
1

วาลวในระบบไฮดรอลิก

2

วาลวในระบบไฮดรอลกิสามารถแบงออกเปน 3 กลุม

วาลวควบคุมทิศทาง (directional control valve)

วาลวควบคุมความดนั (pressure control valve)

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valve)

3

วาลวควบคุมทิศทาง (directional control valve)

วาลวควบคุมทิศทางทําหนาที่เลือกทิศทางการไหลของน้ํามันใหหยุดหรือ

เปนไปตามทิศทางที่ตองการ เพือ่ใหวงจรหรือเงือ่นไขหรอือุปกรณ
ทํางาน

โครงสรางของวาลวควบคมุทิศทางสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมดวยกัน 

คือ วาลวแบบพอพเพต (poppet valves) และแบบสไลดวาลว (slide 

valves)

4

การเลื่อนวาลวดวยวิธีการตางๆ
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5

ตัวอยางโครงสรางและการใชงานในอุตสาหกรรม

6

ตัวอยางโครงสรางและการใชงานในอุตสาหกรรม

7

ตัวอยางการใชวาลว 4/3 ควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ (1)

เมื่อวาลวอยูในตําแหนงกลาง(ปกติ)
น้ํามันที่มาสูชอง P ถูกปด สวนชอง 
A และ B ก็ถูกปดดวยเชนกัน ดังนั้น
เมื่อน้ํามันไมสามารถไหลเขาออกที่
กระบอกสบูได กระบอกสูบจึงไมมี
การเคลื่อนที่ การเขียนสัญลักษณ
ของวงจรไฮดรอลิกโดยทั่วไปจะ
เขียนในตําแหนงทีอุ่ปกรณทั้งหมด
อยูในสภาวะปกตซิึ่งหมายรวมถึง
วาลวดวย

รูป 5.9

8

ตัวอยางการใชวาลว 4/3 ควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ (2)

เมื่อเลื่อนวาลวมาที่ตําแหนงที่

น้ํามันไหลจากชอง P ไหลออกที่

ชอง A จะทําใหน้ํามนัไหลไปดัน

ลูกสูบใหเคลือ่นที่ไปขางหนา 

สวนน้ํามันดานกานสบูจะไหลเขา

ชอง B ของวาลวไหลผานชอง T 

ลงถังเก็บน้ํามัน

รูป 5.9
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9

ตัวอยางการใชวาลว 4/3 ควบคุมการทํางานของกระบอกสูบ (3)

หากเลื่อนวาลวมาในตําแหนงที่

น้ํามันจากชอง P ไหลออกที่ชอง 

B ก็จะทําใหน้ํามันไหลเขาไปที่

ดานกานสูบ ดันใหลูกสูบ

เคลื่อนที่เขา สวนน้ํามันที่อยู

ดานหลังก็จะระบายลงถังเก็บ

ผานชอง A และ T ตามลําดับ

รูป 5.9

10

วาลวควบคุมทิศทาง (directional control valve)

เช็ควาลว (check valve) มีหนาที่ทําใหน้ํามันไหลผานไดเพียงทิศทาง

เดียวโครงสรางมีหลายแบบดวยกัน ดังแสดงในรปู

รูป 5.12

11

ตัวอยางการใชงานเช็ควาลว

12

วาลวควบคุมความดัน (pressure control valves)

วาลวปลดความดัน (pressure relief valve) เปนวาลวควบคมุความดัน

ซึ่งอยูในสวนแรกของวงจรไฮดรอลิก จะติดตั้งไวที่ทอทางน้ํามนัไหล

ออกจากปมกอนเขาสูระบบวาลว มีหนาที่ในการควบคมุความดันของ

วงจรทั้งหมดหรือวงจรบางสวนที่ตองการใหมคีวามดันในระดบั

เดียวกัน เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกดิขึ้นกับอุปกรณในวงจร อัน

เนื่องมาจากความดันสูงเกินไป
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13

วาลวควบคุมความดัน (pressure control valves)

วาลวปลดความดันทีท่ํางานโดยตรง

14

วาลวควบคุมความดัน (pressure control valves)

วาลวจัดลําดับความดนั (pressure sequence valve) เปนวาลวแบบปกติ

ปดจะเปดเมื่อความดนัในวงจรหลักสงูขึ้นถึงคาที่ตั้งแรงสปริงไว วาลว

นี้ใชในการจํากัดการไหลของน้ํามันไปยงัสวนตางๆของวงจรยอย

15

วาลวควบคุมความดัน (pressure control valves)

วาลวกันตก (counterbalance valve) เปนวาลวแบบปกติปด จะเปดก็

ตอเมือ่ความดันไพล็อตที่อาจมาจากภายนอกหรืออยูภายในก็ได สูงขึ้น

จนสามารถเอาชนะแรงสปรงิที่ปรับตั้งไวไดวาลวก็จะเปดออก

16

วาลวควบคุมความดัน (pressure control valves)

เบรกวาลว (brake valve) จะใชในวงจรที่ตองการเบรกกระบอกสูบหรือ
มอเตอรไฮดรอลิกซึง่ทํางานดวยแรงเฉื่อยที่สงู เมื่อเบรกวาลวปดความดันที่
ยอนกลับที่เพิ่มขึ้นเนือ่งจากแรงเฉื่อยจะถูกจํากัดดวยความดันที่กําหนดไวที่
เบรกวาลว ดังนั้นกระบอกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิกจงึสามารถทํางานได
อยางปลอดภัย
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17

วาลวควบคุมความดัน (pressure control valves)

วาลวลดความดัน (pressure 
reducing valve) เปนวาลว
ควบคมุความดันที่ตางไปจาก
วาลวควบคุมความดนัที่กลาว
มา วาลวควบคุมความดันที่ได
กลาวมาแลวเปนแบบปกติปด
แตวาลวลดความดันนี้เปน
แบบปกติเปด ทําหนาที่จํากัด
และคอยปรับความดนัใหต่ํา
กวาความดันสูงสุดของวงจรที่
ปรับตั้งไว

18

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valve)

วาลวควบคุมการไหลสองทิศทาง เปนวาลวควบคมุอัตราการไหลแบบ
ไมมีการชดเชยและควบคมุปรมิาณน้ํามันตามที่ปรับตั้งไวทั้งตอนไหล

ไปและไหลยอนกลับ

19

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valve)

วาลวควบคุมการไหลแบบทิศทาง

เดียว เปนวาลวควบคุมการไหล
แบบไมมีการชดเชยเชนเดียวกัน

แตน้ํามันที่ไหลยอนกลับสามารถ

ไหลไดอยางอสิระเพราะมเีช็ค

วาลวประกอบอยูภายใน

20

วาลวควบคุมอัตราการไหล (flow control valve)

วาลวควบคุมการไหลชดเชย

ความดัน วาลวแบบนี้นอกจากมี
หนาที่ควบคมุอัตราการไหลแลว

ยังชวยชดเชยความดนัที่ตกครอม

ที่ตัววาลวใหมคีาคงที่
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ถังสะสมความดัน 

ทอทางและซีลในระบบไฮดรอลิก

22

ถังสะสมความดัน

ถังสะสมความดัน (accumulator) เปนอุปกรณสําหรับเก็บความดันของ
น้ํามันไฮดรอลิกเพื่อนําไปใชงานตางๆ ในเวลาที่ตองการ ชวยประหยัด
พลังงานของปมในกรณทีี่ทํางานแบบเดินๆหยุดๆ เปนแหลงจาย
พลังงานฉุกเฉินในกรณทีี่ปมหยุดทํางาน ชดเชยการรั่วไหล ชวยหนวง
การช็อคและการแกวง ชดเชยปรมิาตรในกรณทีี่อุณหภมูิและความดัน
เปลี่ยนแปลง และใชในระบบกันสะเทือนของยวดยานตางๆ

ในกรณรีะบบไฮดรอลิกการอัดตัวของน้ํามันเปนไปไดยาก แตก็
สามารถเก็บมันไวภายใตความดันแกสธรรมชาติ ซึ่งแกสที่นํามาใชคือ
ไนโตรเจน แตตองมอีุปกรณในการแยกแกสและน้ํามันออกจากกัน

23

ตัวอยางการใชถงัสะสมความดันในระบบไฮดรอลิก

24

ถังสะสมความดัน

ถังสะสมความดันแบบน้ําหนัก (weight load)

ถังสะสมความดันแบบสปรงิ (spring load)

ถังสะสมความดันไฮโดร-นิวแมติก (hydro-pneumatic)

(ถังสะสมความดันไฮโดร-นิวแมติก เปนแบบที่นิยมใชกันมากในอุตสาหกรรม)
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25

ถังสะสมความดันไฮโดร-นิวแมตกิ (hydro-pneumatic) 

แบบแบลดเดอร

ถังสะสมความดันแบบแบลดเดอร (bladder ความหมายในภาษาไทยคือถุง) 

จะใชถุงทีม่ีการยืดหดตัวไดเปนตัวแยกระหวางน้ํามันและแกสไนโตรเจน 

ถุงดังกลาวจะอยูภายในถังเหล็ก (steel shell) โดยประกอบอยูกับชุดของ

วาลวที่ทํามาจากยางซึ่งอบแขง็ดวยกํามะถัน ถุงดังกลาวสามารถถอดออก

และใสเขาไปในถังเหล็กดวยชุดวาลวนี้นั่นเอง 

26

ถังสะสมความดันไฮโดร-นิวแมตกิ (hydro-pneumatic) 

แบบแบลดเดอร

27

ถังสะสมความดันไฮโดร-นิวแมตกิ (hydro-pneumatic) 

แบบไดอะแฟรม

ไดอะแฟรม (diaphragm)จะถูกยึดติดอยูระหวางผนังของถังสะสม

ความดันจะทําหนาที่เปนตัวแยกน้ํามันและแกสไนโตรเจนออกจากกัน 
ไดอะแฟรมจะมีตัวเปดปดอยูดานลางทําหนาที่กั้นหรือปดน้ํามนัเมื่อ

ไดอะแฟรมมีการขยายตัวเต็มที่

28

ถังสะสมความดันไฮโดร-นิวแมตกิ (hydro-pneumatic) 

แบบไดอะแฟรม
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29

หลักการทํางานของถังสะสมความดัน

30

ตัวอยางการประยุกตใชถังสะสมความดัน

ใชสะสมพลงังานหรอืเสรมิ

การไหล ใชในการสะสม

พลังงานทีส่งมาจากปมแลวจาย

ออกไปเมื่อมคีวามตองการ ทํา

ใหสามารถลดขนาดของปมให

เล็กลงได สงผลใหตนทุนและ

คาใชจายลดลง

รูปที่ 6.13

31

ทอทาง สาย และขอตอ

รูปที่ 6.17

32

ทอทาง

ในระบบไฮดรอลิก ทอเหล็ก (iron pipes) อาจถูกนํามาใชสําหรับยาน

ความดันต่ําถึงปานกลางเนื่องจากมรีาคาถกู แตทั้งนี้ตองเปนทอไร

ตะเข็บ เรียบ ปราศจากสนิม ที่เหมาะสมไดแก ทอเหล็กดํา และทอ

เหล็กเหนียว ทอเหล็กเหนียวเปนทอที่มคีณุสมบัติดีโคงงอไดตามความ

ตองการทําใหไมตองใชขอตอมาก และสามารถนํามาใชกับงานที่มี

ความดันปานกลางถึงความดันสงูไดดี
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33

ขอตอทอ

ขอตอทอที่ใชในระบบไฮดรอลิกมีอยู
หลายรูปแบบ โดยอาจทํามาจาก 
ทองเหลือง เหล็กกลา และเหล็กกลา 
สแตนเลสส ขอตอที่นิยมใชจะเปนขอ
ตอแบบขันอัด (compression coupling) 
สวนประกอบสําคญัของขอตอสวน
ใหญเปนแหวนหรอืปลอกหรือโอรงิที่
สามารถสวมเขาไปในทอมีลักษณะเปน
เกลียวหรอืฟนปลาและถูกอัดแนน
ดวยน็อตที่ขันกับตัวทอทําใหเกิดการซีล
กันน้ํามันรั่วซมึทนทานตอแรงกระแทก
และการสั่นสะเทอืนไดดี

รูปที่ 6.18

34

ตัวอยางขอตอแบบขันอัด

35

สายไฮดรอลิก (flexible hoses)

สายไฮดรอลิกเปนสวนหนึ่งของระบบทอทางที่นิยมใชกันมาก

เนื่องจากมขีอดีหลายประการไดแก ปองกันเสียงดังและ
แรงสั่นสะเทือนเปนตัวเชื่อมตอระหวางอปุกรณทั้งทีม่ีการเคลื่อนไหว

และอยูกับที่ เปนตัวเชื่อมในบรเิวณทีม่ีเนือ้ที่จํากัด ใชเปนขอตอแบบ
ชั่วคราวได

การเลือกใชสายไฮดรอลิกตองพิจารณาจากความดันที่สายจะทนได

เชนเดียวกับทอไฮดรอลิก

36

สวนประกอบของสายไฮดรอลกิ
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37

ขอตอปลายสายไฮดรอลิก

ขอตอปลายสายไฮดรอลิกหรือหัวสายไฮดรอลิก โดยทั่วไปมีสอง
ลักษณะคือ แบบชั่วคราวและแบบถาวร สําหรับขอตอแบบชัว่คราว
นั้นจะตอกับสายไฮดรอลิกดวยสกรูหรอืสลักเกลียว สวนแบบถาวรจะ
ยึดติดกับสายอยางแนนหนาดวยวิธีการอัดติดกับหัวสายและแยกออก

จากกันไมไดนอกจากตัดทิ้ง

38

ตัวอยางขอตอปลายสายไฮดรอลกิ

39

ซีลในระบบไฮดรอลิก

การซีลจะชวยปองกันการรัว่ทั่ง

ภายนอกและภายในระบบ มี
ผลในการรักษาระดับความดัน

และปองกันไมใหสิง่สกปรกเขา

ไปในระบบอีกดวย

รูป 6.23

40

ซีลในระบบไฮดรอลิก

ซีลแบบโอริง (o-ring seal)

ซีลกั้นหลัง (back-up ring)

ซีลรปูตัวที

ซีลรปูปาก (lip seal)

ซีลรปูถวย (cup seal)

แหวนลูกสูบ

ซีลแบบแหวนอัด (compression packing)


