
ชุดต้นก ำลังในระบบไฮดรอลิกส์

ชุดต้นก ำลังไฮดรอลิกส์ (Power unit) ประกอบด้วย ปั๊มน ้ำมันไฮดรอลิกส์ 
ถังพัก กรอง และวำล์วควบคุมควำมดัน ปั๊มไฮดรอลิกส์ท้ำหน้ำที่ดูดน ้ำมันและส่งจ่ำย
ให้กับระบบในรูปของกำรไหล โดยรับก้ำลังงำนจำกมอเตอร์ไฟฟ้ำ (Electrical motor) 
หรือเครื่องยนต์ (Engine) น ้ำมันที่ออกจำกปั๊ม มีทั งปริมำณ และควำมเร็วในกำรไหล 
เรียกว่ำ อัตรำกำรไหล (Flow-rate)



ปั๊มในระบบไฮดรอลิกส์

ปั๊มไฮดรอลิกส์ (Hydraulic pump) คือ อุปกรณ์ที่เปลี่ยน
พลังงำนกลให้เป็นพลังงำนของไหล จำกกำรหมุนขับโดยเครื่องยนต์ 
หรือมอเตอร์ไฟฟ้ำ เป็นแรงดันน  ำมันไฮดรอลิกส์เข้ำสู่วงจรไฮดรอลิกส์ 
สำมำรถแบ่งออกได้ 3 ชนิด 

(1) ปั๊มแบบเฟือง (Gear pump) 
(2) ปั๊มแบบเวน (Vane pump) 
(3) ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump) 



ปั๊มแบบเฟือง (Gear Pump)

External Gear Pump 
ปั๊มชนิดนี ประกอบด้วยเฟืองนอก 2 ตัว 
หมุนอยู่ในห้องเฟืองเดียวกันในขณะ
ท้ำงำน เฟืองขับจะขับให้เฟืองตำม
หมุนในทิศทำงตรงกันข้ำม
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ปั๊มแบบเฟือง (Gear Pump)
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Internal Gear Pump 
เป็นปั๊มชนิดที่มีเสียงเงียบ สร้ำงแรงดันได้สูง
รำคำค่อนข้ำงแพง หำกเทียบขนำดที่มีอัตรำ
จ่ำยเท่ำกันจะมีรำคำสูงกว่ำแบบ External 
Gear ประมำณ 3 เท่ำ



ปั๊มแบบเฟือง (Gear Pump)
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Gerotor Gear Pump 
ปั๊มแบบ Gerotor จะมีเฟืองตัวในที่มีจ้ำนวน
ฟันน้อยกว่ำเฟืองตัวนอกอยู่ 1 ฟัน หมุนไปใน
ทิศทำงปั๊มชนิดนี มีอัตรำกำรไหลและควำมดัน
ค่อนข้ำงต่้ำ



ปั๊มแบบใบพัด (Vane Pump)
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ลักษณะภำยในของปั๊มประกอบไปด้วย
ใบพัดหลำย ๆ ใบ ประกอบอยู่กับโรเตอร์
ที่วำงเยื องศูนย์กับเสื อ ปั๊มแรงเหวี่ยงจำก
กำรหมุนของโรเตอร์จะท้ำให้ใบพัดเลื่อน
ออกชิดกับเสื อปั๊ม พร้อมกับดูดน ้ำมันเข้ำ
มำด้วย กำรท้ำงำนของปั๊มชนิดนี จะเงียบ 
ไม่มีเสียงดัง 



ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump) 
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ปั๊มแบบลูกสูบแถวเรียงวำงแนวเดียวกับเพลำ 
(In-line piston pump)

คือเป็นแบบที่ลูกสูบถูกจัดวำงไว้ในแนวที่ขนำน
กับแกนของปั๊ม จ้ำนวนลูกสูบจะมีหลำยลูกสูบ หลักกำร
ท้ำงำน เมื่อเพลำขับหมุนไปชุดกระบอกสูบจะหมุนตำม
เพรำะแผ่นเอียงสวมติดอยู่ในเพลำขับ ท้ำให้ลูกสูบหมุน
หมุนไปด้วย ลูกสูบแต่ละลูกจะเลื่อนเข้ำออกไม่พร้อมกัน 
เนื่องจำกกำรหมุนเอียงของแผ่นเอียง เมื่อลูกสูบเลื่อน
ออกน ้ำมันจะถูกดูดให้ไหลเข้ำปั๊ม และเมื่อลูกสูบเลื่อน
เข้ำจะอัดดันให้น ้ำมันส่งออกไปทำงช่องออก 



ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump) 
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ปั๊มแบบลูกสูบแถวเรียงวำงแนวเฉียงกับเพลำ 
(Bent-axis piston pump) 

ชุดกระบอกสูบจะหมุนไปตำมเพลำขับ ซึ่งวำง
ท้ำมุมกับเพลำขับ ก้ำนสูบต่อติดกับหน้ำแปลนของเพลำ
ขับด้วยข้อต่อลูกบอล ซ่ึงโยกหมุนไปมำได้ ลูกสูบจะถูก
ดันให้เลื่อนเข้ำออกในกระบอกสูบเมื่อเพลำขับถูกขับให้
หมุน กระบอกสูบก็จะหมุนไปด้วย ท้ำให้ลูกสูบเลื่อนเข้ำ
ออกในกระบอกสูบเกิดกำรน้ำเอำน้ ำมันเข้ำกระบอกสูบ
เมื่อลูกสูบถอยออก และเกิดกำรอัดน ้ำมันออกจำก
กระบอกสูบเมื่อลูกสูบดันเข้ำไปในกระบอกสูบ 



ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump) 
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แบบชุดกระบอกสูบอยู่กับที่ 
(Stationary block pump) 

เพลำของป๊ัมเป็นตัวหมุนไปท้ำให้ลูกเบี ยวซ่ึงยึด
ติดกับเพลำของปั๊มหมุนเยื องศูนย์ไปได้ เมื่อลูกเบี ยวหมุน
ไปลูกสูบก็จะเลื่อนเข้ำออกในแนวรัศมี ในต้ำแหน่งที่ลูกสูบ
เลื่อนเข้ำไปสุดวำล์วที่ทำงเข้ำก็จะเปิด ท้ำให้น ้ำมันไหลเข้ำ
และเมื่อลูกสูบเริ่มเลื่อนออกวำล์วที่ทำงเข้ำก็จะปิด และ
วำล์วทำงออกก็จะเปิด ลูกสูบยังเลื่อนออกดันให้น ้ำมันออก
จำกทำงออก 



ปั๊มแบบลูกสูบ (Piston pump) 

แบบชุดกระบอกสูบเคลื่อนที่ 
(Rotating block) 

ชุดกระบอกสูบเป็นตัวเคลื่อนที่มีชิ นส่วนอยู่กับที่คือ
วงแหวนปฏิกิริยำ เมื่อลูกสูบเลื่อนเข้ำออกตำมแนวรัศมี
ภำยในชุดกระบอกสูบซ่ึงหมุนรอบแกนที่อยู่กับที่  ใน
ขณะเดียวกันหมุนรอบแกนปฏิกิริยำ เมื่อวงแหวนเยื องออก
จำกศูนย์ ลูกสูบจะเลื่อนเข้ำออกภำยในกระบอกสูบเพื่อดูด
และผลักน ้ำมันให้ผ่ำนทำงช่องของวำล์ว www.roymech.co.uk



ถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์ 
ถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์ (Oil Reservoir) ถังพักน ้ำมันมีรูปร่ำงหลำยลักษณะ 

เช่นรูปทรงสี่เหล่ียม, ถังกลมแนวตั ง และถังกลมแนวนอน เป็นต้น ชนิดรูปทรง
สี่เหลี่ยมจะเป็นถังขนำดเล็ก – กลำง ถังกลมแนวตั งใช้กับระบบเคลื่อนที่ ส่วนถังกลม
แนวนอน จะใช้กับระบบไฮดรอลิกส์ขนำดใหญ่



ส่วนประกอบและกำรท ำงำนของถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์

1. ถังพัก (Reservoir) ส่วนใหญ่เป็นรูปทรงสี่เหล่ียม ก้ำหนดจำกปริมำตร ควำมจุ 
ก้ำหนดปริมำณน ้ำมันที่ถังพัก 3 เท่ำของก้ำลังดูดของปั๊มที่ดูดไปใช้งำนภำยใน 3-5 
นำที เช่น ปั๊มมีก้ำลังดูด 100 ลิตรต่อนำที ถังพักควรจุน ้ำมันได้ 300 ลิตร ถังพัก
สำมำรถระบำยควำมร้อน และถ่ำยเทอำกำศได้ดี ที่ก้นถังลำดเอียงไปทำงรูสกรูถ่ำย
น ้ำมันทิ งเพื่อให้สิ่งสกปรก น ้ำ ไปรวมตัว

2. ท่อดูดและท่อไหลกลับของน  ำมันลงถังพัก (Outlet and return lines) 
ท่อดูดและท่อไหลกลับต้องอยู่ฝั่งด้ำนเดียวกันของถัง และถูกกั นให้แยกจำกกันด้วย
แผ่นกั น (Baffle plate) 



ส่วนประกอบและกำรท ำงำนของถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์

3. แผ่นกั นภำยในถัง (Baffle plate) ติดตั งเป็นแนวยำวผ่ำนกลำงถัง โดยมีควำมสูง
ประมำณ 70% ของควำมสูงระดับถังน ้ำมัน เพื่อใช้แยกทำงน ้ำมันเข้ำปั๊ม (Inlet line) 
และจำกท่อกลับ (Return line) แผ่นกั นท้ำหน้ำที่กันน ้ำมันที่จะถูกดูดไปใช้งำนกับน ้ำมันที่เพิ่ง
ไหลกลับลงถัง ไม่ให้น ้ำมันที่เพิ่งไหลกลับมีโอกำสถูกดูดขึ นไปใช้งำนในทันที ให้มีเวลำพักเพื่อ
ตกตะกอนสิ่งสกปรก และดักฟองอำกำศให้ฟองอำกำศได้แยกตัวออกจำกน ้ำมัน ยังช่วยให้น ้ำมัน
ที่เพิ่งไหลกลับในถังพักมีกำรไหลหมุนเวียนเลียบผนังของถังเพื่อระบำยควำมร้อน



ส่วนประกอบและกำรท ำงำนของถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์

4. หม้อกรองน  ำมันที่ท่อทำงดูดของปั๊ม ติดตั งไว้ที่ปลำยท่อดูดของปั๊มวำงในแนวนอน
ระดับต่้ำกว่ำระดับต่้ำสุดของน ้ำมันในถังอย่ำงน้อย 3 นิ ว และให้มีเนื อที่รอบ ๆ หม้อ
กรองประมำณ 10 ตำรำงนิ ว ส้ำหรับกรองที่ท้ำจำกลวดถักซึ่งมีควำมละเอียดน้อยจะใช้
ส้ำหรับดักอนุภำคขนำดใหญ่ เรียกว่ำกรองหยำบ (Strainer) ส่วนกรองที่มีควำมละเอียด
สูงส่วนมำกจะท้ำมำจำกกระดำษ หรือวัสดุอ่ืน ๆ ใช้ส้ำหรับดักอนุภำคขนำดเล็ก ๆ 
เรียกว่ำกรองละเอียด (Filter)



ส่วนประกอบและกำรท ำงำนของถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์
5. ช่องระบำยอำกำศ (Air filter) ในขณะที่ระบบไฮดรอลิกส์ก้ำลังท้ำงำน ระดับน ้ำมัน

ในถังพักจะขึ น ๆ ลง ๆ ตลอดเวลำ ท้ำให้มีอำกำศไหลเข้ำและออกถังพัก ถ้ำอำกำศ
ไม่สำมำรถไหลเข้ำออกได้ ควำมดันของอำกำศเหนือผิวน ้ำมันภำยในถังจะต่้ำลงเรื่อย ๆ ซึ่งมี
ผลต่อกำรดูดน ้ำมันของปั๊ม ดังนั นจึงต้องมีช่องไว้ระบำยอำกำศ เพื่อรักษำควำมดันเหนือผิว
น ้ำมันในถังพักให้คงที่เท่ำกับควำมดันบรรยำกำศตลอดเวลำ ถังพักขนำดเล็กอำจใช้ฝำปิดช่อง
เติมน ้ำมันเป็นช่องระบำยอำกำศในตัว ที่ช่องระบำยอำกำศควรมีไส้กรองอำกำศป้องกันฝุ่น
ละอองและสิ่งสกปรกเข้ำไปในถังพัก อัตรำกำรกรองไม่น้อยกว่ำ 40 ไมครอน



ส่วนประกอบและกำรท ำงำนของถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์

6. ช่องแสดงโครงสร้ำงน  ำมัน ติดตั งอยู่ใกล้ ๆ กับช่องเติมน ้ำมัน ช่องแสดง
โครงสร้ำงน ้ำมันมีควำมยำวพอที่จะแสดงโครงสร้ำงระดับสูงสุดและต่้ำสุดของน ้ำมันในถัง

7. เกจวัดควำมดันที่ท่อดูด ใช้วัดดูควำมดันที่ท่อทำงดูดของปั๊ม และตรวจเช็คสภำพ
กำรท้ำงำนของหม้อกรองที่ท่อทำงดูด ค่ำควำมดันเพิ่มขึ นเมื่อไส้กรองเกิดกำรอุดตัน

8. เทอร์โมมิเตอร์ ใช้ดูอุณหภูมิของน ้ำมันในถังพัก พลังงำนต่ำง ๆ ที่สูญเสีย
ในระบบไฮดรอลิกส์ จะเปลี่ยนสภำพเป็นควำมร้อนท้ำให้อุณหภูมิของน ้ำมันสูงขึ น 



หน้ำที่ของถังพักน  ำมันไฮดรอลิกส์
1. เป็นที่พักน  ำมัน โดยจะต้องมีขนำดใหญ่พอที่จะเก็บและส้ำรองปริมำณน ้ำมัน

ให้พอเพียงที่จะจ่ำยให้แก่ระบบทั งหมด
2. เป็นที่ขจัดสิ่งสกปรกต่ำง ๆ และน ้ำที่ปนมำกับน ้ำมัน
3. เป็นที่ระบำยควำมร้อนของน  ำมันในระบบ เมื่อน ้ำมันไฮดรอลิกส์ถูกใช้ไปเพื่อ

ถ่ำยทอดก้ำลังงำนจะเกิดควำมร้อนขึ น ควำมร้อนที่เกิดขึ นจะถูกถ่ำยเทออกที่ถังพัก
น ้ำมัน โดยต้องรักษำอุณหภูมิของน ้ำมันไว้ที่ประมำณ 50 องศำเซนเซียส
4. เป็นที่ขจัดฟองอำกำศ เมื่อน ้ำมันไหลกลับสู่ถังพักจะเกิดฟองอำกำศผสมกับ

น ้ำมัน ดังนั นในถังพักน ้ำมันจะต้องมีเนื อที่ส้ำหรับอำกำศเหนือน ้ำมัน 


