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กอ่นเริม่ตน้อา่น

กอ่นเร ิม่ตน้อา่น
หมายเหต:ุ
ตรวจสอบวา่เป็นเอกสารฉบบัลา่สดุของขอ้มลูผลติภั
ณฑข์อง Scania สําหรับบรกิารฉุกเฉนิหรอืไม ่
สามารถดเูอกสารฉบบัลา่สดุไดท้ี:่

www.scania.com

หมายเหต:ุ
ขอ้มลูทีอ่ยูใ่นขอ้มลูผลติภัณฑข์อง Scania 
สําหรับการบรกิารฉุกเฉนิจะใชก้บัรถ P, G, R และ T 
ซรีีส่ ์และ K, N และ F ซรีีส่ ์
ทีถ่กูสัง่ซือ้ในระบบการสัง่ซือ้ปกติ

http://www.scania.com/products-services/trucks/safety-driver-support/emergency-services/


00:01-06 ฉบบัที.่ 7 © 2018 Scania CV AB Sweden 5 (69)

การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

การเปิดแผงกระจงัหน้
าของรถ
แผงกระจงัหนา้แบบล็อคไมไ่ด้
หากแผงกระจังหนา้ไมส่ามารถล็อคไดมั้นสามารถเปิ
ดออกไดจ้ากดา้นนอกโดยการกระชากขอบดา้นลา่ง
ของแผงกระจังหนา้

แผงกระจงัหนา้แบบล็อคได้
หากแผงกระจังหนา้เป็นแบบลอ็คไดจ้ะสามารถเปิดอ
อกไดด้ว้ยมอืจับในเสาประต ู
จบัมอืจับตามลกูศรและดงึขึน้อยา่งแรง 
หากแผงกระจังหนา้ตดิขดั 
ใหห้าผูช้ว่ยอกีคนเพือ่ชว่ยดงึขอบดา้นลา่งของแผงก
ระจังหนา้ขึน้อยา่งแรงในเวลาเดยีวกนั
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การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ

หากไมส่ามารถเปิดแผงกระจงั
หนา้ของรถ
แผงกระจังหนา้ของรถถกูยดึไวโ้ดยบานพับในชิน้สว่
นดา้นบน

1.  
ตัดหรอืเลือ่ยบานพับทางดา้นซา้ยและดา้นขวาข
องแผงกระจังหนา้ออก

2. พับแผงกระจังหนา้ลง
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การเปิดแผงกระจังหนา้ของรถ
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อากาศไอดเีขา้เครือ่งยนต์

อากาศไอดเีขา้เครือ่ง
ยนต์
ชอ่งรบัอากาศไอดเีขา้ดา้นหน้
า
สามารถดับเครือ่งยนตข์องรถโดยการฉีดพน่กา๊ซคาร์
บอนไดออ๊กไซดเ์ขา้ในชอ่งรับอากาศไอด ี
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดโีดยการเปิดแผงกร
ะจังหนา้ 

นอกจากนีส้ามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดจีากขา้ง
ใตร้ถไดด้ว้ย 
กอ่นอืน่ใหป้ลดฝาครอบออกเพือ่ใหค้ณุสามารถฉีดพ่
นกา๊ซคารบ์อนไดออ๊กไซดเ์ขา้ในชอ่งรับอากาศไอดี
ได ้
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อากาศไอดเีขา้เครือ่งยนต์
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อากาศไอดเีขา้เครือ่งยนต์

ชอ่งรบัอากาศไอดจีากดา้นบน
ในรถทีม่ชีอ่งรับอากาศไอดจีากดา้นบน 
สามารถเขา้ถงึชอ่งรับอากาศไอดไีดจ้ากดา้นหลังหัว
เกง๋
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งแบบถงุลม
หวัเกง๋ทีม่ชีว่งลา่งแบบถงุลม
สําหรับรถทีม่หัีวเกง๋ทีม่ชีว่งลา่งแบบถงุลม 
สามารถระบายลมออกจากชว่งลา่งแบบถงุลมเพือ่ให ้
หัวเกง๋ทรงตวัม่ันคง

คาํเตอืน!

ความเสีย่งของการสญูเสยีการไดย้นิ! 
เมือ่อากาศไหลออกจากทอ่ทีถ่กูตัดขาด 
จะมเีสยีงดังเกดิขึน้ 

คาํเตอืน!

มคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บจากการถกูทับเมือ่ชว่งล่
างหัวเกง๋ถกูไลล่มออกจนหมด!

ชว่งลา่งหวัเกง๋ดา้นหลงั
• ตัดทอ่ลมไปยังชว่งลา่งหัวเกง๋ดา้นหลงั
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

ชว่งลา่งหวัเกง๋ดา้นหนา้
• ตัดทอ่ลมไปยังชว่งลา่งหัวเกง๋ดา้นหนา้
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

แชสซชีว่งลา่งแบบถงุลม

ชุดควบคมุการทาํงาน

รถทีม่แีชสซชีว่งลา่งแบบถงุลมจะถกูยกขึน้และปลอ่
ยลงโดยใชช้ดุควบคมุการทํางาน 
การยกแชสซสีามารถทําไดห้ากมแีรงดันในถังลมอดั
ของระบบ

สําหรับการสัง่งานชดุควบคมุการทํางาน 
กญุแจสตารท์ตอ้งอยูใ่นตําแหน่งขบัขี ่
และตอ้งมกีารเชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟของรถ

ชดุควบคมุการทํางานจะอยูท่ีด่า้นขา้งของเบาะน่ังคน
ขบั

1. ไฟแสดงการทํางานตา่งๆ

2. ปุ่ มเลอืกเพลา

3. ปุ่ มหน่วยความจํา

4. ปุ่ มเปลีย่นระดบั

5. ปุ่ มกลับสูร่ะดับปกติ

6. ปุ่ มหยดุ
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กญุแจสตารท์อยูใ่นตําแหน่งขับขี่
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ชว่งลา่งแบบถงุลม

การเลอืกเพลา

กดปุ่ มสําหรับเพลาทีค่ณุตอ้งการเปลีย่นระดบั 
คณุยังสามารถกดปุ่ มทัง้คูเ่พือ่เปลีย่นระดับเพลาทัง้ส
องตวัพรอ้มกนั เมือ่คณุเลอืกเพลา 
ไฟแสดงการทํางานทีเ่กีย่วขอ้งจะตดิสวา่ง

การเปลีย่นแปลงระดบั

กดปุ่ มคา้งไวเ้พือ่ยกขึน้หรอืปลอ่ยลงไปยังระดบัทีต่อ้
งการ ปลอ่ยปุ่ มเพือ่ยกเลกิ

ปุ่ มหยดุ

ปุ่ มหยดุจะยกเลกิฟังกช์นัปัจจบุนัเสมอ เชน่ 
กดปุ่ มหยดุหากคณุตอ้งการยกเลกิฟังกช์นั 
"กลับสูร่ะดับรถปกต"ิ หากมบีางอยา่งกดีขวาง

สามารถใชปุ้่ มหยดุเพือ่การหยดุฉุกเฉนิไดต้ลอดเวลา 
แมว้า่ชดุควบคมุการทํางานจะไมทํ่างาน
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ความปลอดภัยของหัวเกง๋

ความปลอดภยัของหวั
เกง๋
รองรับแตล่ะดา้นทีด่า้นหลังของหัวเกง๋เพือ่ป้องกนัไ
มใ่หหั้วเกง๋ตกลงอยา่งรวดเร็ว

การยดึหัวเกง๋ในเฟรมทัง้สองดา้น 
จะเป็นการป้องกนัไมใ่หหั้วเกง๋เลือ่นขึน้ 
ใชแ้ทน่ยดึดา้นลา่งหัวเกง๋ (ตามภาพประกอบ)

คาํเตอืน!

ระวังระบบไอเสยีทีร่อ้นทีต่ดิตัง้อยูท่ีด่า้นขวาของรถ!

x2

30
2 

46
6

x2

30
1 

82
2



00:01-06 ฉบบัที.่ 7 © 2018 Scania CV AB Sweden 16 (69)

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้า
แบตเตอรี่

ตําแหน่งของชอ่งเก็บแบตเตอรีจ่ะแตกตา่งกนัไปตา
มอปุกรณ์ของรถ ภาพประกอบแสดงตําแหน่งปกต ิ
หากรถไมม่สีวติชต์ัดแบตเตอรี ่
ตอ้งปลดแบตเตอรีอ่อกเพือ่ถอดแหลง่จา่ยไฟ
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ตําแหน่งปกตขิองแบตเตอรี่
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ระบบไฟฟ้า

สวติชต์ดัแบตเตอรี่

รถอาจมกีารตดิตัง้สวติชต์ัดแบตเตอรี ่
บนรถสว่นใหญจ่ะมเีฉพาะเครือ่งบันทกึความเร็วรถแ
ละระบบเตอืนของรถเทา่นัน้ทีไ่ดรั้บการจา่ยไฟเมือ่เปิ
ดใชง้านสวติชต์ดัแบตเตอรี ่

โครงตัวถังอาจมกีระแสไฟฟ้าแมว้า่จะมกีารเปิดใชง้า
นสวติชต์ัดแบตเตอรี ่
ขึน้อยูก่บัวธิกีารเชือ่มตอ่โครงตัวถังของรถ

รถทีม่แีบตเตอรีท่ีด่า้นหลังจะตดิตัง้ดว้ยเตา้รับสายพ่
วงแบตเตอรีซ่ ึง่จะมไีฟไหลผา่นถงึแมว้า่จะเปิดใชง้า
นสวติชต์ัดแบตเตอรีอ่ยูก่็ตาม

สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรีไ่ดห้ลายวธิ ี
ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบของรถ 
สามารถเปิดใชง้านสวติชต์ัดแบตเตอรีด่ว้ยกา้นโยกส
วติชต์ัดแบตเตอรี,่ สวติชภ์ายนอก 
หรอืสวติชใ์นแผงหนา้ปัด

กา้นโยกสวติชต์ดัแบตเตอรี่
กา้นโยกสวติชต์ัดแบตเตอรีจ่ะอยูต่ดิกบัชอ่งเก็บแบต
เตอรี ่

กา้นโยกสวติชต์ัดแบตเตอรี่
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ระบบไฟฟ้า

สวติชภ์ายนอกสําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอ
รี่

รถอาจมกีารตดิตัง้สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบ
ตเตอรีแ่ทนกา้นโยกสวติชต์ัดแบตเตอรี ่
สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบตเตอรีจ่ะอยูท่ีด่า้น
หลังหัวเกง๋ของรถ ทางดา้นซา้ย

สวติชส์ําหรบัสวติชต์ดัแบตเตอรีใ่นแผง
หนา้ปดั

นอกจากนีร้ถบางคันยังมกีารตดิตัง้สวติชสํ์าหรับสวติ
ชต์ัดแบตเตอรีใ่นแผงหนา้ปัดดว้ย ซึง่จะใชก้บัรถ 
เชน่ รถทีถ่กูดดัแปลงใหเ้หมาะกบั ADR

13
27

80

สวติชภ์ายนอกสําหรับสวติชต์ัดแบตเตอรี่

สวติชสํ์าหรับสวติชต์ดัแบตเตอรีใ่นแผงหนา้ปัด
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ระบบไฟฟ้า

มดัสายไฟ
ภาพประกอบแสดงการเดนิสายของมัดสายไฟทีม่ขีน
าดใหญท่ีส่ดุในหัวเกง๋
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การเขา้ไปในรถ

การเขา้ไปในรถ
ประตู

ประตสูามารถปลดออกจากหัวเกง๋ไดโ้ดยการเคาะสลั
กในบานพับออก

คาํเตอืน!

ประตอูาจมน้ํีาหนักถงึ 60 กก.!

1. เปิดแผงกระจงัหนา้เพือ่เขา้ถงึบานพับ

2. ถอดฝาครอบพลาสตกิออกจากบานพับดา้นบน

3. เคาะสลักออกจากบานพับทัง้คู่

4. ใชเ้ครือ่งมอืกดเคาะชิน้สว่นสดุทา้ยของสลักออก
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การเขา้ไปในรถ

5. เมือ่ปลดประตอูอกจากบานพับแลว้ตอ้งตัดอปุกรณ์
จํากดัมมุเปิดประตอูอกกอ่นจงึจะสามารถถอดปร
ะตอูอกจากหัวเกง๋ได ้

สามารถเลอืกใชเ้ครือ่งตัด 
หรอืเลือ่ยวงเดอืนในการตัดบานพับได ้
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การเขา้ไปในรถ

กระจกบงัลมหนา้และกระจกห
นา้ตา่งประตู

กระจกบงัลมหนา้เป็นกระจกลามเินต 
และตดิกาวเขา้กบัโครงสรา้งหัวเกง๋ 
ใชเ้ลือ่ยเอนกประสงค ์เชน่ 
เพือ่เลือ่ยกระจกบงัลมหนา้

หนา้ตา่งประตปูระกอบดว้ยกระจกแผน่เดยีวหรอืสอง
แผน่ และไมใ่ชก่ระจกลามเินต 
ใชค้อ้นทบุกระจกกรณีฉุกเฉนิ เชน่ 
เพือ่ทบุหนา้ตา่งประตู
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ขนาดและน้ําหนักของหัวเกง๋

ขนาดและนํา้หนกัของ
หวัเกง๋
หัวเกง๋อาจมน้ํีาหนักถงึ 1,200 กก.!

ขนาดภายนอกจากระดับพืน้ดนิอาจแตกตา่งกนั 
ขึน้อยูก่บัชนดิของหัวเกง๋, ความสงูของหลงัคา, 
ตวัเลอืกของระบบรองรับ, โหลดและการตัง้คา่
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ขนาดและน้ําหนักของหัวเกง๋

Table 1: ขนาด A และ B (มม.)

ตํา่ ปกติ Highline Topline

P A=1,500, 
B=1,170

A=1,670 
B=1,390

A=1,910 
B=1,590

G A=1,500 
B=1,320

A=1,700 
B=1,530

A=1,910 
B=1,740

R A=1,500 
B=1,480

A=1,700 
b=1,690

A=1,910 
B=1,900

A=2,230 
B=2,220

Table 2: ขนาด C (มม.)

ประเภทหัวเกง๋

14 C=1,710

16 C=1,990

19 C=2,260
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อปุกรณ์ดแูลความปลอดภัยของรถ

อปุกรณด์แูลความปล
อดภยัของรถ
ถงุลมนริภยั

คาํเตอืน!

ถงุลมนริภัยมสีสารจดุระเบดิ!

หากรถตดิตัง้ถงุลมนริภัยทีด่า้นคนขบั 
จะมกีารแสดงขอ้ความ AIRBAG บนพวงมาลัย 
ดา้นผูโ้ดยสารไมม่กีารตดิตัง้ถงุลมนริภัย

เมือ่กญุแจสตารท์ของรถอยูใ่นตําแหน่งลอ็คหรอืไมม่ี
การจา่ยไฟ ถงุลมนริภัยจะถกูปิดการใชง้าน
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กญุแจสตารท์อยูใ่นตําแหน่งล็อค



00:01-06 ฉบบัที.่ 7 © 2018 Scania CV AB Sweden 26 (69)

อปุกรณ์ดแูลความปลอดภัยของรถ

เข็มขดันริภยัแบบดงึร ัง้กลบั

คาํเตอืน!

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับมสีสารจดุระเบดิ! 

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับจะอยูท่ีเ่บาะน่ังคนขบัแล
ะเบาะน่ังผูโ้ดยสาร หากรถตดิตัง้ถงุลมนริภัย 
จะมเีข็มขดันริภัยแบบดงึรัง้กลบับนเบาะน่ังคนขบัเสม
อ

เมือ่กญุแจสตารท์ของรถอยูใ่นตําแหน่งลอ็คหรอืไมม่ี
การจา่ยไฟ 
เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับจะถกูปิดการใชง้าน

เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้กลับจะอยูใ่นตําแหน่งตามภา
พประกอบ 
บนรุน่เบาะน่ังคูท่ีม่กีารตดิตัง้เข็มขัดนริภัยแบบดงึรัง้ก
ลบั
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การปรับตัง้พวงมาลัย

การปรบัต ัง้พวงมาลยั
การปรบัต ัง้ดว้ยปุ่ ม

ดําเนนิการตอ่ไปนีเ้พือ่ปรับความสงูและความเอยีง:

กดปุ่ ม (1) รอสกัครู ่
จากนัน้คณุจงึสามารถปรับตัง้ความสงูและความเอยีง
ได ้กดปุ่ ม (2) ไปทีตํ่าแหน่งล็อคเพือ่ล็อคการตัง้คา่ 
นอกจากนี ้
การตัง้คา่จะถกูล็อคโดยอตัโนมัตหิลังจากผา่นไปสอ
งสามวนิาที

การปรบัต ัง้ดว้ยเครือ่งมอื

หากการปรับตัง้พวงมาลัยดว้ยปุ่ มไมทํ่างานสามารถ
ปรับตัง้พวงมาลยัดว้ยเครือ่งมอืได ้

1. ถอดฝาครอบพลาสตกิออกจากขา้งใตพ้วงมาลัย
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การปรับตัง้พวงมาลัย

2. ตดิตัง้และหมนุประแจหกเหลีย่มภายในตามภาพป
ระกอบ

3. ยดึประแจหกเหลีย่มภายในไวใ้นตําแหน่งหมนุและ
ปรับตัง้พวงมาลัยไปยังตําแหน่งทีต่อ้งการ
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การปรับตัง้เบาะน่ัง

การปรบัต ัง้เบาะน ัง่
ความเป็นไปไดใ้นการปรับตัง้เบาะน่ังจะขึน้อยูก่บัชนิ
ดของเบาะน่ัง ภาพประกอบแสดงตวัอยา่ง

หมายเหต:ุ
อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็ว
จะลดเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็วและไลอ่ากาศออกจาก
ระบบจนหมด 
ซึง่หมายความวา่จะไมส่ามารถปรับตัง้เบาะน่ังไดห้ลั
งจากมกีารใชอ้ปุกรณ์ควบคมุ

คาํเตอืน!

ความเสีย่งของการสญูเสยีการไดย้นิ! 
เมือ่อากาศไหลออกจากทอ่ทีถ่กูตัดหรอืถกูปลดออก 
จะมเีสยีงดังเกดิขึน้

การปลอ่ยเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็วและการระบายลมอ
อกจากระบบจนหมดยังสามารถเกดิขึน้ไดห้ากทอ่ลม
ทีด่า้นหลังของเบาะน่ังหลดุหลวมหรอืถกูตดัขาด
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อปุกรณ์ควบคมุสําหรับการลดเบาะน่ังลงอยา่งรวดเร็ว
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โครงสรา้งหัวเกง๋

โครงสรา้งหวัเกง๋

ภาพประกอบแสดงสว่นของเฟรมทีเ่ป็นสว่นประกอบ
ของเฟรมหัวเกง๋ 
สามารถตัดเฟรมทัง้หมดในเฟรมหัวเกง๋ดว้ยเครือ่งมอื
ตดั คานตรงกลางทีด่า้นหลังของหัวเกง๋ (1) 
จะถกูทําเครือ่งหมายไวบ้นภาพประกอบ 
ซึง่มันอาจตดิตัง้ไวใ้นแนวตัง้จากดา้นในหัวเกง๋ 
เนื่องจากรอยโป่งนูนของแผงผนัง (2) 
อยูท่ีร่ะดับความสงูเดยีวกนั
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ของเหลวในรถ

ของเหลวในรถ
คาํเตอืน!

เชือ้เพลงิในถังเชือ้เพลงิ, 
ทอ่เชือ้เพลงิและทอ่ออ่นเชือ้เพลงิอาจมอีณุหภมูอิยู่
ที ่70 เซลเซยีส!

สามารถพบของเหลวและปรมิาณความจตุอ่ไปนี้ในร
ถ:

1. น้ําหลอ่เย็น: 80 ลติร

2. น้ําลา้งกระจก: 16 ลติร

3. น้ํามันหลอ่ลืน่เครือ่งยนต:์ 47 ลติร

4. น้ํามันเกยีร:์ 80 ลติร

5. AdBlue: 75 ลติร AdBlue 
คอืสารละลายของยเูรยีและน้ําซึง่ถกูเพิม่เขา้ไปใ
นแกส๊ไอเสยีทีต่น้ทางของแคทาลติกิคอนเวอรเ์
ตอรใ์นเครือ่งยนต ์SCR 
โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ลดมลพษิไอเสยีของไนโ
ตรเจนออกไซด์

6. เชือ้เพลงิ: 
ความจจุะแสดงอยูบ่นถังเชือ้เพลงิของรถ

7. น้ํากรดแบตเตอรี่

W ARNING ! 

1 2 3 4
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รถทีใ่ชแ้กส๊

รถทีใ่ชแ้กส๊
เชือ้เพลงิแกส๊สําหรบัรถยนต์
เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตใ์นรถทีใ่ชแ้กส๊ของ 
Scania คอืแกส๊ชวีภาพ, แกส๊ธรรมชาต,ิ 
หรอืสว่นผสมเหลา่นี้

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตส์ว่นใหญป่ระกอบดว้ยมี
เทนและมปีรมิาณของมเีทนที ่75-97% 
มเีทนคอืแกส๊ไวไฟสงู 
และมขีดีจํากดัของการจดุระเบดิอยูท่ีส่ว่นผสมในอา
กาศที ่5-16% 
แกส๊มเีทนนีจ้ะจดุตดิตวัเองทีอ่ณุหภมูทิี ่595°C

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตป์กตไิมม่สีแีละไมม่กีลิน่ 
เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนต,์ CNG, 
ทีม่แีรงดนัมักผสมกลิน่ตา่งๆ 
เพือ่ใหส้ามารถตรวจพบการรั่ว 
เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตแ์บบเหลว, LNG, 
ไมไ่ดเ้พิม่กลิน่ 
แตส่ามารถมองเห็นการร่ัวปรมิาณมากๆ 
ไดใ้นรปูของละออง 
เนื่องจากน้ําในอากาศเกดิการควบแน่นเมือ่มันถกูทํา
ใหเ้ย็นลงโดยลิน้ปีกผเีสือ้

มเีทนเบากวา่อากาศ 
ดงันัน้จงึลอยสงูขึน้ในกรณีทีเ่กดิการร่ัว 
ควรพจิารณาในจดุนีด้ว้ยเมือ่เกดิการร่ัวขึน้ เชน่ 
เมือ่อยูภ่ายในอาคาร หรอืในอโุมงค ์
แกส๊มเีทนสามารถทําใหห้ายใจไมอ่อกในพืน้ทีอ่บัอา
กาศได ้
ของเหลวและแกส๊มเีทนทีเ่ย็นจะหนักกวา่อากาศและ
สามารถไหลเขา้ไปในจดุทีตํ่า่ในกรณีทีเ่กดิการร่ัวได ้
ดงันัน้ใหแ้น่ใจวา่มกีารระบายอากาศทีด่ี
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รถทีใ่ชแ้กส๊

ป้าย
รถใชแ้กส๊จะมกีารทําเครือ่งหมายทีจ่ดุตา่งๆ 
ดว้ยสญัลักษณ์รปูสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนูพรอ้มขอ้คว
าม CNG หรอื LNG

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรบัรถยนตท์ีม่แีรงดนั, 
CNG

CNG หมายถงึแกส๊ธรรมชาตอิดั 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊ประกอบดว้ยถังแกส๊จํานวนมากซึ่
งตดิตัง้เขา้ดว้ยกนั 
รถบรรทกุทีม่ถัีงเต็มสามารถบรรจเุชือ้เพลงิไดถ้งึ 
150 กก. 
รถโดยสารทีม่ถัีงเต็มสามารถบรรจเุชือ้เพลงิไดถ้งึ 
290 กก.

แรงดนัในถังแกส๊และระบบเชือ้เพลงิสามารถเกนิ 
230 บารเ์มือ่เตมิเชือ้เพลงิ

สญัลักษณ์สเีขยีวสําหรับเชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยน
ตท์ีม่แีรงดัน, CNG
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รถทีใ่ชแ้กส๊

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรบัรถยนตท์ีเ่ป็นของเ
หลว, LNG

LNG หมายถงึแกส๊ธรรมชาตเิหลว 
เชือ้เพลงิถกูทําใหเ้ย็นลงถงึ -130 
องศาและประกอบดว้ยของเหลวและแกส๊มเีทน LNG 
ทีร่ั่วจะเดอืดและขยายตัวไดถ้งึ 600 
เทา่ของปรมิาตรของเหลวทีแ่รงดนัปกต ิ
รถทีม่ถัีงเต็มสามารถบรรจเุชือ้เพลงิไดถ้งึ 180 กก. 

เชือ้เพลงิถกูเก็บไวใ้นถังโดยมแีรงดนัถงึ 10 บาร ์(g) 
แรงดนัในถังและทอ่แกส๊อาจแตกตา่งกนั, 
จนถงึสงูสดุที ่16 บาร,์ 
แสดงวา่วาลว์นริภัยไมเ่สยีหาย

สญัลักษณ์สเีขยีวสําหรับเชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยน
ตท์ีเ่ป็นของเหลว, LNG



00:01-06 ฉบบัที.่ 7 © 2018 Scania CV AB Sweden 35 (69)

รถทีใ่ชแ้กส๊

ชิน้สว่นประกอบในรถทีใ่ชแ้กส๊ 
CNG

การออกแบบถังแกส๊และวาลว์แตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ

ชุดอปุกรณ์ถงัแกส๊
ตําแหน่งทั่วไปของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊:

• บนรถบรรทกุ 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊จะตดิตัง้อยูบ่นเฟรม

• สําหรับรถโดยสาร 
ชดุอปุกรณ์ถังแกส๊จะตดิตัง้อยูบ่นหลังคา

ถังแกส๊มสีองแบบ: เหล็กหรอืคอมโพสติ 
แตล่ะถังแกส๊ในชดุอปุกรณ์ถังแกส๊ตดิตัง้โซลนิอยดว์
าลว์, วาลว์ตัดการจา่ยและวาลว์ปิดทอ่ร่ัว

หมายเหต:ุ
หากปลอกป้องกนัดา้นนอกของถังคอมโพสติเสยีหา
ย 
โครงสรา้งจะออ่นแอซึง่เมือ่เวลาผา่นไปสามารถทําใ
หถั้งแกส๊รา้วได ้

ตําแหน่งของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊บนรถบรรทกุ

ตําแหน่งของชดุอปุกรณ์ถังแกส๊บนรถโดยสาร
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ทอ่แกส๊
ทอ่แกส๊ในรถบรรทกุจะตอ่ไปตามแนวเฟรม 
และระหวา่งชดุอปุกรณ์ถังแกส๊ 

สําหรับรถโดยสาร 
ทอ่แกส๊จะตอ่อยูใ่นตวัถังจากหลงัคาไปยังหอ้งเครือ่
งยนต ์และหัวเตมิ
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วาลว์นริภยั

หมายเหต:ุ
โซลนิอยดว์าลว์จะเปิดออกก็ตอ่เมือ่เครือ่งยนตทํ์างา
นเทา่นัน้

ถังแกส๊ตดิตัง้ฟิวสท์ีไ่วตอ่อณุหภมูอิยา่งนอ้ยหนึง่ตวั 
ถังเหล็กมฟิีวสแ์รงดนัดว้ย 
มวีาลว์จํากดัการไหลในทอ่ซึง่จํากดัการไหลจากถัง
หากแรงดันทําใหเ้กดิการร่ัวจากทอ่ในปรมิาณมาก 
หากแรงดันเกนิ 11 บารบ์นฝ่ังแรงดันตํา่ 
วาลว์นริภัยในตัวควบคมุแรงดนัจะเปิดดว้ย 

บนรถบรรทกุ 
วาลว์นริภัยถกูตดิตัง้อยูท่ีด่า้นหลงัของถังแกส๊ 
มทีศิทางทีม่มุดา้นในและมมุดา้นหลังขา้งใตร้ถบรรทุ
ก

บนรถโดยสาร, วาลว์นริภัยอยูบ่นหลังคา, 
หันขึน้ดา้นบน 
โดยปกตแิลว้จะมวีาลว์หนึง่ตวัทีป่ลายแตล่ะดา้นของ
ถัง หากมันยาว, อาจมวีาลว์ตรงกลางของถัง

วาลว์ตัดการทํางานถังบรรจแุกส๊บนรถโดยสารและร
ถบรรทกุ

วาลว์ตัดการจา่ยถังแกส๊บนรถโดยสาร
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ชิน้สว่นประกอบในรถทีใ่ชแ้กส๊ 
LNG
การออกแบบถังแกส๊และวาลว์แตกตา่งกนัตามผูผ้ลติ

ถงัแกส๊
ตําแหน่งทั่วไปของถังแกส๊:

• บนรถโดยสาร 
ถังแกส๊ตดิตัง้อยูใ่นบรเิวณทีเ่ก็บสนิคา้

• บนรถบรรทกุ ถังแกส๊ตดิตัง้อยูบ่นเฟรม

ถังแกส๊ทําจากเหลก็

แรงดนัในถังสามารถอา่นไดบ้นเครือ่งวัดความดนัทีต่ ิ
ดตัง้ทีด่า้นขา้งของถัง

ถังแกส๊ถกูตดิตัง้โซลนิอยดว์าลว์, วาลว์ตัดการจา่ย, 
วาลว์จํากดัการไหลในทอ่และวาลว์นริภัยทีถ่กูสัง่งาน
ดว้ยแรงดัน 

ตําแหน่งของถังแกส๊บนรถบรรทกุ
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ทอ่แกส๊
ทอ่แกส๊ในรถบรรทกุถกูเดนิไปตามแนวเฟรม 
และระหวา่งถัง
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ทอ่แกส๊บนรถโดยสารถกูเดนิไปตามเฟรมจากถังในบ
รเิวณทีเ่ก็บสนิคา้ไปเครือ่งยนตแ์ละไปหลงัคา
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วาลว์นริภยั

หมายเหต:ุ
โซลนิอยดว์าลว์จะเปิดออกก็ตอ่เมือ่เครือ่งยนตทํ์างา
นเทา่นัน้

แตล่ะถังตดิตัง้วาลว์ระบายแรงดนัสงูเกนิสองตัวทีด่า้
นหลัง วาลว์เหลา่นีถ้กูสัง่งานที ่16 บารแ์ละ 24 บาร ์
วาลว์นริภัยมทีศิทางทีม่มุดา้นในมมุและมมุดา้นหลัง
ขา้งใตร้ถบรรทกุ

ไมม่วีาลว์ตดัการจา่ยโดยผูข้ับขีบ่นแผงควบคมุแกส๊ 
แตม่หัีวกอ๊กทีค่วบคมุโดยผูข้ับขีบ่นแตล่ะถัง 
มวีาลว์จํากดัการไหลในทอ่ซึง่จํากดัการไหลจากถังใ
นกรณีทีม่กีารร่ัวจากทอ่ในปรมิาณมาก 
หากแรงดันเกนิ 12 บารบ์นฝ่ังแรงดันตํา่ 
วาลว์นริภัยในตัวควบคมุแรงดนัจะเปิดดว้ย กอ๊กตดัการจา่ย
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การจดัการความเสีย่งสําหรบัร
ถทีใ่ชแ้กส๊
ตอ้งอพยพออกจากพืน้ทีท่กุครัง้ในกรณีทีเ่กดิเพลงิไ
หม,้ 
เกดิการร่ัวหรอืกรณีรถมถัีงแกส๊ทีไ่ดรั้บความเสยีหาย

เนื่องจากมคีวามเสีย่งตอ่การระเบดิและการขาดอาก
าศหายใจ, 
รถทีใ่ชแ้กส๊ตอ้งปราศจากแกส๊กอ่นทีจ่ะนําเขา้ไปภา
ยในอาคาร หากเกดิการร่ัวของแกส๊ แกส๊จะถกูจํากดั 
กอ่ใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มทีไ่มป่ลอดภัย

การระเบดิ

CNG

ความเสีย่งของการระเบดินัน้นอ้ยมาก 
ฟิวสอ์ณุหภมูถิกูสัง่งานโดยอตัโนมัตทิี ่110°C 
เพือ่ป้องกนัการระเบดิ 
หากรถตดิตัง้ฟิวสแ์รงดนัซึง่จะสัง่งานที ่340 บาร ์
แรงดนัระเบดิคอื 450 บารสํ์าหรับถังเหล็กและ 470 
บารสํ์าหรับถังคอมโพสติ

LNG

ความเสีย่งของการระเบดินัน้นอ้ยมาก 
วาลว์แรงดันถกูสัง่งานที ่16 บารแ์ละ 24 บาร ์
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ถงัแกส๊ทีเ่สยีหาย
อพยพออกจากพืน้ทีร่อบรถทีม่ถัีงแกส๊ทีเ่สยีหายทกุ
ครัง้ 

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตจ์ะมกีารขยายตัวจากอุ
ณหภมู ิดังนัน้สิง่สําคญัคอื 
ใหล้ดแรงดนัในถังแกส๊ทีเ่สยีหายลง 
ถังแกส๊ทีเ่สยีหายสามารถทนตอ่แรงดันไดช้ัว่คราว 
แตห่ากมแีรงดนัเพิม่ขึน้ เชน่ 
ความรอ้นจากแสงอาทติย ์
ถังแกส๊อาจเกดิการแตกรา้ว 
ดงันัน้ใหพ้ยายามลดแรงดนัในถังแกส๊ทีเ่สยีหายลงใ
นลักษณะทีป่ลอดภัยโดยการเจาะรตูา่งๆ 
ในถังจากระยะหา่งทีป่ลอดภัย

หมายเหต:ุ
แรงดนัทีแ่สดงบนเครือ่งวัดความดนัเป็นแรงดนัในระ
บบทอ่ ถังแกส๊มโีซลนิอยดว์าลว์, 
ซึง่จะปิดเมือ่แหลง่จา่ยไฟถกูตัด 
ดงันัน้ใหรั้กษาแกส๊ใหอ้ยูใ่นถังอยูเ่สมอ 
แมว้า่เกจวัดความดันจะแสดง 0บาร์
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การร ัว่

คาํเตอืน!

ถอดแหลง่กําเนดิประกายไฟทัง้หมดออกโดยรอบบริ
เวณทีเ่กดิการร่ัวของแกส๊ในระหวา่งการอพยพ

คาํเตอืน!

แกส๊มเีทนสามารถทําใหห้ายใจไมอ่อกในพืน้ทีอ่บัอา
กาศได ้

คาํเตอืน!

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์ีเ่ป็นของเหลว, LNG, 
เย็นจดั การร่ัวอาจทําใหบ้าดเจ็บได ้

หากไดย้นิเสยีงหงงิๆ ทีม่คีวามถีส่งู 
สิง่นีแ้สดงวา่ระบบแกส๊ร่ัว

การร่ัวของแกส๊จากเชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์ีม่แี
รงดัน CNG ยังสามารถระบไุดจ้ากกลิน่ฉุน 
หากแกส๊มกีารเตมิกลิน่

การร่ัวของเชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์ีเ่ป็นของเห
ลว LNG 
ในปรมิาณมากสามารถเห็นเป็นละอองเนือ่งจากแกส๊
ทีเ่ย็นทําใหน้ํ้าในอากาศเกดิการควบแน่น

หากการร่ัวของแกส๊ถกูระบ ุ
ใหอ้พยพออกจากพืน้ทีจ่นกวา่จะไมไ่ดย้นิเสยีง 
มองไมเ่ห็นละอองและไมไ่ดก้ลิน่

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์ีม่แีรงดัน, CNG, 
เบากวา่อากาศ 
ดงันัน้จงึลอยสงูขึน้ในกรณีทีเ่กดิการร่ัว 
พจิารณาในจดุนีห้ากเกดิการร่ัวขึน้ เชน่ 
เมือ่อยูภ่ายในอาคาร หรอืในอโุมงค์

เชือ้เพลงิแกส๊สําหรับรถยนตท์ีเ่ป็นของเหลว, LNG, 
เบือ้งตน้จะหนักกวา่อากาศเนือ่งจากมันถกูทําใหเ้ย็น
ลง มันจะเพิม่ขึน้เมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้
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เพลงิไหม้
หากมเีพลงิไหมเ้กดิขึน้ 
ควรตดัการจา่ยแกส๊หากเป็นไปไดโ้ดยการปิดกอ๊กตั
ดการจา่ยโดยผูข้บัขี ่
จากนัน้ตอ้งอพยพออกจากพืน้ทีโ่ดยรอบรถ 
ปิดลอ้มพืน้ทีร่อบรถโดยมรัีศมอียา่งนอ้ย 300 ม. 
เฉพาะกจิกรรมการดับเพลงิเทา่นัน้ทีส่ามาถทําได ้
หากสามารถดําเนนิการในลักษณะทีป่ลอดภัย 
มฉิะนัน้ใหร้อจนกวา่แกส๊จะถกูเผาไหม ้

ตอ้งไมใ่ชน้ํ้าหรอืคารบ์อนไดออ๊กไซดสํ์าหรับดบัเพลิ
งรถทีใ่ช ้LNG 
สิง่นีอ้าจทําใหเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงและทีเ่ลวรา้
ยทีส่ดุคอืเกดิการระเบดิขึน้ 
ใชเ้ครือ่งดับเพลงิแบบผงเคมแีทน

อยา่ทําใหฟิ้วสท์ีไ่วตอ่อณุหภมูบินถัง CNG เย็นลง 
เพราะอาจทําใหว้าลว์นริภัยปิดหรอืหยดุการเปิด 
สิง่นีอ้าจทําใหเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงและทีเ่ลวรา้
ยทีส่ดุคอืเกดิการระเบดิขึน้

คาํเตอืน!

หลกีเลีย่งการระบายความรอ้นถังหรอืการฉีดพน่น้ําไ
ปทีเ่พลงิไหม ้
นีจ่ะทําใหเ้กดิเพลงิไหมอ้ยา่งรนุแรงมากขึน้

คาํเตอืน!

วาลว์นริภัยถกูสัง่งานทีอ่ณุหภมูหิรอืแรงดันสงูผดิปก
ต ิเพือ่ป้องกนัการระเบดิ 
นีทํ่าใหเ้กดิเปลวไฟยาวหลายสบิเมตร 
อพยพออกจากพืน้ทีใ่นทศิทางของวาลว์นริภัย

หมายเหต:ุ
ใชเ้ครือ่งดับเพลงิแบบผงเคมี
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รถโดยสารไฮบรดิ
คาํเตอืน!

สวมอปุกรณ์ป้องกนัดวงตาและถงุมอืยางซึง่ถกูจัดกลุ่
มสําหรับ 1,000 โวลต ์
เมือ่ดําเนนิการการทํางานทีม่คีวามเสีย่งตอ่การสมัผั
สกบัแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

ระบบไฮบรดิถกูขบัเคลือ่นโดยแรงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์, ดคํูาจํากดัความดา้นลา่ง

แรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดบั A แรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

ไฟฟ้ากระแสตรง 0 โวลต-์
60 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสตรง 60 โวลต-์
1,500 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 0 โวลต-์
30 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
30 โวลต-์1,000 โวลต์
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อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัใน
ตวั
ระบบไฮบรดิมอีปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัในตวั
ตอ่ไปนี:้

• มัดสายไฟของระบบไฮบรดิสําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้
า ระดบั B (650 โวลต)์ จะเป็นสสีม้ 
มัดสายไฟทีใ่ชแ้รงเคลือ่นไฟฟ้า ระดบั B (650 
โวลต)์ ถกูหุม้ฉนวนจากกราวดแ์ชสซ ี
นีห่มายความวา่ตอ้งมกีารสมัผัสกบัตวันําทัง้คูก่อ่
นจะมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ

• ชิน้สว่นประกอบระบบไฮบรดิทีม่คีวามเสีย่งเกีย่วกบั
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
จะตดิป้ายเตอืนเกีย่วกบัแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์

• ระบบไฮบรดิตรวจสอบอณุหภมูแิบตเตอรี,่ 
แรงเคลือ่นไฟฟ้า, ความแรงของกระแสไฟฟ้า 
และระดบัฉนวนไฟฟ้า 
ระบบไฮบรดิจะตัดการเชือ่มตอ่แบตเตอรีแ่ละตัดก
ารจา่ยไฟไปยังมัดสายไฟหากผลลัพธเ์บีย่งเบน

• แรงเคลือ่นไฟฟ้าระบบไฮบรดิโดยท่ัวไปจะถูกตัดเมื่
อระบบ 24 โวลตถ์กูตัด

• ระบบไฮบรดิถกูปิดโดยใชส้วติชค์วบคมุการปิดทีตั่ง้
อยูข่า้งชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางในแผงหลงัคา

ข ัน้ตอนสําหรบัการดบัไฟ

เพลงิไหมท้ีเ่กดิจากแบตเตอรี่
หากมองเห็นเพลงิไหมใ้นแบตเตอรี ่
ใหใ้ชน้ํ้าปรมิาณมากเพือ่ทําใหแ้บตเตอรีเ่ย็นลง

สําหรบัเพลงิไหมร้ถอืน่ๆ, 
ไมใ่ชเ่พลงิไหมท้ีเ่กดิจากแบตเตอรี่
ในกรณีการเกดิเพลงิไหมร้ถโดยทีช่อ่งเก็บแบตเตอรี่
ไมเ่สยีหายและไมต่ดิไฟ 
ขอแนะนําใหใ้ชข้ัน้ตอนปกตสํิาหรับการดบัไฟ 

ตอ้งป้องกนัแบตเตอรีแ่ละทําใหแ้บตเตอรีเ่ย็นลงดว้ย
น้ําปรมิาณมาก

หากชอ่งเก็บแบตเตอรีไ่ดรั้บความเสยีหายหนัก 
ตอ้งใชน้ํ้าปรมิาณมากเพือ่ทําใหแ้บตเตอรีเ่ย็นลง 
สิง่สําคัญคอืการทําใหอ้ณุหภมูแิบตเตอรีล่ดลงโดยใ
ชเ้พยีงน้ําเทา่นัน้ 
เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้คีวามเสีย่งของเพลงิไหมแ้ละเพือ่
ดบัเพลงิ

สวติชค์วบคมุตดิตัง้อยูข่า้งชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางในแผงหลังคา
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ตดัการจา่ยไฟไปยงัรถท ัง้หมด

คาํเตอืน!

สวมอปุกรณ์ป้องกนัดวงตาและถงุมอืยางซึง่ถกูจัดกลุ่
มสําหรับ 1,000 โวลต ์
เมือ่ดําเนนิการการทํางานทีม่คีวามเสีย่งตอ่การสมัผั
สกบัแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์

คาํเตอืน!

หลกีเลีย่งการตัดมัดสายไฟทีใ่ชแ้รงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
ขณะทีม่กีารเปิดแรงเคลือ่นไฟฟ้า 
มคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ

สวมอปุกรณ์ป้องกนัดวงตาและถงุมอืยางซึง่ถกูจัดกลุ่
มสําหรับ 1,000 โวลต์

คาํเตอืน!

มอเตอรไ์ฟฟ้าผลติไฟฟ้าตลอดเวลาหากเครือ่งยนต์
ทีม่กีารเผาไหมข้องเชือ้เพลงิยังคงทํางานอยู ่
หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ 
บางอยา่งทีทํ่าใหเ้ครือ่งยนตเ์ริม่การหมนุ, 
แมว้า่จะไมม่กีารเชือ่มตอ่กบัระบบไฮบรดิ

หากจําเป็นตอ้งลากรถ 
ใหป้ลดเพลากลางออกเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มอเตอรไ์ฟฟ้า
ถกูตดัการเชือ่มตอ่
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1. ปิดระบบจดุระเบดิ

2. ตัดการจา่ยไฟของระบบไฟ 
24 โวลตโ์ดยการปลดขัว้แบตเตอรีบ่นแบตเตอรี ่
24 โวลต ์แบตเตอรี ่24 
โวลตต์ดิตัง้อยูใ่ตบ้รเิวณทีน่ั่งของคนขบั 
และสามารถเขา้ถงึไดจ้ากภายนอกรถ

โดยปกตแิลว้ 
ลกัษณะเชน่นีจ้ะหมายความวา่แบตเตอรีช่ดุ
ขับเคลือ่นถกูตดัการเชือ่มตอ่ 
และป้องกนัไมใ่หส้ามารถสตารท์เครือ่งยนต์
ทีม่กีารเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ 
ซึง่จะป้องกนัแรงเคลือ่นไฟฟ้าจากมอเตอรไ์
ฟฟ้า 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่แีรงเคลือ่นไฟฟ้าเหลอือ
ยูใ่นระบบ, ใหร้อประมาณ 15 นาที

3. หากจําเป็นตอ้งตัดมัดสายไฟทีใ่ชแ้รงเคลือ่นไฟฟ้
า ระดบั B หรอืหากมัดสายไฟมคีวามเสยีหาย 
และหากไมส่ามารถเขา้ถงึระบบทีม่กีําลังไฟ 
24 โวลต,์ 
ใหป้ลดขัว้ตอ่บนแบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่น 
วธิกีารนีช้ว่ยทําใหม่ั้นใจไดว้า่ระบบไฮบรดิถกูตัด
การเชือ่มตอ่แลว้
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ถอดขัว้ตอ่บนแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่น
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ชิน้สว่นประกอบของระบบไฮบ
รดิ
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1. E82, อนิเวอรเ์ตอร์

2. M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า

3. เครือ่งยนต์

4. มัดสายไฟแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

5. E84, เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

6. P7, 
ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลือ่นไฟ
ฟ้า ระดบั B

7. E83, แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่น

8. ขัว้ตอ่สําหรับแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่น, 
แรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

9. H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น
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ระบบไฮบรดิ
ระบบไฮบรดิเป็นไฮบรดิแบบขนาน 
และประกอบดว้ยเครือ่งยนตด์เีซลทีป่ระกอบเขา้กบัม
อเตอรไ์ฟฟ้า 
มอเตอรไ์ฟฟ้าถกูประกอบเขา้กบักระปกุเกยีร ์
ระบบไฮบรดิไดรั้บการจา่ยพลังงานผา่นแบตเตอรีช่ดุ
ขบัเคลือ่นซึง่เชือ่มตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าผา่นอนิเวอรเ์
ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะจา่ยกระแสไฟฟ้าสลับแบบ 3 
เฟสใหก้บัมอเตอรไ์ฟฟ้า 

อนิเวอรเ์ตอรม์กีารระบายความรอ้นดว้ยระบบระบายค
วามรอ้นดว้ยน้ําทีม่กีารระบายความรอ้นเครือ่งแปลงไ
ฟฟ้ากระแสตรงดว้ย 
เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะจา่ยแรงเคลือ่นไฟฟ้
า 24 โวลตใ์หก้บัแบตเตอรี ่24 โวลต ์
และระบบไฟฟ้าของรถซึง่แปลงมาจากแรงเคลือ่นไฟ
ฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
ของแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่น
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ชิน้สว่นประกอบทีม่แีรงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดบั B (650 โวลต)์

E83, แบตเตอรีชุ่ดขบัเคลือ่น

แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นเป็นแบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
ทีม่แีรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดบั B (650 โวลต)์ 
แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นจะเชือ่มตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้า
ผา่นอนิเวอรเ์ตอร ์
และจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัระบบไฮบรดิ

แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นตดิตัง้อยูบ่นหลังคา

P7, 
ชุดฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรบัแรงเคลือ่นไ
ฟฟ้า ระดบั B

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
จะเชือ่มตอ่แบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่น, อนิเวอรเ์ตอร,์ 
อปุกรณ์ทําความรอ้น 
และเครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 
มันตดิตัง้อยูบ่นหลังคา

สายเคเบลิสําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์ 
จากชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางไปตามดา้นทางขวามื
อของหลงัคาลงไปยังอนิเวอรเ์ตอรม์สีองสาย 
อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูท่ีด่า้นหลังตรงลอ้หลังดา้นขวา
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E84, เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะทําหนา้ทีแ่ทนไดชา
รจ์ และแปลงแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
เป็น 24 โวลต์

เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรงตดิตัง้อยูบ่นหลังคา

H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น

อปุกรณ์ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้าจะอุน่แบตเตอรีช่ดุขั
บเคลือ่น 
หากอณุหภมูขิองแบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นตํา่กวา่ 5°C 

อปุกรณ์ทําความรอ้นจะถกูขบัเคลือ่นดว้ยไฟ 650 
โวลต ์และตดิตัง้อยูบ่นหลงัคา
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E82, อนิเวอรเ์ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 650 
โวลตข์องแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่นเป็นไฟฟ้ากระแสส
ลบั 400 โวลตแ์บบ 3 
เฟสเพือ่ขบัมอเตอรไ์ฟฟ้าและกลับกนัเมือ่มอเตอรไ์
ฟฟ้าทํางานเป็นเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูท่ีด่า้นหลังตรงลอ้หลังดา้นขวา 
ซึง่จะถกูระบายความรอ้นดว้ยของเหลว 
และเป็นชิน้สว่นของระบบระบายความรอ้นดว้ยน้ําหล่
อเย็นบนหลงัคาระบบใดระบบหนึง่

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะเชือ่มตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าโดยใชส้าย
เคเบลิสามเสน้สําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า

มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นขดลวดแมเ่หล็กไฟฟ้าและแปลงพ
ลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลและการทํางานจะกลั
บกนั

ตดิตัง้อยูร่ะหวา่งกระปกุเกยีรแ์ละเครือ่งยนตด์เีซล 
และใชสํ้าหรับการขบัเคลือ่นและการเบรกของรถ
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ขอ้มลูสารเคมเีกีย่วกบัแบตเตอ
รีชุ่ดขบัเคลือ่น
ภายใตส้ภาวะปกต ิสารเคมถีกูใสเ่ขา้ไปใน 'เซลล’์ 
ทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่นและไมส่าม
ารถร่ัวออกสูส่ภาพแวดลอ้มได ้
เซลลมั์กจะมสีว่นผสมของของเหลวและของแข็งบา
งชนดิ, ของเหลวทีเ่ก็บไวอ้ยา่งแน่นหนาดว้ยวัสด ุ

ความเสีย่งของการสมัผัสเกดิขึน้เมือ่วสัดเุปลีย่นเป็น
แกส๊ 
สิง่นีอ้าจเกดิขึน้ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายภายนอก
กบัเซลลห์นึง่หรอืหลายเซลล,์ 
อณุหภมูสิงูเกนิไปหรอืโหลดเกนิพกิดั 

ของเหลวในเซลสามารถตดิไฟไดแ้ละอาจมกีารกดัก
รอ่นหากสมัผัสกบัความชืน้ 
ความเสยีหายและไอหรอืควันจากแบตเตอรีอ่าจทําใ
หเ้กดิการระคายเคอืงเยือ่บผุวิทีส่รา้งน้ําเมอืกหลอ่ลืน่
ในชอ่งจมกูและปาก, ทางเดนิหายใจ, ดวงตา 
และผวิหนัง 
การสมัผัสอาจทําใหเ้กดิอาการวงิเวยีนศรีษะ, 
คลืน่ไส ้และปวดหัว 

เซลลใ์นแบตเตอรีส่ามารถทนความรอ้นไดส้งูถงึ 
80 องศาเซลเซยีส หากอณุหภมูใินเซลลส์งูกวา่ 80 
องศาเซลเซยีส 
อเิล็กโทรไลตใ์นเซลลจ์ะเริม่เปลีย่นเป็นแกส๊ 
นีอ่าจทําใหว้าลว์ระบายแรงดันในเซลลเ์กดิการแตก
ตวั 
และปลอ่ยแกส๊ไวไฟและมฤีทธิก์ดักรอ่นออกทางทอ่
ระบายอากาศของชดุโมดลูแบตเตอรี่
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รถบรรทกุไฮบรดิ
คาํเตอืน!

สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางซึง่ถกูจัดกลุม่สําหรับ 
1,000 โวลต ์
เมือ่ดําเนนิการการทํางานทีม่คีวามเสีย่งตอ่การสมัผั
สกบัแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

ระบบไฮบรดิถกูขบัเคลือ่นโดยแรงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์, ดคํูาจํากดัความดา้นลา่ง

แรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดบั A แรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

ไฟฟ้ากระแสตรง 0 โวลต-์
60 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสตรง 60 โวลต-์
1,500 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 0 โวลต-์
30 โวลต์

ไฟฟ้ากระแสสลับ 
30 โวลต-์1,000 โวลต์

35
8 

50
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อปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัใน
ตวั

ระบบไฮบรดิมอีปุกรณ์เพือ่ความปลอดภยัในตวั
ตอ่ไปนี:้

• มัดสายไฟของระบบไฮบรดิสําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้
า ระดบั B (650 โวลต)์ จะเป็นสสีม้ 
มัดสายไฟทีใ่ชแ้รงเคลือ่นไฟฟ้า ระดบั B (650 
โวลต)์ ถกูหุม้ฉนวนจากกราวดแ์ชสซ ี
นีห่มายความวา่ตอ้งมกีารสมัผัสกบัตวันําทัง้คูก่อ่
นจะมคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ

• ชิน้สว่นประกอบระบบไฮบรดิทีม่คีวามเสีย่งเกีย่วกบั
อนัตรายจากกระแสไฟฟ้า 
จะตดิป้ายเตอืนเกีย่วกบัแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B 
(650 โวลต)์

• ระบบไฮบรดิตรวจสอบอณุหภมูแิบตเตอรี,่ 
แรงเคลือ่นไฟฟ้า, ความแรงของกระแสไฟฟ้า 
และระดบัฉนวนไฟฟ้า 
ระบบไฮบรดิจะตัดการเชือ่มตอ่แบตเตอรีแ่ละตัดก
ารจา่ยไฟไปยังมัดสายไฟหากผลลัพธเ์บีย่งเบน

• แรงเคลือ่นไฟฟ้าระบบไฮบรดิโดยท่ัวไปจะถูกตัดเมื่
อระบบ 24 โวลตถ์กูตัด

• ระบบไฮบรดิถูกปิดโดยใชส้วติชค์วบคมุทีตั่ง้อยูใ่นชุ
ดแบตเตอรีไ่ฮบรดิและชิน้สว่น ตําแหน่งของสวติชค์วบคมุในชดุแบตเตอรีไ่ฮบรดิแล

ะชิน้สว่น
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ข ัน้ตอนสําหรบัการดบัไฟ

เพลงิไหมท้ีเ่กดิจากแบตเตอรี่
หากมองเห็นเพลงิไหมใ้นแบตเตอรี ่
ใหใ้ชน้ํ้าปรมิาณมากเพือ่ทําใหแ้บตเตอรีเ่ย็นลง

สําหรบัเพลงิไหมร้ถอืน่ๆ, 
ไมใ่ชเ่พลงิไหมท้ีเ่กดิจากแบตเตอรี่
ในกรณีการเกดิเพลงิไหมร้ถโดยทีช่อ่งเก็บแบตเตอรี่
ไมเ่สยีหายและไมต่ดิไฟ 
ขอแนะนําใหใ้ชข้ัน้ตอนปกตสํิาหรับการดบัไฟ 

ตอ้งป้องกนัแบตเตอรีแ่ละทําใหแ้บตเตอรีเ่ย็นลงดว้ย
น้ําปรมิาณมาก

หากชอ่งเก็บแบตเตอรีไ่ดรั้บความเสยีหายหนัก 
ตอ้งใชน้ํ้าปรมิาณมากเพือ่ทําใหแ้บตเตอรีเ่ย็นลง 
สิง่สําคัญคอืการทําใหอ้ณุหภมูแิบตเตอรีล่ดลงโดยใ
ชเ้พยีงน้ําเทา่นัน้ 
เพือ่ป้องกนัไมใ่หม้คีวามเสีย่งของเพลงิไหมแ้ละเพือ่
ดบัเพลงิ
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ตดัการจา่ยไฟไปยงัรถท ัง้หมด

คาํเตอืน!

สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางซึง่ถกูจัดกลุม่สําหรับ 
1,000 โวลต ์
เมือ่ดําเนนิการการทํางานทีม่คีวามเสีย่งตอ่การสมัผั
สกบัแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์

คาํเตอืน!

หลกีเลีย่งการตัดมัดสายไฟทีใ่ชแ้รงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
ขณะทีม่กีารเปิดแรงเคลือ่นไฟฟ้า 
มคีวามเสีย่งตอ่การบาดเจ็บ

สวมแวน่ตานริภัยและถงุมอืยางซึง่ถกูจัดกลุม่สําหรับ 
1,000 โวลต์

คาํเตอืน!

มอเตอรไ์ฟฟ้าผลติไฟฟ้าตลอดเวลาหากเครือ่งยนต์
ทีม่กีารเผาไหมข้องเชือ้เพลงิยังคงทํางานอยู ่
หรอืดว้ยสาเหตอุืน่ๆ 
บางอยา่งทีทํ่าใหเ้ครือ่งยนตเ์ริม่การหมนุ, 
แมว้า่จะไมม่กีารเชือ่มตอ่กบัระบบไฮบรดิ

หากจําเป็นตอ้งลากรถ 
ใหป้ลดเพลากลางออกเพือ่ใหแ้น่ใจวา่มอเตอรไ์ฟฟ้า
ถกูตดัการเชือ่มตอ่
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1. ปิดระบบจดุระเบดิ

2. ตัดการจา่ยไฟของระบบไฟ 
24 โวลตโ์ดยการปลดขัว้แบตเตอรีบ่นแบตเตอรี ่
24 โวลต ์แบตเตอรี ่24 
โวลตต์ดิตัง้อยูบ่นฐานรองรับแบตเตอรีด่า้นหลัง
หัวเกง๋ทีท่างซา้ยมอื

โดยปกตแิลว้ 
ลกัษณะเชน่นีจ้ะหมายความวา่แบตเตอรีช่ดุ
ขับเคลือ่นถกูตดัการเชือ่มตอ่ 
และป้องกนัไมใ่หส้ามารถสตารท์เครือ่งยนต์
ทีม่กีารเผาไหมข้องเชือ้เพลงิ 
ซึง่จะป้องกนัแรงเคลือ่นไฟฟ้าจากมอเตอรไ์
ฟฟ้า 
เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไมม่แีรงเคลือ่นไฟฟ้าเหลอือ
ยูใ่นระบบ, ใหร้อประมาณ 15 นาที

3. หากจําเป็นตอ้งตัดมัดสายไฟทีใ่ชแ้รงเคลือ่นไฟฟ้
า ระดบั B หรอืหากมัดสายไฟมคีวามเสยีหาย 
และหากไมส่ามารถเขา้ถงึระบบทีม่กีําลังไฟ 
24 โวลต,์ 
ใหป้ลดขัว้ตอ่บนแบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่น 
วธิกีารนีช้ว่ยทําใหม่ั้นใจไดว้า่ระบบไฮบรดิถกูตัด
การเชือ่มตอ่แลว้

33
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4

ถอดขัว้ตอ่บนแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่น
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ชิน้สว่นประกอบของระบบไฮบ
รดิ
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1. E82, อนิเวอรเ์ตอร์

2. M41, 
ป๊ัมน้ําหลอ่เย็นเครือ่งยนตสํ์าหรับวงจรน้ําหลอ่เย็
นของอปุกรณ์แปลงไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิส์

3. P7, 
ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลือ่นไฟ
ฟ้า ระดบั B

4. E84, เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

5. E83, แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่น

6. หมอ้พักน้ําสําหรับวงจรน้ําหลอ่เย็นของแบตเตอรีชุ่
ดขบัเคลือ่น

7. หมอ้พักน้ําสําหรับวงจรน้ําหลอ่เย็นของอปุกรณ์แป
ลงไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิส์

8. H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น

9. E81, กลอ่งควบคมุ

10. V194, โซลนิอยดว์าลว์

11.M38, 
ป๊ัมน้ําหลอ่เย็นเครือ่งยนตสํ์าหรับระบบระบายคว
ามรอ้นดว้ยน้ําหลอ่เย็นของแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่
น

12.หมอ้น้ําสําหรับวงจรน้ําหลอ่เย็นของอปุกรณ์แปล
งไฟฟ้าแบบอเิล็กทรอนกิส์

13.หมอ้น้ําสําหรับวงจรน้ําหลอ่เย็นของแบตเตอรีช่ดุ
ขบัเคลือ่น

14.M39, พัดลม

15.M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า

16. มัดสายไฟสําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B 
(VCB)

17.GRS895, กระปกุเกยีรท์ีม่มีอเตอรไ์ฟฟ้า
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ระบบไฮบรดิ
ระบบไฮบรดิเป็นไฮบรดิแบบขนาน 
และประกอบดว้ยเครือ่งยนตด์เีซลทีป่ระกอบเขา้กบัม
อเตอรไ์ฟฟ้า 
มอเตอรไ์ฟฟ้าถกูประกอบเขา้กบักระปกุเกยีร ์
ระบบไฮบรดิไดรั้บการจา่ยพลังงานผา่นแบตเตอรีช่ดุ
ขบัเคลือ่นซึง่เชือ่มตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าผา่นอนิเวอรเ์
ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะจา่ยกระแสไฟฟ้าสลับแบบ 3 
เฟสใหก้บัมอเตอรไ์ฟฟ้า 

อนิเวอรเ์ตอรม์กีารระบายความรอ้นดว้ยระบบระบายค
วามรอ้นดว้ยน้ําทีม่กีารระบายความรอ้นเครือ่งแปลงไ
ฟฟ้ากระแสตรงดว้ย 
เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะจา่ยแรงเคลือ่นไฟฟ้
า 24 โวลตใ์หก้บัแบตเตอรี ่24 โวลต ์
และระบบไฟฟ้าของรถซึง่แปลงมาจากแรงเคลือ่นไฟ
ฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
ของแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่น
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ชิน้สว่นประกอบทีม่แีรงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดบั B (650 โวลต)์

E83, แบตเตอรีชุ่ดขบัเคลือ่น

แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นเป็นแบตเตอรีล่เิธยีมไอออน
ทีม่แีรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดบั B (650 โวลต)์ 
แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นจะเชือ่มตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้า
ผา่นอนิเวอรเ์ตอร ์
และจา่ยกระแสไฟฟ้าใหก้บัระบบไฮบรดิ

แบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นตดิตัง้อยูใ่นชดุแบตเตอรีไ่ฮบ
รดิและชิน้สว่น 
ซึง่ตดิตัง้อยูท่ีด่า้นหลังฐานรองรับแบตเตอรีท่างซา้ย
มอืของเฟรม

P7, 
ชุดฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรบัแรงเคลือ่นไ
ฟฟ้า ระดบั B

ชดุฟิวสแ์ละรเีลยส์ว่นกลางสําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้า 
ระดับ B (650 โวลต)์ 
จะเชือ่มตอ่แบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่น, อนิเวอรเ์ตอร,์ 
อปุกรณ์ทําความรอ้น 
และเครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูใ่นชดุแบตเตอรีไ่ฮบรดิและชิน้สว่
น 
ซึง่อยูท่ีด่า้นหลังฐานรองรับแบตเตอรีท่างซา้ยมอืขอ
งเฟรม
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E84, เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรง

เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะทําหนา้ทีแ่ทนไดชา
รจ์ และแปลงแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B (650 โวลต)์ 
เป็น 24 โวลต์

เครือ่งแปลงไฟฟ้ากระแสตรงจะอยูใ่นชดุแบตเตอรีไ่
ฮบรดิและชิน้สว่น 
ซึง่อยูท่ีด่า้นหลังฐานรองรับแบตเตอรีท่างซา้ยมอืขอ
งเฟรม

H32, อปุกรณ์ทําความรอ้น

อปุกรณ์ทําความรอ้นดว้ยไฟฟ้าจะอุน่แบตเตอรีช่ดุขั
บเคลือ่น 
หากอณุหภมูขิองแบตเตอรีช่ดุขับเคลือ่นตํา่กวา่ 5°C

อปุกรณ์ทําความรอ้นไดรั้บไฟจากไฟ 650 โวลต ์
และจะอยูใ่นชดุแบตเตอรีไ่ฮบรดิและชิน้สว่น 
ซึง่อยูท่ีด่า้นหลังฐานรองรับแบตเตอรีท่างซา้ยมอืขอ
งเฟรม

33
8 

76
7

33
8 

76
6



00:01-06 ฉบบัที.่ 7 © 2018 Scania CV AB Sweden 68 (69)

รถบรรทกุไฮบรดิ

E82, อนิเวอรเ์ตอร์

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะแปลงไฟฟ้ากระแสตรง 650 
โวลตข์องแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่นเป็นไฟฟ้ากระแสส
ลบั 400 โวลตแ์บบ 3 
เฟสเพือ่ขบัมอเตอรไ์ฟฟ้าและกลับกนัเมือ่มอเตอรไ์
ฟฟ้าทํางานเป็นเครือ่งกําเนดิไฟฟ้า

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะอยูใ่นชดุแบตเตอรีไ่ฮบรดิและชิน้สว่
น 
ซึง่อยูท่ีด่า้นหลังฐานรองรับแบตเตอรีท่างซา้ยมอืขอ
งเฟรม ซึง่จะถกูระบายความรอ้นดว้ยของเหลว 
และเป็นชิน้สว่นของระบบระบายความรอ้นดว้ยน้ําหล่
อเย็นระบบใดระบบหนึง่ทีอ่ยูใ่นชดุแบตเตอรีไ่ฮบรดิแ
ละชิน้สว่น

อนิเวอรเ์ตอรจ์ะเชือ่มตอ่กบัมอเตอรไ์ฟฟ้าโดยใชส้าย
เคเบลิสามเสน้สําหรับแรงเคลือ่นไฟฟ้า ระดับ B

M33 มอเตอรไ์ฟฟ้า

มอเตอรไ์ฟฟ้าเป็นขดลวดแมเ่หล็กไฟฟ้าและแปลงพ
ลงังานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลและการทํางานจะกลั
บกนั

ตดิตัง้อยูร่ะหวา่งกระปกุเกยีรแ์ละเครือ่งยนตด์เีซล 
และใชสํ้าหรับการขบัเคลือ่นและการเบรกของรถ

33
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รถบรรทกุไฮบรดิ

ขอ้มลูสารเคมเีกีย่วกบัแบตเตอ
รีชุ่ดขบัเคลือ่น
ภายใตส้ภาวะปกต ิสารเคมถีกูใสเ่ขา้ไปใน 'เซลล’์ 
ทีต่ดิตัง้อยูภ่ายในแบตเตอรีช่ดุขบัเคลือ่นและไมส่าม
ารถร่ัวออกสูส่ภาพแวดลอ้มได ้
เซลลมั์กจะมสีว่นผสมของของเหลวและของแข็งบา
งชนดิ, ของเหลวทีเ่ก็บไวอ้ยา่งแน่นหนาดว้ยวัสด ุ

ความเสีย่งของการสมัผัสเกดิขึน้เมือ่วสัดเุปลีย่นเป็น
แกส๊ 
สิง่นีอ้าจเกดิขึน้ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายภายนอก
กบัเซลลห์นึง่หรอืหลายเซลล,์ 
อณุหภมูสิงูเกนิไปหรอืโหลดเกนิพกิดั 

ของเหลวในเซลสามารถตดิไฟไดแ้ละอาจมกีารกดัก
รอ่นหากสมัผัสกบัความชืน้ 
ความเสยีหายและไอหรอืควันจากแบตเตอรีอ่าจทําใ
หเ้กดิการระคายเคอืงเยือ่บผุวิทีส่รา้งน้ําเมอืกหลอ่ลืน่
ในชอ่งจมกูและปาก, ทางเดนิหายใจ, ดวงตา 
และผวิหนัง 
การสมัผัสอาจทําใหเ้กดิอาการวงิเวยีนศรีษะ, 
คลืน่ไส ้และปวดหัว 

เซลลใ์นแบตเตอรีส่ามารถทนความรอ้นไดส้งูถงึ 
80 องศาเซลเซยีส หากอณุหภมูใินเซลลส์งูกวา่ 80 
องศาเซลเซยีส 
อเิล็กโทรไลตใ์นเซลลจ์ะเริม่เปลีย่นเป็นแกส๊ 
นีอ่าจทําใหว้าลว์ระบายแรงดันในเซลลเ์กดิการแตก
ตวั 
และปลอ่ยแกส๊ไวไฟและมฤีทธิก์ดักรอ่นออกทางทอ่
ระบายอากาศของชดุโมดลูแบตเตอรี่
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