเข้าเกียร์ ซอ้ น ขบวนเฟื อง
เพลารับกาลัง และเพลาส่ งกาลัง และยังใช้เป็ นห้องสาหรับเก็บน้ ามันเกียร์
4.1.2 เพลาคลัตช์ (Clutch Shaft) หรื อเพลารับกาลัง (Input Shaft) ทาหน้าที่รับกาลังจากเครื่ องยนต์
ส่ งผ่านคลัตช์และเพลาส่ งกาลัง
เพลาคลัตช์หรื อเพลารับกาลังประกอบด้วยเฟื องขับเกียร์ 1,2,3,4,5 และเฟื องกลับทิศทาง ปลอกดุ ม
คลัตช์และดุมคลัตช์ ตัวที่ 2 และ 3 โดยมีแผ่นคลัตช์ติดตั้งอยูบ่ นเพลาคลัตช์
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ภาพที่ 4.2 แสดงลักษณะเพลาคลัตช์ หรื อเพลารับกาลัง
4.1.3 เพลาส่ งกาลัง (Output Shaft) ทาหน้าที่รับกาลังจากเพลาคลัตช์ ประกอบด้วย
เฟื องรับกาลัง เฟื องเกียร์ 1,2,3,4,5 เฟื องกลับทิศทางหรื อเฟื องเกียร์ ถอยหลัง ปลอกดุมคลัตช์ และดุมคลัตช์
ตัวที่ 1
A

B

C

ภาพที่ 4.3 แสดงลักษณะภาพเพลาส่ งกาลัง
4.1.4 เฟื องท้าย (Differential) ทาหน้าที่ลดอัตราทดของเกียร์ ปรับความเร็ วของล้อด้านขวา และ
ด้านซ้ายที่ แตกต่างให้มีความสมดุ ลขณะเลี้ ยวโค้ง และปรับความเร็ วของล้อให้เท่ากันขณะขับรถทางตรง
เฟื องท้ายประกอบด้วย เฟื องขับหรื อเฟื องเดื อยหมู เฟื องวงแหวนหรื อเฟื องบายศรี ชุ ดเฟื อง ดอกจอก เสื้ อ
เฟื องดอกจอก ซึ่ งรวมอยูใ่ นชุ ดเดี ยวกัน โดยติดตั้งอยู่ภายในเสื้ อเกียร์ เฟื องขับหรื อ เฟื องเดือยหมู เฟื องวง
แหวนหรื อเฟื องบายศรี มีลกั ษณะเป็ นเฟื องฟันเฉียง
\

ภาพที่ 4.4 แสดงลักษณะชุดเฟื องท้าย
4.1.5 ชุ ดปรับ ความเร็ วหรื อชุ ดซิ งโครเมช (Synchronizer or Synchromesh) รถขับเคลื่ อนล้อหน้า
ส่ วนใหญ่จะใช้กระปุกเกียร์ ซิงโครเมช เพราะกระปุกเกียร์ ซิงโครเมชเป็ นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่ปรับความเร็ วของ
ปลอกเลื่อนให้เท่ากับความเร็ วของเฟื องเกียร์ ทาให้เข้าเกียร์ ได้นิ่มนวลและไม่มี เสี ยงดัง เนื่ องจากขณะเข้าเกียร์
ความเร็ วของปลอกเลื่ อน หรื อ ปลอกดุ มคลัตช์ไ ม่เท่า กับ ความเร็ วของฟั นหน้า เฟื อง ชุ ดปรั บ ความเร็ วเป็ น
อุปกรณ์ที่ช่วยดันและเบรกฟั นหน้าเฟื องและปลอกเลื่ อนให้มีความเร็ วเท่ากัน เพื่อให้ปลอกเลื่ อนสามารถขบ
กับฟันหน้าเฟื องได้อย่างนิ่มนวล และไม่มีเสี ยงดัง
ส่ วนประกอบของชุดปรับความเร็ วที่ติดตั้งอยูใ่ นกระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้าจะเหมือนกับ
ชุดปรับความเร็ วของกระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหลัง โดยมีส่วนประกอบสาคัญดังนี้
1. เฟื องทองเหลืองหรื อแหวนซิงโครไนเซอร์ (Blooker Type or Synchronizer Ring)
2. ปลอกดุมคลัตช์หรื อปลอกเลื่อน (Clutch Sleeve)
3. แหวนล็อก หรื อสปริ งล็อก (Insert Ring)
4. ดุมคลัตช์ (Clutch Hub)
5. ลิ่มเลื่อนหรื อตัวหนอน (Key or Insert)
6. เฟื องเกียร์ (Gear)

ปลอกดุมคลัตช์

เฟื องทองเหลือง

สปริ งล็อก

ดุมคลัตช์

เฟื องเกียร์

ลิ่มเลื่อน
เฟื องทองเหลือง

ภาพที่ 4.5 แสดงชุดปรับความเร็ วแบบเฟื องทองเหลือง (Blocker Type Synchronizer )
4.1.6 เฟื อง (gear) ทาหน้าที่ส่งกาลังจากเพลารับกาลังไปยังเพลาส่ งกาลังและเฟื องท้าย ลักษณะ
ของเฟื องมี 3 ชนิด ดังนี้
1. เฟื องฟันตรง ซี่ ของฟันเฟื องมีลกั ษณะตรง เฟื องฟันตรงจะติดตั้งอยูใ่ น
ตาแหน่งเกียร์ ถอยหลัง ซึ่ งมีความเร็ วรอบต่า ในขณะเข้าเกียร์ ฟันเฟื องขบกันจะเกิดเสี ยงดัง

ภาพที่ 4.6 แสดงเฟื องฟันตรง
2. เฟื องฟันเฉียง ซี่ ของฟันเฟื องมีลกั ษณะเฉี ยง ติดตั้งบนเพลารับกาลังและเพลา
ส่ งกาลังในตาแหน่ งเกี ยร์ เดิ นหน้า โดยเฟื องฟั นเฉี ยงจะขบกันตลอดเวลา เหมาะสาหรับใช้กบั รถยนต์ที่มี
ความเร็ วสู ง
เฟื องฟันเฉี ยง
ฟันหน้าเฟื อง

กรวยคลัตช์

ภาพที่ 4.7 แสดงเฟื องฟันเฉียง

3. เฟื องเดื อยหมูและเฟื องบายศรี ที่ติดตั้งในกระปุกเกี ยร์ ขบั เคลื่ อนล้อหน้าใช้แบบเฟื อง
ฟั นเฉี ย ง แต่ เฟื องเดื อยหมู และเฟื องบายศรี ที่ ติดตั้ง ในเฟื องท้ายของรถยนต์ข บั เคลื่ อนล้อหลัง ใช้แบบ
เฟื องไฮปอยด์ (Hypoind) ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นเฟื องเฉียงโค้ง

เฟื องเดือยหมู

เฟื องบายศรี

รู ปที่ 6.11 แสดงลักษณะเฟื องแบบฟันโค้งและเฉียง
4.1.7 กลไกการเปลี่ยนเกียร์ ออกแบบติดตั้งอยูใ่ นเสื้ อตาแหน่งท้ายของเกียร์ ดา้ นขวามือ
ประกอบด้วย ชุดกลไกป้ องกันการเข้าเกียร์ ซอ้ น กลไกป้ องกันเกียร์ หลุด กลไกป้ องกันเข้าเกียร์
ถอยหลังหลุด ซึ่ งกลไกทั้งหมดรวมเป็ นชุดเดียวกัน

เพลาแขนเลือกและเปลี่ยนเกียร์

ภาพที่ 4.9 แสดงกลไกการเปลี่ยนเกียร์

หลักการทางานของกลไกการเปลี่ยนเกียร์
1. กลไกป้ องกันการเข้าเกียร์ ซอ้ น
กลไกนี้ จะป้ องกันการเข้าเกี ยร์ พร้ อมกัน 2 ตาแหน่ ง โดยประกอบด้วยแกนก้ามปูเลื อกและเปลี่ ยน
เกี ยร์ โบลต์แผ่นล็อก แผ่นล็อกก้ามปูเปลี่ ยนเกี ยร์ หัวก้ามปูเกี ยร์ ตัวเขี่ยหัวก้ามปูเกี ยร์ โดยโบลต์เป็ นตัว
ป้ องกันไม่ให้แผ่นล็อกก้ามปูเปลี่ยนเกียร์ หมุน แต่ให้แกนก้ามปูเลือกและเปลี่ยนเกียร์ หมุน
กลไกป้ องกันเกี ยร์ ซ้อนมีหลักการทางาน ดังนี้ เช่ น ในตาแหน่ งเกี ยร์ ว่าง หัวก้ามปูเกี ยร์ จะอยู่ใน
ตาแหน่ งเดียวกันทั้ง 3 หัว แผ่นล็อกก้ามปูเปลี่ ยนเกียร์ จะป้ องกันตัวเขี่ยหัวก้ามปูไม่ให้เขี่ยหัวก้ามปูพร้อม
กัน 2 หัว แต่ให้เขี่ยได้ครั้งละ 1 หัว หนึ่งตาแหน่งเกียร์
ในตาแหน่งระหว่างเกียร์ 3 และเกียร์ 4 แผ่นล็อกก้ามปูเปลี่ยนเกียร์ จะล็อกหัวก้ามปูของเกียร์ 1,2,5
และเกี ยร์ ถอยหลัง เพื่อป้ องกันตัวเขี่ยหัวก้ามปูไม่ให้เขี่ ยหัวก้ามปูพร้ อมกัน 2 หัว แต่ให้เขี่ ยครั้ งละ 1 หัว
ตาแหน่งเกียร์ 3 หรื อเกียร์ 4 เป็ นต้น

ภาพที่ 4.10 แสดงกลไกป้ องกันการเข้าเกียร์ ซอ้ น

2. กลไกป้ องกันเกียร์ หลุด
กลไกป้ องกันเกี ยร์ หลุด ประกอบด้วยเพลาก้ามปู 3 ตัว ลูกปื นล็อก สปริ งดันลูกปื น ลวดสปริ งลูกปื น
ล็อก สกรู หวั จีบ ลักษณะของเพลาก้ามปูมีร่องบ่าอยู่ 3 ร่ อง โดยร่ องกลางเป็ นตาแหน่งเกียร์ วา่ ง ในแต่ละเพลา
ก้ามปูมีลูกปื น และสปริ งกดลูกปื นบรรจุในร่ อง ลูกปื นล็อกตาแหน่งเกียร์ 1 และเกียร์ 2 จะติดตั้งอยูด่ า้ นเพลา
รับกาลังหรื อเพลาคลัตช์ ส่ วนตาแหน่งเกียร์ 3,4 และ 5 ลูกปื นล็อกจะติดตั้งอยูด่ า้ นเพลาส่ งกาลัง ขณะผูข้ บั ขี่
เลือกตาแหน่งเกียร์ ลูกปื นล็อกจะต้องลงไปอยูใ่ นร่ องตามตาแหน่งเกียร์ ที่ผขู ้ บั ขี่เลือก

เพลาก้ามปูตวั ที่ 3

สกรู หวั จีบ
ตัวปรับตัวสปริ งลูกปื นล็อก
สปริ งดันลูกปื น
ลูกปื นล็อก
เพลาก้ามปูตวั ที่ 1

เพลาก้ามปูตวั ที่ 2

ภาพที่ 4.11 แสดงกลไกป้ องกันเกียร์ หลุด
3. กลไกป้ องกันเกียร์ ถอยหลังหลุด
ประกอบด้วยชุ ดลูกปื นล็อก ก้ามปูเกียร์ ถอยหลัง แขนเปลี่ยนเกียร์ ถอยหลัง เฟื องกลับทิศทางที่แขน
ก้ามปูเกี ยร์ ถอยหลังจะมี ร่อง และมีลูกปื นล็อก และสปริ งลูกปื นบรรจุในร่ อง เพื่อป้ องกันไม่ให้เฟื องกลับ
ทิศทางหมุนเคลื่อนที่เข้าขบกับเฟื องเกียร์ ถอยหลัง ในขณะที่ผขู ้ บั ขี่ยงั ไม่ได้เข้าเกียร์ ถอยหลัง

ชุดลูกปื นล็อก

ก้ามปูเกียร์ถอย

แขนเปลี่ยนเกียร์ถอย

เฟื องกลับทิศทาง

ลูกปื นล็อก

สปริ งดันลูกปื น
ก้ามปูเกียร์ถอย
หลัง

แขนเปลี่ยนเกียร์ถอย

เฟื องกลับทิศทาง

ภาพที่ 4.12 แสดงกลไกป้ องกันเกียร์ ถอยหลังหลุด
4.2 หน้ าที่ของกระปุกเกียร์ ขับเคลือ่ นล้อหน้ า มีดงั นี้คือ
1. การเพิ่มแรงบิดเมื่อเริ่ มออกรถ รถยนต์ตอ้ งการแรงบิดอย่างมากเพื่อให้รถยนต์เคลื่อนที่ โดยใช้
อัตราทดของเกียร์ ต่าเพื่อเพิ่มแรงบิดให้กบั เพลากลางซึ่ งจะทาให้รถมีกาลังในการขับเคลื่อนในระยะเริ่ มต้น
2. การเปลี่ ยนอัตราทด เครื่ องยนต์ไม่สามารถส่ งแรงขับให้กบั รถยนต์ได้โดยตรง การส่ งกาลัง
ให้กบั รถยนต์สามารถให้รถยนต์เคลื่อนที่ได้จึงต้องมีการเปลี่ยนอัตราทดของเฟื อง ซึ่ งเป็ นการนาเฟื องมาทด
กาลัง ทาให้มีกาลังและเพิ่มแรงบิดให้กบั เพลา ทาให้รถยนต์วงิ่ เร็ วขึ้น

การเปลี่ ยนอัตราอัตราทดจึงเป็ นการเพิ่มแรงบิดให้กบั รถยนต์ เกี ยร์ จะทาการเปลี่ ยนอัตราทดจาก
เกียร์ ต่าไปเป็ นเกียร์ สูง เป็ นการเปลี่ยนแปลงการส่ งกาลังจากเฟื องทดมากมาเป็ นเฟื องทดน้อยซึ่ งจะทาให้รถ
วิง่ เร็ วขึ้น เครื่ องยนต์จะทางานลดแรงบิดน้อยลงจึงช่วยให้ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง
3. การขับเคลื่ อนถอยหลังเครื่ องยนต์ไม่สามารถหมุนกลับทางได้ เกี ยร์ จะเป็ นตัวปรับทิศทางการ
หมุนของเพลา จึงทาให้รถยนต์เคลื่อนที่ถอยหลังได้โดยการเข้าเกียร์ ถอยหลัง
4. การตัดกาลังรถยนต์ เมื่อเหยียบคลัตช์ให้คลัตช์จาก โดยเลื่ อนคันเกี ยร์ ให้อยู่ที่เกี ยร์ ว่างการส่ ง
กาลังจากให้เฟื องเพลาคลัตช์ไปยังเฟื องเพลารองดาเนิ นไปตามปกติ แต่เฟื องเพลารองจะไม่ส่งกาลังให้เฟื อง
เพลากาลัง จึงไม่เกิดการขับเคลื่อน จุดนี้จะเป็ นตาแหน่งเกียร์ วา่ ง หรื อเป็ นการตัดกาลัง
5. การเบรกด้วยเครื่ อง (Engine Brake) สามารถใช้เ กี ย ร์ ต่ า เพื่ อลดอัตราเร็ ว ของรถยนต์ไ ด้โดย
เฉพาะในการขับขี่รถยนต์ลงทางลาดชันมาก ๆ
4.3 ชนิดของกระปุกเกียร์ ขับเคลือ่ นล้อหน้ า แบ่งเป็ น 2 ชนิด
1. กระปุกเกียร์ ธรรมดา (Manual Transmission) ในปั จจุบนั รถยนต์นงั่ นิยมใช้เกียร์ ธรรมดาซิ งโคร
เมชแบบเฟื องทองเหลืองซึ่ งมีหลักการทางานเหมือนกับกระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหลัง
2. กระปุกเกียร์ อตั โนมัติ (Automatic Transmission) เป็ นกระปุกเกียร์ ที่มีการควบคุมการเลื่อน
ตาแหน่งเกียร์ ดว้ ยแรงดันไฮดรอลิกส์ (ของเหลว) ในปั จจุบนั นิยมใช้กนั มาก เนื่องจากมีอุปกรณ์ชิ้นส่ วนไม่
ยุง่ ยาก และมีการบารุ งรักษาง่าย
ดัง นั้นบริ ษ ทั ผูผ้ ลิ ตรถยนต์จึง ได้ผลิ ตรถยนต์นั่ง เป็ นกระปุ ก เกี ย ร์ อตั โนมัติเพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผูข้ บั ขี่ซ่ ึ งต้องการความสะดวกในการขับรถยนต์ในสถานที่ซ่ ึ งมีการจราจรหนาแน่น ผูข้ บั ขี่ไม่
ต้องเหยียบคลัตช์ เพียงแต่เหยียบคันเร่ งและเบรกเท่านั้น และในการควบคุมคันเกียร์ ไม่มีความยุง่ ยาก
กระปุกเกียร์ อตั โนมัติแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือแบบรถขับล้อหน้า และแบบรถขับล้อหลัง ใน
ปั จจุบนั กระปุกเกียร์ อตั โนมัติแบบรถขับล้อหน้านิยมใช้ในรถยนต์นงั่ เนื่ องจากชุดเฟื องท้ายติดตั้งรวมอยูใ่ น
ชุดเดียวกับกระปุกเกียร์ จึงทาให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด

ภาพที่ 4.13 แสดงเกียร์ ธรรมดา

ภาพที่ 4.14 แสดงเกียร์ อตั โนมัติ

4.4 หลักการทางานของกระปุกเกียร์ ขับล้อเคลือ่ นล้อหน้ าธรรมดา
หลักการทางานของเกียร์ ขบั ล้อเคลื่อนล้อหน้าธรรมดา นั้นเริ่ มที่เหยียบแป้ นคลัตช์เพื่อตัดกาลังขับ
จากเครื่ องยนต์ ดังนั้นในห้องชุ ดเฟื อง จึงไม่มีแรงมากระทาที่เฟื องทุกชุ ด เป็ นจังหวะที่เราโยกคันบังคับไป
ที่ตาแหน่ง เกียร์ (1) ในชุ ดเฟื องหลักนั้น เป็ นเฟื องที่มีอตั ราทดสู งสุ ด (มีจานวนฟันมากที่สุด เพื่อให้ได้แรง
ขับ หรื อ แรงบิดมากๆ สาหรับการเคลื่อนที่ในครั้งแรก) จะขบกับเฟื องเพลาของระบบ คลัตช์ จากนั้นแรงขับ
นี้ ก็จะส่ งผ่านไปยังชุ ดเฟื องรอง และวนขึ้นไปยังชุ ดเฟื องหลักอีกครั้งที่ดา้ นท้ายเมื่อปล่อยคลัตช์ ให้จบั กับ
ล้อช่วยแรงของเครื่ องยนต์เพลาต่าง ๆ ก็จะเริ่ มหมุน และแรงบิดที่เกิดขึ้นก็จะถูกส่ งถ่ายไปตามลาดับ
ต่อมาเมื่อรถเริ่ มแล่นได้ความเร็ วพอสมควร ซึ่ งรอบเครื่ องยนต์จะสู งเพิ่มขึ้นไปเรื่ อย ๆ จนไม่อาจ
เพิ่มความเร็ วไปได้มากกว่านี้ จาเป็ นที่จะต้องปรับเปลี่ยนอัตราทดในชุดเฟื องส่ งกาลัง เพื่อเพิ่มความเร็ วให้รถ
เรา จึงเหยียบคลัตช์ อีกครั้งเพื่อตัดกาลังของเครื่ องยนต์ แต่ในครั้งนี้ จะมีผลต่างจากครั้งแรก เพราะเฟื องต่าง ๆ
ในห้องเฟื องยังคงหมุนต่อไปเรื่ อย ๆ ตามแรงเฉื่อยที่ได้รับจากล้อ แทนจากเครื่ องยนต์ ดังนั้นในชุดเฟื องหลัก
จึงมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยให้ระบบสามารปรับเปลี่ยนเฟื องได้ในขณะที่มนั หมุน อุปกรณ์น้ นั ก็คือชุดเฟื อง
ความฝื ด ชุ ดเฟื องความฝื ดนี้ สร้ างจากทองเหลื อง (วัสดุ เดี ยวกับที่ ใช้ในผ้าคลัตช์บางชนิ ด) ซึ่ งมันจะอยู่
ระหว่างกลางของเฟื องหลัก 2 เฟื อง เมื่อเราโยกคันบังคับไปที่ตาแหน่งเกียร์ (2) เฟื องของตาแหน่งเกียร์ (1)
จะถูกปลดออก จากนั้นกลไกนี้ ก็จะไปเลื่อนเฟื องของเกี ยร์ (2) ที่อยูด่ า้ นหลังให้เข้ามาขบกับเฟื องตัวต่อไป
ซึ่งต้องอาศัยแหวนความฝื ดนี้ค่อย ๆ ปรับความเร็ วให้เท่า ๆ กันทั้ง 2 เฟื องก่อน เฟื องเกียร์ (2) จึงจะเข้าไปขบ
กับชุดเฟื องเพื่อรับกาลังจากชุดเฟื องรองได้อีกครั้งจากนั้นการส่ งถ่ายแรงขับจะมีลกั ษณะเดียวกับ
ครั้งแรกทุกประการ
ชุดเฟื องความฝื ดนี้ จะมีอยูท่ ี่ชุดเฟื องเกียร์ (2) (3) (4) และ (5) เท่านั้น ส่ วนเกียร์ (1) และ เกียร์ ถอย
หลัง ไม่จาเป็ นต้องใช้เฟื องความฝื ดให้การทางาน เพราะเฟื องต่าง ๆ ในห้องชุดเฟื องหยุดนิ่งในขณะใช้งาน
เกียร์ (1) หรื อเกียร์ ถอยหลัง
ดังนั้นก็เป็ นข้อควรจาประการหนึ่ งว่า หากจะใช้เกี ยร์ (1) หรื อ เกี ยร์ ถอยหลัง ต้องให้รถหยุดสนิ ท
เสี ยก่อนจึงจะโยกคันบังคับไปที่เกียร์ (1) หรื อ เกียร์ ถอยหลังได้ ซึ่ งหากเราจะสังเกตแล้ว มักพบว่าเวลาที่
รถไม่หยุดนิ่งจะโยกคันบังคับค่อนข้างลาบากที่ตาแหน่งเกียร์ (1) หรื อ เกียร์ ถอยหลัง
การส่ งกาลังเกียร์ แบบธรรมดา
การส่ งกาลังเกียร์ แบบธรรมดา อาจจะติดตั้งตามขวาง (ด้านซ้ายไปด้านขวา) ขับเคลื่อน
ล้อหน้า มีเครื่ องยนต์ดา้ นหน้า (FF) ดังนี้

1. ตาแหน่ งเกียร์ ว่าง
เพลาคลัตช์ (เฟื องขับสาหรับเกียร์ 1 และ 2)

เกียร์ 1 และ เกียร์ 2

เฟื องขับเกียร์ 2
เฟื องขับเกียร์ 1
เพลารับกาลัง

เกียร์ 1

เกียร์ 2

ภาพที่ 4.15 แสดงตาแหน่งเกียร์ วา่ ง
2. ตาแหน่ งเกียร์ 1
เพลาคลัตช์ (เฟื องขับสาหรับเกียร์ 1)

เฟื องเกียร์ 1

เพลาส่งกาลัง (เฟื องเดือยหมู)

ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 1

เฟื องบายศรี

ชุดเฟื องท้าย

เฟื องขับเกียร์ 1 เพลาคลัตช์

เฟื องขับ
ขับ งกาลัง
เพลาส่
ปลอกและดุมคลัตช์ตวั ที่ 1
เฟื องเกียร์ 1
ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี

ภาพที่ 4.16 แสดงตาแหน่งเกียร์ 1

3. ตาแหน่ งเกียร์ 2

เพลาคลัตช์ (เฟื องขับสาหรับเกียร์ 2)

เฟื องตามเกียร์ 2

เพลาส่งกาลัง (เฟื องเดือยหมู)

ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 1

เฟื องบายศรี
เฟื องขับเกียร์ 2

ชุดเฟื องท้าย

เพลาคลัตช์

เฟื องขับ
เพลาส่งกาลัง
เฟื องเกียร์ 2
ปลอกและดุมคลัตช์ตวั ที่ 1
ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี
ภาพที่ 4.17 แสดงตาแหน่งเกียร์ 2

4. ตาแหน่ งเกียร์ 3
เพลาคลัตช์

ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 2

เพลาส่งกาลัง (เฟื องเดือยหมู)

เฟื องขับเกียร์ 3
เฟื องบายศรี

ปลอกและดุมคลัตช์ตวั ที่ 2

เฟื องขับเกียร์ 3

เฟื องตามเกียร์ 3
ชุดเฟื องท้าย

เพลาคลัตช์
เฟื องขับ
เพลาส่งกาลัง

เฟื องเกียร์ 3
ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี

ภาพที่ 4.18 แสดงตาแหน่งเกียร์ 3

5. ตาแหน่ งเกียร์ 4
เพลาคลัตช์

ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 2

เพลาส่งกาลัง (เฟื องเดือยหมู)

เฟื องขับเกียร์ 4
เฟื องบายศรี

เฟื องตามเกียร์ 4
ชุดเฟื องท้าย

เฟื องขับเกียร์ 4 ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 2 เพลาคลัตช์
เฟื องขับ
เพลาส่งกาลัง
เฟื องเกียร์ 4
ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี

ภาพที่ 4.19 แสดงตาแหน่งเกียร์ 4
6. ตาแหน่ งเกียร์ 5
เพลาคลัตช์

ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 3

เพลาส่งกาลัง (เฟื องเดือยหมู)
ปลอกดุมคลัตช์
และดุมตัวที่ 3

เฟื องขับเกียร์ 5

เฟื องขับเกียร์ 5
เฟื องบายศรี

เฟื องตามเกียร์ 5
ชุดเฟื องท้าย

เพลาคลัตช์
เฟื องขับ
เพลาส่งกาลัง

เฟื องเกียร์ 5

ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี

ภาพที่ 4.20 แสดงตาแหน่งเกียร์ 5

7. ตาแหน่ งเกียร์ ถอยหลัง
เพลาคลัตช์ (เฟื องขับเกียร์ถอย)

เฟื องเกียร์ถอย

เพลาส่งกาลัง (เฟื องเดือยหมู)

ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 1

เฟื องบายศรี

ชุดเฟื องท้าย

เฟื องขับสาหรับเปลี่ยนทิศทาง เพลาคลัตช์
เฟื องขับ
เพลาส่งกาลัง
เพลาคลัตช์ (สาหรับเฟื อง
เปลี่ยนทิศทาง)

ปลอกดุม (เฟื อง) และดุมตัวที่ 1

เฟื องเกียร์ถอย (เปลี่ยนทิศทาง)
ปลอกดุมตัวที่ 1

ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี

ภาพที่ 4.21 แสดงตาแหน่งเกียร์ ถอยหลัง
4.5 สาเหตุขดั ข้องและการแก้ไขของกระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้า
สาเหตุขอ้ ขัดข้องและการแก้ไขของกระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้า มีดงั ต่อไปนี้

ตารางที่ 1.3 สาเหตุขอ้ ขัดข้องและการแก้ไขของกระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้า
ปัญหาข้ อขัดข้ อง
สาเหตุ
การแก้ไข
1. เข้าเกียร์ ยาก
1. เหยียบแป้ นเหยียบคลัตช์ไม่สุด 1. เหยียบแป้ นเหยียบคลัตช์จนสุ ด
หรื อคลัตช์ไม่จาก
หรื อคลัตช์จาก
2. ปรับตั้งระยะฟรี คลัตช์
2. ปรับตั้งระยะฟรี คลัตช์ให้ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
3. ชุดซิงโครไนเซอร์ชารุ ด
3. เปลี่ยนหรื อซ่อมชุดซิ งโคร
ไนเซอร์
4. ปลอกดุมคลัตช์ติดขัด
4. ซ่อมปลอกดุมคลัตช์
5. ฟันของเฟื องเกียร์ ถอยหลัง
5. เปลี่ยนเฟื องเกียร์ ถอยหลัง
สึ กหรอ
6. สปริ งป้ องกันเกียร์ หลุด
6. เปลี่ยนสปริ งป้ องกันเกียร์ หลุด
แข็งเกินไป
7. น้ ามันเกียร์ ต่ากว่าระดับที่
7. เติมน้ ามันเกียร์ จนถึงระดับที่
กาหนด
กาหนด
2. ปลดเกียร์ ยาก
1. เหยียบแป้ นคลัตช์ไม่สุด
1. เหยียบแป้ นเหยียบคลัตช์จนสุ ด
หรื อคลัตช์ไม่จาก
2. ก้านต่อขาดการหล่อลื่น
2. ใช้น้ ามันหล่อลื่อก้านต่อ
3. สปริ งป้ องกันเกียร์ หลุดแข็ง
3. เปลี่ยนสปริ งป้ องกันเกียร์ หลุด
เกินไป
4. ชุดซิงโครไนเซอร์ชารุ ด
4. เปลี่ยนหรื อซ่อมชุดซิ งโคร
ไนเซอร์
5. ปลอกดุมคลัตช์ติดขัด
5. ซ่อมปลอกดุมคลัตช์
6. น้ ามันเกียร์ ไม่ตรงตามมาตรฐาน 6. เปลี่ยนน้ ามันเกียร์ ตามมาตรฐานที่
กาหนด
7. น้ ามันเกียร์ ต่ากว่าระดับที่
7.เติมน้ ามันเกียร์ จนถึงระดับที่
กาหนด
กาหนด

ตารางที่ 1.3 สาเหตุขอ้ ขัดข้องและการแก้ไขของกระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้า (ต่อ)
ปัญหาข้ อขัดข้ อง
สาเหตุ
การแก้ไข
3. ตาแหน่งเกียร์ หลุด

4. มีเสี ยงดังในขณะ
เลื่อนตาแหน่งเกียร์

5. น้ ามันเกียร์ รั่ว

1. สปริ งป้ องกันเกียร์ หลุดอ่อนมาก
2. ปรับตั้ง ก้านต่อไม่ถูกต้อง
3. ตลับลูกปื น ชารุ ด
4. ชุดซิงโครไนเซอร์ ชารุ ด
5. ลูกปื นปลายคลัตช์หรื อบูช๊ ชารุ ด
1. ชุดซิงโครไนเซอร์ ชารุ ด
2. ปรับตั้ง ระยะฟรี คลัตช์ไม่ถูกต้อง
3. เหยียบ แป้ นเหยียบคลัตช์ไม่สุด
หรื อคลัตช์ไม่จาก
4. น้ ามันเกียร์ ไม่ได้มาตรฐาน
ที่กาหนด
5. น้ ามันเกียร์ ต่ากว่าระดับที่กาหนด
1. น้ ามันสู งกว่าระดับที่กาหนด
2. ซี ลกันน้ ามันเกียร์ ชารุ ด
3. ปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์ หลวม
4. เสื้ อเกียร์ แตก
5. ปะเก็นเสื้ อเกียร์ หรื อปะเก็นเหลว
ชารุ ด
6. โบลต์รอบเสื้ อเกียร์ หลวม

1. เปลี่ยน สปริ งป้ องกันเกียร์ หลุด
2. ปรับตั้งก้านต่อ
3. เปลี่ยน ตลับลูกปื น
4. เปลี่ยน หรื อซ่อมชุดซิงโครไนเซอร์
5. เปลี่ยน ลูกปื นหรื อบูช๊
1. เปลี่ยน หรื อซ่อมชุดซิ งโครไนเซอร์
2. ปรับตั้งระยะฟรี คลัตช์ให้ถูกต้อง
3. เหยียบแป้ นเหยียบคลัตช์จนสุ ด
หรื อคลัตช์จาก
4. เปลี่ยนน้ ามันเกียร์ ตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
5. เติมน้ ามันเกียร์ ถึงระดับที่กาหนด
1.ถ่ายน้ ามันเกียร์ จนถึงระดับที่
กาหนด
2. เปลี่ยนซี ลกันน้ ามัน
3. ขันปลัก๊ ถ่ายน้ ามันเกียร์ ให้แน่น
4. เปลี่ยนเสื้ อเกียร์
5. เปลี่ยนปะเก็นเสื้ อเกียร์
6. ขันโบลต์รอบเสื้ อเกียร์ ให้แน่น

4.6 การบารุ งรักษากระปุกเกียร์ รถขับเคลือ่ นล้ อหน้ า
น้ ามันเกียร์ ทาหน้าที่ลดการสึ กหรอและหล่อลื่นส่ วนประกอบที่ติดตั้งอยูภ่ ายในกระปุกเกียร์ ดังนั้น
จึงต้องบารุ งรักษาโดยใช้น้ ามันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสู งและควรเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์ ตามคู่มือที่บริ ษทั ผูผ้ ลิต
กาหนดโดยทัว่ ๆ ไปควรเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์ ตามระยะทางที่กาหนดคือ
1. กระปุกเกียร์ ธรรมดา
 เปลี่ยนทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร หรื อระยะเวลา 1 ปี หากใช้งานหนักควรเปลี่ยนถ่าย
น้ ามันเกียร์ ก่อนกาหนด

1. กระปุกเกียร์ อตั โนมัติ
 เปลี่ยนทุก ๆ 40,000 กิโลเมตร หรื อระยะเวลา 2 ปี
2. น้ ามันเฟื องท้าย
 เปลี่ยนทุก ๆ 40,000 กิโลเมตร หรื อระยะเวลา 2 ปี
ในรถยนต์บางรุ่ นบริ ษทั จะกาหนดให้ใช้น้ ามันที่มีความหนืดเดียว SAE 40 , SAE 90 หรื อSAE 120
ในเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้าบางรุ่ นของบริ ษทั โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จากัด กาหนดให้ใช้ความหนื ด
รวมคือ API GL-4 SAE 75 W/85 , API GL-5 หรื อ SAE-75W-90 และควรตรวจระดับน้ ามันกียร์ ทุก ๆ
5,000 กิโลเมตร
การตรวจรอยรั่วซึมของนา้ มันเกียร์
ตรวจรอยรั่วซึ มของน้ ามันเกียร์ ให้ตรวจดูดว้ ยสายตาหากพบว่ามีรอยรั่วซึ มให้ซ่อมทันที
การตรวจระดับนา้ มันเกียร์
1. จอดรถบนพื้นราบ
2. ดับเครื่ องยนต์และดึงเบรกมือ
3. ใช้ประแจถอดนอตเติมน้ ามันเกียร์ จนถึงระดับที่กาหนด
4. หากพบว่าน้ ามันเกียร์ ไหลออกจากรู เติมน้ ามันเกียร์ แสดงว่าระดับของน้ ามันเกียร์ อยูใ่ น
ระดับที่กาหนด
5. หากพบว่าไม่มีน้ ามันเกียร์ ไหลออกจากรู เติมน้ ามันเกียร์ แสดงว่าน้ ามันเกียร์ อยูใ่ นระดับ
ต่ากว่าระดับกาหนด ให้เติมน้ ามันเกียร์ ถึงระดับที่กาหนด
การถ่ ายนา้ มันเกียร์
1. จอดรถบนพื้นราบ
2. ดับเครื่ องยนต์และดึงเบรกมือ
3. ใช้ประแจถอดนอตถ่ายน้ ามันเกียร์
4. ถ่ายน้ ามันเกียร์ จนหมด
5. ขันนอตถ่ายน้ ามันเกียร์ โดยต้องเปลี่ยนปะเก็นทุกครั้งที่ถ่ายน้ ามันเกียร์
6. เติมน้ ามันเกียร์ ให้ได้ระดับตามที่กาหนด
7. ขันนอตเติมน้ ามันเกียร์

แบบฝึ กหัด หน่ วยที่ 4
เรื่อง กระปุกเกียร์ ขบั เคลือ่ นล้อหน้ า
ตอนที่ 1 ให้นกั เรี ยนเติมชื่อชิ้นส่ วนลงในช่องว่างตามหมายเลขให้ถูกต้อง (15 คะแนน)
1. จากภาพจงเขียนชื่ อส่ วนประกอบของกระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหน้าตามหมายเลขที่กาหนด
2
1

3

6
4

5

7

8
9

หมายเลข 1.
หมายเลข 2.
หมายเลข 3.
หมายเลข 4.
หมายเลข 5.

10

……………………………………หมายเลข 6. …………………………………….
……………………………………หมายเลข 7. …………………………………….
……………………………………หมายเลข 8. …………………………………….
……………………………………หมายเลข 9. …………………………………….
……………………………………หมายเลข 10. ……………………………………

2. จากภาพจงเขียนชื่ อส่ วนประกอบของชุดปรับความเร็ วแบบเฟื องทองเหลืองตามหมายเลขที่กาหนด
2

1

หมายเลข 1.
หมายเลข 2.
หมายเลข 3.
หมายเลข 4.
หมายเลข 5.
หมายเลข 6.

3

4

6
7

5

1

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

3. กระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหน้าทาหน้าที่ที่สาคัญคือ
1…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………...
3…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
4…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
5…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...

4. กระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหน้า แบ่งเป็ น............ชนิ ดคือ
1…………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 2 จงเติมข้อความเกี่ยวกับกลไกการเปลี่ยนเกียร์ ลงในช่องว่าง (7 คะแนน)
1. กลไกป้ องกันการเข้าเกียร์ ซอ้ น ในตาแหน่งเกียร์ วา่ งหัวก้ามปูจะอยูใ่ นตาแหน่งเดียวกัน...........หัว
แผ่นล็อกก้ามปูเปลี่ยนเกียร์ จะ...................ตัวเขี่ยหัวก้ามปูไม่ให้เขี่ยหัวก้ามปูพร้อมกัน...........หัว
แต่ให้เขี่ยตัวละ............หัว
2. กลไกป้ องกันเกียร์ หลุด ลูกปื นล็อกตาแหน่งเกียร์ ........และเกียร์ .........จะติดตั้งอยูด่ า้ นเพลารับกาลัง
หรื อเพลาคลัตช์ ส่ วนตาแหน่งเกียร์ ....... เกียร์ ........ และเกียร์ .........ลูกปื นล็อก จะติดตั้งอยูด่ า้ น
............................. ขณะผูข้ บั ขี่เลือกตาแหน่งเกียร์ ลูกปื นจะเข้าไปอยูใ่ นร่ อง.............................
ที่ผขู้ บั ขี่เลือก
3. กลไกป้ องกันเกียร์ ถอยหลังหลุด เป็ นการป้ องกันไม่ให้...............................................หมุน
เคลื่อนที่เข้าขบกับ......................................................ในขณะที่ผขู ้ บั ขี่ยงั ไม่ได้เข้าเกียร์ ถอยหลัง

ตอนที่ 3 จงเขียนลาดับการส่ งกาลังลงในช่องว่าง (10 คะแนน)
1. ตาแหน่งเกียร์ 1

เฟื องขับเกียร์ 1 เพลาคลัตช์

เฟื องขับ
ขับ งกาลัง
เพลาส่
ปลอกและดุมคลัตช์ตวั ที่ 1
เฟื องเกียร์ 1

ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี

2. ตาแหน่งเกียร์ 4

เฟื องขับเกียร์ 4 ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 2 เพลาคลัตช์
เฟื องขับ
เพลาส่งกาลัง
เฟื องเกียร์ 4

ชุดเฟื องท้าย
เฟื องบายศรี

ตอนที่ 4 จงบอกสาเหตุขอ้ ขัดข้องและการแก้ไขกระปุกเกียร์ รถขับเคลื่อนล้อหน้าในตารางต่อไปนี้
(10 คะแนน)
ปัญหาของคลัตช์
1. เข้าเกียร์ ยาก

2. ปลดเกียร์ ยาก

3. ตาแหน่งเกียร์ หลุด

สาเหตุ

วิธีการแก้ไข

แบบประเมินหลังเรียน
หน่ วยที่ 4 กระปุกเกียร์ กระปุกเกียร์ ขบั เคลือ่ นล้อหน้ า
คาสั่ ง : จงทาเครื่ องหมายกากบาท (x) ลงในคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ข้อใดเป็ นส่ วนประกอบของกระปุกเกียร์ เคลื่อนขับล้อหน้า
ก. เพลาคลัตช์ เพลารอง เพลาส่ งกาลัง เฟื องท้าย เฟื องเกียร์
ข. เพลาคลัตช์ เพลาส่ งกาลัง เฟื องท้าย ปลอกดุมคลัตช์ เฟื องเกียร์
ค. เพลาคลัตช์ เพลากลาง เพลาส่ งกาลัง ปลอกดุมคลัตช์ เฟื องเกียร์
ง. เพลาคลัตช์ เพลารอง เพลากลาง เพลาส่ งกาลัง เฟื องเกียร์
2. ข้อใดคือหน้าที่ของกระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหน้า
ก. เพิ่มความเร็ วของเครื่ องยนต์และรถยนต์
ข. เพิ่มแรงบิดขณะรถยนต์เริ่ มออกตัว
ค. เปลี่ยนทิศทางการหมุนและลดความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์
ง. เพิ่มกาลังของเครื่ องยนต์และตัวการส่ งกาลังในตาแหน่งเกียร์ วา่ ง
3. กระปุกเกียร์ขบั เคลื่อนล้อหน้าที่มีการควบคุมการเลื่อนตาแหน่งเกียร์ ดว้ ยแรงดันไฮดรอลิกส์
คือข้อใด
ก. กระปุกเกียร์ ธรรมดา
ข. กระปุกเกียร์ อตั โนมัติ
ค. กระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อน 4 ล้อ
ง. กระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหน้า
4. กระปุกเกียร์ขบั เคลื่อนล้อหน้าชนิดใดที่ไม่ นิยมใช้ในปั จจุบนั
ก. กระปุกเกียร์ แบบเฟื องเลื่อนขบกัน
ข. กระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อนล้อหน้า
ค. กระปุกเกียร์ ขบั เคลื่อน 4 ล้อ
ง. กระปุกเกียร์ อตั โนมัติ
5. ข้อใดเป็ นลาดับขั้นตอนการส่ งกาลังในตาแหน่งเกียร์ 3 ของกระปุกเกียร์ เคลื่อนขับล้อหน้า
ก. เพลาคลัตช์ ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 1 เพลาส่ งกาลัง เฟื องท้าย
ข. เพลาคลัตช์ ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 2 เพลาส่ งกาลัง เฟื องท้าย
ค. เพลาคลัตช์ ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 3 เฟื องขับเกียร์ 3 เพลาส่ งกาลัง เฟื องท้าย
ง. เพลาคลัตช์ ปลอกดุมคลัตช์และดุมตัวที่ 2 เฟื องขับเกียร์ 3 เพลาส่ งกาลัง เฟื องท้าย

6. ข้อใดคือเฟื องเกียร์ ทดที่ตอ้ งการให้รถวิง่ ช้าลง
ก. เฟื องขับจะต้องโตกว่าเฟื องตาม
ข. เฟื องขับมีฟันเฟื องเท่ากับเฟื องตาม
ค. เฟื องขับจะต้องเล็กกว่าเฟื องตาม
ง. เฟื องขับมีฟันเฟื องมากกว่าเฟื องตาม
7. สาเหตุขอ้ ขัดข้องข้อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง
ก. เกียร์ มีเสี ยงดังสาเหตุจากน้ ามันเกียร์ ต่ากว่าระดับปกติ
ข. น้ ามันเกียร์ รั่วสาเหตุจากเสื้ อเกียร์ แตก
ค. เกียร์ หลุดสาเหตุจากเหยียบแป้ นคลัตช์ไม่สุด
ง. เข้าเกียร์ ยากสาเหตุจากชุดซิงโครไนเซอร์ชารุ ด
8. ข้อใดเป็ นการแก้ไขสาเหตุขอ้ ขัดข้องของการเข้าเกียร์ ยาก
ก. ปลอกดุมคลัตช์ติดขัด
ข. ลูกปื นปลายเกียร์ หรื อบูช๊ ชารุ ด
ค. สปริ งป้ องกันเกียร์ หลุดอ่อนมาก
ง. สปริ งป้ องกันเกียร์ หลุดแข็งเกินไป
9. ขั้นตอนแรกก่อนทาการถอด-ประกอบกระปุกเกียร์ ทุกครั้งคือ
ก. ถ่ายน้ ามันเกียร์ ออก
ข. ถอดเพลากลางออก
ค. ถอดนอตรอบ ๆ เสื้ อเกียร์ ออก
ง. ถอดเสื้ อเกียร์ หน้าและเสื้ อท้ายเกียร์ ออก
10. ข้อใดเป็ นเปลี่ยนถ่ายน้ ามันเกียร์ ตามระยะทางที่กาหนด
ก. เปลี่ยนทุก ๆ 50,00 กิโลเมตร
ข. เปลี่ยนทุก ๆ 10,000 กิโลเมตร
ค. เปลี่ยนทุก ๆ 20,000 กิโลเมตร
ง. เปลี่ยนทุก ๆ 50,000 กิโลเมตร

