
แผนบรหิารการสอนประจําบทที่  8 
 

หัวขอเนื้อหา 

หลักการเบื้องตนของวาลวควบคุมความดนั 
การปรับคาของความดัน 
วิธีการควบคุมการไหลของน้าํมัน 
วงจรควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อศึกษาบทที่  8  จบแลวนกัศึกษาสามารถ 
1.  อธิบายการทํางานและปรบัคาความดันของวาลวควบคุมความดันได 
2.  บอกวิธีการควบคุมการไหลของน้ํามันแตละวิธีได 
3.  อธิบายหลักการทํางานของวงจรควบคมุความเร็วของกระบอกสูบได 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

  1.  วิธีสอน 
 1.1  วิธีสอนแบบบรรยาย 
 1.2  วิธีสอนแบบอภิปราย 
 1.3  วิธีสอนแบบสาธิต 
 1.4  วิธีสอนแบบศึกษาคนควาดวยตนเอง 

  2.  กิจกรรมการเรียนการสอน 
   2.1 จัดแบงกลุมเพื่อทาํการตอวงจรไฮดรอลิกสตามแบบปฏิบัติการ  9  และ  10  ที่
ไดรับมอบหมายจากผูสอน 
   2.2  ตัวแทนกลุมนําเสนอปญหาจากการปฏิบัติการตอวงจรไฮดรอลิกสจากชุดสาธิต  
พรอมอธิบายวธีิการแกปญหา  แลวนําเสนอรายงานและตอบคําถาม 
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สื่อการเรียนการสอน 

1.  ชุดสาธิตไฮดรอลิกส 
2.  เครื่องฉายภาพสามมิต ิ
3.  แผนภาพโปรงใส 
4.  แบบปฏิบัติการไฮดรอลิกส 
5.  หนังสือและเอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดและการประเมินผล 

  1.  ใชวิธีการสงัเกตและบนัทกึผล 
1.1 จากการเขารวมกิจกรรมกลุม 
1.2 จากการมีสวนรวมในการอภปิรายและตอบคําถาม 

  2.  ใชวิธีตรวจผลงาน 
2.1 ตรวจผลงานการปฏิบัติงาน 
2.2 ตรวจรายงาน 
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บทที่  8 
วาลวควบคุมความดนัและควบคุมการไหล 

 
 วาลวเปนอุปกรณที่ใชควบคมุการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสในทอภายใตความดันให
เปนไปตามสภาพงานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย  โดยการควบคุมอัตราการไหล  การควบคุมความดัน
ถาจะทําใหวาลวมีความดันสูงหรือต่ําขึ้นอยูกับความตองการของงาน ในการควบคุมน้ํามันไฮดรอลิกส
ใหไดผลนัน้  เราจะตองควบคุม  3  สวนนีใ้หไดคอื  ทิศทาง  ความดนัและอัตราการไหล  แตละสวน
จะมีวาลวเพือ่ทําหนาที่ควบคุมซ่ึงจะแตกตางกนั  เชน  ถาควบคมุทิศทางเพื่อใหกระบอกสูบเคลื่อนที่
ออกและเขาหรือมอเตอรไฮดรอลิกสมีการหมุนซายหรือหมุนทางขวา จะใชวาลวควบคุมทิศทาง  
สวนการจะควบคุมความเร็วของกระบอกสูบและมอเตอรไฮดรอลิกสนั้นจะตองควบคุมอตัราการไหล
ของน้ํามันที่สงมาจากปมใหได  โดยใชอุปกรณที่เรียกวา  วาลวควบคมุการไหล  ซ่ึงจะมีการปรับ
ขนาดชองทางของวาลวที่ใหน้ํามันไหลผาน 

 
หลักการเบื้องตนของวาลวควบคุมความดัน  

 ตอไปนี้จะไดกลาวถึงหลักการทํางานของวาลวควบคุมความดันอยางงาย ๆ  ถาจะให
คําจํากัดความของวาลวควบคุมความดันแลว  คงจะกลาวไดวาวาลวควบคุมความดนัคือ  วาลวทีม่ี
ช้ินสวนที่เคลื่อนที่กระทําอยูกับความดันของสปริง  ซ่ึงณรงค  ตันชีวะวงศ  (2540, หนา 85-86) 
กลาววา เราสามารถทําใหระบบมีความดันสูงสุดไดโดยการใชวาลวควบคุมความดันซึ่งปกติมี
ตําแหนงปดโดยใชรู  P  ตอกับความดันในระบบ  สวนรูน้ํามันไหลออกจากวาลวใหตอจากรู  T  
ของวาลวกับถังน้ํามันและใหสปูลของวาลวทํางานดวยความดันภายในระบบเอง  หมายถึงเมื่อมี
ความดันสูงกวาแรงสปริงภายในของวาลว  จะทําใหวาลวตัวนี้เปดใหน้ํามันไหลจากรู  P  ไปยังรู  T  
ดังแสดงในภาพที่  8.1 
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ภาพที่  8.1  วงจรการใชรีลีฟวาลว 

  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2540, หนา 85)  
 

  จากหลักการดงักลาวนี้คือหลักการทํางานของรีลีฟวาลว  ถาพิจารณาในภาพที่  8.1  
จะเห็นไดวารีลีฟวาลวตัวนี้ตั้งคาความดันไวที่ 700 ปอนด/ตารางนิ้ว เมื่อกระบอกสูบทํางาน  
(วิ่งออก)  สุดชวงชกัแลว  จะทําใหคาความดันภายในระบบเพิ่มสูงขึน้เรื่อย ๆ  จนในทีสุ่ดมีคาเทากับ 
700 ปอนด/ตารางนิ้ว เทากับความดันของสปริงที่รีลีฟวาลว  เปนผลใหรีลีฟวาลวเปด ทําใหน้ํามนั
วิ่งผานจากรู  P  ไปยังรู  T  ได  เมื่อความดันในระบบยังคงที่อยูที่  700  ปอนด/ตารางนิ้ว  รีลีฟวาลว
ก็ยังคงเปดอยูตลอด  แตเมื่อใดก็ตามที่ความดันลดลงต่ํากวา  700  ปอนด/ตารางนิ้ว จะทาํใหรีลีฟวาลว
ปด 
 

การปรับคาของความดัน   

 การปรับคาของความดันนั้นจะเปนการควบคุมความดันของน้ํามันไฮดรอลิกสในวงจร
เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากแรงดันของน้ํามันที่สูงเกินกวาความจําเปนที่ไดกําหนดเอาไว  
ภายในวาลวควบคุมความดันจะมีสปริงซ่ึงถูกควบคุมภายในวาลวควบคุมความดัน จะมีสปริงซึ่ง
ถูกควบคุมโดยการหมุนสกรูที่ใชปรับความดันของวาลวจากภายนอก  ทําใหวาลวมีความดันสูงหรือ
ต่ําแลวแตความตองการได 
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 1.  การใชวาลวควบคุมความดันชนดิปกติปด  (use of a normally closed pressure valve) 
  เปนวาลวที่นิยมใชกันมากในระบบไฮดรอลิกสนอกเหนือจากการใชรีลีฟวาลว
แลวยังใชเปนวาลวควบคุมความดันชนิดอืน่ ๆ  ไดอีก  เชน  ซีเควนซวาลว  เปนตน 
 

 
 

ภาพที่  8.2  วาลวควบคุมความดันชนิดปกตปิด   
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2540, หนา 86) 
 
 2. รีลีฟวาลว  (pressure  relief  valve) 
  หนาที่หลักของวาลวชนิดนี้คือ  จาํกัดความดันในระบบหรือปองกันอันตรายจาก
ความดันในระบบที่สูงเกินไปใหมีคาตามกําหนด  ตามภาพที่  8.3 (ก)  ถาความดัน  (p)  มีคาสูงกวา
คาสปริงของรีลีฟวาลวทําใหรีลีฟวาลวเปดใหความดันทีสู่งนั้นลงถังน้ํามัน ดังแสดงในภาพที่ 8.3 
  รีลีฟวาลวมีโครงสราง  2  ลักษณะคือ  โครงสรางแบบพอพเพตและโครงสราง
แบบสปูล  ขอดีของโครงสรางแบบพอพเพตคือมีชวงชักสั้น  จึงมีผลทําใหการตอบสนองตอการ
ทํางานไดรวดเร็วและปองกันการกระพือของพอพเพตจึงติดตั้งอุปกรณตานการกระพือที่เรียกวา  
แดมปง  พลันเจอร  (damping  plunger)  สําหรับโครงสรางแบบสปูลจะมีความละเดียดในการ
ควบคุมมากกวา  ถาดานขอบของตัวควบคุมทําเปนรองบากเล็ก ๆ  เอาไว 
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ภาพที่  8.3  รีลีฟวาลว 
  ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2544, หนา 168) 

 
   รีลีฟวาลวชนดิทํางานโดยตรง 

   ตามภาพที่  8.3 (ข)  เปนรีลีฟวาลวชนิดทาํงานโดยตรง  (directly - operated   
pressure - relief  valves)  เมื่อความดัน  P  เขามาในวาลวจะกระทํากับพื้นที่  A  ทําใหเกิดแรง  
F (F = PA)  และแรง  F  นี้จะเปรียบเทยีบกับแรงของสปริง  ถาแรง  F  มากกวาแรงของสปริงที่ตั้ง
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เอาไว  ทําใหวาลวเปดเปนผลใหน้ํามันจากทางเขาตอกับทางออกไหลลงถังน้ํามัน  เมือ่แรง  F  นี้มี
คาต่ํากวาแรงสปริง  ทําใหวาลวปดทางน้าํมันที่ไหลลงถังน้ํามันทันที จึงทําใหคาความดัน  p  มี
คาคงที่อยูตลอดเวลา 
   ตามภาพที่ 8.3 (ค) เปนสัญลักษณของรีลีฟวาลว ซ่ึงใชรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสที่ภายใน
มีเครื่องหมายลูกศรแสดงทิศทางไหลของน้ํามัน  ถาลูกศรตรงกับเสนที่แสดงดานนอกของสี่เหล่ียม
จัตุรัส  แสดงวาวาลวอยูในตาํแหนงเปด  ถาลูกศรไมตรง  แสดงวาวาลวปด  และลูกศรจะเคลื่อนที่
ตานอยูกับสปริงดวยความดนัจากเสนประ  (เสนไพลอต) 
 
 3. วาลวลดความดัน  (directly-operated  pressure  reducing  valve) 
 

 
 

ภาพที่  8.4  วาลวลดความดนัชนิด  2  ทิศทาง 
  ที่มา (ณรงค  ตันชีวะวงศ , 2544 , หนา 173) 

 

  จากภาพที่  8.4  เปนตําแหนงปกติของวาลวลดความดัน  สปริงจะดันใหลูกสูบ  (สปูล)  
อยูในตําแหนงเปด ทําใหน้าํมันที่เขาในวาลวออกไปทางออกและอีกทางหนึ่งไปดันสปูล ซ่ึงมี
แรงสปริงดันอยู เมื่อความดันของน้าํมันดานออกจากวาลวที่คาสูงขึ้นถึงคาที่ปรับตั้งสปริงเอาไว 
ทําใหสปูลวาลวเคล่ือนที่ปดทางออกของน้ํามันบางสวน เพื่อใหน้าํมันไหลออกเพียงพอกับความ
ตองการและรักษาคาความดันที่ปรับตั้งไวเทานั้น น้ํามันที่ร่ัวไหลเขาไปในหองสปริงจะตองระบาย
ออกทิ้งภายนอกวาลว  ดังนั้นวาลวลดความดันจะทําหนาที่ลดความดันตามที่ปรับตั้งสปริงเอาไว 
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  ในกรณีที่ตองการใหน้ํามันไหลยอนทิศทาง  จะตองเลือกวาลวลดความดันชนิดมี
วาลวกนักลับ  ไมเชนนัน้แลวน้ํามันจะไมสามารถไหลยอนทิศทางได 

 

 
 

ภาพที่  8.5  วาลวลดความดนัชนิด  3  ทิศทาง 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2544, หนา  175) 
 
 จากภาพที่  8.5  งานบางอยางเชนภาพบนขวามือทอขนาดโต  ถาลดความดันของน้ํามัน
ที่เขากระบอกสูบทําไดตามตองการแลว  ถาหากกระบอกสบูมีแรงภายนอกมากระทาํ  จะทําใหน้ํามนั
ที่ทางออกของวาลวเพิ่มสูงขึ้นมาถึงทางน้ํามันเขารู  P  ทําใหปมสงน้ํามันถูกขัดขวางในเบื้องตน  
แตหลังจากนั้นน้ํามันจากกระบอกสูบก็จะถูก  เปดออกลงถังทางรีลีฟวาลว  ซ่ึงวาลวลดความดัน  
และวาลวควบคุมความดันจะอยูในชุดเดียวกัน 
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  สรุปหลักการทั่ว ๆ  ไปของวาลวควบคุมความดันคือ 
  1.  ทางน้ํามันออกของวาลวควบคุมความดัน (seconddary  ports)  มักจะมีความดัน
และมีการระบายน้ํามันเปนชนิดระบายภายนอก  มีวาลวตอไปนี้คือ  ซีเควนซวาลวและรีดิวซ่ิงวาลว 
  2.  ทางน้ํามันออกของวาลวควบคุมความดัน  (secondary  ports)  ที่ตอกับถังน้ํามัน
มักจะเปนชนิดระบบน้ํามันภายใน  มีวาลวดังตอไปนี้คือ  รีลีฟวาลว  วาลวลดโหลด  เคานเตอรบาลานซ
วาลวและเบรกวาลว 
  3.  เพื่อที่จะใหน้ํามันไหลกลับทางได  วาลวควบคุมความดันทั้งหมดตองมีเช็กวาลว 
 
 4. วาลวควบคุมอัตราการไหลของน้ํามัน  (flow  control  valves) 

 
 

ภาพที่  8.6  วาลวควบคุมอัตราการไหล 
   ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2544, หนา 186) 
 
  วาลวควบคุมอัตราการไหล  สามารถที่จะควบคุมปริมาณของน้ํามันไฮดรอลิกสใน
ระบบไฮดรอลิกสนั้นจะทําใหจํานวนน้ํามนัที่เขาไปยังกระบอกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิกสนอยลง  
จึงทําใหความเร็วของลูกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิกสลดลง  หรือกลาวอีกอยางหนึ่งวาเปนวาลวที่
กีดขวางการไหลของน้ํามัน (restriction)  ดังภาพที่  8.7  ถาใหปมสงน้ํามันออกไปได  5  แกลลอน/
นาที  ในกรณทีี่กระบอกสูบไมมภีาระเลย  ภายในระบบกจ็ะมีความดันเพิ่มขึ้น  100  ปอนด/ตารางนิว้  
คาความดัน  100  ปอนด/ตารางนิ้วนี้เกิดจากคาความดันเสียดทาน  หรือคาความหนืดของน้าํมัน  
เปนตน  และคาตาง ๆ  ที่กลาวนี้จะเปนสาเหตุที่ทําใหน้ํามันมีความรอนเกิดขึ้น   
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ภาพที่  8.7  วงจรการใชวาลวควบคุมการไหล 
 ที่มา  (ณรงค  ตันชีวะวงศ, 2540, หนา 110) 
 
 เมื่อติดตั้งวาลวควบคุมการไหลเขาไปจะทําใหความดันในระบบมีความดันเพิ่มมากขึ้น  
สมมติใหเปน  500  ปอนด/ตารางนิ้ว  สาเหตเุปนเพราะจํานวนน้ํามนัถูกกกัตัวเอาไว  3  แกลลอน/นาที  
(การไหลมีส่ิงกีดขวางทําใหเกิดความดัน)  ใหไหลกลับถังน้ํามัน  สวนที่เหลืออีก  2  แกลลอน/นาที  
จะยอมใหผานออกไปไดเพื่อเขาไปในกระบอกสูบจึงทําใหความเร็วของลูกสูบลดลง  (ความเร็ว 

(V)  =  
A
Q  เมื่อ  Q  นอยลง  V  จึงนอยลง) 
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 โดยปกติอุปกรณทํางานของระบบไฮดรอลิกส  ซึ่งไดแก  กระบอกสูบหรือมอเตอร 
ไฮดรอลิกสทํางานดวยความเร็วชากวาระบบนิวแมติกสหรือระบบการทํางานอื่นอยูแลว แตเนื่องจากวา
บางครั้งในการทํางานยังตองการความนิ่มนวลเพื่อไมใหงานที่จะทําเกิดการแตกเสียหายหรือถูก
กระทบกระเทือนจึงจําเปนตองทําการควบคุมใหการทํางานนั้นชางลงไปอีก  การที่จะทําใหตัวทํางาน
เคล่ือนตัวชาลงได กระทําไดโดยการควบคุมใหน้ํามันที่ไหลเขาอุปกรณทํางานมีปริมาณนอยลง 
 

 
 

 จาก  Q  =  A ⋅ V  หรือ V  =  
A
Q  

   Q คือปริมาณการไหลของน้ํามัน (quanlity  flow) 
   A คือพื้นที่หนาตดัของลูกสูบ (area) 
   V คือความเร็วในการเคลื่อนทีข่องลูกสูบ (velocity  speed) 
 
 จากสูตร ถาลดปริมาณการไหลของน้ํามันที่เขากระบอกสูบโดยที่ใชกระบอกสูบตัวเดิม  
ความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกสูบจะชาลง 
 อุปกรณที่จะทําหนาที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ํามันเรียกวาวาลวควบคุมอัตราไหล  
วาลวปรับอัตราไหล  หรือล้ินหรี่  (flow control valve)  แบงออกไดหลายชนิดดังสัญลักษณและ
ช่ือเรียกตอไปนี้ 
 

1.       วาลวคอคอด (throttle  valve) 
  
2.     วาลวชองแคบ (orifice  valve) 
  
3.     วาลวคอคอดแบบปรับได (variable  throttle  valve) 
 
4.      วาลวชองแคบแบบปรับได (variable  orifice  valve) 
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5.       วาลวควบคุมอัตราไหลแบบปรับอัตราไหลไดคงที่ 
     (2-way  flow  control  valve) 
 
6.     วาลวควบคุมอัตราไหลแบบปรับไดมีวาลวกันกลับภายใน 
     (one-way  flow  control  valve) 
 

วงจรควบคุมความเร็วลูกสูบโดยวิธีการควบคุมการไหลของน้ํามัน 

 การควบคุมความเร็วของอุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกสทําไดโดยควบคุมปริมาณ
การไหลของน้ํามันที่สงไปยังอุปกรณที่ตองควบคุม โดยใชวาลวควบคุมน้าํมันเปดใหน้ํามันไหล
เขามากจะใหความเรว็สูงถาเปดนอยความเร็วจะลดลง  ซ่ึง  ณรงค  ตันชีวะวงศ  (2540, หนา  151-
153)  กลาววา  การควบคุมการไหลของน้ํามันมี  3  วิธีดวยกัน  คือ 

1. การควบคุมปริมาณน้ํามันกอนเขากระบอกสูบ 
2. การควบคุมปริมาณน้ํามันที่ออกจากกระบอกสูบ 
3. การควบคุมโดยระบายน้ํามันออกจากวงจร 

 การควบคุมการไหลของน้ํามันทั้งการควบคุมปริมาณน้ํามันกอนเขากระบอกสูบ
ควบคุมน้ํามันที่ออกจากกระบอกสูบจะใหความแมนยํา  แตประสิทธิภาพไมดีมากนัก  แตการควบคุม
โดยระบายน้ํามันออกจากวงจรจะมีประสิทธิภาพแตไมมีความแมนยํา  การควบคุมปริมาณน้ํามัน
ออกจากกระบอกสูบ  สามารถควบคุมอาการภาระวิ่งหนีไ้ดดี  สวนการควบคุมปริมาณน้ํามันกอน
เขากะบอกสูบและการควบคมุโดยระบายน้าํมันออกจากวงจร  จะควบคุมไดดีเมื่อมภีาระดานตรง
ขามเทานั้น  ดังนั้นการเลือกใชและตําแหนงการติดตั้งของวาลวควบคมุการไหลจึงขึน้อยูกับชนิด
ของงานที่ใช 
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 1.  การควบคุมปริมาณน้ํามันกอนเขากระบอกสูบ (meter in) 
 

 
 

ภาพที่  8.8  การควบคุมปริมาณน้ํามันกอนเขากระบอกสบู     
  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 110) 

  
  การนําไปใชงาน 
  วิธีการควบคุมปริมาณน้ํามันกอนเขากระบอกสูบ  เหมาะสําหรับการควบคุมความเร็ว
ของลูกสูบที่อยูในแนวราบทาํใหการควบคุมการเลื่อนของลูกสูบราบเรียบ นิ่มนวล ช้ินงานไมเกิด
การกระแทก  ดังแสดงในภาพที่  8.8 
  ขอดีของการควบคุมน้ํามันแบบนี้คือ  ที่ลูกสูบจะไมรับภาระมากนักเนื่องจากมี 
ความดันของน้ํามันกระทํากับลูกสูบเพียงดานเดียว  การควบคุมไดประสิทธิภาพสูง 
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  2.  การควบคุมปริมาณน้ํามันท่ีออกจากกระบอกสูบ (meter  out) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8.9  การควบคุมปริมาณน้ํามันที่ออกจากกระบอกสูบ   
  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 132) 

 
  การนําไปใชงาน 
  วิธีการควบคุมปริมาณน้ํามันออกจากกระบอกสูบเหมาะสําหรับการควบคุม
ความเร็วของลูกสูบที่กระทํากับภาระงานในแนวดิง่  เนื่องจากตองคํานงึถึงแรงดึงดดูของโลกทีจ่ะทํา
ใหลูกสูบเลื่อนออกไดเอง  ดงัภาพที่  8.9 (จ)  ซ่ึงไมอาจใชวิธีการควบคมุแบบ  meter  in  ได  การ
ควบคุมแบบ  meter  out  มีขอเสียคือ  จะเกิดภาระกับลูกสูบมาก  เพราะทั้งสองดานของลูกสูบจะมี
ความดันน้ํามันกระทําตานกนัอยู 
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 3.  การควบคุมโดยระบายน้ํามันออกจากวงจร  (bleed-off  circuit) 

 
 

ภาพที่  8.10  การควบคุมโดยการระบายน้ํามันออกจากวงจร 
  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 133) 
 
  การนําไปใชงาน 
  วงจรนีใ้ชควบคุมความเร็วของตัวทํางาน โดยการควบคมุอัตราไหลของน้ํามันผาน
วาลวควบคุมทิศทางไปสูกระบอกสูบ (อุปกรณทํางาน)  โดยใหน้ํามันระหวางวาลวควบคุมทิศทาง
กับอุปกรณทํางานแยกไหลผานวาลวปรับ  อัตราไหลแบบปรับคาไดใหน้ํามันไหลลงสูถังเก็บน้าํมัน 
 จากการทํางานของวงจรนีจ้ะทําใหอัตราการไหลของน้ํามันที่ปอนเขาสูอุปกรณทํางาน
ลดลงเปนผลใหความเรว็ของอุปกรณทํางานลดลงดวย 
 ลักษณะเดนของวงจรนี้คือ  วงจรนีใ้หประสิทธิภาพสูงแตความเร็วของอุปกรณทํางาน
จะเกดิการเปลีย่นแปลงได เนื่องจากการทีป่มจายน้ํามนัไมคงที่สม่ําเสมอ 
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วงจรควบคุมความเร็วของกระบอกสูบ 

 การควบคุมความเร็วของอุปกรณทํางานในระบบไฮดรอลิกส ทําไดโดยควบคุมอัตรา
การไหลของน้าํมันที่สงไปยังอุปกรณตวัที่ตองการควบคมุ โดยใชวาลวควบคุมน้ํามนั (flow  control  
valve)  เปดใหน้ํามันไหล 
 วงจรที่  8.1  การควบคุมความเร็วของกระบอกสูบทางเดียวดวยวาลวคอคอดแบบปรับได 
 

 
 

ภาพที่  8.11  แสดงแผนภาพวงจรที่  8.1 
 ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 134) 

 
 อุปกรณประกอบดวย 

 1.  ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 
 2.  กระบอกสบูทางเดียว 
 3.  วาลวควบคมุทิศทางชนิด  3/2 

 4.  วาลวควบคมุความดันน้ํามัน 
 5.  เกจวัดความดัน 
 6.  วาลวคอคอดแบบปรับได 
 7.  ตุมน้ําหนกั 
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 การทํางานของวงจร 
 ปกติกอนเริ่มตนการทํางานของวงจรนี้  ลูกสูบจะอยูในตําแหนงเขาสุด 
 เมื่อปอนกระแสไฟฟาใหกับมอเตอรไฟฟา มอเตอรหมุนขับปมน้ํามันดดูน้ํามันจากถัง
ผานวาลวคอคอด  (6)  ไปหยุดที่ชอง  P  ของวาลวควบคมุทิศทาง  3/2 (3)  ฉะนั้นจึงเกิดการอุดตัน
ของทางน้าํมันขึ้นและเกิดความดันขึ้นภายในระบบ  วาลวระบายความดันน้ํามัน (4)  เปดทางให
น้ํามันไหลผานลงถัง 
 เมื่อกดวาลวควบคุมทิศทาง  3/2 (3)  ไปใชชอง  b  น้ํามันจะไหลผานไปออกรู  A  ได  
ผานตอไปเขากระบอกสูบ ลูกสูบเล่ือนขึ้น แตปริมาณน้ํามันที่ไหลผานวาลวคอคอดจะมีปริมาณ
นอยลงตามทีป่รับ  ฉะนัน้ลูกสูบจะเลื่อนยกตุมน้ําหนักขึน้อยางชา ๆ  สวนปริมาณน้าํมันจากปมที่

เหลือจะไหลผานลงถังทางวาลวระบายความดันน้ํามัน (4)  ใหสังเกตความดัน  Pe1  >  Pe2 

 เมื่อปลอยใหวาลวควบคุมทศิทาง  3/2 (3)  กลับสูชอง  a  น้ํามันภายในกระบอกสูบจะ
ถูกดันยอนกลบัลงถังดวยน้ําหนักของลูกตุม 
 
 วงจรที่  8.2  การควบคุมความเร็วของกระบอกสูบสองทางดวยวาลวคอคอดแบบปรับได 

 
 

ภาพที่  8.12  แสดงแผนภาพวงจรที่  8.2 

  ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 135) 
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 อุปกรณประกอบดวย 
 1.  ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 
 2.  วาลวระบายความดนัน้ํามนั 
 3.  เกจวัดความดัน 
 4.  วาลวคอคอดแบบปรับได 
 5.  วาลวควบคมุทิศทางชนิด  4/2 
 6.  กระบอกสบูสองทาง 
 วงจรที่  8.2  นี้  เปนการติดตัง้วาลวคอคอดที่ตําแหนงควบคุมน้ํามันกอนเขาวาลวควบคมุ

ทิศทางและเปนวิธีการควบคมุแบบปริมาณน้ํามันกอนเขากระบอกสูบ  การเคลื่อนที่ของลูกสูบจะ
ชาลง  ทั้งจังหวะเลื่อนออกและเลื่อนเขา  ขอดีของวงจรนี้คือ  ประหยัดอุปกรณ  ขอเสียคือ  ถา
ลูกสูบกระทํากับภาระงานเฉพาะจังหวะเลื่อนออก จะเปนการเสียเวลาและสิ้นเปลืองพลังงานใน
จังหวะเลื่อนเขา 

 
วงจรที่  8.3  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบสองทางดวยวาลวคอคอดแบบปรับได  โดย

ติดตั้งวาลวคอคอดที่ตําแหนงควบคุมปริมาณน้ํามันออกจากกระบอกสูบ  (meter  out)  ในจังหวะ
ลูกสูบเลื่อนออก 

 
 

ภาพที่  8.13  แสดงแผนภาพวงจรที่  8.3 
 ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 136) 
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 อุปกรณประกอบดวย 
 1.  ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 
 2.  วาลวระบายความดันน้ํามัน 
 3.  เกจวัดความดัน 
 4.  วาลวควบคุมทิศทางชนิด  4/2 
 5.  วาลวคอคอดแบบปรับได 
 6.  กระบอกสูบสองทาง 

 ขอดีของวงจรที่  8.3  คือประหยัดอุปกรณและตุมน้ําหนกัเลื่อนลงไดอยางนิ่มนวลใน
จังหวะลูกสูบเลื่อนออก 

 ขอเสีย คือเสียเวลาและสิ้นเปลืองพลังงานมากโดยเปลาประโยชนในจังหวะลูกสูบ
เล่ือนเขา 
 

 วงจรที่  8.4  การควบคุมความเร็วกระบอกสูบทํางานสองทาง  โดยติดตั้งวาลวคอคอด
ที่ตําแหนงควบคุมน้ํามันออกจากวาลวควบคุมทิศทางกอนลงถัง  (meter  out) 
 

 
 
 

                      ภาพที่  8.14  แสดงแผนภาพของวงจรที่  8.4 
                      ที่มา  (มนตรี  โชติวรวิทย  และชนินทร  นุมศิริ, 2545, หนา 137) 
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 อุปกรณประกอบดวย 
 1.  ชุดตนกําลังไฮดรอลิกส 
 2.  วาลวระบายความดนัน้ํามนั 
 3.  เกจวัดความดัน 
 4.  วาลวควบคมุทิศทาง  4/2 
 5.  วาลวคอคอดแบบปรับได 
 6.  กระบอกสบูสองทาง 
 
 การทํางานของวงจร 
 เมื่อกดวาลวควบคุมทิศทาง  4/2  เล่ือนไปทางซายมือน้ํามันจะถูกสงจากชอง  P  ไปยงั
ชอง  B  เขาทางดานหวัลูกสบูสวนน้ํามันจากชอง  A  จะสงไปยังชอง  T  ผานวาลวคอคอดแบบ
ปรับได  ซ่ึงจะทําใหน้ํามันไหลผานไดชาจงึทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ออกชา  เมื่อปลอยมือจากวาลว
ควบคมุทิศทาง  4/2  วาลวจะกลับมาอยูในตาํแหนงดังภาพที่  8.14  น้ํามนัจากชอง  P  ไปยงัชอง  A  
ทําใหลูกสูบเคลื่อนที่เขา  สวนทางดานน้ํามันไหลออกทางดานหัวลูกสูบจะไหลผานชองทาง  B  
ไปยังชองทาง  T  ผานวาลวคอคอดที่เปนตัวควบคุมปริมาณน้ํามันจะทําใหลูกสูบเคลื่อนที่ชา  ซ่ึง
การควบคุมปริมาณน้ํามันแบบนี้เปนการควบคุมปริมาณน้าํมันที่ไหลออกจากกระบอกสูบนั่นเอง 
 การควบคุมแบบนี้เปนการสิ้นเปลืองพลังงาน  เนื่องจากจะมแีรงตานทานของน้ํามนัที่
ถูกควบคุมจากวาลวคอคอดแบบปรับได 
 
 วงจรเครื่องอัดไฮดรอลิกส 
 เครื่องอดัไฮดรอลิกสขนาดใหญซ่ึงตองการแรงอัดตั้งแต  100  ตันขึ้นไป  ในวงจรจะมี
กระบอกสูบทําหนาที่อัดชิ้นงานขนาดใหญ  จึงใชชุดตนกําลังเปนแบบปม  2  ตัว  ทํางานที่ความดัน
สูงและต่ํา  ทาํใหลดภาระในการทํางานดวยการควบคุมที่ชองปลอยระบบของวาลวปลดความดัน
แบบไพลอต  ชวยประหยัดกาํลังงาน  ในขณะอัดชิน้งาน ไดมีสวนของชุดทํางาน  ทาํการลดแรงอดั
ระบายน้ํามนัทีค่วามดนัสูง  เปนการปองกนัการชอคซึ่งทาํใหเกดิเสียงดงัในขณะบังคับวาลวควบคุม
ทิศทางเลื่อนเปลี่ยนตําแหนง  โดยมีรายละเอยีดของวงจรดงัภาพที่  8.15 
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ภาพที่  8.15  วงจรเครื่องอัดไฮดรอลิกส 
   ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพย  และปานเพชร  ชินินทร, 2539, หนา 505) 

 
 1.  รายละเอียดอุปกรณในวงจร  ในภาพที ่ 8.15 
    (1)  ถังพักน้ํามัน 
   (2)  และ  (3)  สเตรนเนอรที่ปลายทอดูด 
   (4)  ปมทํางานที่ความดันสูง  มีปริมาณการสงต่ํา  (ปมตัวเล็ก) 
   (5)  ปมทํางานที่ความดันต่ํา  มีปริมาณการสงสูง  (ปมตัวใหญ) 
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   (6)  และ  (7)  คัปปลิ้งหรือยอยท่ีใชตอระหวางเพลาขับของปมกับเพลาของมอเตอร 
ไฟฟา 
   (8)  มอเตอรไฟฟา 
   (9) , (10)  และ  (11)  วาลวกนักลับ 
   (12)  ถังถายเทความรอน 
   (13)  วาลวปลดความดนัแบบไพลอต 
   (14)  วาลวลดภาระหรืออันโหลดติ้งวาลว 
  (15)  และ  (16)  วาลวปด - เปด 
  (17)  และ  (18)  เกจวัดความดัน 
  (19)  วาลวปลดความดนัแบบไดเรกแอกติง้ 
  (20)  โชก 
  (21)  วาลวควบคุมทิศทางแบบ  4  ทิศทาง  3  ตําแหนง  ทํางานดวยโซลีนอยด 
กระทําโดยตรง  ใชควบคุมการทํางานของวาลวปลดความดันแบบไพลอตดวยวิธีรีโมทคอนโทรล 
  (22)  วาลวควบคุมทิศทางแบบ  4  ทิศทาง  3  ตําแหนง  ควบคุมการทํางานดวย 
โซลีนอยดและดันใหวาลวเล่ือน  ทํางานดวยความดนัไพลอต  ใชควบคุมการทาํงานของกระบอกสูบ 
อัดชิ้นงาน 
  (23)  วาลวกันตกใชควบคุมน้ํามันที่ออกจากปลายกระบอกสูบเพื่อใหกระบอกสูบ 
อัดชิ้นงานเลื่อนออกทํางานไดอยางนิ่มนวล 
  (24)  วาลวควบคุม  4  ทิศทาง  2  ตําแหนง  ทํางานดวยโซลีนอยดกระทําโดยตรง 
 กลับตําแหนงเดิมดวยสปริงใชปลอยระบายน้ํามันเพื่อลดแรงอัดเนื่องจากความดนัสูงขณะอัดชิน้ 
งานเรียบรอยแลว  ซ่ึงสามารถควบคุมการปลอยระบายไดที่วาลว  (25) 
  (25)  วาลวควบคุมอัตราการไหลชนิดปรับคาได  ใชควบคุมการปลอยระบายน้ํามัน 
ที่วาลว  (24) 
  (26)  สวิตซความดันใชเปนตัวตัดตอวงจรไฟที่จะควบคุมการทํางานของโซลีนอยด
วาลว  (24)  เพื่อการทํางานลดแรงอัด 
   (27)  กระบอกสูบอัดชิ้นงาน 
 2.  การทํางานของวงจรเครือ่งอัดไฮดรอลกิส  เมื่อสตารตใหมอเตอรไฟฟาทํางาน  ปม
ทั้ง  2  ตัวจะสงน้ํามนักลับถังพักไดที่ความดนัต่ํา  น้ํามนัจะผานวาลว  (22)  และรูระบายที่วาลวปลด
ความดันแบบไพลอตถูกตอใหลงถังพักได  ความดันสมดุลยในวาลวจะเสียไป  วาลวปลดความดัน
หลักของวงจรจึงเปดไดที่ความดันต่ํา  เพื่อเปนการชวยลดภาระของปมในขณะเดินตัวเปลา 
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  เมื่อกดสตารทเพื่อตองการใหกระบอกสูบอัดชิ้นงานทํางานจะมไีฟปอนเขาโซลี
นอยด (1) ของวาลว  (22)  และโซลีนอยด  (3)  ที่วาลว  (21)  ทําใหรูปลอยระบายหรือรูรีโมทอุดตนั  
วาลวปลดความดัน  (13)  จะปดและจํากดัความดันสูงสุดของวงจรตามที่ปรับตั้งไว  การทํางานที่
ทอรีโมทในชวงนี้  โชก (20) จะทําหนาทีป่องกันการช็อคในทอทางและชวยใหเกดิการตอบสนอง
ของความดันที่วาลวปลดความดัน  (13)  ไดดีขึ้น  เมื่อวาลว  (17)  ปด  น้ํามันจากปมทั้ง  2  ตัวจะ
สงใหกับกระบอกสูบอดัชิ้นงานทางดานหวัสูบโดยผานทางวาลว  (22)  กระบอกสูบ  (27)  จะเลื่อน
อัดชิ้นงานไดอยางรวดเรว็ตามอัตราการไหลรวมจากปมทั้ง 2 ตัว การเลื่อนออกไปอักชิ้นงานนี้
วาลว  (23)  จะชวยใหการเลือ่นเปนไปอยางนิ่มนวลและไมกระแทกชิ้นงานเมื่อถึงตําแหนงอัดช้ินงาน  
ตอนนี้ชวงความดันจะสูงขึ้นเกินกวาที่ปรับตั้งไวทีว่าลวลดภาระ (14) ซ่ึงปกตจิะปรบัตั้งไวประมาณ  
500  ปอนดตอตารางนิ้ว  วาลว  (14)  ก็จะเปดใหน้ํามนัจากปมตัวใหญ  (5)  สงน้ํามันลงถังพักได
เปนการประหยัดพลังงานเพราะในชวงนี้ตองการเฉพาะความดันสูงไมตองการอัตราการไหลมาก  
จึงใชเฉพาะปมเล็ก  (4)  ทํางานเพียงตวัเดียวในชวงอัดช้ินงาน  ในชวงนี้ความดันในทอทางจะมี 
คาสูงถึงที่ปรับตั้งไวที่สวิตซความดัน หนาคอนแทคในสวิตซความดันจะทํางานตดัสัญญาณไฟที่
ปอนเขาโซลีนอยด  (1)  และปอนไฟเขาโซลีนอยด  (5)  ของวาลว  (24)  ใหวาลวเล่ือนเปลี่ยน
ตําแหนง  น้ํามนัในทอทางทีม่ีความดันสูงจะถูกระบายกลับถังพักโดยผานทางวาลว  (24)  ได  เพื่อ
เปนการลดความดันลงหลังจากอัดชิ้นงานเรียบรอยแลว  เมื่อปอนไฟเขาโซลีนอยด  (2)  ของวาลว  
(22)  เพื่อตองการใหกระบอกสูบถอยกลับตําแหนงเดิม การเลื่อนเปลี่ยนตําแหนงของวาลวจะไม
ทําใหเกดิเสียงดังในทอทางและสามารถเคลื่อนที่กลับไดอยางราบเรียบ  ในขณะปอนไฟเขาโซลีนอยด  
(2)  จะมีไฟปอนเขาโซลีนอยด  (4)  ของวาลว  (21)  ดวย  ทําใหชองปลอยระบายของวาลวปลด
ความดันหลัก (13)  ถูกควบคุมแบบรีโมทคอนโทรลดวย  วาลวปลดความดนัแบบไดเรกแอกติง้  
(19)  เพื่อใชจาํกัดความดันสงูสุดตอนกระบอกเลื่อนกลับสุดใหวาลวปลด  ความดันหลัก (13) เปด
ระบายน้ํามนัจากปมเล็ก  (4)  ใหไหลกลับถังพักได  ตามความดันที่ปรับตั้งไวทีว่าลวปลดความดัน  
(19)  ซ่ึงปรับตั้งไวมากกวาที่ตองการใชขณะกระบอกถอยกลับ  สวนปมใหญ  (5)  จะไหลกลับ
ถังพักไดโดยผานทางวาลวลดภาระ  (14) 
 
 วงจรเครื่องอัดไฮดรอลิกสชนิดเล่ือนอัดเร็วขนาด  180  ตัน 
 วงจรแสดงการทํางานของเครือ่งอัดไฮดรอลกิสขนาด  180  ตัน  ดังแสดงในภาพที่  8.16  
จะสามารถเลื่อนอัดแมพิมพตวับนดวยความเร็ว  130  มิลลิเมตรตอวินาที  จากนั้นจะเลื่อนอัดแมพิมพ
ตัวลางตอไปดวยความเร็วประมาณ  5.5  มิลลิเมตรตอวินาที  สวนตอนเลื่อนถอยกลับก็สามารถ
ถอยกลับไดอยางรวดเร็วดวยความเรว็ประมาณ  130  มิลลิเมตรตอวินาที  ที่ทํางานเชนนี้ไดเพราะ
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ตอนเลื่อนออกใชวงจรเพิ่มความเร็ว  (regenerative circuit)  มาชวยเพิ่มอัตราการไหล  สวนตอน
เล่ือนกลับใชไพลอตเช็ควาลวชวยระบายน้าํมันจํานวนมากใหไหลกลับทางวาลวควบคุมทิศทาง  
มีรายละเอียดอุปกรณในวงจรดังภาพที่  8.16 
 1.  รายละเอียดของอุปกรณในวงจร  จากภาพที่  8.16  มีดังนี ้
   (1)  ถังพักน้ํามันขนาด  1500  ลิตร 
   (2)  สเตรนเนอรที่ทอดูดของปมทนความดันสูง  (4)  (ปมตัวเล็ก) 
   (3)  สเตรนเนอรสําหรับทอดูดคูของปมทนความดนัต่ํา  (5)  (ปมตัวใหญ) 
   (4)  ปมไฮดรอลิกสสงอัตราการไหลคงที่  ชนิดใชงานทีค่วามดันสูง  และจายอัตรา
การไหลต่ําในวงจรนี้มีขนาด  30  ลิตรตอนาที  ใชความดันสูงสุดได  210  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
   (5)  ปมไฮดรอลิกสสงอัตราการไหลคงทีช่นดิใชงานที่ความดันต่าํ  และจายอตัราการ
ไหลมากในวงจรนี้มีขนาด  330  ลิตรตอนาที  ใชความดันสูงสุดได  60  กิโลกรัมตอตารางเซนตเิมตร 
  (6), (7)  คัปปลิ้งที่ใชตอระหวางเพลาขับของปมกับมอเตอรไฟฟา 
   (8)  มอเตอรไฟฟา  ขนาด  22  kw-6p 
   (9)  วาลวปลดความดันแบบไพลอต  ขนาด 3/4  นิ้ว  ปรับตั้งความดันไวที ่ 210 
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
   (10)  อันโหลดดิ้งวาลว  ขนาด  3/4  นิ้ว  ปรับตั้งความดนัไวที่  30  กิโลกรัมตอตาราง 
เซนติเมตร 
   (11) วาลวควบคุมทิศทางแบบ 3 ทิศทาง 2 ตําแหนง บังคับโดยโซลีนอยดเล่ือนกลับ
ดวยสปริงขนาด  1/4  นิ้ว  ใชควบคุมทอปลอยระบายของวาลวปลดความดันแบบไพลอต  (โซลีนอยด 
(3))  และอันโหลดดิ้งวาลว  (โซลีนอยด (4))  เพื่อผลในการควบคุมการทํางานแบบรีโมทคอนโทรล 
   (12)  วาลวปลดความดันแบบไดเรกแอกติ้ง ขนาด  1/4  นิ้ว ปรับตั้งความดันไวที่   
40  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  ใชควบคมุแบบรีโมทใหวาลวปลดความดันหลักของวงจรเปดที่
ความดัน  40  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  ไดเพื่อเปนการประหยัดพลังงานตอนกระบอกสูบ 
ถอยกลับสุด 
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S2 S1 

S4 S3 

 

ภาพที่  8.16  วงจรเครื่องอัดไฮดรอลิกสชนิดเล่ือนอัดเร็ว 
   ที่มา  (ขวัญชัย  สินทิพย  และปานเพชร  ชินินทร, 2539, หนา 508) 

 
   (13)  วาลวกันกลับใชน้ํามันที่ความดันสูงไหลยอนกลับมาที่ตัวปม 
   (14)  วาลวกันกลับใชกันน้ํามันที่ความดันสูงไหลยอนกลับมาที่ตัววาลวจัดลําดับ  (23) 
   (15)  ถังถายเทความรอน  ขนาด  10,000  kcal/hr 
   (16)  วาลวกันกลับใชบายพาสน้ํามันใหไหลกลับถังพักได  ในกรณีที่ถังถายเท
ความรอนเกดิการอุดตัน 
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   (17)  วาลวปด - เปด 
   (19)  วาลวควบคุมทิศทางแบบ  4  ทิศทาง  3  ตําแหนง  ควบคุมดวยโซลีนอยดและ
ทํางานดวยความดันไพลอตกลับตําแหนงกลางดวยสปริง  ขนาด  2  นิ้ว  ใชควบคุมการเลื่อนเขา-ออก
ของกระบอกสูบอัดชิ้นงาน 
   (20)  ไพลอตเช็ควาลว  ขนาด  2  นิว้  ใชกนัน้ํามนัที่ความดันสูงใหคอย ๆ  ไหลกลับ
ทางวาลวหร่ีน้าํมัน (21)  เพื่อลดแรงอัดตอนอัดชิ้นงานเรียบรอยแลว 
   (21)  วาลวหร่ีน้ํามันขนาด  3/8  นิ้ว  ใชควบคุมน้ํามันที่ระบายกลับถังพักเมื่อวาลว
ควบคมุทิศทาง  (19)  อยูตาํแหนงกลาง  ขณะอัดชิน้งานเรยีบรอยแลว  ชวยลดเสยีงดงัในทอเมื่อวาลว
เล่ือนเปลี่ยนตาํแหนง 
   (22)  วาลวจดัลําดับชนิดมีวาลวกันกลับอยูภายใน  ทํางานดวยความดนัไพลอตจาก
ภายนอก  ขนาด  2  นิ้ว  ใชควบคุมน้าํมันที่ปลายกระบอกดานกานสูบใหไหลกลับถังพักไดตอน
เล่ือนอัดแมพมิพตัวลาง 
   (23)  ไพลอตเช็ควาลว ขนาด 2  นิ้ว  ใชระบายน้ํามันจํานวนมากตอนกระบอกสูบ
เล่ือนถอยกลับ 
   (24)  วาลวปรับอัตราการไหลใชควบคุมความดันไพลอตทีใ่ชเปดไพลอตเชค็วาลว  (23) 
   (25)  ตัวกันน้ํามันกระแทกทีส่วิตซความดนั 
   (26)  สวิตซความดัน  ปรับตั้งใหทํางานที่ความดัน  200  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
   (27)  วาลวจัดลําดับทํางานดวยความดันไพลอตจากภายใน  ขนาด  2  นิ้ว  ใชเพิ่มอัตรา
การไหลใหกระบอกสูบขณะเคลื่อนที่เร็วทําใหเปนวงจรเพิ่มความเรว็  ปรับตั้งความดันไวที่  30  กิโลกรัม
ตอตารางเซนติเมตร 

   (28)  กระบอกสูบอัดชิ้นงาน  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  340 × 240  มิลลิเมตร  ทําจาก
เหล็กที่ทนตอความเคนแรงดึงได  310  นวิตันตอตารางมิลลิเมตร    
 2.  การทํางานของวงจร  เมือ่กดสตารทใหปมความดนัสูง  (4)  และความดันต่ํา  (5) 
กระบอกสูบเลือ่นออกทํางาน  จะมีไฟปอนเขาโซลีนอยด  (1)  ของวาลว  (19)  โซลีนอยด  (3)  
และ  (4)  ของวาลว  (11)  วาลว  (11)  จะเลื่อนปดกั้นชองระบายของวาลว  (9)  และ  (10)  วาลว  
(19)  เล่ือนเปลี่ยนตําแหนงใหน้ํามันจากปมทั้ง  2  ตัว  (4)  และ  (5)  ถูกสงเขากระบอกสูบ  น้ํามนั
ที่ไหลออกจากกระบอกสูบไมสามารถไหลกลับถังพักได  จนมีความดันถึง  30  กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร  วาลว  (27)  จะเปดใหน้ํามันทีป่ลายกระบอกสูบดานกานสบูไหลไปเสริมกับอัตราการ
ไหลจากปมทัง้ 2 ตัว  (4)  และ  (5)  ทําใหเปนวงจรเพิม่ความเร็ว   กระบอกสูบก็จะสามารถเลื่อน
ออกไดดวยความเร็วประมาณ  130  มิลลิเมตรตอวินาที  เมื่อเล่ือนอัดแมพิมพตัวบนแลว  ความดัน
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ที่ทางทอเขากระบอกสูบจะมีคาสูงขึ้นจนถึงคา 70  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  วาลวจัดลําดับ  
(22)  ก็จะถูกบงัคับใหเปดยอมใหน้ํามนัที่ปลายกระบอกดานกานสูบไหลกลับถังพกัไดและอนัโหลด
ดิ้งวาลว  (10)  จะถูกบังคับใหเปดยอมใหน้ํามันจากปมตัวใหญ  (4)  ไหลกลับถังพักได  เหลือแต
ปมตัวเล็ก  (5)  สงอัตราการไหล  30  ลิตรตอนาทีใหกระบอกสูบก็จะเลื่อนอัดแมพิมพตัวลางดวย
ความเร็วต่ําประมาณ  5.5  มิลลิเมตรตอวินาที  เมื่ออัดแมพมิพตัวลางเรียบรอยแลว  ในขณะนี้ความดนั
ในระบบจะสูงถึง  200  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  สวติซความดันกจ็ะทํางานและตดัสัญญาณไฟ
ที่ปอนเขาโซลีนอยด  (1)  ของวาลว  (19)  และโซลีนอยด  (3)  ของวาลว  (11)  วาลว  (19)  จะเลื่อน
กลับตําแหนงกลาง  ความดนัในระบบกจ็ะคอย ๆ  ลดลงโดยควบคุมน้าํมันที่ระบายกลับถังพักดวย
วาลว  (21)  และขณะนีว้าลว  (9)  สามารถเปดไดดวยความดันเพยีง  40  กิโลกรัมตอตารางเซนตเิมตร 
ถึงแมปรับตั้งไวที่  210  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรเพราะถูกควบคุมแบบรีโมทที่วาลว  (12)  
  ปอนไฟเขาโซลีนอยด  (2)  ของวาลว  (19)  วาลว  (19)  จะเลื่อนเปลี่ยนตําแหนงได
โดยไมทําใหเกิดเสียงดังในทอทางน้ํามันจากปมทั้ง  2  ตัวจะถูกสงเขากระบอกสบูทางดานปลาย
กานสูบไดโดยผานวาลวกันกลับของวาลว  (22)  ไดอยางอิสระ  และที่ทอทางนี้จะมีทอความดัน
ไพลอตของวาลกันกลับ  (20)  ตออยูดวยจึงมีความดนัไพลอตไปดันใหไพลอตเช็ควาลวเปดยอม
ใหน้ํามนัไหลกลับลงถังพักได  กระบอกสูบก็จึงสามารถถอยกลับไดอยางรวดเรว็  ดวยความเรว็
ประมาณ  130  มิลลิเมตรตอวินาทีเมื่อถอยกลับสุดระยะชัก  และยังมไีฟปอนโซลีนอยด (2)  อยู
ความดนัจะสูงขึ้นและถกูจํากดัไวที่  40  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  เพื่อประหยดัพลังงาน  น้าํมัน
จากปมเล็ก  (5)  จะไหลกลับถังทางวาลวปลดความดันหลัก (9) ที่ความดัน 40 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตรได  สวนน้ํามันจากปมใหญ  (4)  ก็จะไหลกลับถังพักน้ํามันไฮดรอลิกส 
 

สรุป 

 วาลวควบคุมความดันเปนวาลวที่มีช้ินสวนที่เคล่ือนที่  จึงทําหนาที่จํากัดความดันใช
งานตามคาที่กําหนดไวและตั้งคาความดันสูงสุดในระบบที่ตองการเพื่อเปนการปองกันความดันที่
มี คาสูง  ซ่ึงจะกอความเสียหาย  โดยหลักการทํางานแลว  เมื่อในระบบมีความดันสูงกวาที่กําหนด
ตั้งไววาลวควบคุมความดันก็จะทํางานสวนวาลวควบคุมอัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสนั้น
จะเปนตัวลดจํานวนน้ํามันที่เขาไปยังกระบอกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิกสซ่ึงทําใหความเร็วของ
ลูกสูบหรือมอเตอรไฮดรอลิกสลดลง มีผลทําใหความเร็วของกานสูบเร็วหรือชาไดตามเวลาที่ผูควบคุม
ตองการ 
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แบบฝกหดั 
 
1.  จงอธิบายถึงความแตกตางระหวางวาลวควบคุมความดันและวาลวควบคุมอัตราการไหลของ 
     น้ํามันไฮดรอลิกสมาใหเขาใจ 
2.  รีลีฟวาลวมหีนาที่หลักคืออะไร 
3.  การติดตั้งวาลวควบคุมอัตราการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสจะมีผลอยางไรกับวงจร 
4.  การควบคมุปริมาณน้ํามนัไฮดรอลิกสกอนเขากระบอกสูบมีความเหมาะสมและเปนผลดีกับ 
     วงจรอยางไร 
5.  การควบคุมโดยการระบายน้ํามันไฮดรอลกิสออกจากวงจรมกีารทํางานอยางไร  และลักษณะเดน 
     เปนอยางไร 
6.  จงอธิบายการควบคุมปริมาณน้ํามันที่ออกจากกระบอกสูบมาใหเขาใจ 
7.  จงอธิบายการทํางานของวงจรลดความดัน 
8.  จงบอกหลกัการทั่ว ๆ  ไปของวาลวควบคุมความดัน 
9.  อุปกรณมีหนาที่ควบคุมปริมาณการไหลของน้ํามันไฮดรอลิกสมีกี่ชนิด อะไรบาง 
10.  จากภาพประกอบเปนวงจรควบคุมความเร็วมอเตอรไฮดรอลิกสชนิดหมุนไดสองทาง  ให 
       ปฏิบัติดังนี้ 
 10.1  บอกอุปกรณตามหมายเลขที่กําหนดใหถูกตอง 
 10.2  อธิบายหลักการทํางานของวงจรมาใหเขาใจ 
 

 
 

ภาพวงจรควบคุมความเร็วมอเตอรไฮดรอลิกส 
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