
ระบบระบายความร้อน 

(Cooling  system) 
 

ระบบระบายความร้อน  ทาํหนา้ท่ีระบายความร้อน ท่ีเกิดจากการเผาไหมส่้วนผสมของอากาศกบันํ้ามนั

เช้ือเพลิงภายในกระบอกสูบ  แบ่งได ้2 ประเภทใหญ่ๆ  ดงัน้ี 

1.   ระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ (Air  cooling  system) 

2.   ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้า  (Water  cooling  system) 

ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  (Air  cooling  system) 

เคร่ืองยนตเ์ล็กท่ีใชร้ะบบระบายความร้อนดว้ยอากาศจะมีขอ้สังเกตไดง่้ายๆ  คือ ฝาสูบ และ เส้ือสูบจะ

ทาํเป็นครีบ  โดยครีบน้ีจะเป็นตวัเพิ่มพื้นท่ีผวิในการระบายความร้อนช่วยใหก้ารระบายความร้อนเป็นไปไดด้ว้ย

ความรวดเร็ว  และเป็นการเพิ่มความแขง็แรงใหฝ้าสูบและเส้ือสูบอีกดว้ย  ตามปกติ ฝาสูบจะทาํมาจากอลูมิเนียม

แอลลอย   ซ่ึงสามารถนาํความร้อนไดดี้ส่วนเส้ือสูบมีการสร้างโดยใชว้สัดุอยู ่2 ชนิด  คือเส้ือสูบท่ีทาํมาจาก

อลูมิเนียมแอลลอยใชก้บัเคร่ืองยนตท่ี์มีกาํลงัอดัภายในกระบอกสูบไม่มากนกั  และเส้ือสูบท่ีทาํมาจากเหล็กหล่อ  

เป็นแบบท่ีตอ้งการความแขง็แรงมากกวา่เส้ือสูบชนิดแรก  แต่การระบายความร้อนจะดอ้ยกวา่เส้ือสูบท่ีทาํมาจาก

อลูมิเนียมแอลลอย     การระบายความร้อนดว้ยอากาศเป็นแบบท่ีนิยมใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กแกสโซศลีนมากท่ีสุด

คือการระบายความร้อนดว้ยอากาศแบบ Forced-draft  system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1   แสดงการทาํงานของระบบระบายความร้อนดว้ยอากาศ  แบบ Forced  draft  system 
 

การทาํงานจะใชพ้ดัลมซ่ึงติดอยูก่บัลอ้ช่วยแรง หรือ ออกแบบใหล้อ้ช่วยแรงมีครีบแทนการใชพ้ดัลม     

ในขณะท่ีเคร่ืองยนตก์าํลงัทาํงาน  พดัลมหรือครีบบนลอ้ช่วยแรงจะหมุนดูดอากาศผา่นเขา้ครอบพดัลม  และส่ง

อากาศเขา้ระบายความร้อนออกจากครีบระบายความร้อนบนฝาสูบและเส้ือสูบ โดยอากาศจะถูกบงัคบัใหไ้หลได้

ทางเดียว คือ อากาศท่ีถูกดูดเขา้ครอบพดัลมแลว้ก็จะไหลเขา้ครอบฝาสูบและครอบเส้ือสูบและพาความร้อน

ออกไปจากฝาสูบและเส้ือสูบ    การระบายความร้อนดว้ยวิธีน้ีจะมีขอ้ดี  คือ สามารถระบายความร้อนออกจาก

เคร่ืองยนตไ์ดดี้  ถึงแมว้า่จะติดเคร่ืองยนตอ์ยูก่บัท่ีก็ตาม  ซ่ึงเม่ือเคร่ืองยนตเ์ดินเบาพดัลมหรือครีบบนลอ้ช่วยแรง

 



จะดูดอากาศเขา้ระบายความร้อนไดน้อ้ย และเม่ือเร่งเคร่ืองพดัลมหรือครีบบนลอ้ช่วยแรงก็จะดูดอากาศไดม้าก

ข้ึน  จึง 
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ทาํใหก้ารระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ  ทั้งขณะเดินเบาและขณะเร่ง   ส่วนขอ้เสียก็คือ จะกินแรงเคร่ืองยนต ์ 

ซ่ึงก็หมายความวา่จะส้ินเปลืองนํ้ามนัเช้ือเพลิงไปบา้งนัน่เอง   เพราะการท่ีพดัลมหรือครีบบนลอ้ช่วยแรงจะหมุน

ดูดอากาศไดน้ั้น  จะตอ้งดึงกาํลงัจากเคร่ืองยนตม์าส่วนหน่ึง  เพื่อใชเ้ป็นกาํลงัในการหมุนพดัลมหรือทาํใหค้รีบ

บนลอ้ช่วยแรงหมุนดูดอากาศเขา้ระบายความร้อนออกจากเคร่ืองบยต ์
 

ระบบระบายความร้อนด้วยนํา้ ( Water  cooling  system) 

เคร่ืองยนตเ์ล็กท่ีใชร้ะบบระบายความร้อนดว้นนํ้า  ไดแ้ก่  เคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซล  เน่ืองจากวา่เคร่ืองยนต์

เล็กดีเซลตอ้งทาํฝาสูบและเส้ือสูบจากเหล็กหล่อ  เพื่อใหส้ามารถทนต่อแรงอดัภายในกระบอกสูบได ้ แต่

เหล็กหล่อมีการระบายความร้อนไดไ้ม่ดีเท่ากบัอลูมิเนียมแอลลอยท่ีใชท้าํฝาสูบและเส้ือสูบของเคร่ืองยนตเ์ล็ก

แกสโซลีน จึงตอ้งใชก้ารระบายความร้อนดว้ยนํ้า  ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้าน้ีสามารถแบ่งได ้2 ประเภท

ใหญ่ๆ คือ 

1.  ระบบระบายความร้อนด้วยนํา้แบบเปิด    ใชก้บั 

เคร่ืองยนตเ์ล็กท่ีทาํงานอยูใ่กลแ้หล่งนํ้า  การทาํงานคือดูดนํ้า 

จากภายนอกเคร่ืองยนตเ์ขา้ระบายความร้อนออกจากเคร่ือง 

ยนตแ์ลว้ปล่อยนํ้าท่ีระบายความร้อนแลว้ทิ้งไป  นํ้าภายใน 

เคร่ืองยนตอ์าจจะไหลเวยีนกลบัมาใชอี้กเป็นบางส่วน  เพื่อ 

รักษาอุณหภมิของเคร่ืองยนตไ์ม่ใหต้ ํ่าเกินไป  และป้ัมจะดูด 

นํ้าใหม่เขา้มาชดเชยในระบบระบายความร้อนแลว้ปล่อยทิ้ง 

ไปบางส่วนตลอดเวลา   เช่น  เคร่ืองเรือ  เป็นตน้ 
 

                    รูปท่ี 2   ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ าแบบเปิด 

                        ในภาพเป็นเคร่ืองยนตเ์รือ (Out-board  motor)         
 

2.  ระบบระบายความร้อนด้วยนํา้แบบปิด  ใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กท่ีอยูห่่างจากแหล่งนํ้าเพราะไม่สะดวกท่ี

จะดูดนํ้าใหม่จากภายนอกเขา้ระบายความร้อนแลว้ทิ้งไปเหมือนแบบแรก     แต่จะใชน้ํ้ าจาํนวนจาํกดัหมุนเวยีน

ระบายความร้อนภายในเคร่ืองยนต ์    ฉะนั้นเคร่ืองยนตป์ระเภทน้ีจึงตอ้งมีท่ีสาํหรับเก็บกกันํ้าไวใ้ชภ้ายใน

เคร่ืองยนต ์  มี 2 แบบ  คือ แบบอ่างนํ้า และ แบบใชห้มอ้นํ้ารังผึ้ง  

1.   แบบอ่างนํา้   มีใชก้บัเคร่ืองยนตเ์ล็กดีเซลรุ่นเก่า   จะมี

อ่างนํ้าอยูเ่หนือเส้ือสูบและฝาสูบซ่ึงจะมีทางเช่ือมโยงถึงกนัได ้   

แบบน้ีมีการทาํงานโดยอาศยัหลกัท่ีวา่ นํ้าท่ีมีอุณหภูมิสูงกวา่จะเบา

กวา่นํ้าท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา่  ดงันั้นในขณะท่ีเคร่ืองยนตท์าํงาน  ความ

ร้อนจากการจุดระเบิดจะถ่ายเทใหก้บันํ้ารอบๆ กระบอกสูบและฝา

 

 



สูบ  เม่ือนํ้ารอบๆ กระบอกสูบและฝาสูบมีอุณหภูมิสูงข้ึนก็จะลอย

ข้ึน   ส่วนนํ้าท่ีอยูใ่นอ่างนํ้าดา้นบนท่ีมีอุณหภูมิตํ่ากวา่และหนกักวา่ 

รูปท่ี 3   ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ าแบบอ่างนํ้ า          จะไหลลงมาแทนท่ี   หมุนเวยีนกนัเองโดยธรรมชาติ 
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2.  แบบใช้หม้อนํา้รังผึง้    แบบน้ีเป็นแบบท่ีนิยมกนัมากในปัจจุบนั   เพราะประสิทธิภาพในการ 

ระบายความร้อนดีกวา่แบบอ่างนํ้า  โดยใหน้ํ้าท่ีไดรั้บความร้อนจากกระบอกสูบลอยตวัข้ึนแลว้ไหลเขา้หมอ้นํ้า

รังผึ้ง เม่ือมีอากาศไหลผา่นหมอ้นํ้ารังผึ้งก็จะช่วยพาความร้อน 

ออกไปจากนํ้าทาํให้อุณหภูมิของนํ้าลดลงไดร้วดเร็วข้ึน จากนั้น 

นํ้าก็จะไหลเขา้ระบายความร้อนจากกระบอกสูบต่อไปโดยจะมี 

ใบพดัลมช่วยดูดอากาศผา่นหมอ้นํ้ารังผึ้ง เพื่อช่วยระบายความ 

ร้อนออกจากนํ้าขณะไหลผา่นหมอ้นํ้ารังผึ้งดว้ย    สาํหรับเคร่ือง 

ยนตเ์ล็กทัว่ๆ ไปยงัคงใชห้ลกัการหมุนเวยีนนํ้าตามธรรมชาติอยู ่

เช่นเดิม    แต่สาํหรับเคร่ืองยนตท่ี์ทาํงานหนกัและความเร็วรอบ 

สูงๆ จึงจะมีการติดตั้งป้ัมนํ้าเพื่อช่วยในการไหลเวยีนของนํ้าให ้

รวดเร็วข้ึน              รูปท่ี 4   ระบบระบายความร้อนดว้ยนํ้าแบบใชห้มอ้นํ้ารังผ้ึง 

 

ป้ัมนํา้หล่อเยน็ 

 เคร่ืองยนตท่ี์ตอ้งการระบายความร้อนใหมี้ประสิทธิภาพสูง  นอกจากจะใชใ้นพดัสมช่วยดูดลมผา่น

หมอ้นํ้ารังผึ้ง เพื่อเป็นการพาความร้อนออกไปจากนํ้าหล่อเยน็แลว้ ยงัตอ้งใชป๊ั้มนํ้าช่วยในการไหลเวยีนของนํ้า

หล่อเยน็ใหมี้ประสิทธิภาพดีข้ึนอีกดว้ย  ซ่ึงป้ัมนํ้าหล่อเยน็แบ่งได ้5 แบบ ดงัน้ี  

1. ป้ัมนํา้หล่อเยน็แบบใบพดัปริมาตรคงที ่(Impeller  constant  volume  type)  ป้ัมนํ้าแบบน้ีนิยม

ใชก้นัอยา่งแพร่หลายเพราะมีความคงทนแขง็แรงดีมาก  ตวัป้ัมนํ้าจะทาํจากวสัดุท่ีมีความแขง็แรง เช่น เหล็กหล่อ

หรืออลูมิเนียมหล่อ    แต่มีขอ้เสียคือ ท่ีความเร็วรอบสูงๆ   ป้ัมนํ้าจะทาํให้นํ้าหล่อเยน็หมุนเวยีนดว้ยความ

รวดเร็ว ทาํใหก้ารระบายความร้อนมากเกินความจาํเป็น เป็นผลใหเ้คร่ืองยนตมี์อุณหภูมิตํ่ากวา่อุณหภูมิทาํงาน

ปกติ เคร่ืองยนตก์็จะเกิดการสึกหรอสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

รูปท่ี 5   แสดงลกัษณะการทาํงานของป้ัมนํ้าแบบใบพดัปริมาตรคงท่ี 
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2. ป้ัมนํา้หล่อเยน็แบบใบพดัปริมาตรไม่คงที ่ (Impeller  vari-volume  type)   ป้ัมนํ้าแบบน้ีมี 

ลกัษณะการทาํงานคลา้ยกบัแบบแรก      ต่างกนัท่ีตวัใบพดัแบบน้ีทาํมาจากยางสังเคราะห์ (Synthetic  rubber)  

เน่ืองจากเคร่ืองยนตท่ี์ใชป้ั้มนํ้าแบบน้ีมกัเป็นเคร่ืองยนตท่ี์ใช ้

การระบายจความร้อนดว้ยนํ้าแบบเปิด  เช่น  เคร่ืองเรือ  เพื่อ 

แกไ้ขขอ้ปกพร่องของป้ัมนํ้าแบบแรก  นัน่ก็คือเม่ือความเร็ว 

รอบของเคร่ืองยนตสู์งข้ึนจนถึงกาํหนดใบพดัซ่ึงมีลกัษณะ 

เป็นยางแขง็จะลู่ไปตามทิศทางการหมุนเน่ืองจากแรงปะทะ 

จากนํ้า  ดงันั้นปริมาณการส่งนํ้า เพื่อให้นํ้าเกิดการไหลเวยีน 

ก็จะไม่สูงมากนกั คือ ปริมาณนํ้าท่ีป้ัมดูดและส่งจะมีปริมาณ 

พอเหมาะกบัความตอ้งการในระบบระบายความร้อน  ทาํให ้

เคร่ืองยนตมี์อุณหภูมิทาํงานอยูใ่นระดบัปกติ    เคร่ืองยนตก์็ 

สามารถทาํงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์    ขอ้ดีอีกอยา่งหน่ึงก็คือหาก 

มีเศษวสัดุหลงเขา้ไปในป้ัม จะไม่ทาํใหใ้บพดัขดัตวักบัเรือน 

ป้ัม เพราะใบพดัจะลู่หลบไปได ้ แต่ขอ้เสียคือ ใบพดัเสียง่าย       รูปท่ี 6   ป้ัมนํ้าแบบใบพดัปริมาตรไม่คงท่ี 

กวา่แบบแรก เน่ืองจากทาํมาจากยางสังเคราะห์จึงทาํใหเ้กิด 

การฉีกขาดไดง่้าย  ซ่ึงจะมีผลทาํใหก้ารไหลเวยีนของนํ้าหล่อเยน็เลวลง   นิยมใชก้บัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ (Out-

board  motor)  เช่น เคร่ืองยนตข์องเรือสกูตเตอร์ หรือ เจท็สกี เป็นตน้ 

3.    ป้ัมนํา้หล่อเยน็แบบสไลดิง้แวน (Sliding  vane  type)  ป้ัมนํ้าแบบน้ีมีลกัษณะกาทาํงานต่างไป 

จากสองแบบแรกท่ีใชก้ารหมุน    แต่แบบน้ีการดูดและส่งนํ้า เกิดจากการเล่ือนข้ึนลงของตวัสไลด้ิงแวน ซ่ึงทาํ

หนา้ท่ีเหมือนลูกสูบ  โดยจะมีลูกเบ้ียวเป็นตวัช่วยใหส้ไลด่ิงแวนเกิดการเล่ือน ข้ึน-ลง  และตวัลูกเบ้ียวยงัทาํ

หนา้ท่ีเปิด-ปิดช่องทางดูดและส่งนํ้าใหส้ัมพนัธ์กบัการเล่ือนข้ึน-ลงของตวัสไลด่ิงแวนอีกดว้ย 

 

 

 

        

       รูปท่ี 7   ส่วนประกอบของป้ัมนํ้าแบบสไลด้ิงแวน 

        (1)   ทางนํ้าเขา้  (Water  inlet) 

        (2)   ลูกเบ้ียว  (Cam) 

        (3)   สไลด้ิงแวน  (Sliding  vane) 

        (4)   สปริง  (Spring) 

        (5)   ตวัเรือนป้ัม  (Pump  housing) 

        (6)   ทางนํ้าออกเขา้สู่เคร่ืองยนต ์

 

 



                (Water  outlet  to  engine) 

 

 

 

5 

 

ป้ัมนํ้าอีกแบบหน่ึงท่ีมีโครงสร้างคลา้ยกบัแบบสไลด้ิงแวน 

คือ ป้ัมแบบลูกเบ้ียว (Eccentric  rotor  water  pump) ซ่ึงมีการทาํงาน 

คลา้ยกบัแบบสไลด้ิงแวน มีใชใ้นเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ 

 

 

 

  

                         รูปท่ี 8   ป้ัมนํ้าแบบลูกเบ้ียว 
 

4.    ป้ัมนํา้หล่อเยน็แบบลูกสูบ (Plunger  type)   ป้ัมนํ้าแบบน้ีจะอาศยัการหมุนของลูกเบ้ียวไปเตะ 

ลูกสูบ ทาํใหเ้กิดการดูดและส่งนํ้าได ้   ตามรูปท่ี 83  เป็นป้ัมนํ้าหล่อเยน็ท่ีใชก้บัเคร่ืองยนตข์องเรือ    เม่ือยอดลูก

เบ้ียวหมุนมาเตะลูกสูบใหเ้ล่ือนข้ึน จะทาํใหห้อ้งเหนือลูกสูบมีปริมาตรเล็กลงและดนันํ้ าหล่อเยน็ผา่นล้ินกนักลบั 

(ล้ินส่ง) ข้ึนไประบายความร้อนใหก้บัเคร่ืองยนต ์   เม่ือยอดลูกเบ้ียวหมุนเลยไปสปริงจะดนัลูกสูบเล่ือนลงทาํให้

หอ้งเหนือลูกสูบมีปริมาตรมากข้ึนดูดนํ้าจากภายนอกผา่นล้ินกบักลบั (ล้ินดูด) เขา้มาในหอ้งเหนือลูกสูบ  จึงทาํ

ใหน้ํ้าหล่อเยน็เกิดการไหลเวียนเขา้ระบายความร้อนออกจากเคร่ืองยนตไ์ด ้ มีใชก้บัเคร่ืองยนตติ์ดทา้ยเรือ (Out-

board  motor) 

 

 

 

 

       รูปท่ี 9   ส่วนประกอบของป้ัมนํ้าแบบลูกสูบ 

(1)   เพลาขบั  (Propeller  shaft) 

(2)   ลูกเบ้ียว  (Eccentric) 

        (3)   สปริงและลูกสูบ  (Spring  and  Plunger) 

        (4)   วาลว์ทางเขา้  (Ball  check  valve  inlet) 

        (5)   วาลท์างออก  (Ball  check  valve  outlet) 

 

 

 

 
 

5.    ป้ัมนํา้หล่อเยน็แบบเพรสเชอร์-แวคคั่ม (Pressure  vacuum  

 type)  ป้ัมนํ้าหล่อเยน็แบบน้ีใชผ้ลพลอยไดจ้ากการหมุนของใบพดัเรือทาํให ้

เกิดการไหลเวยีนของนํ้าหล่อเยน็ภายในระบบได ้   กล่าวคือ  ในขณะท่ีใบพดั 

 

 

 



หมุนทาํใหเ้รือแล่นไปขา้งหนา้ ท่ีดา้นหนา้ของใบพดัจะเกิดแรงดูดในลกัษณะ 

เดียวกบั แรงดูดของใบพดัเคร่ืองบินและท่ีดา้นหลงัของใบพดัจะเกิดแรงดนั  

จึงทาํใหน้ํ้าเกิดการไหลเวยีนได ้ 

                       รูปท่ี 10   ป้ัมนํ้าแบบเพรสเช่อร์ - แวคคัม่ 
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เทอร์โมสตัท (Thermostat) 

 ในขณะท่ีเดินเคร่ืองยนตค์ร้ังแรก

เคร่ืองยนตแ์ละนํ้าหล่อเยน็ยงัมีอุณหภูมิตํ่าหากให้

ระบบระบายความร้อนทาํงานทนัทีจะทาํให้

เคร่ืองยนตถึ์งอุณหภูมิทาํงานปกติชา้ลง  เป็นผลให้

เคร่ืองยนตเ์กิดการสึกหรอสูง และส้ินเปลืองนํ้ามนั

เช้ือเพลิง     จึงจาํเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ

ของนํ้าหล่อเยน็ในระบบระบายความร้อน  
 

รูปท่ี 11   แสดงการทาํงานของเทอร์โทสตทัขณะเคร่ืองเยน็ (ซา้ย)            

               และขณะเคร่ืองร้อน (ขวา) 

 

 เทอร์โมสตทัจะติดตั้งอยูท่ี่ท่อทางนํ้าหล่อเยน็ระหวา่งหมอ้นํ้ารังผึ้งกบัเส้ือสูบหรือฝาสูบ เพื่อปิดทางนํ้า

หล่อเยน็ไว ้ แต่จะมีรูเล็กๆ ใหน้ํ้าหล่อเยน็ไหลผา่นไดบ้า้ง เพื่อป้องกนัการอั้นของนํ้าหล่อเยน็ในระบบ (ป้ัมนํ้าจะ

ทาํหนา้ท่ีอดันํ้าเขา้สู่ระบบตลอดเวลาท่ีเคร่ืองยนตท์าํงาน  หากเทอร์โมสตทัยงัไม่เปิด ป้ัมจะอดันํ้าเขา้จนทาํให้

ซีลต่างๆในระบบเสียหายได)้     ขณะท่ีเคร่ืองยนตย์งัมีอุณหภูมิตํ่าอยู ่เทอร์โมสตทัจะยงัคงปิดทางเดินของนํ้า

หล่อเยน็ไวท้าํใหน้ํ้าหล่อเยน็ในระบบทาํงานไดไ้ม่เตม็ท่ี (เพราะนํ้าหล่อเยน็ไม่สามารถไหลเวยีนไดโ้ดยสะดวก) 

อุณหภูมิของเคร่ืองยนตจึ์งเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว  เม่ืออุณหภูมิของเคร่ืองยนตสู์งไดท่ี้แลว้เทอร์โมสตทัจะเปิดทาง

นํ้าโดยอตัโนมติั  ทาํใหร้ะบบระบายระบายความร้อนทาํงานไดต้ามปกติ  เป็นผลใหเ้คร่ืองยนตมี์อุณหภูมิคงท่ี 

ไม่สูงกวา่อุณภูมิการทาํงานปกติมากนกั และก็ไม่ตํ่าเกินไปดว้ย  เทอร์โมสตทัจะมีใชเ้ฉพาะกบัระบบระบาย

ความร้อนแบบปิด ท่ีใชป้ั้มนํ้ าช่วยใหน้ํ้าหล่อเยน็หมุนเวยีนเท่านั้น  ซ่ึงตามปกติจะเปิดใหน้ํ้าหล่อเยน็ไหลเวยีน

ไดเ้ม่ือเคร่ืองยนตมี์อุณหภูมิสูงประมาณ 75-95 องศาเซลเซียส   เทอร์โมสตทัมีการสร้างไดห้ลายลกัษณะ ตามรูป

เป็นเทอร์โมสตทัชนิดกระเปาะข้ีผึ้ง 

การทาํงาน 

 ขณะท่ีเคร่ืองยนตเ์ร่ิมทาํงาน (อุณหภูมิของเคร่ืองยนตย์งั 

ตํ่าอยู)่ นํ้าหล่อเยน็ยงัมีอุณหภูมิตํ่า     ข้ีผึ้งภายในกระเปาะยงัไม่ 

ขยายตวัสปริงจะดนัล้ินข้ึนปิดทางเดินนํ้าหล่อเยน็ไว ้ เม่ือเคร่ือง 

ยนตเ์ร่ิมทาํงานนํ้าหล่อเยน็จะไม่สามารถไหลเวยีนไดต้ามปกติ   

แต่จะไหลเวยีนไดเ้ล็กนอ้ยโดยผา่นรูเล็กๆ ท่ีเจาะไวท่ี้ล้ินหรือ 

 

 



ผา่นช่องทางลดั (by-pass) เม่ืออุณหภูมิของนํ้าหล่อเยน็สูงข้ึน 

จนถึงกาํหนดข้ีผึ้งภายในกระเปาะจะขยายตวัดนักระเปาะให ้

เล่ือนลงโดยชนะแรงดนัของสปริงและจะดึงล้ินใหเ้ปิดทางนํ้า                รูปท่ี 12   ส่วนประกอบภายในของเทอร์โมสตทั 

หล่อเยน็นํ้าหล่อเยน็จึงไหลเวียนไดต้ามปกติ                                                          แบบกระเปาะข้ีผ้ึง 


	ระบบระบายความร้อน

