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ปมและอุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิก

Mechanical Engineering
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ปมในระบบไฮดรอลิก

ปมเปนหัวใจหลักของระบบไฮดรอลิก ทําหนาที่เปลี่ยนพลังงานกลที่
ไดรับใหเปนพลังงานของการไหลภายใตความดัน

ในอุตสาหกรรมสวนใหญพลังงานกลที่ใชในการขับปมมาจากมอเตอร

ไฟฟา หากไมไดใชในโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใชเครื่องยนตเปนตัวขับ
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ปมแบบเฟอง (gear pump)

ปมแบบเฟองฟนนอก (external gear pump)

ปมแบบเฟองฟนใน (internal gear pump)

ปมแบบโหลบ (lobe pump)

ปมแบบสกรู (screw pump)
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ปมแบบเฟองฟนนอก (external gear pump)

ปมแบบเฟองฟนนอกประกอบดวยเฟองฟนนอกสองตัวหมุนอยูในเสื้อปมชุด
เดียวกัน

การทํางานเฟองขบัจะหมุนไปขบเฟองตามใหหมุนในทิศทางตรงกันขาม ทําให
น้ํามันจากถังพักถูกดูดเขามาในตัวปมและถูกบีบใหไหลอออกทางดานขางของ
เฟองทั้งสองกอนทีจ่ะไหลออกสูภายนอก
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ปมแบบเฟองฟนนอก (external gear pump)

สามารถสงจายน้ํามันได 250 cm3/rev

สรางความดันไดถึง 250 bar

ไมสามารถปรับอัตราการไหลได

มียานความเร็วที่ดีแตถูกกําหนดทิศทางการหมุนไว

มโีครงสรางไมซับซอนน้ําหนักเบา เสียงดังระดับปกติ

ไวตอสิ่งสกปรก

ราคาถูก

6

ปมแบบเฟองฟนใน (internal gear pump)

ปมแบบเฟองฟนในนี้มีเฟองตัวในเปนเฟองฟนนอก และทําหนาที่เปนตัวขับ
เฟองตัวนอกซึง่เปนเฟองฟนใน

ปมชนิดนี้มซีีลที่มีลักษณะเปนเสีย้ว (crescent seal) จะเปนตัวทําใหเฟองทัง้สอง
ขบกันตลอดเวลาและทําหนาที่เปนซีลกันไมใหน้ํามันไหลยอนกลับ
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ปมแบบเฟองฟนใน (internal gear pump)

จายน้ํามันไดถึง 250 cm3/rev และสรางความดันไดถึง 250 bar

ไมสามารถปรับอัตราการไหลได

มียานความเร็วที่ดี

โครงสรางไมซับซอน

ระดับเสียงในการทํางานต่ํา

ไวตอสิ่งสกปรก

สามารถเขากับน้ํามันไดดี
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ปมแบบโหลบ (lobe pump)

ปมแบบโหลบทํางานคลายกับปมแบบ

เฟองนอก ตัวโรเตอรอาจมโีหลบเปน 

2, 3, 4 หรืออาจมากกวาก็ได

โรเตอรทั้งสองตัวจะตองมีตัวขับ โดย

ปกติตัวขับจะเปนเฟองอีกชุดหนึง่

โรเตอรที่เปนโหลบทาํใหไมมซีีลกันรั่ว

นิยมใชเปนตัวสงน้ํามันที่มปีริมาณมาก

ในระดับความดันต่ําๆ

รูป 3.8
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ปมแบบสกรู (screw pump)

ปมชนิดนี้สงจายน้ํามนัตามแนวแกน

โดยใชสกรเูปนตัวบีบอัดน้ํามัน

ปมชนิดสกรูใหการทํางานทีร่าบเรียบ

ดูดอัดน้ํามันไดอยางตอเนื่อง

มีความเร็วรอบสูงแตประสิทธิภาพต่ํา

เพราะมีความฝดมากความดันจํากัดที่ 

35 bar การสงจายน้ํามัน 450 l/min

แบบพิเศษสรางความดันไดถึง 250 bar

รูป 3.9
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ปมแบบใบพัด (vane pump)

ปมแบบใบพัดแบบไมสมดุล (unbalance vane pump)

ปมแบบใบพัดแบบสมดุล (balance vane pump)
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ปมแบบใบพัดแบบไมสมดุล (unbalance vane pump)

ตัวโรเตอรและเสื้อปมจะประกอบเยื้องศูนยกันขณะที่โรเตอรหมุนและใบพัดเลื่อนไปก็จะดัน

อากาศที่อยูในหองดูดใหออกไปทําใหความดันลดลง และเมื่อน้ํามันเขามาจะถูกหองดูดบีบให
ปริมาตรลดลงและความดันสูงขึ้น น้ํามันจะถูกดันใหออกไปทางทอออก
ความเร็วโรเตอรจะตองมากกวา 600 rpm เพื่อปองกันน้ํามันรั่วออก
ปมใบพัดบางแบบสามารถปรับอัตราการไหลได
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ปมแบบใบพัดแบบไมสมดุล (unbalance vane pump)

สรางการไหลได 100 cm3/rev และสรางความดันไดถึง 160 bar

โครงสรางไมซับซอนมาก

ระดับเสียงในการทํางานต่ํา

ราคาถูก

ใชพลังงานนอยเพราะมีการชดเชยความดนัในตัวปม คือสามารถปรับ

ปรมิาณการสงจายเมือ่ความดันในระบบเปลี่ยนไป
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ปมแบบใบพัดแบบสมดุล (balance vane pump)

ตัวโรเตอรจะหมุนอยูตรงกลางและมีหองปมภายในเสื้อปมทีเ่ปนรูปวงรี

สองหองอยูตรงขามกบัโรเตอรทั้งนี้เพือ่ใหเกิดการสมดุลของแรงที่กระทํา

กับเพลา
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ปมแบบใบพัดแบบสมดุล (balance vane pump)

สรางการไหลได 200 cm3/rev และสรางความดันไดถึง 280 bar

ระดับเสียงในการทํางานต่ํา

ไมสามารถปรับอัตราการไหลได
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ปมแบบลูกสูบ (piston pump)

ปมแบบลูกสูบวางเรยีงกับแกนเพลา (axial piston pump)

ปมแบบลูกสูบวางรอบแนวแกนเพลา (radial piston pump)
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ปมแบบลูกสูบวางเรียงกับแกนเพลา (axial piston pump)

ปมแบบลูกสูบวางแนวเฉียงกับแนว

แกนเพลา (bent axial piston pump) 

ชุดกระบอกสูบจะหมุนตามเพลาขับ 

โดยกานสูบจะติดกับแผนหนาแปลน

และลูกสูบจะถูกดึงและดันให

เคลื่อนที่เขาและออกภายในกระบอก

สูบเมื่อเพลาขับหมุน

ปมชนิดนี้สามารถปรบัเปลี่ยน

ปรมิาตรได

รูป 3.16
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ปมแบบลูกสูบวางเรียงกับแกนเพลา (axial piston pump)

ปมแบบลูกสูบวางขนานกับแกนเพลา 

(in-line piston pump) ลูกสูบจะ

เคลื่อนที่เขาออกในแนวขนานกับ

แกนเพลาโดยลูกสูบจะสวมล็อกติด

อยูกับแผนขายึด สวนขายึดจะตอกับ

แผนเอียงอีกทีหนึ่ง

ปมชนิดนี้สามารถปรบัเปลี่ยน

ปรมิาตรได

รูป 3.18
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ปมแบบลูกสูบวางรอบแนวแกนเพลา (radial piston pump)

ปมชุดแบบกระบอกสูบเคลื่อนที่ มีชิ้นสวนที่อยูกับที่คอืวงแหวนปฏิกิริยา
ลูกสูบจะเคลือ่นที่เขาออกตามแนวรัศมีภายในชุดกระบอกสบูซึง่หมุนรอบ

แกนที่อยูกับที่ในขณะที่หมุนรอบวงแหวนปฏิกิริยาดวย
รูป 3.21
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ปมแบบลูกสูบวางรอบแนวแกนเพลา (radial piston pump)

ปมชุดแบบกระบอกสูบอยูกับที่ 
ขณะทีแ่กนเพลาของปมหมุนจะ

ทําใหลูกเบี้ยวซึ่งติดอยูเยื้องศูนย

ไปดวยสงผลใหลูกสูบซึง่ติดอยู

กับลูกเบี้ยวเคลื่อนทีเ่ขาออก

ภายในชุดกระบอกสบูเพื่อทํา

หนาที่ดูดอัดน้ํามัน

รูป 3.22
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สมรรถนะของปม (pump performance)

ประสิทธิภาพเชิงปริมาตร

ประสิทธิภาพเชิงกล
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อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลกิ

อุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกทําหนาที่ในการเปลี่ยนพลังงานของการ

ไหลหรือวาน้ํามันใหเปนพลังงานกล แบงตามลักษณะของการเคลื่อนที่ได
เปน 3 กลุมใหญดวยกันคือ

- อุปกรณทํางานที่มีลักษณะการเคลื่อนทีเ่ปนเสนตรง

- อุปกรณทํางานที่มีลักษณะการเคลื่อนทีเ่ปนเชิงมุมแตจะมีการกํากัดการ

หมุนไว

- อุปกรณทํางานที่มีลักษณะการเคลื่อนทีเ่ปนเชิงมุมและสามารถหมุนได

รอบ

22

อุปกรณทํางานที่มีลักษณะการเคลื่อนที่เปนเสนตรง

กระบอกสบูทํางานทางเดียว เปน
อุปกรณทํางานทีร่ับน้าํมันเขาทาง

ทายกระบอกสูบทางเดียวเพื่อให

กระบอกสบูเคลือ่นทีอ่อก และ
เคลื่อนที่กลับดวยสปริงหรอื

น้ําหนักของตวักานสบู

รูป 4.2
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อุปกรณทํางานที่มีลักษณะการเคลื่อนที่เปนเสนตรง

กระบอกสบูทํางานสองทาง เปน
อุปกรณทํางานที่ทั้งการเคลื่อน
ออกและการเคลื่อนทีเ่ขาจะอาศัย
ความดันของน้ํามันในการผลัก 
กระบอกสบูทํางานสองทางบาง
ชนิดสามารถลดการกระแทกใน
การเคลื่อนที่ของลูกสูบกับฝาปด
หัวทายได โดยอาศัยการอั้นของ
น้ํามันกอนที่จะเคลื่อนที่สุดชวงชัก

รูป 4.3, 4.4

24

การคํานวณคาตางๆที่เกี่ยวกับกระบอกสูบ

แรงและความเรว็จงัหวะเลื่อนออก

F = P×A F = แรงที่ได (N)

P = ความดันของน้ํามัน (Pa)

A = พื้นที่หนาตัดของลูกสูบ (m2)

Q = A×v v = ความเร็วที่ได (m/s)

Q = อัตราการไหล (m3/s)

A = พื้นที่หนาตัดของลูกสูบ (m2)
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อุปกรณทํางานแบบจํากดัการหมุน

การทํางานของอุปกรณทํางานที่จํากัด

การหมุนแบบใบพัด (vane type) 

แรงดันน้ํามันจะกระทํากับใบพัดทํา

ใหโรเตอรหมุนขับแกนเพลาให

เคลื่อนที่ตามและเมื่อเคลื่อนที่ถึงตัว

บังคบัหยุดเพลาก็จะหยุดหมุน

รูป 4.8

26

อุปกรณทํางานแบบจํากดัการหมุน

แบบเฟองสะพานและแบบเฟองหมุนประกอบดวยกานสูบสองกานที่วางตัด

กัน 90 องศาโดยมีลักษณะเปนฟนเฟองขบกันอยูเรียกวาเฟองสะพานและ
เฟองหมุน

27

มอเตอรไฮดรอลกิ

มอเตอรแบบเฟอง แรงบิดจะเกิด
จากความดันที่กระทาํตอฟนเฟอง

ปรมิาตรความจุเปนแบบคงที่

ปรับไมได มีทั้งชนิดมอเตอร
แบบเฟองฟนนอก มอเตอรแบบ
เฟองฟนในและมอเตอรแบบสกรู

รูป 4.11, 4.12, 

4.13, 4.14

28

มอเตอรไฮดรอลกิ

มอเตอรใบพัด แบงเปนมอเตอรใบพัดแบบ
สมดุลและมอเตอรใบพัดแบบสมดุลชนิด

หมุนกลับทางได ในขณะทํางานน้ํามันจาก
ปมจะไหลสูชองทางเขาและเกิดความดัน

กระทําตอใบพัดทําใหโรเตอรหมุน รูป 4.15

4.16
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29

มอเตอรไฮดรอลกิ

มอเตอรแบบลูกสูบ ซึ่งจัดได
วามปีระสิทธิภาพดีกวาแบบ

อื่นๆเนื่องจากมีความเรว็รอบ

สูงและสามารถทํางานที่ความ

ดันสูงมากๆได มีทั้งชนิด
ลูกสูบวางเรียงแกนเพลา และ
แบบลูกสูบวางรอบแกนเพลา

รูป 4.17

4.18 4.19


