
Chapter 8 
Pneumatic and Hydraulic System

ระบบนิวเมตกิส์และไฮดรอลกิส์
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บทน ำ
กำรน ำเอำควำมรู้จำกธรรมชำติ มำใชท้  ำใหเ้กิดประโยชน์ เช่น

กำรน ำเอำพลงังำนของน ้ำมำท ำเกิดเป็นไอน ้ำเพื่อท ำใหส้ร้ำงแรงดนั
เอำแรงดนัท่ีไดผ้ลิตเป็นเคร่ืองจกัรไอน ้ ำ พลงังำนลมน ำมำท ำเป็น
กงัหันวิดน ้ ำเขำ้ในพื้นท่ีท ำนำ สีขำ้ว  หรือน ำเอำพลงังำนของน ้ ำ
และลมมำท ำกำรเปล่ียนให้เป็นพลังงำนกล เพื่อเปล่ียนผลิต
พลงังำนไฟฟ้ำ 

ปัจจุบนักำรใชข้องไหลทั้งสองชนิดมำเป็นสำรตวักลำงในกำร
ควบคุมกำรท ำงำนของอุปกรณ์ท ำงำนให้เกิดกำรเคล่ือนท่ีสำมำรถ
แบ่งไดอ้อกเป็น 2 ระบบคือ 

• ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatics)
• ระบบไฮดรอลิก (Hydraulics)
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ระบบนิวเมติกส์

ระบบนิวเมติกส์ (Pneumatics) ค ำวำ่นิวเมติกส์มำจำกภำษำกรีก คือ Pneuma ซ่ึงมี
ควำมหมำยวำ่ “อำกำศ” หมำยถึงระบบท่ีใชอ้ำกำศเป็นสำรตวักลำงส่งไปตำมท่อและ
อุปกรณ์ต่ำง ๆ เพ่ือขับดันลูกสูบหรือมอเตอร์ท ำให้เกิดกำรเคล่ือนท่ีหรือกำรหมุน 
เปล่ียนเป็นพลงังำนกล 
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ระบบไฮดรอลกิส์

ระบบไฮดรอลิก (Hydraulics) ค ำว่ำ “hydraulics” มำจำกภำษำกรีก 2 ค ำ คือ 
Hydro ซ่ึงหมำยถึง น ้ ำ และค ำวำ่ Aulis ซ่ึงหมำยถึงท่อ ซ่ึงเม่ือน ำมำรวมกนัจะหมำยถึง
กำรไหลของน ้ ำในท่อ ซึงในปัจจุบนัค ำน้ีจะหมำยถึงกำรไหลของๆ เหลวทุกชนิดท่ีไหล
ในท่อและส่งถ่ำยก ำลงัใหก้บัอุปกรณ์ท ำงำนเกิดกำรเคล่ือนท่ีหรือเกิดกำรหมุน
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หน่วยทางฟิสิกส์ทีใ่ช้ในนิวแมตกิส์และไฮดรอลกิส์

ปริมาณ หน่วยในระบบ SI หน่วยในระบบ
องักฤษ

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
หน่วย

ควำมยำว เมตร (m) ฟุต (ft) 1 m = 3.281 ft

ปริมำตร ลูกบำตร์เมตร (m3) ลูกบำตร์ฟุต (ft3) 1 m3 = 35.315 ft3

พ้ืนท่ี ตำรำงเมตร (m2) ตำรำงฟุต (ft2) 1 m2 = 10.746 ft2

มวล กิโลกรัม (kg) ปอนดม์วล (lbm) 1 kg = 2.205 lbm

เวลำ วินำที (s) วินำที (s) -

อุณหภูมิ
สมบูรณ์

องศำเคลวนิ (K)
องศำเซลเซียส (๐C)

องศำแรงคิน (R)
องศำฟำเรนไฮต ์(๐F)

T(๐C) = [T(๐F)-32]/1.8
T(K) = T(R)/1.8
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หน่วยทางฟิสิกส์ทีใ่ช้ในนิวแมตกิส์และไฮดรอลกิส์ (ต่อ)

•หน่วยแรง (Force) 
มีหน่วยเป็น (N = kg.m/s2 )

•หน่วยความดัน (Pressure) 
มีหน่วยเป็น  (N/m2)

•หน่วยงาน (Work)
มีหน่วยเป็น (N.m) หรือ J

•หน่วยพลงังาน (Power)
มีหน่วยเป็น Watt หรือ W

maF 

A

F
P 

sFW 

s

W
P 
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คุณสมบัติทางฟิสิกส์และกฎของลม

อำกำศท่ีน ำมำใช้ในระบบนิวแมติกส์ประกอบดว้ย ไนโตรเจน
(Nitrogen) ประมำณ 78 % โดยปริมำตร ออกซิเจน ประมำณ 21 % 
โดยปริมำตร และส่วนประกอบอ่ืน ๆ ดังน้ี คำร์บอนไดออกไซด์
(Carbon-dioxide), อำร์กอน (Argon), ไฮดรอเจน (Hydrogen), นีออน
(Neon), ฮีเลียม (Helium), ครีพตนั (Krypton) และส่วนประกอบของ
ไอน ้ำ อำกำศประกอบดว้ยอณูเลก็ ๆ 
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กฎของปาสคาล (กฎส่งผ่านความดัน)

กฎน้ีกล่ำววำ่“ควำมดนัท่ีกระท ำต่อส่วนหน่ึงส่วนใดของของไหลท่ีอยู่
น่ิงในภำชนะปิด จะกระท ำต่อทุกส่วนของภำชนะในแนวตั้งฉำก”

P (N/m2)

A2 (m2)A1 (m2)

F1   , W1 (N) F2   , W2 (N)

)m/N(
A

F

A

F
P 2

2

2

1

1  )N(
A

AF
F

1

21
2
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กฎของบอยล์
กฎของบอยลโ์ดยกล่ำววำ่“ถำ้กดลูกสูบในกระบอกซ่ึงมีก๊ำซบรรจุอยูภ่ำยใน 

ปริมำตรก๊ำซจะลดลงในขณะท่ีควำมดนัก๊ำซเพ่ิมข้ึน” 

V2 (m2)

V1 (m2)
P2 (N/m2)

F

P1 (N/m2)

ttanConsVPVP 2211 
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กฎของชาร์ลส์
กฎของชำร์ลส์กล่ำววำ่ “ค่ำควำมดนัอำกำศคงท่ีค่ำหน่ึง ปริมำตรของ

อำกำศจ ำนวนหน่ึงจะแปรผนัเป็นสัดส่วนกบัอุณหภูมิสัมบูรณ์ของอำกำศ”

T2
T1

V1 (m2)

P (N/m2)P (N/m2)
V2 (m2)

ttancons
T

V

T

V

2

2

1

1 
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ปัจจัยทีค่ านึงถึงในการเลือกใช้งานระบบนิวแมตกิส์และระบบไฮดรอลกิส์

1. ระดบัของก ำลงั (Power level) ระบบนิวแมติกส์ปกติแลว้ใหก้ ำลงัท ำงำนอยู่
ระหวำ่ง 0.25 ถึง 1.5 แรงมำ้ ในขณะท่ีระบบไฮดรอลิกส์ใหก้ ำลงัท ำงำนท่ีสูงกวำ่ 
คือ ตั้งแต่ 1.5 แรงมำ้ข้ึนไป

2. ระดบัเสียง (Noise Level) ระบบนิวแมติกส์จะมีท่ีเก็บเสียง (Muffled) จึงเงียบ
กวำ่ระบบไฮดรอลิกส์

3. ควำมสะอำด (Cleanliness) ระบบนิวแมติกส์จะสะอำดกวำ่ระบบ ไฮดรอลิกส์
4. ควำมเร็ว (Speed) เม่ือใชก้  ำลงันอ้ยระบบลมจะท ำงำนไดเ้ร็วกวำ่ระบบไฮดรอ
ลิกส์

5. ตน้ทุนกำรท ำงำน (Operating Cost) ระบบไฮดรอลิกส์จะมีตน้ทุนกำรสร้ำงควำม
ดันเพื่อใช้งำนในระบบต ่ำกว่ำระบบลม เน่ืองจำกป๊ัมน ้ ำมันไฮดรอลิกส์ไม่
จ ำเป็นตอ้งระบำยควำมร้อน (Cooler) เหมือนระบบลม ซ่ึงเป็นอุปกรณ์จ ำเป็นใน
กำรก ำจดัควำมร้อนของลมอดั จึงใชพ้ลงังำนสูงกว่ำเม่ือเปรียบเทียบค่ำใชจ่้ำยใน
กำรสร้ำงควำมดนั 11



ปัจจัยทีค่ านึงถึงในการเลือกใช้งานระบบนิวแมตกิส์และระบบไฮดรอลกิส์

6. ตน้ทุนขั้นแรก (First Cost) แมค่้ำใชจ่้ำยในกำรสร้ำงแรงดนัใน
ระบบไฮดรอลิกส์จะต ่ำกว่ำแต่ในระบบนิวแมติกส์ใช้ก ำลงัน้อยกว่ำ
เพรำะระบบสำมำรถส ำรองลมอดัได้

7. ควำมแขง็แรง (Rigidity) ถำ้ตอ้งกำรควำมแขง็แรงแลว้ ระบบไฮดรอ
ลิกส์จะแขง็แรงกวำ่

8. กำรควบคุมต ำแหน่งท ำงำน (Position control) แมร้ะบบไฮดรอลิกจะ
มีควำมเร็วในกำรท ำงำนชำ้กว่ำระบบนิวแมติกส์ แต่กำรควบคุมกำร
หยุดนั้ นมีประสิทธิภำพสูงกว่ำ สำมำรถหยุดได้ทันทีในต ำแหน่ง
ก่ึงกลำงกระบอกสูบไม่วำ่จะใชก้ ำลงัสูงหรือต ่ำ กระบอกสูบท่ีใชล้มอดั
จะไม่สำมำรถหยดุไดอ้ยำ่งแม่นย  ำ่
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ข้อเปรียบเทยีบระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลกิส์

ขอ้ นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์

1 ควำมดนัใชง้ำนประมำณ 6 bar ไม่เกิน 10 bar 
ถ่ำยทอดก ำลงัไดน้อ้ย

ควำมดนัใชง้ำน 40 bar - 100 bar  ถ่ำยทอด
ก ำลงัไดม้ำก

2 ลมอดัมีกำรยบุตวัเม่ือมีอุณหภูมิมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือถูกแรงกด ท ำใหก้ำ้นสูบมีกำร
เคล่ือนท่ีไม่สม ่ำเสมอ

น ้ำมนัมีควำมหนำแน่นมำกท ำใหโ้อกำส
ยบุตวันอ้ย

3 ลมสะอำดไม่ตอ้งมีท่อไหลกลบั อำจมีกำรร่ัวไหลของน ้ำมนัท ำใหเ้กิดอนัตรำย
ได ้และตอ้งมีท่อไหลกลบั

4 อุปกรณ์มีขนำดเลก็รำคำถูก อุปกรณ์มีขนำดใหญ่รำคำแพง

5 ไม่เกิดอนัตรำยเม่ือเกิดอุบติัเหตุ เพรำะลมอดัไม่
ติดไฟและไม่ระเบิด

เกิดอนัตรำยเม่ือเกิดกำรร่ัวเพรำะน ้ำมนัไฮ
ดรอลิกส์ติดไฟได้

6 มีอุณหภูมิใชง้ำนสูงถึง 160 C มีอุณหภูมิในกำรใชง้ำนไม่เกิน 70 C

7 ตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยในกำรผสมน ้ำมนัหล่อล่ืน สำมำรถหล่อล่ืนไดด้ว้ยตวัเอง
13



โรงงำนอุตสำหกรรมนิยมใชอ้ำกำศในกระบวนกำรผลิต เพรำะลมเป็นพลงังำนสะอำด
และไม่เป็นอนัตรำย กำรผลิตลมอดัเป็นส่ิงท่ีจ ำเป็น อยำ่งหน่ึงเพื่อให้ไดล้มท่ีมีคุณภำพสะอำด
ปรำศจำกฝุ่ นละอองและไอน ้ำเพื่อใหไ้ดค้วำมดนัท่ีเหมำะสมในกำรใชง้ำนกบัอุปกรณ์ต่ำง ๆ ซ่ึง
ระบบอดัอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพไม่ควรมีอำกำศร่ัวเกิน 5 % ของอำกำศท่ีเขำ้สู่ระบบ 
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ประเภทของคอมเพรสเซอร์
Compressor

Dynamics Displacement

Ejector Radial Axial Rotary Reciprocating

Two rotor

Vane Liquid ring Screw Roots

Trunk Crosshead Labyrinth Diaphragm

Screw

One  rotor
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เคร่ืองอดัลมแบบลูกสูบ
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เคร่ืองอดัลมแบบไดอะเฟรม

เคร่ืองอดัลมแบบสกรู
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เคร่ืองอดัลมแบบใบพดัหมุน

เคร่ืองอดัลมแบบใบพดัเล่ือน
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เคร่ืองอดัลมแบบกระแสอำกำศ (Turbo compressor of flow compressor)
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การเลือกขนาดและชนิดของเคร่ืองอดัลมเม่ือรู้ค่าปริมาณความต้องการลมอดั 

ตาราง PNEUMATIC-COMPRESSOR-4
ควำมตอ้งกำรลมอดั

(ลิตรต่อนำที)
ก ำลงัของเตร่ืองอดัลม

(กิโลวตัต)์
ชนิดของเคร่ืองอดัลม

2,800 7.5 ถึง 18.5 แบบลูกสูบชกั

34,000 18.5 ถึง 225
แบบลูกสูบชกัหรือ

แบบสกรู

85,000 225 ถึง 450
แบบลูกสูบชกัหรือ
แบบสกรูเหวี่ยง

180,000 450 ถึง 935
แบบลูกสูบชกัหรือ
แบบใบพดัหมุน

510,000 935 ถึง 2450 แบบใบพดัหมุน
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การติดตัง้ท่อลม

ข้อก าหนดในการต่อท่อแยกออกจากท่อส่งหลกั
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การยดึท่อส่งในโรงงาน

การเดนิท่อส่งหลกัในโรงงาน
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การวางท่อแยกในโรงงาน
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กำรเดินสำยท่อลมและอุปกรณ์ประกอบ
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การเตรียมลมอดั (Preparation of Compressed Air) 

ตามปกติลมอดัจะมีฝุ่ น ผงละออง สิ่งสกปรกอ่ืนๆ และความชืน้ ละอองน า้ปะปน
อยู่ มี ผลท าให้อปุกรณ์ท่ีเคลื่อนท่ีเสียดสีในระบบนิวแมติกส์เกิดการสกึหรอได้ง่ายและ
อายกุารใช้งานของ ซีลกนัร่ัวและอปุกรณ์ตา่งๆ จะสัน้ลง ซึง่ความชืน้และละอองน า้นีจ้ะ
มีผลท าให้ท่อข้อต่อ วาล์ว กระบอกสบู และอปุกรณ์ภายในต่างๆ เกิดสนิมจากสาเหตุ
ต่างๆ เหล่านี ้จึงมีความจ าเป็นจะต้องมีชุดควบคุมและปรับปรุงคุณภาพของลม อัด
ก่อนน าไปใช้งานในวงจรนิวแมติกส์ 

ชุดควบคมุและปรับปรุงคณุภาพลมอดั (Service Unit) 
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ท ำหนำ้ท่ี เปล่ียนพลงังำนของแรงดนัลมใหเ้ป็นพลงังำนกลรูปแบบต่ำงๆ 
ซ่ึงอุปกรณ์ท ำงำนในระบบนิวแมติกส์น้ีสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะกำร
ท ำงำนได ้3 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1. อุปกรณ์ท ำงำนในแนวเสน้ตรง เช่น กระบอกสูบลมชนิดต่ำงๆ 
2. อุปกรณ์ท ำงำนในแนวหมุน เช่น มอเตอร์ลม (หมุนรอบตวั)
3. อุปกรณ์ท ำงำนในแนวแกวง่ เช่น มอเตอร์ลมแบบแกวง่ 

อุปกรณท์ ำงำนในระบบนิวแมตกิส์
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อุปกรณ์ท างานในแนวเส้นตรง 

1. กระบอกสูบทำงเดียว (Single Acting Cylinder) กระบอกสูบประเภทน้ีท่ีผลิตกนัจะมี
ขนำดไม่โตกวำ่ 10 เซนติเมตร และระยะชกัไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

27



โครงสร้างภายในกระบอกสูบทางเดียว
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2. กระบอกสูบสองทาง (Double Acting Cylinder) 
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โครงสร้างภายในกระบอกสูบสองทาง

30



3. กระบอกสูบสองทางชนิดมีตัวกนักระแทก (Cushioned Cylinder) 
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4. กระบอกสูบชนิดท างานสองทางแบบสองตอน (Tandem Cylinder) 

32



5. กระบอกสูบแบบไม่มีก้านสูบ (Pneumatic Linear Drive) 
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http://www.powerbeamlinear.com/product.htm
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6. กระบอกสูบชนิดช่วงชักหลายต าแหน่ง (Multi Position Cylinder) 

34



อุปกรณ์ท างานในแนวหมุนรอบตวั

1. มอเตอร์ลมแบบลูกสูบ (Piston Pneumatic Motor) มอเตอร์ชนิดน้ีจะรับแรงดนัลม
เขำ้ ทำงดำ้นลูกสูบ 

35

http://www.alibaba.com/product-gs/204097153/Piston_Air_motor.html
http://www.alibaba.com/product-gs/204097153/Piston_Air_motor.html


2. มอเตอร์แบบใบพดัเล่ือน (Sliding-Vane Pneumatic Motor) และสำมำรถหมุนดว้ย
ควำมเร็วรอบประมำณ 3,000 ถึง 8,500 รอบ/นำที ก ำลงั งำนประมำณ 0.1-17
กิโลวตัต ์
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http://www.alibaba.com/product-free/100851399/Vane_Air_Motor.html
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อุปกรณ์ท างานเคล่ือนทีใ่นแนวแกว่ง 

1. อุปกรณ์ท ำงำนเคล่ือนท่ีในแนวแกวง่แบบลูกสูบ 

2. อปุกรณ์เคลื่อนท่ีในแนวแกวง่แบบใบพดัเลื่อน (Semi Rotary Actuator) 
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อุปกรณ์หยบิจับ

อุปกรณ์หยบิจับแบบหนีบ อุปกรณ์หยบิจับแบบเล่ือน
38



อุปกรณ์หยบิจับสามนิว้
อุปกรณ์หยบิจับท่อนอกและใน

อุปกรณ์หยบิจับแบบปลายจับหมุนได้
39



อุปกรณ์หยบิจับโดยการสร้างแรงดูด
40



วาลว์ควบคุมในระบบนิวเมตกิส์

วำลวค์วบคุมในระบบนิวเมติกส์จะแบ่งออกไดเ้ป็น 5 ประเภท
1. วำลว์ควบคุมทิศทำง (Directional control valves)
2. วำลว์ชนิดลมไหลทำงเดียว (Non-return valves)
3. วำลว์ควบคุมควำมดนั (Pressure control valves)
4. วำลว์ควบคุมอตัรำกำรไหล (Flow control valve)
5. วำลว์เปิด-ปิด และวำลว์ผสม (Shut-off valve and Valve combination)

41



1. วาลว์ควบคุมทศิทางการไหลของลม (Direction control valve)

แสดงสญัลกัษณ์ทางตอ่ลมและช่ือวาล์วในระบบนิวแมติกส์ 

42



สัญลกัษณ์และความหมายของวาล์วควบคุมทศิทาง
(Directional Control Valve) 
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การอ่านโค้ดของสัญลกัษณ์วาล์ว
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ตัวอย่างการให้สัญลกัษณ์อุปกรณ์ในวงจร

46



การเล่ือนวาล์วควบคุม 
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แสดงการจบัคู่อุปกรณ์ 48



ควบคุมควำมดนัใหเ้หมำะสมในกำรท ำงำน ป้องกนัอนัตรำยในระบบและกำรท ำงำน
อตัโนมติัของวงจรนิวแมติกส์ ซ่ึงสำมำรถแยกประเภทตำม หนำ้ท่ีและคุณสมบติัได ้ดงัน้ี 

• วำลว์กนักลบั (Check Valve) วำลว์ชนิดน้ีจะมีคุณสมบติัใหล้มไหลผำ่นไดเ้พียงทำง 
เดียวโดยจะไหลยอ้นกลบัไม่ได้

2. วาล์วควบคุมการไหลทางเดยีว (Non-return Valve)
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3. วาล์วควบคุมความดัน (Pressure Control Valve) 

1. วำลว์ปรับค่ำควำมดนั (Pressure Regulating Valve) 

50



4. วาล์วควบคุมอตัราการไหลของลม (Flow Control Valve) 

1. วำลว์ควบคุมอตัรำกำรไหล (Throttle Valve Adjustable) 

วาล์วควบคมุอตัราการไหล แบบติดตัง้บนกระบอกสบู
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5. วาล์วผสม (Combination Valve) 

1. วำลว์จดัล ำดบัแรงดนั (Pressure Sequence Valve)
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2. วำลว์หน่วงเวลำ (Time Delay Valve) 
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ชนิดของการควบคุม 

1. กำรควบคุมโดยตรง (Direct Control) 
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2. กำรควบคุมทำงออ้ม (Indirect Control) 
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วงจรควบคุมการท างานของกระบอกสูบ
1. วงจรควบคุมกระบอกสูบท ำงำนทำงเดียว (Single Acting Cylinder) 

56



2. วงจรควบคุมกระบอกสูบท ำงำนสองทำง (Double Acting Cylinder) 
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วงจรควบคุมการท างานค้างต าแหน่ง 

1. วงจรควบคมุการท างานค้างต าแหน่ง
แบบโดยตรง 

2.   วงจรควบคมุการท างานค้างต าแหน่ง
แบบทางอ้อม 
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วงจรควบคุมการท างานหลายต าแหน่ง 

1. วงจรควบคุมกำรท ำงำนสองต ำแหน่งดว้ยวำลว์ลมเด่ียว 

59



2. วงจรควบคุมกำรท ำงำนสำมต ำแหน่งดว้ยวำลว์ลมเด่ียว 
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3. วงจรควบคุมกำรท ำงำนสองต ำแหน่งดว้ยวำลว์ลมเด่ียวแบบก่ึงอตัโนมติัและแบบอตัโนมติั 
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4. วงจรควบคุมกำรท ำงำนสองต ำแหน่งดว้ยวำลว์ลมเด่ียวแบบอตัโนมติั 

62



5. วงจรควบคุมกำรท ำงำนสองต ำแหน่งดว้ยวำลว์ลมคู่แบบก่ึงอตัโนมติั 
เพื่อควำม ปลอดภยัในกำรท ำงำน วำลว์ลมคู่ (Two Pressure Valve) 



6. วงจรควบคุมกำรท ำงำนสำมต ำแหน่งดว้ยวำลว์ลมคู่แบบก่ึงอตัโนมติั 
เพื่อควำม ปลอดภยัในกำรท ำงำน 



วงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วจัดล าดบัแรงดนั (Pressure Sequence Valve) 

วงจรกำรควบคุมกำรท ำงำนดว้ยวำลว์จดัล ำดบัแรงดนัแบบก่ึงอตัโนมติั 
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วงจรควบคุมการท างานด้วยวาล์วหน่วงเวลา (Time Delay Valve) 

วงจรควบคุมกำรท ำงำนดว้ยวำลว์หน่วงเวลำ 
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กำรควบคุมแบบทำงออ้มโดยใชปุ่้มกด 4 ตวั
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ตัวอย่างการเขียนรหัสอุปกรณ์โดยใช้กลุ่มตวัเลข

อุปกรณท์ ำงำน

อุปกรณบ์งัคบั

อุปกรณใ์ห ้

สญัญำณ

อุปกรณช์ว่ย

แหลง่จำ่ยลม
68
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อุปกรณ์พืน้ฐานในระบบไฮดรอลกิส์

71



ชุดตน้ก ำลงั

หนำ้ท่ีของชุดตน้ก ำลงัคือ สร้ำงแรงดนัน ้ ำมนัและควบคุมปริมำณกำรไหล
ของน ้ ำมนัในระบบและเป็นถงัพกัในระบบไฮดรอลิกส์ ชุดตน้ก ำลงัจะ
ประกอบไปดว้ย 4 ส่วนท่ีส ำคญัคือ
1. มอเตอร์ไฟฟ้ำ (Electronic motor)
2. ป๊ัมไฮดรอลิกส์ ( Hydraulic pump)
3. ถงัเกบ็น ้ำมนั (Tank)
4. วำลว์ระบำยควำมดนั (Pressure relief valve)

2

4

3
1
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เม่ือมอเตอร์ไฟฟ้าหมนุจะส่งก าลงัผ่านขบัปัม้ท างานป๊ัมจะดดูน า้มนัจากถงั
ผ่านกรองขึน้มาเข้าทางดดู และถกูส่งออกไปใช้งานทางท่อจ่ายน า้มัน ในขณะท่ี
จ่ายน า้มนั จะเกิดความดนัขึน้ภายในระบบ ดงันัน้เพ่ือป้องกันการเสียหายจะมี
วาล์วระบายความดนั ซึ่งจะท างานโดยระบายน า้มนักลบัถังในกรณีท่ีค่าความ
ดนัสงูเกินก าหนด เราสามารถอ่านค่าความดนั ได้จากเกจวดัความดนั

ทีดู่ระดบัน ำ้มนั

ป้ัมน ำ้มนัไฮดรอลิกส์ มอเตอร์

ขอ้ตอ่เพลำ
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ถังเกบ็น า้มนั (Tank)

ถงัเกบ็น ้ำมนั ท ำหนำ้ท่ีเกบ็และจ่ำยน ้ำมนัใหเ้พียงพอกบัควำมตอ้งกำรในระบบ ระบำย
ควำมร้อน แยกอำกำศออกจำกน ้ำมนั และแยกส่ิงสกปรกต่ำง ๆ ออกจำกน ้ำมนั
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ป๊ัมไฮดรอลกิส์

ป๊ัมไฮดรอลิกส์โดยทั้วไปสำมำรถแบ่งออกได ้3 ชนิดคือ
1. ป๊ัมแบบเฟือง (Gear pump)
2. ป๊ัมแบบเวน (Vane pump)
3. ป๊ัมแบบลูกสูบ (Piston pump)

ตำรำงเปรยีบเทยีบป๊ัมไฮดรอลิกสแ์บบตำ่ง ๆ 75



ป๊ัมแบบเฟือง (Gear pump)

External gear pump 76

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Gear_pump_exploded.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Gear_pump_exploded.png
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Theory of operation

Internal gear 
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ป๊ัมแบบแผน่เวน Rotary vane pump
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ป๊ัมแบบลูกสูบ (Axial piston pump)
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Swashplate_anim_metal.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Swashplate_anim_metal.gif


Radial piston pump
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อุปกรณ์ท างานในระบบไฮดรอลกิส์

อุปกรณ์ท ำงำนในระบบไฮดรอลิกส์แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. อุปกรณท์ ำงำนทีเ่คลื่อนทีใ่นแนวเสน้ตรง

Single acting cylinder Double acting cylinder Double rod cylinder
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cutawayweldedcylinder544x123.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cutawayweldedcylinder544x123.jpg
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กระบอกสูบแบบกล้องส่อง (Telescoping Cylinders)

ลกัษณะคลำ้ยกับกลอ้งส่อง ประกอบไป
ดว้ยชั้นตั้งแต่ 2 หรือ 3 ชั้น ขนำดเส้นผ่ำน
ศูนยก์ลำงตั้งแต่ 2 น้ิว ถึง 8 น้ิว ซ่ึงควำมแตกต่ำง
ของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของแต่ละชั้นจะท ำให้
แรงลดลงแต่ควำมเร็วจะเพ่ิมข้ึน
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2. อุปกรณท์ ำงำนทีเ่คลื่อนทีใ่นแนวหมุน

Hydraulic motor bidirectionalHydraulic motor unidirectional
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การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์ว 4/2
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การควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์ว 5/2
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กำรควบคุมกระบอกสูบดว้ยวำลว์ 4/3
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การควบคุมความเร็วของลูกสูบด้วยวาล์วคอคอดปรับค่าได้

88



การควบคุมความเรว็ของลกูสบูดว้ยวาลว์คอคอดปรบัค่าได ้
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ระบบวงจรไฮดรอลกิส์ไฟฟ้า

90



91

อุปกรณท์ ำงำน

อุปกรณค์วบคมุก ำลงั

ชุดตน้ก ำลงั

สว่นควบคมุ



สัญลกัษณ์ไฮดรอลกิส์เปรียบเทียบกบัไฟฟ้า

92



กำรท ำงำน
คือเม่ือท ำกำรกดสวิทช์ S1 

ก้ำนสูบจะเค ล่ือนท่ีออก หำก
ปล่อยมือกำ้นสูบจะหยุด และเม่ือ
กดสวิทช์ใหม่อีกคร้ังก้ำนสูบจะ
เคล่ือนท่ีออกต่อไป ในท ำนอง
เดียวกนัเม่ือกดสวิตช์ S2 กำ้นสูบ
กจ็ะเคล่ือนท่ีเขำ้และหำกปล่อยมือ
กำ้นสูบจะหยดุกำรเคล่ือนท่ี

การควบคมุการท างานแบบจงัหวะ
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กำรควบคุมกำรท ำงำนแบบคำ้งต ำแหน่ง

กำรท ำงำน
เม่ือท ำกำรกดสวิทช์ S1 กระแสไฟฟ้ำ

จะไหลผำ่นรีเลย์ K1 หนำ้คอนแทค K1
ท ำงำน กระแสจะไหลผำ่นโซลีนอยด์ Y1
เล่ือนเมนวำลว์ 4/2 ใหเ้ปล่ียนต ำแหน่งท ำ
ใหก้ำ้นสูบเคล่ือนท่ีออก และคำ้งต ำแหน่ง
เม่ือตอ้งกำรใหก้ำ้นสูบเคล่ือนท่ีเขำ้
สำมำรถท ำไดโ้ดยกดสวทิช์ S2 ท ำให้
กระแสไฟฟ้ำไหลผำ่น K1 ถูกตดัวงจร
สปริงของ วำลว์ 4/2 จะดนัใหว้ำลว์กลบัสู่
ต ำแหน่งเดินท ำใหว้ำลว์เคล่ือนท่ีเขำ้
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กำรควบคุมกำรท ำงำนดว้ยลิมิตสวิทช์

กำรท ำงำน 
เ ม่ื อ ท ำ ก ำ ร ก ด ส วิ ท ช์  S2 

กระแสไฟฟ้ำจะไหลผำ่นรีเลย ์K1 หนำ้
คอนเทค K1 จะท ำงำนกระแสไฟจะ
ไหลผ่ำนโซลีนอย ์Y1 เล่ือนวำลว์ 4/2 
ไปเปล่ียนต ำแหน่ง ท ำให้ก้ำนสูบ
เคล่ือนท่ีออกและเม่ือเคล่ือนท่ีออกสุด
จะไปกดสวิทช ์S1 ท ำใหก้ระแสไฟฟ้ำ
ไหลผ่ำนรีเลย ์K1 ถูกตดัวงจร สปริง
ของวำล์ว 4/2 จะดันให้วำล์วกลบั
ต ำแหน่งเดิมและกำ้นสูบเคล่ือนท่ีกลบั
โดยอตัโนมติั
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