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ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกส
ไฮดรอลิกส (Hydraulics) มาจากภาษากรีก Hydor หมายถึง น้ํา ( Water ) เเละ Aulis หมายถึง ทอ ( Pipe )
รวมเปนคําวา ระบบไฮดรอลิกส (Hydraulics symtem ) คือ การไหลของของเหลวทุกชนิดที่ใชในระบบเพื่อเปน
ตัวกลางการถายกําลังงานของไหลใหเปนกําลังงานกล การใชระบบไฮดรอลิกสสามารถแบงตามลักษณะการใช
งานได 3 ประเภท คือ
1. ระบบไฮดรอลิกสน้ํามันสําหรับอุตสาหกรรม (Industrial hydraulics system) ตัวอยางงาน ไดแก
ระบบไฮดรอลิกสในเครื่องไส เครื่องกลึง เครื่องกดอัด ปมขึ้นรูปชิ้นงาน เครื่องฉีดพลาสติก เปนตน

2. ระบบไฮดรอลิกส น้ํามันสําหรับยานพาหนะ (Mobile hydraulics) ตัวอยางงานไดแก ระบบเบรก
ของรถยนต ระบบบังคับเลี้ยวของรถยนต เปนตน

3. ระบบไฮดรอลิกสน้ํามันสําหรับงานขนสงและโยธาธิการ (Oil hydraulics system for handing and
civli) ตัวอยางงานไดแก ระบบไฮดรอลิกสของรถดัมพ รถยกของ รถขุดตัก รถไถ และ รถเกรดดิน เปนตน

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาระบบไฮดรอลิกสไดพัฒนาและประยุกตมาใชงานตลอดจนปจจุบันแทบจะ
กลาวไดวาระบบไฮดรอลิกสเปนปยจัยสําคัญในการชวยเหลืองานแกมนุษยไดอยางดีเลิศ ทั้งการขนสง งาน
โยธาธิการ ที่เราสามารถพบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวันตามถนนหนทางที่มีการกอสรางก็ตองมีรถขุดดินที่ใช
พลังงานไฮดรอลิกส รถยนตก็ตองใชระบบเบรกไฮดรอลิกส และที่สําคัญระบบไฮดรอลิกสที่ใชกนั อยาง
มากมายในโรงงาน อุตสาหกรรมเพื่อผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค จนแทบจะกลาวไดวาไมมีโรงงานอุตสาหกรรม
ใดที่ไมรูจักเครื่องจักร ไฮดรอลิกส
ขอดีของระบบไฮดรอลิกส
1. สามารถควบคุมการทํางานไดงาย
2. สามารถใชกําลังไดมากโดยใชเครื่องมือขนาดเล็ก
3. มีคุณสมบัติหลอลื่นอยูในตัว
4. เมื่อเกิดความรอนขึ้นในระบบน้ํามันจะเปนตัวพาความรอนออกไปเอง
5. เครื่องจักรที่ใชระบบไฮดรอลิกสจะมีขนาดเล็ก
6. ทํางานรวมกับเครื่องควบคุมอื่น ๆ ได
7. อายุการใชงานยาวนาน
ขอเสียของระบบไฮดรอลิกส
1. พลังงานไฮดรอลิกสไมพรอมที่จะใชงานทันทีเหมือนพลังงานไฟฟา
2. อุปกรณที่ใชมีราคาแพง
3. เมื่อเกิดการรั่วในระบบจะทําใหเกิดความสกปรก
4. การบํารุงรักษาและตรวจซอมคอนขางจะยุงยาก
5. มีโอกาสเสียหาย แตกหัก และติดไฟได
6. มีน้ําหนักมาก

ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส

เปนอุปกรณจายแรงดันน้ํามันไฮดรอลิกส อุปกรณเก็บและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันไฮดรอลิกส ซึ่งทําหนาที่กรอง
สิ่งสกปรก ระบายความรอน ของน้ํามันที่ไหลกลับมาจากการใชงาน และไมใหเกิดฟองอากาศ สวนประกอบ
ของชุดตนกําลังไฮดรอลิกสมีดังนี้
1. ปมน้ํามันไฮดรอลิกส (Hydraulics pump)
2. ขอตอเพลา (Coupling)
3. มอเตอรไฟฟา (Electric motor)
4. ถังเก็บน้ํามันหรือแทงก (Tank)
5. วาลวระบายความดันน้ํามันหรือวาลวนิรภัย(Pressure relief valve หรือSafety valve)ติดอยูกับเรือนปม
6. กรองน้ํามัน (Filter หรือ Strainer) อยูภายในถังเก็บน้ํามัน
7. ทอและขอตอตางๆ
8. วาลเปด-ปดน้ํา (Shut-off valve) มีไวสําหรับสงจายน้ํามันออกไปใชงาน

อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกส
อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกสเปนอุปกรณที่เปลี่ยนกําลังงานของน้ํามันไฮดรอลิกส ใหเปนกําลังงานกล
อุปกรณดังกลาวนี้ คือ
ลูกสูบทํางานทางเดียว เปนอุปกรณที่เคลื่อนที่ในแนวเสนตรงมีอยู 2 ลักษณะ คือ
ก. ลูกสูบทํางานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับดวยสปริง
ข. ลูกสูบทํางานทางเดียว ชนิดเคลื่อนที่กลับดวยแรงภายนอกในสภาวะปกติ ถาไมมีแรงภายนอกมากระทํากาน
สูบจะหยุด ณ ตําแหนงนั้นๆ เมื่อปอนน้ํามันจะดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ออก เมื่อหยุดปอนน้ํามัน

ลูกสูบทํางานสองทาง
1. การเคลื่อนที่กลับของลูกสูบ จะตองปอนน้ํามันเขาไปดันลูกสูบทางทายสูบ
2. การเคลื่อนที่ออกของลูกสูบ จะตองปอนน้ํามันเขาไปดันลูกสูบทางหัวสูบ

มอเตอรไฮดรอลิกส
เปนอุปกรณที่เปลี่ยนกําลังงานไฮดรอลิกสใหเปนกําลังกล ซึ่งมีลักษณะการทํางานในแนวหมุนมีลักษณะเหมือน
ปมไฮดรอลิกส แตการทํางานตางกันคือ ปมไฮดรอลิกสหมุนดวยการใชมอเตอรไฟฟา หรือ เครื่องยนตเปนตัว
ขับใหปมหมุนทํางาน สวนมอเตอรไฮดรอลิกส จะหมุนไดดวยการสงแรงดันของน้ํามันไปขับใหหมุน ซึ่งมีทั้ง
แบบหมุนไดทางเดียว และแบบหมุนไดสองทาง และแบบที่สามารถปรับคาปริมาตรจุได และชนิดปริมาตรจุ
คงที่ แบงตามโครงสรางได 3 แบบ คือ
ก. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบเฟอง สามารถแบงตามโครงสรางได 3 ชนิด คือ
- มอเตอรไฮดรอลิกสแบบเฟองฟนนอก
การทํางาน
น้ํามันที่มีความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาผลักดันใหฟนเฟองเคลื่อนที่หมุนขบกันไปทําใหเพลาที่อยูติดกับ
ฟนเฟองหมุนตามไปดวย และน้ํามันจะไหลออกที่ชองทางออกกลับสูถังพัก
- มอเตอรไฮดรอลิกสแบบเฟองใน
การทํางาน
น้ํามันที่มีความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาผลักดันใหเฟองตัวนอกหมุนไปตามตัวเรือนซึ่งจะทําใหเฟองตัวใน
หมุนตามไปดวย โดยสวนที่เปนเสี้ยววงโคง ซึ่งแคบมากจะทําหนาที่เปนซีลระหวางชองทางเขากับชองทางออก
และเปนชองทางไหลกลับของน้ํามันในตัวมอเตอรใหกลับสูถังพัก
ข. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบจีโรเตอร
การทํางาน
น้ํามันความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาไปผลักดันเฟองจีโรเตอรตวั นอกหมุน ทําใหเฟองจีโรเตอรตัวในซึ่ง
ตอกับเพลาหมุนตามไปดวย และน้ํามันจะไหลออกทางชองทางออกกลับสูถังพัก
ค. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบแวน หรือแบบใบพัด
การทํางาน
น้ํามันความดันสูงจะไหลเขาทางชองทางเขา ซึ่งถูกตอใหมี 2 ชองเพื่อใหความดันสมดุลทั้งสองดานของใบแวน
หรือในพัด น้ํามันจะพลักดันใหใบพัดหรือใบเวนหมุนทําใหตัวโรเตอรซึ่งมีเพลาติดอยูหมุนตามไปดวย จากนั้น
น้ํามันสวนที่ผลักใหใบพัดหมุนจะกลายเปนน้ํามันความดันต่ํา ไหลออกทางชองทางออกกลับสูถังพัก
ง. มอเตอรไฮดรอลิกสแบบลูกสูบ
การทํางาน
น้ํามันความดันสูงจะไหลเขาที่ชองทางเขาไปดันใหลูกสูบ ที่ยึดอยูกับแผนเอียง ผลักใหแผนเอียงเคลื่อนที่ลง
ลูกสูบตัวอื่นจะเคลื่อนที่ขึ้นดันใหน้ํามันซึ่งมีความดันต่ําออกที่ชองทางออก กลับสูถังพัก ซึ่งลักษณะเชนนี้แผน
เอียงที่เคลื่อนที่ขึ้นลงเกิดการหมุน ทําใหเพลาที่ติดอยูกับแผนเอียงหมุนตามไปดวย

วาลวควบคุมทิศทาง
เปนอุปกรณควบคุมการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสใหมีทิศทางการไหลตามที่ตองการ ควบคุมการเริ่มและหยุด
ไหลของน้ํามันโดยไมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความดันหรือปริมาณการไหลของน้ํามัน มีอยูดวยกันหลายชนิด
เชน วาลว 2/2, 3/2 และ 4/2 เปนตน
1) วาลว 2/2 ปกติปด แบบปุมกดกลับตําแหนงเดิมดวยสปริง
ใชเปนวาลวควบคุมการเปด-ปด เสนทางการไหลของน้ํามัน
การทํางาน ในตําแหนงปกติลิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกสปริงหมายเลข 3 ดันใหชิดทางขวา ทําใหรู P และรู A
ถูกปด
เมื่อกดปุมกดลิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกดันไปทางซายรู P จะตอถึงรู A ทําใหน้ํามันไหลออกรู A ได
2) วาลว 3/2 ปกติปด แบบปุมกดกลับตําแหนงเดิมดวยสปริง
การทํางาน ในตําแหนงปกติลิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกสปริงหมายเลข 3 ดันใหชิดทางขวา ทําใหรู P ถูกปด และ
รู A ตอถึงรู T
เมื่อกดปุมกด ลิ้นเลื่อนหมายเลข 2 จะถูกดันไปทางซาย ทําใหรู P ตอถึงรู A น้ํามันจากรู P ไหลออกรู A ได สวน
รู T ถูกปด
3) วาลว 4/2 ปกติปด แบบปุมกดกลับตําแหนงเดิมดวยสปริง
เปนวาลวที่มีทิศทางการไหลออกของน้ํามัน 2 รู คือ รู A และรู B ใชสําหรับควบคุมทิศทางของลูกสูบทํางาน
สองทาง
การทํางาน ในตําแหนงปกติรู P จะตอถึงรู B ทําใหน้ํามันจากรู P ไหลออกรู B ได และรู A ตอถึงรู T ทําให
น้ํามันจากรู A ไหลสูถังพัก

เมื่อกดปุมกด ลิ้นเลื่อนจะถูกดันไปทางซาย ทําใหรู P เปลี่ยนมาตอถึงรู A ทําใหน้ํามันจากรู P ไหลออกรู A ได
และรู B ตอถึงรู T ทําใหน้ํามันจากรู B ไหลสูถังพัก

