การดูแลรักษารถยนตตามระยะทาง เรื่อง ความสําคัญในการปรับตั้งวาลวของเครื่องยนต
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การตรวจเช็ค-ปรับตั้งระยะหางวาลว เปนหนึ่งในขอกําหนดของตารางการบํารุงรักษาในคูมือการใชรถยนต ซึ่งมีระยะทางที่ใชงาน
รถยนตเ ปนตั วกํา หนด โดยรถยนตแต ละยี่ หอจะมีก ารกํ าหนดระยะทางการตรวจเช็ค และปรับ ตั้งวาลว ไมเ ทากั น ซึ่ งจะรวมถึงค า
ระยะหางของวาลวดวย(Valve Clearance) โดยถาใชรถยนตยี่หอไหนก็ตองตรวจสอบในคูมือของรถยี่หอนั้น สําหรับอาการ วาลวหาง
วาลวยัน เปนเรื่องปกติของการสึกหรอ ของชิ้นสวนระบบวาลวในเครื่องยนตสันดาปภายใน ไมวาจะใชเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตาม ขึ้นอยู
ที่วาจะมีอาการชาหรือเร็วเทานั้นเอง
อาการวาลวยัน คือ ตัววาลวที่ทําหนาที่ เปด-ปด ใหไอดีเขา-ไอเสียออก ในหองเผาไหมปดตัวไมสนิทในจังหวะอัด ทําใหมีกําลัง
อัดรั่ว / กําลังอัดในกระบอกสูบลดต่ําลงกวามาตรฐาน เปนสาเหตุทําให รถไมมีกําลัง หรือกําลังลดลง เนื่องมาจากการเผาไหมที่ไม
สมบูรณ สตารทเครื่องยนตในขณะเครื่องยนตมีอุณหภูมิต่ําจะติดยากกวาปกติ รอบเดินเบาไมนิ่ง กําลังตก เครื่องยนตสั่น อัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงสูงผิดปกติ หรือ มีอาการเครื่องยนตเขกในภาระโหลดหนัก เปนตน
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สวนประกอบหลักที่สําคัญ ในระบบวาลวมีอะไรบาง
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 ชุดการทํางานของวาลว (valve train) หมายถึง ระบบการทําการปด-เปด ของ วาลวไอดี วาลวไอเสีย กลไก
ทั้งหมดที่ควบคุมการทํางานของวาลวเครื่องยนต ประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ตั้งแตเพลาลูกเบี้ยวจนถึงวาลว

 วาลว (valve) คือ วาลวเปนชิ้นสวนอุปกรณสําหรับควบคุมการไหลเขาของไอดีและไหลออกของไอเสีย สวน
หน าวาลว มีสว นเอีย งทํา มุม กั บแนวก านวาล วโดยจะแตกต างกัน ไปตามการออกแบบเครื่อ งยนตข องที ม
วิศ วกรรมของผู ผลิ ต ซึ่ งหน าวาลว เปน ส วนที่ กดแนบสนิท กั บบ า วาล วเพื่ อกั น การรั่ว ไหลของกํ าลั ง อัด ใน
กระบอกสูบและยังเปนสวนที่ถายเทความรอนออกจากวาลวอีกดวย
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 บาวาลว (valve seat) คือ ชิ้นสวนที่ผลิตจากโลหะเหล็กแข็ง หรือ ทําจากวัสดุที่แข็งแรงทนทาน
ใชอัดเขาไปที่ฝาสูบ เพื่อทํ าหนาที่เปนบาของวาลว มีมุมเอียงมุมเดียวกับวาลว ใชเปนมุมให
วาลวกดแนบใหสนิท เพื่อเปดใหไอดีเขาไอเสียออก และ เมื่อปดก็จะปองกันการรั่วในจังหวะอัด
ของเครื่องยนต

 ปลอกวาลว (valve guide) หรือ ไกดวาลว เปนชิ้นสวนที่ผลิตจากทองเหลืองหรือโลหะแข็งชนิด
อื่นที่ มีก ารขยายตัว ต่ํา มี ลัก ษณะ เป นแทง ยาวมีรูตรงกลางหลอด ปลอกวาลวจะอั ดเขา ไปในฝาสูบ ใชเ ปน ตัว ประคองการ
เคลื่อนที่ขึ้นลงของกานวาลวใหไดศูนยอยูตลอดเวลาเพื่อปองกันไมใหกานวาลวคดงอหรือขัดตัว
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 สปริงวาลว (valve spring) คือ ขดสปริงที่ใสครอบลงไปบนกานวาลวในดานบนของฝาสูบ
หลักการทํางานคือเมื่อสปริงยืดตัวขึ้นสปริงวาลวจะดึงวาลวขึ้นมาดวย เพื่อทําใหวาลวปดสนิท
กับบาวาลว
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 ซีลกานวาลว (valve stem seal) เปนชิ้นสวนที่มีสวนประกอบเปนยาง อยูที่ปลายปลอกวาลว
ดานบนฝาสูบ มีอยูทั้งวาลวไอดีและวาลวไอเสีย ปองกันน้ํามันเครื่องจากบนฝาสูบไหลซึมลงไป
ในหองเผาไหมในขณะที่ตัววาลวเคลื่อนที่ ซึ่งซีลกานวาลวในปจจุบัน เปนลักษณะซีล มีสปริง
รอบ เพื่อการกระชับกานวาลวใหแนนยึดติดกับวาลวไดพอดี ซีลกานวาลวเมื่อใชงานไปนานๆอาจจะแข็งตัวและมีน้ํามันเครื่อง
รั่วซึมลงไปยังหองเผาไหมได
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ระบบการขับเคลื่อนวาลว หรือ ระบบการทํางานของวาลว มีอยูหลายแบบ โดยเมื่อยุค30ป
กอน ติดตั้งชุดระบบวาลวไวบนฝาสูบเพียงอยางเดียว ที่เรียกวา โอเวอรเฮดวาลว
(OHV)ซึ่งเพลาลูกเบี้ยว(Cam Shaft)ยังคงอยูในเสื้อสูบ การที่เพลาลูกเบี้ยวยังอยูในเสื้อ
สูบจําเปนตองมีอุปกรณชุดขับเคลื่อนวาลวเพื่อสงกําลังจากเพลาราวลิ้นไปขับเคลื่อนวาลว
โดยมี ตะเกียบวาลว(Push Rod) กระเดื่องวาลว(Locker Arm) และ ลูกกระทุง (Valve
Lifter) เปนสวนประกอบในชุดขับเคลื่อนวาลว ซึ่งทุกชิ้นสวนที่เชื่อมตอยิ่งมีหลายจุด ก็เกิด
การสึกหรอไดหลายจุด ทําใหระยะหางของวาลวเกิดขึ้นไดงาย เกิดเสียงวาลวดังบอยจึง
ตองมีการปรับตั้งวาลวบอยครั้ง
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ตอมา ผูผลิตรถยนตสวนมากไดพัฒนาเครื่องยนตเพิ่มขึ้น โดยนําเอาเพลาลูกเบี้ยว
(Cam Shaft) มาไวบนฝาสูบ ที่เรียกวา โอเวอรเฮดแคมชารฟ (OHC) เพื่อลดชิ้นสวน
ของระบบขับเคลื่อนวาลวใหนอยลง ซึ่งในชวงแรกยังมีเพียงเพลาลูกเบี้ยวเพียงอันเดียว
(SOHC) โดยมีการพัฒนามาถึงในปจจุบันจะเปนเพลาลูกเบี้ยวแบบเพลาคู เรียกวา
ดับเบิ้ลโอเวอรเฮดแคมชารฟ (DOHC) ซึ่งระบบนี้สามารถใชเพลาลูกเบี้ยวกดโดยตรงกับ
ถวยวาลว ซึ่งถวยวาลวนั้นจะมีการใสแผนชิมเขาไป เพื่อใหสามารถปรับตั้งระยะหางของ
วาลว(Valve Clearance) กับเพลาลูกเบี้ยวได ซึ่งอาจจะเปนประเภทชิมนอก (Outer
shim) หรือ ชิมใน (Inner shim) ก็ตองมีการตรวจสอบปรับตั้งระยะหางของวาลวตามที่คูมือกําหนด โดยใน
ปจจุบันสวนมากจะพัฒนาระบบวาลวเปนแบบลูกถวยที่มีลักษณะคลายชิมอยูในตัว (Valve Lifter bucket)
การปรับตั้งก็สามารถนําถวยวาลวไปโรงกลึง เพื่อกลึงลดขนาดถวยดานในลง
ไป หรือเปลี่ยนเบอรถวยใหม เพื่อการปรับตั้งระยะหางของวาลวก็ได
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หรือ ผูผลิตรถยนตบางยี่หอ อาจจะใชระบบการปรับตั้งระยะหางของวาลวแบบอัตโนมัติ ที่เรียกวา
Hydraulic Valve โดยใชตัว Hydraulic Lifter เปนตัวปรับตั้งระยะหางของวาลวโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะมี
ขอเสียคือ ราคาตัว Hydraulic Lifter จะมีราคาแพง โดยจะแตกตางจากคาย Honda ที่ยังคงใช
ระบบการตั้งวาลวแบบดั้งเดิม ซึ่งใชชิ้ นสวนกระเดื่องวาลวที่มีสกรูปรับตั้ง (Rocker Arm) เปนตั ว
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กลไกทําหนาที่กดวาลวทีส่ ามารถปรับตั้งระยะหางของวาลวไดงายกวาแบบชิมวาลว หรือ ถวยวาลว แตอาจจะตั้งระยะหางของวาลว
ไดไมแมนยําเทากับวาลวแบบชิมวาลวหรือถวยวาลว เนื่องมาจากใช ฟลเลอรเกจ (Filler gauge) ในการปรับตั้ง ซึ่งจะใชความรูสึก
ของผูปรับตั้งเปนตัววัดคาวาพอดีแลวหรือไม
ระบบการทํางานของวาลว มีหลักการงายๆดังนี้ วาลวเปดไดดวยปลายลูกเบี้ยวของ Camshaft เมื่อลูก
เบี้ยวกดวาลวลงชนะแรงของสปริงวาลว วาลวจึงยุบตัวลง(วาลวเปด) เมื่อถึงจังหวะปดปลายลูกเบี้ยว
เปลี่ยนมุมไปไมกดสปริงวาลว สปริงวาลวก็จะยืดตัวดึงกานวาลวกลับ ทําใหวาลวแนบชิดกับบาวาลว
(วาลวปด) เปนการปดที่มีการกระทบกระแทกของโลหะกับโลหะ นั่นก็
คือ หนาวาลวกับบาวาลว ซึ่งเมื่อโลหะกระทบกับโลหะ ยอมจะเกิดการ
สึกหรอขึ้นไดบาง เมื่อมีการสึกหรอมากขึ้นวาลวจะมีการทรุดตัวลงไป
ยันกับลูกเบี้ยวของ Camshaft ไดมากขึ้น ทําใหมรี ะยะหางของวาลวนอยลง โดยถายังปลอยไว
ไมทําการปรับตั้งระยะหางของวาลว ก็จะเกิดอาการที่เรียกวาวาลวยันเกิดขึ้น เพราะ
ระยะหางของวาลวกับกลไกที่เชื่อมตอกับ Camshaft จะลดลงจนไมมีระยะหาง เมื่อนั้นวาลวก็จะ
ถูกกดใหเปดนอยๆอยูตลอดเวลา เมื่อเกิดอาการวาลวยันขึ้นนั้น ตัววาลวจะปดไมสนิทกับบาวาลว
ซึ่งจะสงผลใหมีกําลังอัดรั่วออกจากกระบอกสูบได อาการที่ตามมานั่นก็คือ เครื่องยนตเกิดอาการผิดปกติ เชน รอบเดินเบาไมนิ่ง ออก
ตัวแลวเครื่องยนตเกือบจะดับ-สะดุด ในรถเกียรA/Tถาคาเกียรไวรอบเครื่องจะต่ํามาก เครื่องยนตกําลังตก เรงไมขึ้น กําลังอัดรั่ว อาจมี
Back Fire เกิดขึ้นในทอไอดี ถาอาการวาลวยันมากๆเปนระยะเวลานานๆ อาจทําใหบาวาลวราว แตก แหวง หรือ ชํารุด เปนตน
ซึ่งปจจัยทีส่ งผลใหเกิดอาการวาลวยันเร็วกวาปกติปจจัยหนึ่ง ก็คือ อัตราสวนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิงผิดพลาด
มากๆ ซึ่งสวนผสมของอากาศกับเชื้อเพลิง มีสวนผสมบางมากเกินไป หรือ หนาจนเกินไปเปนระยะเวลานานๆ
o หากสวนผสมบางเกินไปจะทําใหอุณหภูมิของหองเผาไหมสูงกวาปกติ ชิ้นสวนที่สัมผัสกับหองเผา
ไหมจะสึกหรอเร็ว หรือ อาจเกิดการเสียหายรุนแรงไดถาสวนผสมบางมากๆในขณะที่เครื่องยนตมี
ภาระโหลดสูงๆ จนทําใหเกิดการเครื่องยนตเขก หรือ นอค จากการระเบิดซ้ําซอน (Detonation)
หรืออาจจะเกิดการชิงจุดระเบิด (Pre-Ignition) ขึ้นกอนจังหวะจุดระเบิดที่ถูกตอง
o หากสวนผสมหนาเกินไป จะทําใหเกิดการเผาไหมในจังหวะคาย (วาลวไอเสียเปดอยู) หรือ มีการ
เผาไหมในระบบระบายไอเสีย ซึ่งจะทําใหวาลวไอเสียสึกหรอเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะวาลวไอเสียจะ
ไดรับความรอนจากการเผาไหมโดยตรง และ เมื่อวาลวไอเสียเปดอยู จะไมมีการถายเทความรอน
จากตัววาลวไปยังฝาสูบซึ่งมีน้ําหลอเย็นไหลผานเพื่อถายเทความรอนไปยังระบบหลอเย็น
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วาลวของเครื่องยนตสันดาปภายใน เปรียบไดเหมือนกับลิ้นหัวใจของคน ถาวาลวรั่วก็คลายๆกับคนที่
มีลิ้นหัวใจรั่วเชนกัน ถาผูขับขีห่ รือเจาของรถไมมีการดูแลรักษาปรับตั้งวาลวตามกําหนด หรือ เมื่อเริ่มเกิด
อาการวาลวยัน แตปลอยไว จนเกิดความเสีย หายกับ วาลวอยา งรุนแรงแลวนั้น การปรับ ตั้งวาลวหลัง
จากนั้นก็จะไมทําใหอาการผิดปกติตางๆดีขึ้น และ ไมสามารถแกไขอาการผิดปกติของเครื่องยนตตา งๆได
อยางตรงจุด………..วาลวยันปรับตั้งได แตวาลวไหม วาลวแตก วาลวละลาย ปรับตั้งไมหาย
ดวยความปรารถนาดี จาก ศูนยติดตั้งระบบแกสรถยนต ออโต ดี เซอรวิส (AUTO D service)
S.Jessada
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