บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดศกึ ษาคนควาขอมูลตาง ๆ จากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของซึ่งจะเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว โดยแยก
เปนหัวขอดังนี้
1. หลักการเบือ้ งตนของการสื่อสาร
2. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
3. วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ
4. ประสิทธิภาพ
5. ความหมายของรถตัดหญา
6. ชนิดของรถตัดหญา
7. ระบบขับเคลื่อนและการบังคับเลี้ยว
8. หลักการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ
9. สวนประกอบตาง ๆ ของรถตัดหญา
10. งานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ

หลักการเบื้องตนของการสื่อสาร
การสื่อสารรูปแบบใดก็ตามตองประกอบไปดวยสวนประกอบหลักเบื้องตน คือ ภาค
เครื่องสง ตัวกลางหรือชองสัญญาณ และภาคเครื่องรับ สิ่งที่สําคัญในการสื่อสารจะเปนตัวกลาง
ที่ใชเพื่อนําขอมูลจากเครื่องสงไปยังเครื่องรับ ที่เปนลักษณะพื้นฐานของการสื่อสารขอมูลแบบ
ตาง ๆ ตัวกลางหรือชองรับสัญญาณมีสวนสําคัญมากที่จะใหการสื่อสารมีความสมบูรณ สวน
เครื่องสงหรือแหลงกําเนิดจะเปนตัวที่สรางขาวสารเพื่อการสงขาวสารผานตัวกลางไปยังเครื่องรับ
ซึ่งเปนจุดหมายปลายทาง สวนประกอบทั้งสามเปนสวนประกอบสําหรับโครงสรางที่เล็กของระบบ
สื่อสาร ถาขาดสวนใดสวนหนึ่งไปการสื่อสารจะเกิดขึ้นไมได (สุชาติ กังวาสจิตต, 2532) แสดงได
ดังรูปที่ 2.1
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ภาค
เครื่องสง

ตัวกลาง

ภาค
เครื่องรับ

รูปที่ 2.1 ระบบการสื่อสารเบื้องตน
การสื่อสารจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอเมื่อขาวสารที่สงจากเครื่องสงไปยังเครื่องรับ
ที่ผานตัวกลางนั้นมีความสมบูรณ ในบางครั้งขาวสารที่สงมาตามตัวกลางอาจถูกรบกวนทําให
คุณสมบัติของขาวสารผิดไปจากเดิม ระบบสื่อสารที่ดีจะตองสามารถตรวจสอบขาวสารที่รับมา
ไดวามีสิ่งรบกวนจนขาวสารผิดไปจากเดิมจึงตองมีการแกไขความผิดพลาดใหถูกตอง

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบชิ้นสวนเครื่องจักรกล
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลสวนใหญที่ออกแบบแลว นํามาประกอบเปนชุดประกอบ (assembly)
หรือ นํา เอาชุด ประกอบหลาย ๆ ชุด มาประกอบรวมกัน เปน เครื่อ งจัก รกล เชน เครื่อ งกลึง
เครื่องใส ไดอยางเหมาะเจาะพอดี (optimum) การจะออกแบบชิ้นสวน หรือเครื่องจักรกลที่ใช
งาน ไดดีนั้น ประการแรกจะตองมีการรวบรวมวิธีแกปญหาในการออกแบบไดหลายรูปแบบ มี
ประสบการณมากพอสมควร มีพื้นฐานทางวิศวกรรมลึกซึ้งรวมทั้งการมีจินตนาการ ความคิด
ริเริ่ม สรางสรรคที่ดี และมีความรูเกี่ยวกับวิศวกรรมคุณคา (value engineering) ดวย (มานพ
ตันตระบัณฑิตย, 2540)
การออกแบบเครื่องจักรกล นอกจากจะตองคิดถึงความเปนไปไดเชิงวิศวกรรม ความ
สะดวกในการใชงานและงายตอการบํารุงรักษาแลวยังตองคํานึงถึงความแข็งแรงทนทานอีกดวย
เครื่องจักรกลจะแข็งแรงทนทานมากนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความแข็งแรงของชิ้นสวนประกอบ
ดังนั้นจึงตองมีการคํานวณชิ้นสวนประกอบใหมีความแข็งแรงพอเพียงกับขนาดและภาระของ
เครื่อง และจะตองออกแบบใหถูกตองเหมาะสมสะดวกแกการถอดประกอบและเปลี่ยนแทนได
เมื่อเกิดการชํารุดเสียหาย หรือหมดอายุการใชงาน (บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท, 2530)
1. หลักเกณฑทั่วไปในการออกแบบเครื่องจักรกลและชิ้นสวนในทางวิศวกรรม วิธีการ
ดําเนินการออกแบบเครื่องจักรกล หรือชิ้นสวนจะตองประกอบไปดวยหลักการ และขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1.1 การวางแผน เนนการเลือกงานที่จะออกแบบ
1.2 แนวคิด เนนการแจงรูปแบบของการออกแบบ การแบงแยกของระบบทํางาน
รวมไปเปนระบบการทํางานยอย (subsystem) การรวมแนวการออกแบบเพื่อใหเกิดเปนระบบ
ทํางานรวม การประเมินคุณคาแนวการออกแบบในเชิงวิศวกรรม และเชิงเศรษฐศาสตร
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1.3 การออกแบบราง เปนการออกแบบรางอยางเปนมาตราสวน โดยจะตองมีการ
ประเมินคุณคาการออกแบบรางเชิงวิศวกรรม และเชิงเศรษฐศาสตร และการปรับปรุงออกแบบราง
ใหดีขึ้นดวยการออกแบบรูปรางโซนตาง ๆ ใหดูเหมาะสมมากขึ้น
1.4 การออกแบบรายละเอียด เปนการออกแบบชิ้นสวนยอยใหมีความเหมาะสม การ
เขียนรายละเอียด การเขียนแบบ การเลือกใชชิ้นสวนมาตรฐาน เชน สกรู สลัก โซ สายพาน ฯลฯ
ตารางรายการวัสดุ วิธกี ารผลิต การประกอบ การขนสง และการเก็บรักษา การตรวจสอบตนทุน
การผลิต การสรางชุดตนแบบ (prototype) หรือโมเดล (model) และการตัดสินใจเพื่อการผลิต
2. การออกแบบทางวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบเครื่องกล หมายถึง การ
ออกแบบสิ่งตาง ๆ ระบบตาง ๆ ของเครื่องจักรกล ผลิตภัณฑ โครงสราง อุปกรณ และเครื่องตาง ๆ
สําหรับการออกแบบชิ้นสวนเครื่องกล สวนใหญแลวจะใชหลักการทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
วัสดุและวิทยาศาสตรทางวิศวกรรมเครื่องกล
การออกแบบเครื่องจักรกลจะตองมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการจัดจําแนก
ชิ้นสวนเครื่องจักรกลตาง ๆ ตั้งแตการคํานวณจากขอมูลที่ทราบ เชน งานที่ทําไดกําลังงานที่ใช
แลวคํานวณหาแรงในแตละสวน ตามลําดับหนาที่การทํางานของเครื่อง โดยใชหลักการของ
กลศาสตร แลวทําการออกแบบแตละชิ้นสวนเพื่อใหสามารถทํางานได ตามหนาที่โดยไมพังหรือ
เสียหาย
เราจําเปนจะตองใชหลักการความแข็งแรงของวัสดุนํามาชวยแกปญหาทางวิศวกรรม
โดยมีจุดมุงหมายที่จะใหชิ้นสวนเครื่องจักรมีความถูกตองเหมาะสม ในวิธีการนั้น ผูออกแบบ
จะตองทําการวิเคราะหความเคน (stress) เพื่อตัดสินใจที่จะใหชิ้นสวนตาง ๆ สามารถรับความเคน
สูงสุด (maximum stress) แตละชนิดได (อนันต วงศกระจาง, 2533)
ขอที่ผูวิจัยตองพิจารณาในการออกแบบ สิ่งสําคัญที่สุดที่จะตองคํานึงถึงในการออกแบบ
คือ ความแข็งแรง (strength) ซึ่งจัดเปน องคประกอบหลักในการกําหนดรูปรางและขนาดของ
ชิ้นสวน จึงกลาวไดวาความแข็งแรงจึงเปนขอพิจารณาในการออกแบบที่สําคัญอยางหนึ่ง และสิ่ง
อื่น ๆ อีกหลายอยาง ที่จะตองพิจารณา ซึ่งอาจจะเปนสิ่งที่ทําใหมีผลกระทบกระเทือนตอการออกแบบ
ชิ้นสวน หรือตอทุกระบบ และในสภาพการออกแบบที่อยูใตขอกําหนด ขอพิจารณาบางอยางใน
การออกแบบจะเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดวิกฤตขึ้นไดซึ่งนั่นก็หมายถึงชิ้นสวน หรือเครื่องจักรกลหรือ
ระบบที่ไดออกแบบมีความเสียหาย ไมสามารถใชงานไดหรือใชงานไดไมถึงขีดความสามารถตามที่
ออกแบบไว ดังนั้นในการออกแบบดังกลาว จะเปนแนวทางในการกําหนดชนิดวัสดุ ขบวนการ
ทําและการประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ใหมีความถูกตองและเหมาะสมกับรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุ
บังคับ
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วัสดุและคุณสมบัติของวัสดุ
วัสดุที่ใชในการสรางเครื่องมืออุปกรณ ชิ้นสวนตาง ๆ มีมากมายหลายชนิดขึ้นอยูกับ
ลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณที่จะสราง เปนการยากที่จะกําหนดถึงชนิดของวัสดุอยางใด
อยางหนึ่งใหแนนอนลงไปไดผูที่เกี่ยวของในการออกแบบ การกําหนดวัสดุในการออกแบบ
ควรจะตองมีความเขาใจพื้นฐานของวัสดุชนิดตาง ๆ ตั้งแตคุณสมบัติ ชนิดและมาตรฐาน ขนาด
มาตรฐาน ที่ผลิตออกจําหนาย ตลอดจนกรรมวิธีทางความรอนที่จะใชในการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของวัสดุ
1. คุณสมบัติทางกลของวัสดุ หมายถึง คุณสมบัติของวัสดุในการตอบสนองตอแรง
ทางกล (mechanical force) ที่มากระทําไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม
คุณสมบัติทางกลของวัสดุเปนขอมูลสําคัญที่สามารถชวยใหเราตัดสินใจเลือกใช
ชนิดของวัสดุตามความตองการในการออกแบบไดถูกตอง คุณสมบัติทางกลของวัสดุที่เกี่ยวของ
กับการออกแบบดังนี้
1.1 ความแข็งแรง เมื่อมีแรงภายนอกมากระทําตอวัสดุ ก็จะเกิดแรงตานภายในวัสดุ
ขึ้นเพื่อตานแรงที่มากระทํานั้น ถาแรงที่มากระทํามีคามากกวาแรงภายในวัสดุที่จะตานได วัสดุนั้น
จะเสียรูป ขาดหรือแตกหักไป ความสามารถในการตานทานแรงของวัสดุนี้คือความแข็งแรง
1.2 ความเคน เปนผลมาจากแรงภายนอกมากระทํากับชิ้นสวน โดยคิดกระจาย
สม่ําเสมอบนพื้นที่หนาตัดของชิ้นสวนที่รับแรง คาของความเคนนี้จะเปนสิ่งชี้บอกวา ขณะนั้น
ชิ้นสวนอยูภ ายใตแรงเทาใดตอหนึ่งหนวยพื้นที่หนาตัด เพื่อนําไปเปรียบเทียบกับคาความแข็งแรง
ของวัสดุที่ทําชิ้นสวนนัน้
1.3 ความเครียด คือ อัตราการยึดหรือหดตัวของวัสดุ เมื่ออยูภายใตแรงกระทําตอ
ความยาวเดิม วัสดุที่มีความเหนียวสูงจะยึดตัวไดมากจะมีคาความเครียดสูง วัสดุที่มคี วามแข็งแรง
สูงและมีความแข็งแรงจะมีความเครียดต่ํา (อนันต วงศกระจาง, 2533)
2. ภาระและความเคน การรับภาระของชิ้นสวนเครื่องจักรกลจะเกิดจากการที่มีแรง
มากระทําตอชิ้นสวนตามทิศทางที่แรงมากระทํา โดยจะมีแรงดึง แรงอัด แรงเฉื่อย แรงดัด และ
แรงบิด ดังรูปที่ 2.2 สําหรับแรงกดนั้น จะรวมการกดโกงและแรงกดตามพื้นที่ การกดโกงนั้น
แรงกดโกงจะทําใหชิ้นสวนเครื่องจักรโกงงอ สวนแรงกดตามพื้นที่นั้นจะเกิดการสัมผัสของ
ชิ้นสวนสองชิ้น เชน แรงกดของเพลาในรองเพลา
ชิ้นสวนเครื่องจักรกล ตัวอยางเชน เพลาของกระปุกเกียรที่มีการรับแรงดัดและแรง
หมุนบิดในเวลาเดียวกัน ในกรณีเชนนี้จะเรียกวา การรับภาระรวม การที่มีแรงกระทําตอชิ้นงาน
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จะทําใหเกิดความเคนในชิ้นงาน ความเคนนี้จะขึน้ อยูก ับความสัมพันธของขนาดแรงและรูปราง
ขนาดภาคตัดขวางของชิ้นงานที่รับแรงดัด แรงหมุนบิดและแรงกดโกง โดยจะกําหนดเปนนิวตัน
ตอตารางมิลลิเมตร (มานพ ตันตระบัณฑิตย, สําลี แสงหาว และสุทิน จิตรเจริญ, 2544)
ชิ้นงานวัสดุที่รับแรงดึงจนแตกหักขาดจะเรียกวา ความเคนแรงดึง (tensile strength)
หากเปนการรับแรงอัด จะเรียกวา ความเคนอัด (compressive strength) หรือถารับแรงเฉือนจะ
เรียกวา ความเคนเฉือน (shear strength) ดังรูปที่ 2.2

ก. การรับแรงดึงของชิ้นงาน

ข. การรับแรงอัดของชิ้นงาน

ค. การรับแรงเฉือนของชิ้นงาน

ง. การรับแรงดัดของชิ้นงาน

จ. การรับแรงหมุนบิดของชิน้ สวน

ฉ. การรับแรงหลายลักษณะรวมกัน

รูปที่ 2.2 แสดงภาระและความเคน
ที่มา (มานพ ตันตระบัณฑิตย, สําลี แสงหาว และสุทิน
จิตรเจริญ, 2536, หนา 1-2)
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3. ประเภทของภาระ แรงที่กระทําตอชิ้นสวนเครื่องจักรกลในระยะเวลานาน สามารถ
แบงไดดังนี้
3.1 ภาระสถิตย (statics load) เปนลักษณะที่ภาระหรือแรงกระทําตอชิ้นสวน
เครื่องจักรกล ความเคนจะเริม่ จากศูนยไปถึงคาสูงสุดแลวอยูคงที่ ดังรูปที่ 2.3 ก.
ตัวอยาง การหมุนของเพลาขับของพัดลม ความเคนบิดจะเกิดการที่เพลา
เริ่มหมุน (ศูนย) ไปจนถึงความเร็วรอบที่ (คาความเคนบิดจะอยู
สูงสุดคงที่)
3.2 ภาระพลวัต (dynamics load) จะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดพิกัดหรือทิศทาง
ของความเคนไปตลอด ซึ่งสามารถแบงแยกไดดังนี้
ก. ภาระพลวัตขึ้นลง (fluctuating load หรือ varying load) ความเคน
จะขึ้นลงระหวางศูนยถึงคาสูงสุด รูปที่ 2.3 ข.
ตัวอยาง การรับภาระดัดของกระเดื่องกดลิ้นไอดีหรือไอเสียในเครื่องยนต
สันดาปภายใน
ข. ภาระพลวัตสลับ (alternating load) ความเคนจะสลับขึ้นลงตลอด
ระหวางคาความเคนบวกและคาความเคนลบ รูปที่ 2.3 ค.
ตัวอยาง เพลาที่หมุนขับในทิศทางตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกา เพลาจะ
รับภาระดัดหรือบิดหรือภาระทั้งสองรวมกัน
ค. ภาระพลวัตทั่วไป (general dynamic load) ความเคนจะมีคาระหวาง
คาสูงสุดและคาต่ําสุด และคาต่ําสุดโดยอิสระ รูปที่ 2.3 ง.
ตัวอยาง การหมุนบิดของเพลากัดสปนเดิลในขณะกัดนอนชิ้นงานที่รับ
ภาระพลวัตหรือมีรองบาก จะเกิดแตกหักหรือขาดเนื่องจากการลา
ของเนื้อวัสดุไดงายหรือเร็วกวาชิ้นงานที่รับภาระสถิตย
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ภาระสถิต (ภาระประเภทที่ I)

ภาระพลวัตขึ้นลง (ประเภทที่ II)

ก.

ข.

ภาระพลวัตสลับ (ประเภทที่ III)

ภาระพลวัตทั่วไป

ค.

ง.
รูปที่ 2.3 ประเภทของภาระ
ที่มา (มานพ ตันตระบัณฑิตย, สําลี แสงหาว และสุทิน
จิตรเจริญ, 2536, หนา 3)

4. การบิด โมเมนตที่กระทําตอชิ้นสวนในลักษณะที่ทําใหเกิดการบิดเรียกวาโมเมนตบิด
(torsional moment or torques) โมเมนตนเี้ ปนสวนสําคัญที่จะทําใหวสั ดุเกิดการเสียหายได ถาหาก
โมเมนตที่กระทํากับวัสดุมากเกินไป ฉะนั้นในการออกแบบชิ้นสวนใหรับโมเมนตบิดจึงตองพิจารณา
ไมใหโมเมนตบิดมากเกินไปในการกระทํากับชิ้นวัสดุนั้น (กิตติ อินทรานนท, 2539) ดังรูปที่ 2.4
4.1 แรงบิด (torsional loaded) หมายถึงสวนของโครงสรางที่รับแรงหรือโมเมนตที่
พยายามบิดสวนของโครงสรางนั้นไปจากตําแหนงเดิม
4.2 โมเมนตบิด (torsional momentor torauces) คือ โมเมนตที่พยายามบิดทอน
วัสดุใหเปลี่ยนไปจากตําแหนงเดิม มีคาเทากับผลรวมทางพีชคณิตของโมเมนตของแรงตาง ๆ รอบ
แกนของทอนวัสดุนั้น
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เพลาตัน

เพลากวง

รูปที่ 2.4 การบิดตัวของเพลากลม
ที่มา (กิตติ อินทรานนท, 2539, หนา 37)
เพลากลมสวนมากเมื่อถูกบิดก็จะถูกอิทธิพลของการดัด (bending) ดวยเหมือนกัน
ดังนั้นในการวิเคราะหความเคน เนื่องจากการบิดตองรวมเอาความเคนในการดัดไปคิดดวย

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพตามพจนานุกรมไทย ฉบับปรับปรุงใหมพิมพครั้งที่ 15, 2538 ไดให
ความหมายไวดังนี้
ประสิทธิภาพ (ประ-สิต-ทิ-พาบ) หมายถึง ความคลองแคลวในการปฏิบัติงานให
สําเร็จ
1. สําหรับประสิทธิภาพของเครื่องยนต หมายถึง ความสามารถในการทํางานของ
เครื่องยนตดังนั้นความสามารถของเครื่องยนต จึงเปนเครื่องบอกใหทราบถึง คุณลักษณะเฉพาะตัว
ของเครื่องยนตนั้น ๆ อันสามารถนํามาใชเปนขอพิจารณาในการเลือกและใชเครื่องยนตไดอยาง
ถูกตองตามวัตถุประสงค นอกจากนั้นการศึกษาองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดยละเอียดแลวยัง
สามารถนํามาใชปรับปรุงการทํางานของเครื่องยนตใหดีขึ้นไดอีกดวย ซึ่งจําแนกออกไดเปน 2
ประเภท คือ ประสิทธิภาพเชิงกล และประสิทธิภาพเชิงความรอน (ประณต กุลประสูตร, 2533)
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2. ประสิทธิภาพเชิงกล คือ เปอรเซ็นตที่ไดจากการเปรียบเทียบกันระหวางกําลังเบรก
กับกําลังอินดิเคตหรือระหวางกําลังมาเบรกหรือกําลังมาลอชวยแรง กับกําลังมาอินดิเคตเสมอ
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกําลังหรือกําลังมาสวนหนึ่ง จะสูญเสียไปเพื่อเอาชนะความเสียดทานที่เกิดขึ้น
ในขณะที่เครื่องยนตกําลังทํางาน โดยทั่วไปจะสูญเสียไปประมาณ 10 เปอรเซ็นตของกําลังหรือ
กําลังมาอินดิเคต
ประสิทธิภาพเชิงกล สามารถคํานวณไดจากสมการ
Em

=

Pb
Pi

ตารางที่ 2.1 กําลังของประสิทธิภาพเชิงกล
ระบบ
FPS

Pb (กําลังเบรก)
ft-lbf/min (ฟุต-ปอนดตอนาที)
หรือ ft-lbf/s (ฟุต-ปอนดตอวินาที)
W (วัตต) หรือ kW (กิโลวัตต)

SI

Pi (กําลังอินดิเคต)
ft-lbf/min (ฟุต-ปอนดตอนาที)
หรือ ft-lbf/s (ฟุต-ปอนดตอวินาที)
W (วัตต) หรือ kW (กิโลวัตต)

ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 108)

เมื่อ

Em
bhp
ihp

bhp
ihp

=

Em

=
=
=

ประสิทธิภาพเชิงกล
กําลังมา, กําลังเบรก (hp)
กําลังมาอินดิเคต, กําลังมา (hp)

หรือ
Em

=

bmep
imep

Em (ประสิทธิภาพเชิงกล)
จุดทศนิยม
จุดทศนิยม
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ตารางที่ 2.2 คาความดันเฉลี่ยของประสิทธิภาพเชิงกล
ระบบ bmep (คาความดันเฉลี่ยเบรก) imep (คาความดันเฉลี่ยอินดิเคต)
Em (ประสิทธิภาพเชิงกล)
จุดทศนิยม
lb/in2 (ปอนดตอตร.นิ้ว)
FPS lb/in2 (ปอนดตอตร.นิ้ว)
SI N/m2 (นิวตันตอตร.เมตร หรือ N/m2 (นิวตันตอตร.เมตร หรือ bar จุดทศนิยม
bar (บาร)

(บาร)

ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 107)
3. ประสิทธิภาพเชิงความรอน ประสิทธิภาพเชิงความรอนที่นิยมวัดกันเปนประสิทธิภาพ
เชิงความรอนเบรก (brake thermal efficiency) เปนเปอรเซ็นตที่ไดจากการเปรียบเทียบระหวาง
กําลังหรือกําลังมาเบรกหรือที่กําลังที่เครื่องยนตผลิตออกมา กับพลังงานในน้าํ มันเชื้อเพลิงทีเ่ ผาไหม
เพื่อที่จะผลิตกําลังงานออกมา เครื่องยนตโดยทั่วไปจะมีประสิทธิภาพเชิงความรอนประมาณ 20
ถึง 25 เปอรเซ็นต ทั้งนี้เนือ่ งจากขณะทีเ่ ครื่องยนตทาํ งานความรอนสวนใหญ จะถูกถายเทไปให
กับระบบระบายความรอน ระบบหลอลื่น และแกสไอเสีย ดังรูปที่ 2.5 สวนที่เหลือบางสวนจะ
สูญเสียไปกับการแผกระจายความรอน และการเผาไหมที่ไมสมบูรณ อยางไรก็ตามประสิทธิภาพ
เชิงความรอน จะขึ้นอยูกับการออกแบบเครื่องและการใชงานดวยเชนกัน

สูญเสียใหกับระบบหลอเย็น 35 เปอรเซ็นต
พลังงานความรอนจาก
น้ํามันเชื้อเพลิงทั้งหมด

สูญเสียไปกับแกสไอเสีย 35 เปอรเซ็นต
สูญเสียใหกับความเสียดทานภายในตัวเครื่อง 10 เปอรเซ็นต
ยังคงเหลือพลังงาน เพื่อใชผลิตกําลังงาน 20 เปอรเซ็นต

รูปที่ 2.5 พลังงานที่สูญเสียไปในขณะที่เครื่องยนตทํางาน
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 107)
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ประสิทธิภาพเชิงความรอน สามารถคํานวณไดจากสมการ
Ebt

=

Pb
Pfe

สวนประสิทธิภาพรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ จะเปนความสามารถในการทํางาน
ของเครื่องยนตที่ตัดหญาไดไมนอยกวา 100 ตารางวาตอ 1 ชั่วโมง ควบคุมไดในรัศมี 50 เมตร
ที่ความเร็ว 29.20 เมตรตอนาที จึงเปนเครื่องบอกใหทราบถึงคุณลักษณะเฉพาะของรถตัดหญา
ควบคุมดวยวิทยุบังคับ ที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถนํามาใชเปนขอพิจารณาในการเลือกและ
ใชเครื่องยนตและวิทยุบังคับ ไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงค

ความหมายของรถตัดหญา
รถตัดหญา หมายถึง เครื่องยนตหรือเครื่องมือกลที่สามารถเปลี่ยนพลังงานความรอน
เปนพลังงานกลได เปนหนึ่งในเครื่องตนกําลังที่สําคัญสามารถจัดสงกําลังใหกับสวนประกอบ
และอุปกรณเครื่องทุนแรงตาง ๆ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนใบมีดดวยความเร็วโดยใชสวนที่มี
ความคมของใบมีดเปนตัวตัดหญา รถตัดหญาเปนเครื่องยนตเล็กเนื่องมาจากตัวเครื่องยนตมีขนาด
เล็กโดยทั่วไปจะมีจํานวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ ใชน้ํามันเบนซินเปนเชื้อเพลิง ระบายความรอน
ดวยอากาศ ทั้งนี้เพื่อสะดวกตอการเคลื่อนยายและการใชงาน
ในตางประเทศไดมีการนําเอาเครื่องยนตเล็กมาใชกับงานดานการเกษตรและอุตสาหกรรม
สวนในประเทศไทยเครื่องยนตเล็กเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายโดยเฉพาะวงการเกษตร เนื่องจาก
สามารถใชเปนแรงงานทดแทนได
ปจจุบันประเทศไทยเครื่องยนตเล็กกําลังเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลายเกือบทุกวงการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งวงการเกษตรไดมีการนําเครื่องยนตเล็กไปใชงานตาง ๆ มากมาย เนื่องจากเพิ่ม
ผลผลิตไดเปนอยางดี ความยากลําบากในการทํางานก็ลดลง จึงเปนการชวยเพิ่มความดึงดูดในการ
ทํางานใหมากขึ้น ทั้งยังสามารถใชเปนแรงงานทดแทนในกรณีแรงงานจากแหลงอื่นเกิดการขาดแคลน
ไดอีกดวย (ประณต กุลประสูตร, 2542) ตัวอยางของการนําเอาเครื่องยนตเล็กไปใชกับงานตาง ๆ
ไดแสดงไวในรูปที่ 2.6
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ก. เครื่องสูบน้ํา

ค. เครื่องอัดอากาศ

ข. เครื่องกําเนิดไฟฟา

ง. รถตัดหญาแบบเดินตาม

รูปที่ 2.6 การนําเอาเครื่องยนตเล็กไปใชกบั งานตาง ๆ
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 6)

ชนิดของรถตัดหญา
รถตัดหญาโดยทั่วไปจะแบงออกตามการใชงานได 2 ชนิด
1. รถแทรกเตอรขนาดเล็กพวงเครื่องตัดหญา
2. รถตัดหญาที่ใชเครื่องยนตเล็ก
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ในที่นี้จะกลาวถึงรถตัดหญาที่ใชเครื่องยนตเล็กแบบเดินตาม เนื่องจากมีความเกี่ยวของ
กับการนํารถมาใชในการพัฒนา จึงตองใชเครื่องยนตเล็กประกอบและติดตั้งเขากับโครงรถตามที่
แตละบริษัทผูผลิตไดออกแบบไว โดยทั่ว ๆ ไปจะมีจํานวนกระบอกสูบ 1 สูบ มีทั้งเครื่องยนต
2 จังหวะและ 4 จังหวะ เปนเครื่องยนตแกสโซลีน ระบายความรอนดวยอากาศมีจํานวนแรงมา
3 – 5.5 แรงมา มีหลายยี่หอ เชน ยี่หอฮอนดา ซูซูกิ ยามาฮา คูโบตา มิตซูบิชิและยี่หอ บริกส
แอนด สแตรทตัน เปนตน พรอมกันนี้มีความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งแต 600 – 4,000 ลูกบาศก
เซนติเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบของบริษัทผูผลิตที่จะตองการใหเครื่องยนตมีเวลาใชงาน
มากหรือนอยจึงจะมีการดับเครื่องเพื่อเติมน้ํามันอีกครั้งรถตัดหญาแบบนี้จะมีทั้งแบบจํานวนลอ 3
และ 4 ลอ
รถตัดหญาแบบจํานวนลอ 3 ลอ เปนเครื่องยนตแกสโซลีมีจํานวนกระบอกสูบ 1 สูบ
จัดวางกระบอกสูบเปนแบบตั้ง เปนเครื่องยนต 4 จังหวะ ใชลอรถแบบรถจักรยานจํานวน 2
ลอ อีก 1 ลอ เปนลอที่มขี นาดเล็กสามารถปรับระดับไดไมมากมีความสูงจากพื้นถึงโครงรถ 25
เซนติเมตร สูงจากพื้นถึงระดับใบมีดตัดหญา 8 เซนติเมตร สงกําลังโดยใชสายพานรับแรงจาก
มูลเลยของเครื่องยนตไปยังมูลเลยของเพลาใบมีดเพื่อขับเพลาใบมีดใหหมุนทําการตัดหญาและจะ
ตัดหญาที่มีความสูงขนาด 8 – 30 เซนติเมตร ใชกับสนามหญาบริเวณบานหรือสนามฟุตบอล
ความสามารถในการตัดหญาตอพื้นที่คือ เวลา 1 ชัว่ โมงสามารถตัดหญาไดประมาณ 100 ตารางวา
ใชน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณ 1 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนาแนนของหญามากหรือนอยและ
ความสามารถของผูควบคุมรถตัดหญา
รถตัดหญาแบบมีจํานวน 4 ลอ ใชเครื่องยนตแกสโซลีนมีจํานวนกระบอกสูบ 1 สูบ
มีการจัดวางกระบอกสูบเปนแบบสูบนอนขนาดเสนผาศูนยกลางของลอ 17 เซนติเมตร ปรับระดับ
ความสูงต่ําได 2 ถึง 9 ระดับ มีความสูงจากพื้นถึงโครงรถที่ปรับระดับไดตั้งแต 3 ถึง 8 เซนติเมตร
และสูงจากระดับพื้นถึงระดับใบมีด 3.5 เซนติเมตร การใชงานของรถตัดหญาแบบนี้จะใชตัดหญา
ที่มีความสูงประมาณ 10 เซนติเมตร ใชกับสนามหญาบริเวณบาน สนามฟุตบอลและสนามหญา
ตามสวนสาธารณะ มีความสามารถในการตัดหญาเวลาตอพื้นที่คือในเวลา 1 ชั่วโมง สามารถ
ตัดหญาไดประมาณ 100 ตารางวา ใชน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณ 1 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนาแนน
ของหญามากหรือนอย และความสามารถของผูควบคุมรถตัดหญา ดังรูปที่ 2.7

19

รูปที่ 2.7 รถตัดหญาแบบเดินตาม
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2538, หนา 3)
ผูวิจัยเลือกใชรถตัดหญาที่มีจํานวนลอ 4 ลอ ใชเครื่องยนตเล็กแกสโซลีนเปนตัวตน
กําลัง จัดวางกระบอกสูบแบบนอนมีจังหวะการทํางานแบบ 4 จังหวะจํานวนสูบ 1 สูบ ขนาด
แรงมา 3.5 แรงมา ความจุของถังน้ํามันเชื้อเพลิง 600 ลูกบาศกเซนติเมตร ใชน้ํามันเบนซินเปน
เชื้อเพลิงและระบายความรอนดวยอากาศ ยี่หอ บริกส แอนด สแตรทตัน มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ของลอ 17 เซนติเมตร โดยมีความสูงจากพื้นถึงโครงรถ 3 เซนติเมตร และสูงจากพื้นถึงใบมีด
ตัดหญา 3.5 เซนติเมตร ความสามารถในการตัดหญา เวลาตอพื้นที่คือเวลา 1 ชั่วโมง สามารถ
ตัดหญาไดประมาณ 100 ตารางวา ใชน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณ 1 ลิตร ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหนาแนน
ของหญามากหรือนอยและความสามารถของผูควบคุมรถตัดหญา
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ตารางที่ 2.3 เปรียบเทียบรถตัดหญา
1.
2.

3.
4.

รถตัดหญามีผูควบคุมเดินตาม
มีผูควบคุมรถตัดหญาจํานวน 1 คน
ผูควบคุมรถตัดหญาตองเดินเข็นตามรถ
ขณะทําการตัดหญาทําใหเกิดการเมื่อยลา
จึงจะทําใหสนามหญาสวยงาม
อันตรายมีสูงเนื่องจากขณะทําการตัดหญา
ใบมีดไปกระทบกับวัสดุที่มีความแข็ง
ผูควบคุมรถตัดหญาสวนมากจะเปนคนที่มี
รางกายแข็งแรงและเคยทํางานลักษณะนี้
มากอน

รถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ
1. มีผูควบคุมรถตัดหญาจํานวน 1 คน
2. ผูควบคุมรถตัดหญาใชการควบคุมดวยวิทยุ
จึงไมตองเดินตามรถขณะทําการตัดหญา
3. อันตรายจากการตัดหญามีนอยมากเนื่องจาก
ผูควบคุมอยูหางจากตัวรถ
4. ผูควบคุมรถตัดหญาเปนสุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี หรือเด็ก สามารถควบคุมรถได
เนื่องจากสะดวกตอการใชงานเหมือนกับ
รถบังคับวิทยุทั่ว ๆ ไป

ระบบขับเคลือ่ นและการบังคับเลี้ยว
การขับเคลื่อนใชมอเตอรกระแสไฟตรงแรงเคลื่อนไฟฟา 24 โวลต มีกระแส 10 แอมป
ติดตั้งและจับยึดกับโครงรถเปนตัวตนกําลังในการขับเคลื่อนลอใหหมุนซึ่งจะมีชุดรับสัญญาณอีก
ชุดหนึ่งเปนตัวควบคุมมอเตอรและการบังคับเลี้ยวซายมีการดําเนินการใชควบคุมดวยวิทยุรับสง
ยี่หอ Futaba รุน T2ER มีคลื่นความถี่ 27 เมกะเฮิรตซ เปนตัวควบคุมการทํางานของรถตัดหญา
โดยใชเอ็กคลูซีฟออรเกตเปนตัวแปลงสัญญาณจากภาครับใหเปนลอจิกเพื่อควบคุมทิศทางของรถ
ตัดหญา โดยสั่งงานมอเตอรขับเคลื่อนผานทางไอซีเนอร ULN 2003 และรีเลยในการเลี้ยว รีเลย
จะทําใหมอเตอรหมุนทวนหรือตามเข็มนาฬิกา เพื่อสงแรงใหกับคันชักคันสงที่เปนแขนตอจาก
มอเตอร เพื่อเปนการควบคุมการบังคับเลี้ยวไปตามทิศทางที่ตองการของผูควบคุมรถตัดหญาและ
สามารถควบคุมไดในรัศมี 50 เมตร ที่ความเร็ว 29.20 เมตรตอนาที
1. วงจรการทํางานของรีเลย
จากภาคเครื่องรับแรงเคลื่อนไฟฟาที่ไดจากทรานซิสเตอรตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4 (tr1 –
tr4) จะมีแรงเคลื่อนไฟฟา 4.5 – 6 โวล ซึ่งไมพอที่จะขับมอเตอรตัวที่ 1 (M1) และมอเตอรตัวที่
2 (M2) ได เนื่องจากมอเตอรทั้งสองตัวเปนมอเตอรกระแสตรง 24 โวล จึงนําแรงเคลื่อนไฟฟา
4.5 – 6 โวลที่ไดไปจายใหกับรีเลยตัวที่ 1 ถึงรีเลยตัวที่ 4 (ry1 – ry4) ขนาด 6 โวลกอนรีเลย
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ตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4 (ry1 – ry4) เปนรีเลยขนาดเล็กกินกระแสไฟเพียงไมกี่มิลลิแอมป ใชแรงเคลื่อน
ไฟฟา 6 โวล ทรานซิสเตอรตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4 (tr1 – tr4) จึงสามารถที่จะขับรีเลยของแตละตัว
ได แตมีขอเสียรีเลยตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4 (ry1 – ry4) คือตัวยิ่งเล็กหนาสัมผัสที่จะตอไปใชงานกับ
วงจรอื่นก็เล็กตามลงไปดวย ดังนั้นหนาสัมผัสของรีเลยตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4 (ry1 – ry4) ซึ่งจะเปน
หนาสัมผัสแบบปกติเปด (NO) ไปตอใหกบั วงจรรีเลยตวั ที่ 5 ถึงตัวที่ 8 (RY5 – RY8) กอน
RY5 – RY8 เปนรีเลยขนาดแรงเคลื่อนไฟฟา 24 โวล หนาสัมผัสของรีเลย RY5 –
RY8 มีขนาดของกระแสประมาณ 5 แอมป ซึ่งพอที่จะไปขับมอเตอรทั้งสองตัวได แรงเคลื่อน
ไฟฟา 24 โวล ที่จะนําไปขับมอเตอรและวงจรรีเลย RY5 – RY8 ไดมาจากการนําแบตเตอรี่ 12
โวลมาตออนุกรมกับขั้วบวก (+) จะไปตอที่หนาสัมผัสของรีเลยที่เปดของรีเลยตัวที่ 1 ถึงรีเลย
ตัวที่ 4 (ry1 – ry4) และรีเลยตัวที่ 5 ถึงตัวที่ 8 (RY5 – RY8) ทุกตัวดังรูปที่ 2.9 (วงจรที่ 2)
ขั้วลบ (-) จะไปตอกับคอยล (Coil) ของรีเลย RY5 – RY8 ทั้งขั้วลบ (-) ของรีเลยและตอไปยัง
หนาสัมผัสของรีเลยที่เปดอยูข อง RY5 – RY8
รีเลยตัวที่ 5 และตัวที่ 6 (RY5 – RY6) จะเปนรีเลยขนาดแรงเคลื่อนไฟฟา
กระแสตรง 24 โวล จะมีหนาสัมผัสของวงจรสวิตซอยู 4 จุด (4P) เปนรีเลยหนึ่งตัวจะมีหนา
สัมผัสที่จะตอใชงานกับวงจรอื่น ๆ 4 ชุด สวน RY7 – RY8 เปนรีเลยขนาดแรงเคลื่อนไฟฟา
กระแสตรง 24 โวล 2P หรือ 2N คือจะมีหนาสัมผัส 2 ชุด แรงขับเคลื่อนไฟฟา 24 โวล ที่
ใชเลี้ยววงจรภาครับและรีเลยตัวที่ 1 ถึงตัวที่ 4 (ry1 – ry4) ไดมาจาก การยอขนาดแรงเคลื่อน
ไฟฟา 24 โวลลดลงเหลือ 6 โวล โดยใชไอซีเรคกูเรเตอร AN7806 ตามรูปที่ 2.8 (วงจรที่ 1)

รูปที่ 2.8 วงจรที่ 1 การทํางานของรีเลย
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รูปที่ 2.9 วงจรที่ 2 วงจรการบังคับเลีย้ วและการเดินหนา ถอยหลัง
LS1 และ LS2 คือลิมิตสวิตซมีทั้งหนาสัมผัสปกติปด (NC) และปกติเปด (NO)
หนาสัมผัสปกติปดและหนาสัมผัสปกติเปดในความหมายของลิมิตรสวิตซและรีเลยคอื หนาสัมผัส
ปกติเปด เปรียบไดกับเราไดกดสวิตซปดหลอดไฟ คําวาเปดคือการเปดวงจรออกเพื่อไมใหครบ
วงจร วงจรจะไมทํางานแตถา แรงจายแรงเคลื่อนไฟฟาใหคอยลของรีเลยหนาสัมผัสปกติเปดจะเปลี่ยน
เปนปด (NC)
LS1 และ LS2 จะใชหนาสัมผัสปกติปดหรือ (NC) เพื่อจะตอวงจรเลี้ยวใหกับ
มอเตอรตัวที่ 1 (M1) เพราะเมื่อมอเตอรตัวที่ 1 (M1) บังคับเลี้ยวมาถึงตําแหนงของลิมิตสวิตซ
ตัวใดตัวหนึ่ง ลิมิตสวิตซตัวนั้นก็จะทําการเปดวงจรออกมอเตอรก็จะหยุดการหมุนเพื่อไมใหมอเตอร
ตัวที่ 1 (M1) หมุนเลี้ยวเกินระยะทีก่ ําหนด
2. การบังคับเลี้ยว
การเลี้ยวขวารีเลยตัวที่ 1 (ry1) เมื่อภาครับสงแรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรง 6 โวลมา
จายใหตัวใดตัวหนึ่ง ถาจายกระแสไฟมาที่รีเ ลย 1 (ry1) หนาสัมผัสของรี เลย 1 (ry1) จะ
เปลี่ยนเปนการเปด (NO) เพื่อจะตอวงจรใหกับรีเลย 5 (RY5) แตแรงเคลื่อนไฟฟา +24 โวล ที่
ผานหนาสัมผัสเปด (NO) ของรีเลย 1 (ry1) จะตอผานลิมิตสวิตซ (LS1) กอน เพื่อจะใชเปน
ตัวเปดวงจรรีเลย 5 (RY5) ในขณะที่มอเตอรตัวที่ 1 (M1) หมุนเลี้ยวเกินระยะที่กําหนดจากนั้น
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แรงเคลื่อนไฟฟา +24 โวลจะวิ่งตอมาที่หนาสัมผัสชุดที่ 3 ของรีเลย 6 (RY6) เปนแบบปด
(NC) หนาสัมผัสชุดที่ 3 ของรีเลย 6 (RY6) เปนการตอไวเพื่อปองกันไมใหรีเลย 5 (RY5)
และรีเลย 6 (RY6) ทํางานพรอมกัน หากรีเลย 5 (RY5) และรีเลย 6 (RY6) ทํางานพรอมกัน
แรงเคลื่อนไฟฟากระแสตรงบวก (+) ลบ (-) 24 โวล ทางดานหนาสัมผัสทั้งสองตัวจะเกิดการ
ลัดวงจรได เนื่องจากไดตอกลับขั้วมอเตอร + และ - ไว เพื่อทําการเปลี่ยนทิศทางการหมุน
(กับทางเลี้ยว) มอเตอรทางดานหนาสัมผัส จากนั้นแรงเคลื่อนไฟฟา 24 โวล จะสงตอมาที่ขั้ว
+ และ - ของรีเลย 5 (RY5) จึงจะครบวงจร ดังรูปที่ 2.9
เมื่อรีเลยตัวที่ 5 (RY5) ครบวงจรหนาสัมผัสชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ของรีเลย 5
(RY5) จะเปลี่ยนจากหนาสัมผัสของรีเลยเปดเปนหนาสัมผัสรีเลยปดตอใหวงจรกับมอเตอรตัวที่ 1
(M1) เมื่อทําใหการเลี้ยวขวา มอเตอรตัวที่ 1 (M1) ทําการเลี้ยวขวาจนถึงระดับของลิมิตสวิตซ
ตัวที่ 1 จะทําการตัดวงจรของรีเลย 5 (RY5) ทันที (ดังไดกลาวไวขา งตน) เมื่อรีเลย 5 (RY5)
หยุดทํางานหนาสัมผัสของรีเลย 5 (RY5) ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 จะกับสูสภาพปกติเปดของหนา
สัมผัสรีเลยคือการปดวงจรของมอเตอรตัวที่ 1 (M1) มอเตอรจะไมหมุนเลี้ยวขวาตอไป มอเตอร
จะทํางานไดก็ตอเมื่อภาครับสั่งใหเลี้ยวซาย ในสวนของหนาสัมผัสชุดที่ 3 ของรีเลย 5 (RY5)
เมื่อรีเลย 5 (RY5) ทํางานหนาสัมผัสของรีเลย 5 จะเปลี่ยนจากหนาสัมผัสของรีเลยปดเปนเปด
เพื่อตัดการทํางานของรีเลย 6 (RY6) ไมใหรีเลยทั้งสองตัวทํางานพรอมกัน (ตามทีก่ ลาวมาขางตน)
รีเลย 5 และ รีเลย 6 จะทํางานไดก็ตอเมือ่ ทั้งสองอยูในสภาวะปกติ ดังรูปที่ 2.9
สวนการเลี้ยวซายนั้นจะทํางานตามวงจรเลี้ยวขวาทุกประการ เพียงแตภาครับจะ
เปลี่ยนจาก 1 เปน 2 แทน การทํางานจะอยูในชุดของ ry2, LS2, RY6
3. วงจรเดินหนาและถอยหลัง
ภาครับสั่งใหรถเดินหนาทรานซิสเตอร 3 (tr3) จะทําการปลอยแรงเคลื่อนไฟฟา
กระแสตรง 6 โวล มาใหรเี ลย 3 (ry3) เมื่อรีเลย 3 ทํางานหนาสัมผัสจะเปดของรีเลย 3 จะ
เปลี่ยนเปนปด ตอวงจรใหรีเลย 7 (RY7) การที่หนาสัมผัสของรีเลย 3 จายไฟ +24 โวล ใหรีเลย
7 โดยไมผานลิมิตสวิตซอยางวงจรเลี้ยวซายและเลี้ยวขวาเพราะการเดินหนาและถอยหลังไมมีระยะ
ที่ตองกําหนดขึ้นอยูกับผูบังคับรถทางภาคเครื่องสงจึงไมตองมีลิมิตสวิตซมาตัดวงจร และที่ไมตอง
มีหนาสัมผัสชุดที่ 3 ทั้งสองตัว (RY7 – RY8) เพราะในวงจรภาครับไดปองกันสวนนี้ไวแลว
ดังรูปที่ 2.9
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หลักการทํางานของเครื่องยนต 4 จังหวะ
เครื่องยนตทุกชนิด วัตถุประสงคและหลักการของผูสรางมีความตองการที่จะให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน จะแตกตางก็ตรงที่ลักษณะของการใชงาน และวิธีการจุดเชื้อเพลิง
ภายในกระบอกสูบเครื่องยนต (ประณต กุลประสูตร, 2542)
เครื่องยนต 4 จังหวะ จะมีลักษณะในการทํางานดังตอไปนี้คือ ใน 1 รอบหรือ 1 วัฏจักร
ของการทํางาน ลูกสูบจะตองเคลื่อนที่ขึ้น-ลง 4 ครั้ง คือ เคลื่อนที่ขึ้น 2 ครั้ง เคลื่อนที่ลง 2 ครั้ง
หรือกลาวไดวาเพลาขอเหวี่ยงหมุน 2 รอบ จะไดงาน 1 ครั้ง จังหวะการทํางานจะหมุนเวียนกัน
อยูเชนนี้ตลอดไปจนกวาเครื่องยนตจะหยุดทํางานและมีจังหวะในการทํางานดังรูปที่ 2.10
ดูด

อัด

ระเบิด

คาย

รูปที่ 2.10 แสดงการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 48)
จังหวะที่ 1 จังหวะดูด (Intake Stroke)
ลูกสูบจะเคลื่อนที่จากศูนยตายบน (top dead center) ลงสูศูนยตายลาง (bottom dead
center) ลิ้นไอดีเปด สวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศสําหรับเครื่องยนตแกสโซลีน หรือ
สวนผสมของแกสเหลวกับอากาศสําหรับเครื่องยนตแกสเหลว จะถูกดูดเขามาบรรจุอยูภายใน
กระบอกสูบโดยผานทางลิ้นไอดี จังหวะนี้จะมีติดตอกันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งลูกสูบเคลื่อนที่ลงถึง
ศูนยตายลางจึงจะหมดจังหวะดูด ขณะนี้สวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศหรือสวนผสมของ
แกสเหลวกับอากาศ จะถูกดูดเขามาบรรจุอยูเต็มภายในกระบอกสูบ
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จังหวะที่ 2 จังหวะอัด (Compression Stroke)
จังหวะนี้จะตอเนื่องมาจากจังหวะดูดคือ เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ลงถึงศูนยตายลางแลว
จะเริ่มเคลื่อนที่ขึ้นสูศูนยตายบน ขณะนี้ทั้งลิ้นไอดีและลิ้นไอเสียจะปดสนิท สวนผสมของน้ํามัน
เชื้อเพลิงกับอากาศหรือแกสเหลวกับอากาศภายในกระบอกสูบ จะถูกอัดตัวขึ้นไปเรื่อย ๆ ตามการ
เคลื่อนตัวของลูกสูบ จังหวะนี้จะสิ้นสุดลงกอนที่ลูกสูบจะเคลื่อนที่ขึ้นถึงศูนยตายบนเพียงเล็กนอย
จังหวะที่ 3 จังหวะระเบิด (Expansion Stroke)
จังหวะนี้ บางทีเรียกวาจังหวะงาน (power stroke) จังหวะนี้จะเกิดในตอนปลายจังหวะ
อัดโดยสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศ หรือแกสเหลวกับอากาศจะถูกจุดดวยประกายไฟ
จากหัวเทียนจึงทําใหเกิดการเผาไหมและการระเบิดอยางรุนแรง ผลักดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ลง เรา
จะไดงานจากจังหวะนี้
จังหวะที่ 4 จังหวะคาย (Exhaust Stroke)
หลังจากลูกสูบเคลื่อนที่ลงอันเนื่องมาจากแรงระเบิดจนถึงศูนยตายลางแลว ลิ้นไอเสีย
จะเปดปลอยใหไอเสียอันเกิดจากการเผาไหมออกไปจากกระบอกสูบ และยังจะคงเปดอยูจนกระทั่ง
ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้น ซึ่งการเคลื่อนที่ขึ้นของลูกสูบในจังหวะนี้ จะเปนการชวยในการขับไลไอเสีย
ออกอีกครั้งหนึ่ง จากนั้น จึงเริ่มเขาหาจังหวะดูดอีก และจะเปนเชนนี้ตลอดเวลาที่เ ครื่องยนต
ทํางานอยู
ตามที่กลาวมาแลว จะเห็นอยางชัดเจนแลววาเครื่องยนตจะทํางานดวยจังหวะดูด-อัดระเบิด-คาย หมุนเวียนกันอยูเชนนี้ตลอดไป
ผูวิจัยเลือกใชเครื่องยนตแกสโซลีน 4 จังหวะ โดยมีแรงมา 3.5 แรงมาจํานวน 1 สูบ
ซึ่งเทากับเปนการใชแรงมาของเครื่องยนตนอย จึงเปนการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงไปในตัว
สามารถเรงเครื่องและเบาเครื่องยนตไดตามภาระที่เครื่องยนตไดรับ

สวนประกอบตาง ๆ ของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ
เครื่องยนตแตละเครื่องจะประกอบดวยชิ้นสวนตาง ๆ มากมาย ชิน้ สวนเหลานีแ้ ตละชิน้
ก็จะมีรูปรางลักษณะ ขนาด และวัตถุประสงคในการใชงานแตกตางกันออกไป ตามความจําเปน
ของเครื่องยนตแตละเครื่อง สําหรับชิ้นสวนที่สําคัญอันเปนชิ้นสวนหลักของเครื่องยนต จะจําแนก
ออกไดเปน 2 ลักษณะดวยกัน (ประณต กุลประสูตร, 2538) คือ
1. ชิ้นสวนที่อยูกับที่ (stationary parts)
2. ชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว (moving parts)
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1. ชิ้นสวนที่อยูกับที่
ชิ้นสวนที่อยูก บั ที่ของเครื่องยนตโดยทั่วไป จะประกอบดวย
1.1 กระบอกสูบ กระบอกสูบดังรูปที่ 2.11 เปนชองทางสําหรับลูกสูบเคลื่อนที่
ขึ้น – ลง ทําจากเหล็กหลอคุณภาพสูงที่มีคุณสมบัติในการขจัดความเสียดทานและการสั่นสะเทือน
ไดดี บางแบบอาจจะทําจากโลหะผสมอลูมิเนียม แมกนีเซียม หรือเหล็กนิกเกิลก็ได ซึ่งจะทําใหมี
น้ําหนักเบา และระบายความรอนไดดี ผนังดานในของกระบอกสูบสวนใหญ จะชุบเคลือบไวดวย
โครเมียม สําหรับกระบอกสูบของเครื่องยนตแกสโซลีนขนาดเล็กสวนใหญจะหลอเปนชิ้นเดียวกัน
กับเสื้อสูบ
ภายในกระบอกสูบจะมีตาํ แหนงที่สาํ คัญอยู 2 ตําแหนงดวยกัน คือ ตําแหนง
ศูนยตายบน (top dead center) ซึ่งเปนตําแหนงที่ลูกสูบเคลื่อนที่ขึ้นสูงสุด กับตําแหนงศูนยตาย
ลาง (bottom dead center) ซึ่งเปนตําแหนงที่ลูกสูบเคลื่อนที่ลงต่ําสุด ดังรูปที่ 2.11
เสื้อสูบ

ศูนยตายบน
ปริมาตรดูด
ศูนยตายลาง

กระบอกสูบ

ปริมาตรอัด
ระยะชัก
ศูนยตายบน

หองแครง

ศูนยตายลาง
แกสโซลีน

รูปที่ 2.11 แสดงกระบอกสูบ เสื้อสูบของเครื่องยนตเล็กสูบเดียว
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 22)
1.2 เสื้อสูบ เสื้อสูบดังรูปที่ 2.11 เปนสวนที่หุมหอกระบอกสูบ หรือปลอกสูบ
ภายในเสื้อสูบจะประกอบดวยกระบอกสูบหรือปลอกสูบ รองลิ้นและชองทางของน้ําหลอเย็น
เสื้อสูบของเครือ่ งยนตชนิดระบายความรอนดวยอากาศจะทําเปนครีบ เพื่อใหการกระจายความรอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เสื้อสูบของเครื่องยนตแกสโซลีนขนาดเล็ก สวนใหญจะทําจากโลหะ
ผสมอลูมิเนียม ในขณะที่เสื้อสูบของเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กจะทําจากเหล็กหลอ
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ในเครื่องยนตหลายกระบอกสูบ กระบอกสูบหรือปลอกสูบ ตลอดจนรองลิ้น
และชองทางน้ําหลอเย็นจะถูกบรรจุอยูในเรือนสูบ (cylinder block) แทนที่จะบรรจุอยูในเสื้อสูบ
เหมือนกับเครื่องยนตขนาดเล็ก
1.3 ฝาสูบ ฝาสูบดังรูปที่ 2.12 เปนสวนที่ปดทางดานบนของกระบอกสูบ โดยมี
ปะเก็นรองรับระหวางฝาสูบกับเสื้อสูบหรือระหวางฝาสูบกับเรือนสูบ และยึดติดเขาดวยกันอยาง
แข็งแรงดวยสลักเกลียว การมีปะเก็นคัน่ ระหวางฝาสูบกับเสื้อสูบหรือระหวางฝาสูบกับเรือนสูบ ก็
เพื่อปองกันการรั่วไหลของแกสภายในหองเผาไหม ฝาสูบจะเปนสวนหนึ่งของหองเผาไหมใน
เครื่องยนตบางแบบภายในฝาสูบจะมีชองทางของน้ําหลอเย็นชองไอดีไอเสีย ชองสําหรับติดตั้ง
หัวเทียน หัวเผา หรือหัวฉีด นอกจากนัน้ ยังเปนที่สําหรับติดตั้งลิน้ และกลไกประกอบลิน้ เชน ใน
เครื่องยนตชนิดลิ้นบนฝาสูบ ดังนั้นฝาสูบจะตองมีความแข็งแรงพอที่จะรับความดันตาง ๆ ไดเปน
อยางดี เชน ความดันจากการระเบิดของไอดีภายในหองเผาไหม และจะตองมีการระบายความ
รอนไดดี เพื่อปองกันการบิดหรือโกงตัว
ฝาสูบ
ประเก็น
ฝาสูบ
ระบายความรอนดวยอากาศ
รูปที่ 2.12 ฝาสูบแบบตาง ๆ ที่นิยมใชกับเครื่องยนตเล็ก
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2538, หนา 24)
ฝาสูบของเครื่องยนตแกสโซลีนขนาดเล็ก สวนใหญทําจากโลหะผสมอลูมิเนียม
สวนฝาสูบของเครื่องยนตดีเซลขนาดเล็กจะทําจากเหล็กหลอ ฝาสูบของเครื่องยนตชนิดที่ระบาย
ความรอนดวยอากาศ จะทําเปนครีบ เพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการกระจายความรอนใหออกไปจากฝาสูบ
2. ชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว
ชิ้นสวนที่เคลื่อนไหว ไดแก ชิ้นสวนที่เปลี่ยนแปลงพลังงานความรอนมาเปน
พลังงานกล จะมีทั้งที่เคลื่อนไหวในทางตรง หมุนรอบตัวเอง หรือเคลื่อนไหวทั้งในทางตรงและ
หมุนรอบตัวเองรวมกันก็ได ชิ้นสวนเหลานี้ ไดแก
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2.1 ลูกสูบ ลูกสูบดังรูปที่ 2.13 เปนตนกําลังอันหนึ่งของเครื่องยนต ทํางานเลื่อน
ขึ้น – ลง ภายในกระบอกสูบไปตามจังหวะการทํางานของเครื่องยนต ลูกสูบจะเปนตัวรับถายทอด
กําลังงานทีเ่ กิดจากการระเบิดภายในหองเผาไหม สงผานกานสูบไปยังเพลาขอเหวีย่ งของเครื่องยนต
เนื่องจากลูกสูบตองทํางานภายใตความดันและอุณหภูมิสงู ดังนัน้ ลูกสูบจึงตองออกแบบสรางอยาง
แข็งแรง สามารถเคลื่อนไหวไดคลองตัว (free movable) ภายในกระบอกสูบและสามารถปองกัน
แกสรั่วได นอกจากนัน้ ยังตองมีคุณสมบัติในการทนตอความรอนและอุณหภูมิไดสูง เนื่องจากตอง
ไดรับความรอนจากการเผาไหม และเสียดสีกับผนังกระบอกสูบอยูตลอดเวลาที่เครื่องยนตทํางานอยู
โดยทั่วไปบริษัทผูผลิตจะจัดใหมีชองวางระหวางลูกสูบกับผนังกระบอกสูบ ระหวาง 0.003 ถึง
0.004 นิ้ว (0.08 ถึง 0.10 มิลลิเมตร)

รูปที่ 2.13 แสดงสวนสําคัญของลูกสูบ
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2533, หนา 24)
2.2 กานสูบ กานสูบดังรูปที่ 2.14 เปนกานตอระหวางลูกสูบกับเพลาขอเหวี่ยง
ทําหนาที่รับถายทอดความดันที่ลูกสูบไดรบั ใหกับเพลาขอเหวีย่ ง ปลายบน (small end) จะยึด
ติดกับลูกสูบดวยสลักลูกสูบ ปลายลาง (big end) สวนใหญจะทําเปนแบริ่งชนิดหนาเรียบ (plain
bearing) แบบฝาประกบสวมกับขอเหวีย่ งของเพลาขอเหวีย่ ง สําหรับกานสูบที่ใชกับเครื่องยนต
ขนาดเล็กสวนใหญจะหลอจากโลหะผสมอลูมิเนียม สวนในเครื่องยนตขนาดใหญจะทําจากเหล็ก
เหนียว หนาตัดของกานสูบสวนใหญจะทําเปนรูปตัวไอ (I-shape) กานสูบหลายแบบ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเครื่องยนตที่ใชงานหนักหรือเครื่องยนตที่มีราคาแพง แบริ่งกานสูบจะเปนชนิดที่ถอด
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เปลี่ยนได สวนในเครื่องยนตขนาดเล็กหรือเครื่องยนตราคาถูก แบริ่งจะหลอติดกับปลายลางของ
กานสูบดังรูปที่ 2.14
ลูกศรแสดงการเลื่อนขึ้น-ลงในทางตรงของลูกสูบ
กานสูบ

ลูกสูบ
แบริ่งเพลาขอเหวี่ยงชนิดลูกปนกลม

ลูกศรแสดงการหมุนรอบ
ตัวเองของเพลาขอเหวี่ยง
น้ําหนักถวง
เพลาขอเหวี่ยง
ลอชวยแรง

รูปที่ 2.14 แสดงกานสูบจับยึดระหวางลูกสูบกับเพลาขอเหวีย่ ง
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2533, หนา 28)
2.3 เพลาขอเหวี่ยง เพลาขอเหวี่ยงดังรูปที่ 2.15 เปนเพลาที่เปลี่ยนจากอาการที่
เลื่อนขึ้น – ลง ในทางตรงของลูกสูบมาเปนอาการในทางหมุนรอบตัวเอง เพลาขอเหวีย่ ง ทีน่ ิยม
ใชกันโดยทั่วไปในปจจุบันทําจากเหล็กเหนียวหลอ และชุบแข็งในสวนที่จะตองสัมผัสกับแบริ่ง
ลักษณะการสรางจะประกอบดวยขอเหวี่ยง (crank pin) ของสูบตาง ๆ และสวนที่วางอยูใ นเมน
แบริ่ง (journal) ทั้งหมดประกอบอยูในเพลาเดียวกัน เครื่องยนตโดยทั่วไป ปลายดานหนึ่งของ
เพลาขอเหวีย่ งจะเปนทีต่ ิดตั้งของลอชวยแรง (flywheel) สวนปลายอีกดานหนึ่ง จะเปนที่ตดิ ตั้ง
ของเฟองทีใ่ ชขับเฟองเพลาราวลิน้ สําหรับวิธีการขับอาจจะขับดวยสายพาน โซ หรือเฟองโดยตรง
เฟองตัวนีจ้ ะมีจํานวนฟนนอยกวาเฟองเพลาราวลิ้นถึงเทาตัว จึงทําใหเพลาขอเหวีย่ งหมุนสัมพันธ
กับเพลาราวลิ้นในอัตรา 2:1 เสมอ สําหรับเครื่องยนตขนาดเล็ก ปลายเพลาขอเหวี่ยงทางดานนี้
จะเปนดานที่ถูกนําไปใชงาน เพลาขอเหวี่ยงที่ใชในเครื่องยนตเล็กบางแบบ เปนชนิดที่ถอดแยก
ออกจากกันได ดังรูปที่ 2.15
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มากหรือบิดเบี้ยว
ดาน PTO ดานสลักกานสูบ ดานแมกนิโต

เปลี่ยนเพลาใหมถาบริเวณคัน
กระทุงหนาทองขาวหรือลองลิ้นเสียหาย

เฟองเพลา
จะตองไมสึกหรอ

เกลียวเพลาตองไมเสียหาย
เพลาขอเหวี่ยงจะตองตรง

รูปที่ 2.15 เพลาขอเหวี่ยง
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 29)
2.4 ลิ้นและกลไกประกอบลิ้น ลิ้นของเครื่องยนต 4 จังหวะทั่ว ๆ ไป จะมี 2 ลิ้น คือ
ลิ้นไอดี (inlet valve) กับลิ้นไอเสีย (exhaust valve) โดยลิ้นไอดีจะทําหนาที่เปดใหไอดีมาบรรจุ
อยูภายในกระบอกสูบ สวนลิ้นไอเสียจะทําหนาที่เปดใหไอเสียออกไปจากกระบอกสูบ ลิ้นสวนมาก
เปนลิ้นแบบดอกเห็ด (poppet valve) ในการทํางาน หนาลิ้น (valve face) จะถูกดึงใหแนบสนิท
กับบาลิ้น (valve seat) ดวยสปริงลิ้น (valve spring) ลิ้นจะเปดไดก็ตอ เมื่อกานลิ้น (valve stem)
ถูกดันขึ้นหรือกดลง ชนะกับแรงตานของสปริงดวยการกระแทกจากลูกเบี้ยว (cam) ของเพลาราว
ลิ้น (camshaft) สงผานลูกกระทุงลิ้น (valve lifter) โดยตรงเชนในเครือ่ งยนตชนิดลิ้นอยูขางเสื้อสูบ
ดังรูปที่ 2.16 หรือสงผานลูกกระทุงลิ้น กานสงลิ้น (push rod) และกระเดื่องกดลิ้น (rocker arm)
ตามลําดับเชน ในเครื่องยนตชนิดลิ้นอยูบนฝาสูบ
ลิ้น
ฝาสูบ
ลิ้น
ลูกเบี้ยว
เพลาขอเหวี่ยง

สปริงลิ้น
ระยะหางของลิ้น
ลูกกระทุงลิ้น
เพลาลูกเบี้ยว

รูปที่ 2.16 การทํางานของลิ้นและกลไกประกอบลิ้น ชนิดลิ้นอยูขางเสื้อสูบ
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2543, หนา 32)
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ลิ้นไอเสียเปนลิ้นที่ตองทํางานในอุณหภูมิที่สูงมาก ถึงประมาณ 4,500 องศา
ฟาเรนไฮต นอกจากนั้นยังเปนชองทางใหไอเสียที่มีความรอนสูงมากไหลผานในขณะที่ลิ้นเปด
การระบายความรอนจะเกิดขึน้ ในขณะทีห่ นาลิ้นสัมผัสกับบาลิ้นเทานัน้ และเนื่องจากพื้นที่สัมผัส
เล็กมาก และเวลาในการสัมผัสก็นอยมาก จึงทําใหการระบายความรอนเปนไปไดยาก ลิ้นไอเสีย
จึงตองออกแบบสรางใหมีความแข็งแรงและความทนทานเปนพิเศษ สวนใหญจะทําจากเหล็กเหนียว
ผสมซิลิโครม เหล็กเหนียวผสมโครเมียมหรือนิกเกิล ซึ่งใหทั้งความแข็งแรงและสามารถทนอุณหภูมิ
ไดสูง ลิ้นไอเสียบางแบบจะทําขางในใหกลวงและบรรจุโลหะโซเดียม (metallic sodium) ซึ่งจะ
ละลายที่จุดเดือดของน้ําเขาไป เพื่อชวยใหระบายความรอนไดดีขึ้น
สําหรับลิ้นไอดี เนื่องจากจะไดรับการระบายความรอนทุกครั้งที่ไอดีไหลผาน จึง
ทําใหลิ้นไอดีทํางานในอุณหภูมิที่ต่ํากวาลิ้นไอเสีย ดังนั้นลิ้นไอดีสวนใหญจึงถูกออกแบบสรางให
บอบบางกวาลิน้ ไอเสียและเนื่องจากความตองการที่จะบรรจุไอดีเขาสูกระบอกสูบไดมาก ลิ้นไอดี
โดยทั่วไปจึงมีขนาดใหญกวาลิ้นไอเสีย
2.5 ลอชวยแรง ลอชวยแรงดังรูปที่ 2.17 จะติดตัง้ อยูทางตอนปลายของเพลาขอเหวีย่ ง
ทางดายซาย ใชทําหนาที่สะสมแรงเฉื่อย ทําใหเครื่องยนตหมุนไดรอบสม่ําเสมอ ลอชวยแรงที่
ใชกับเครื่องยนตเล็กจะทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของระบบระบายความรอน เชน ในเครื่องยนตชนิด
ระบายความรอนดวยอากาศ เพราะแผนครีบที่หลอติดกับลอชวยแรง จะทําหนาทีเ่ ปนพัดลมเปา
อากาศเขาไประบายความรอนใหกับเครื่องยนต นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปนสวนหนึ่งของระบบ
จุดระเบิด เชน เครื่องยนตที่ใชระบบจุดระเบิดดวยแมกนีโต เพราะเปนสวนที่แมเหล็กถาวรประกอบ
ติดอยู ลอชวยแรงโดยทัว่ ไปทําจากเหล็กหลอหรือเหล็กเหนียวหลอ (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2541)
ลอชวยแรง

รองลิ่ม

นอต
ลิ่ม

แหวนสปริง
แกสโซลีน

รูปที่ 2.17 ลอชวยแรงของเครื่องยนตเล็ก
ที่มา (ยูไนเต็ดมอเตอรเวิกส, 2533, หนา 12)

32
2.6 โซสงกําลัง โซสามารถสงกําลังใหไดโมเมนตบิด (หมุน) สูงมากโดยใหเปน
ชุดสงกําลังมีขนาดเล็กได เปนลักษณะการสงกําลังดวยรูปรางและที่รองเพลาจะรับภาระนอยมาก
ไมมีการใหลื่นไถลในขณะสงกําลัง ขอตอโซจะรับภาระความเสียดทานลื่น (sliding friction)
จึงตองมีการหลอลื่นที่เพียงพอ โซสงกําลังจะมีใชงานในที่รับภาระดึงมาก ๆ ในทีร่ ับอุณหภูมิสูง
โรงงานเคมี ไอน้ํามัน ความชื้น เปนที่ซึ่งสายพานไมสามารถนําไปใชงานได ดังรูปที่ 2.18
ขอดีเมื่อเปรียบเทียบกับสายพานแบนและสายพานรอง
1. สงถายกําลังไดสูงโดยทีไ่ มมีการลืน่ ที่ระยะหางระหวางเพลานอยและใหอัตรา
ทดสูง
2. เปลืองเนื้อที่นอย
3. ไมตองมีการตึงใหแนนมาก และรองเพลารับภาระนอย
ขอเสียเมื่อเปรียบเทียบกับสายพานและสายพานแบบรอง
1. มีอัตราทดเบี่ยงเบน เนื่องจากมุมขอตอของโซ
2. รับภาระกระแทกและการสั่นสะเทือนไดนอย
3. ไมสามารถวางเพลาไขวกนั ได
4. มีราคาสูงกวา
5. ตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษามากกวา
ขอดีเมื่อเทียบกับเฟอง
1. แกปญหาระยะหางระหวางเพลาที่หางกันมาก ๆ ได
2. มีความไวตอสิ่งสกปรกนอยกวา
ขอเสียเมื่อเทียบกับเฟอง
1. มีความเร็วรอบนอยกวา (เนื่องจากแรงเหวีย่ งหนีศนู ย)
2. ที่ความเร็วรอบสูงจะตองใชตัวประกบกันการสั่นของโซ
3. เพลาตองวางใหขนานกันและสวนใหญตองวางในแนวนอน
โซสามารถสงกําลังไดถึง 3,700 กิโลวัตต และใหความเร็วรอบถึง 30 เมตรตอ
วินาที มีอัตราทดไดถึง = 10 มีประสิทธิภาพ 95....99 เปอรเซ็นต
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2.7 ลอโซ ตามปกติลอโซจะทําจากเหล็กหลอ เหล็กกลาหลอ หรือเหล็กกลา
สวนการจัดใหขับสงกําลังดวยโซที่ถูกตองไดดังรูปที่ 2.18

ก. ขนาดลอโซ และขนาดโซ
ลอขับ

ลอขับ
ข. การจัดใหโซสงกําลังไดถูกตอง
รูปที่ 2.18 ขนาดของลอโซและการจัดใหโซสงกําลังไดถูกตอง
ที่มา (มานพ ตันตระบัณฑิตย, สําลี แสงหาว และสุทิน จิตรเจริญ,
2544, หนา 99)
2.7.1 ลักษณะรูปรางของลอโซ ลอโซจะมีขนาดเล็กและโตแตกตางกันโดยจะ
สัมพันธกับภาระที่ใชงาน ดังนั้น ลอโซจึงสามารถผลิตจากวัสดุและวิธีการตางกัน เชน ลอโซ
ขนาดเล็กจะผลิตโดยการกลึงเหล็กกลารีดขึ้นรูป สวนลอโซขนาดโต ๆ จะขึ้นรูปดวยการหลอขึ้นรูป
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ก. ลอโซเสนเดียว

ข. ลอโซสองเสน

ค. ลอโซสามเสน

รูปที่ 2.19 ลอโซสําหรับโซเสนเดียวและหลายเสน
ที่มา (มานพ ตันตระบัณฑิตย, สําลี แสงหาว และสุทิน จิตรเจริญ,
2544, หนา 99)
2.7.2 จํานวนฟนโซและความเร็วโซที่ใชงาน โดยปกติฟนลอโซจะเปนจํานวน
เลขคี่ สําหรับงานสงกําลังดวยโซจะมีเกณฑกําหนดสําหรับลอโซดังนี้
ลอโซตัวเล็ก :
z1 = 9….11 ใชกับความเร็วโซ (v) ต่ํากวา 4 เมตรตอวินาที
z1 = 11….13 ใชกับความเร็วโซ (v) ถึง 4 เมตรตอวินาที เปนโซ
ที่มีระยะพิตช ถึง 20 มิลลิเมตร และมีความยาวโซ
เกินกวา 40 ขอ ใชงานในทีไ่ มรับภาระมากนักและ
อายุการใชงานนอยกวา 10,000 ชั่วโมง
z1 = 14….16 ใชกับความเร็วโซ (v) ถึง 7 เมตรตอวินาที และ
รับภาระปานกลาง
z1 = 17….25 ใชกับความเร็วโซ (v) ถึง 24 เมตรตอวินาที และ
รับภาระมาก
ลอโซตัวใหญ :
z1 = 30….80 มีใชงานทั่วไป
z1 = …..120 เปนลอโซที่มีจํานวนฟนมากสูงสุด
z1 = …..150 ใชงานในกรณีพิเศษ แตถาเปนไปไดใหหลีกเลี่ยง
มิฉะนั้นจะเกิดการสึกหรอมากเมื่อมีอัตราทดมากขึ้น
โดยทั่วไปจะกําหนดใหอัตราทดของระบบโซสงกําลัง i < 7 หรือ i = 10 แต
ตองใชงานที่ความเร็วโซต่ํา สวนจํานวนฟนลอโซมาตรฐานที่นิยมใชงานมีดังนี้
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สําหรับลอโซขนาดเล็ก (13) (15) 17 19 21 23 25
สําหรับลอโซขนาดโต 38 57 76 95 114
จํานวนฟนที่อยูใน ( ) ถาเปนไปไดใหหลีกเลี่ยง
ขอควรระวัง : การทดรอบสงกําลังดวยโซใหเร็วขึ้นไมเปนการเหมาะสม ดวยเหตุนี้ควรหลีกเลี่ยง
ตารางที่ 2.4 ขนาดพิกัดของโซลูกกลิ้ง ตามมาตรฐาน DIN 8187

ที่มา (มานพ ตันตระบัณฑิตย, สําลี แสงหาว และสุทิน จิตรเจริญ, 2544, หนา 108)
สัญลักษณยอของโซลูกกลิ้งแบบเสนเดียวตาม DIN 8187 นัมเบอร 16 B มี
92 ชิ้นวา : โซลูกกลิ้ง DIN 8187-16B-1 × 92
สัญลักษณยอของโซลูกกลิ้งแบบสองเสนตาม DIN 8187 นัมเบอร 08 B มี
120 ชิ้นวา : โซลูกกลิ้ง DIN 8187-08B-2-120
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ผูวิจัยเลือกใชจาํ นวนฟนโซของลอโซตัวเล็ก จํานวน 11 ฟน ซึ่งใชกับความเร็ว
โซต่ํากวา 4 เมตรตอวินาที และจํานวนฟนโซของลอโซตัวใหญ จํานวน 30 ฟน ซึ่งมีใชงาน
ทั่ว ๆ ไป
2.8 เพลา เพลาเปนชิ้นสวนเครื่องจักรกลที่หมุนไดเพลาจะรับโมเมนตบิดที่ถาย
ภาระมาจากลอเฟอง ลอสายพานหรือคลัตช เพลาจึงสามารถรับภาระบิดและภาระดัดจึงมีการแบง
เพลาออกเปนแบบเกร็ง แบบขอตอและแบบตัดได (บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท, 2530)
เพลาเปนชิ้นสวนที่หมุนหรือไมหมุน ซึ่งลักษณะทั่ว ๆ ไปจะมีหนาตัดกลม
บนเพลาจะมีสว นอื่น ๆ ประกอบอยูเชน เฟอง ลอสายพาน มูเล ขอเหวี่ยง จานโซ และชิ้นสวน
สําหรับการสงกําลังอื่น ๆ เพลาอาจจะตองรองรับภาระตาง ๆ ไดแก ภาระในการดัด ภาระใน
การดึง ภาระในการอัด หรือภาระในการบิด ซึ่งภาระเหลานี้อาจจะกระทําเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
เพียงอยางเดียว หรือกระทําพรอม ๆ กัน ในขณะเดียวกัน ในการออกแบบเพลาสิ่งสําคัญที่จะตอง
พิจารณาคือความแข็งแรงสถิตย และความแข็งแรงทางดานความลา และเพลาอันหนึ่งอาจจะอยู
ภายใตความเคนที่คงที่ ความเคนแบบสลับในเวลาเดียวกันได
ในการออกแบบเพลาจะตองรักษาระยะโกงของเพลาใหอยูในตัวของเขตที่
กําหนด ในการใหขนาดเพลานั้นจะพิจารณาถึงระยะโกงกอน แลวจึงทําการวิเคราะหความเคนที่
เกิดขึ้น เหตุผลก็เพราะวาถาเพลาที่ทํามามีความแข็งแกรง พอที่จะไมใหเกิดระยะโกงมากแลว ความ
เคนที่เกิดขึ้นก็จะอยูในชวงที่มีความปลอดภัยแตก็ไมไดหมายความวาผูออกแบบจะสมมติวามี
ความปลอดภัยแลวเสมอไป ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําการคํานวณตรวจสอบ
เพื่อใหรูวาการออกแบบนั้นมีความถูกตองอยูในขอบเขตที่ยอมรับไดจริง ๆ
เพลาเปนชิ้นสวนเครื่องมือกล ที่มีความสําคัญของระบบการสงผานกําลัง กําลังที่
สงผานเพลาอยูในรูปของโมเมนต แรงบิด (torque) ในการสงผานกําลังระหวางเพลาหนึ่งไปอีก
เพลาหนึ่ง จําเปนตองอาศัยตัวกลาง เชน เฟอง โซ สายพาน ฯลฯ ดังนั้นจึงเกิดแรงเนื่องจากการ
ขบกันของเฟอง แรงเนื่องจากแรงฉุดของโซหรือแรงดึงของสายพานมากระทําตอเพลาอันเปนผล
ใหเกิดโมเมนตดัด (bending moments) ขึ้นบนเพลาและบางกรณีอาจมีแรงกระทําตามแนวแกน
ของเพลาดวย ดังนั้นขณะที่เพลาทําหนาที่สงผานกําลัง เพลาจะรับทั้งโมเมนตดัดพรอม ๆ กัน
ดังรูปที่ 2.20
ผูวิจัยเลือกใชเพลาที่ทําจากเหล็ก St 37 มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร
ยาว 700 มิลลิเมตร ซึ่งเปนเหล็กราคาถูกหาซื้อไดงายมีความแข็งแรงเพียงพอตอการรับภาระ
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แบริ่ง

เพลา

ลิ่ม

รูปที่ 2.20 แสดงรูปรางลักษณะของเพลา
ที่มา (บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท, 2530, หนา 156)
โดยปกติทั่วไป รูปหนาตัดของเพลาจะเปนวงกลม ขนาดไมเทากัน แตจะตก
บาเปนขั้น ๆ บางตําแหนงจะมีรองลิ่ม เพื่อใชในการติดตั้งมูเลย เฟอง แบริ่ง หรือชิ้นสวนอื่น ๆ
เพลาที่ใชโดยทั่วไปจะมีทั้งเพลากลวง และเพลาตัน
สําหรับวัสดุทใี่ ชทําเพลาสวนใหญจะเปนเหล็กเหนียว (steel) เชน St 50, St 60
หรือ St 70 ในกรณีที่ตองการความแข็งแรงสูง ๆ และคงทนตอการใชงานมาก ๆ อาจใชพวก
เหล็กผสม (alloy steel)
การออกแบบคํานวณหาขนาดของเพลา
ในการออกแบบหาขนาดของเพลา จะตองพิจารณาถึงสิ่งเหลานี้ คือ
1. กําลังงานและภาระที่ใชเพลาสงกําลัง
2. ความเคนที่เกิดขึ้นกับเพลา รวมทั้งรูปราง ขนาด วัสดุ และผิวงานสําเร็จ ซึ่งจะ
เปนสาเหตุในการเกิด stress concentration ขึ้น ณ ตําแหนงตาง ๆ ของเพลา
3. ความแกรง หมายถึง ความคงทนตอการแอนตัวหรือการบิดไปของเพลา
เมื่อไดรับภาระ
4. ความเร็วรอบวิกฤต หมายถึง การสั่นตัวของเพลา อันเปนผลตอเนื่องมาจาก
การแอนตัว
ในการออกแบบขนาดของเพลา สําหรับงานปกติทั่วไป จะพิจารณาเฉพาะ
กําลังงาน ภาระ และคํานวณตรวจความเคนที่เกิดขึ้นกับเพลา เพื่อใหไดคาความปลอดภัยเพียงพอ
สําหรับงานพิเศษในบางกรณี จึงจะพิจารณาถึงความแกรง และการสั่นตัวของเพลา
2.9 แบริ่งลูกปน ใชสําหรับรองรับเพลา โครงสรางของแบริ่งประกอบดวยแหวน
นอก แหวนในและจะมีลูกปนเปนตัวลดความเสียดทานลักษณะเปนลูกทรงกลม หรือทรงกระบอก
ลูกปนจะวิ่งอยูบนทางวิ่งของแหวนนอกและแหวนใน โดยมีกรอบบังคับระยะหางระหวางลูกปน
แตละลูกความเสียดทานที่เกิดขึ้นกับแบริ่ง ลูกปนจะเปนแบบ Rolling Friction จึงมีความเสียดทาน
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นอยกวาแบริ่งปลอกประมาณ 25 – 50 เปอรเซ็นต ทําใหกําลังงานสูญเสียไปเนื่องจากความเสียดทาน
นอย นอกจากนี้การเยื้องศูนยของเพลาและตัวแบริ่งมีนอย เนื่องจากมีระยะคลอนนอย การ
บํารุงรัก ษาและการหลอ ลื ่น ทํา ไดง า ย การผลิต แบริ่ง ลูก ปน จะเปน มาตรฐานเหมือ น ๆ กัน
ดังนั้นการถอดเปลี่ยนอะไหลจึงทําไดทุกเวลาและสถานที่
สําหรับขอเสียของแบริ่งลูกปนก็คือ ทนตอแรงกระแทกไมดี ขณะใชงานจะมี
เสียงดังกวาแบริ่งปลอก และยังจําเปนตองมีชิ้นสวนไวใชยึดจับตัวแบริ่ง การถอดประกอบจึง
ยุงยาก

ก.

ข.

ค.

รูป ก. Cylindrical Roller bearing ใชรับแรงในแนวรัศมี
รูป ข. Ball Thrust bearing ใชรับแรงในแนวแกน
รูป ค. Deep Groove ball bearing ใชรับแรงในแนวแกน และแรงในแนวรัศมี
รูปที่ 2.21 แบริ่งลูกปนสําหรับแรงในแนวตาง ๆ
ที่มา (บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท, 2530, หนา 218)
ประสิทธิภาพในการรับภาระและอายุการใชงานของแบริ่งลูกปน
จากรูปที่ 2.21 แรง Fr หมายถึงแรงทีก่ ระทําตอแบริ่งในแนวรัศมี หรือแนวแกน
อยางเดียวบางตัวอาจใชรับแรงทั้งสองพรอมกัน ในการคํานวณจะใชแรงเปรียบเทียบ F (equivalent
load) คาแรงเปรียบเทียบ F จะถือวากระทําในแนวรัศมี และแรงเปรียบเทียบ F นี้ ตองมีผล
การกระทําเชนเดียวกับแรงในแกนและแนวรัศมีมากระทําตอแบริ่ง ในขณะที่แบริ่งถูกใชงานภาระ
ที่เกิดขึ้นจะเปน 2 ชนิด คือ ภาระสถิตย ซึ่งมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางขึ้นได และภาระ
พลวัต เกิดขึ้นขณะที่หมุนซึง่ มีผลใหวัสดุเกิดการลาตัว
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องคประกอบอื่นที่มีผลกระทบตออายุการใชงานของแบริ่ง
อายุการใชงานประเมินของแบริ่งลูกกลิ้ง ขึ้นอยูกับสภาพการประยุกตใชงาน
เชน การหลอลื่นที่เหมาะสม การเยื้องแนวมีนอยที่สุด และการพิจารณาถึงระยะเผือ่ ระหวางแบริง่
กับเพลา พึงระลึกไวเสมอวา อายุการใชงานของแบริ่งจะเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก หากวาระบบการ
หลอลื่นแบริ่งอยูในขั้นดีมาก
ตารางที่ 2.5 เบอรแบริ่งลูกปน

ที่มา (NSK Ltd, 1996, p. B8)
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ตารางที่ 2.6 อายุการใชงานของแบริ่ง
ลักษณะงาน
อุปกรณไฟฟาในบาน
พัดลมขนาดเล็ก
มอเตอรขนาดเล็กถึง 4 kw
มอเตอรขนาดกลาง
มอเตอรขนาดใหญติดตั้งอยูกับที่
มอเตอรขนาดใหญ
มอเตอรขนาดเล็ก
รถยนต, รถบรรทุกเล็ก
รถบรรทุกใหญ, รถบัส
เพลารถรางขนวัสดุ
เพลารถรางโดยสาร
เพลารถไฟโดยสาร
เพลารถไฟขนสินคา
ตัวรถจักร
งานสรางเรือ
เรือกลไฟใชใบจักร

จํานวนชั่วโมง
1,000 – 2,000
2,000 – 4,000
8,000 – 10,000
10,000 – 15,000
20,000 – 30,000
50,000 ขึ้นไป
600 – 1200
1,500 – 2,500
2,000 – 5,000
5,000
2,000 – 25,000
25,000
35,000
20,000 – 40,000
3,000 – 5,000
15,000 – 25,000

ลักษณะงาน
แบริ่งเพลาเรือ
แบริ่งเฟองสงกําลังในเรือ
แบริ่งเครื่องกลการเกษตร
เครื่องยกของเล็ก
ชุดเฟองทด
ชุดเฟองเครื่องมือกล
เครื่องชวยงานผลิต
เครื่องรีดขนาดใหญ
เครื่องเลื่อย
เครื่องเจาะหิน (ในเหมือง)
พัดลมขนาดใหญ ๆ
รอกสําหรับงานหนัก
เครื่องทํากระดาษ
เครื่องยอยหิน
เครื่องทําอิฐ

จํานวนชั่วโมง
80,000
20,000 – 30,000
3,000 – 6,000
5,000 – 10,000
8,000 – 15,000
20,000
7,500 – 15,000
8,000 – 10,000
1,000 – 15,000
4,000 – 10,000
40,000 – 50,000
40000 – 60000
50,000 – 80,000
หรือมากกวา
20,000 – 30,000
20,000 – 30,000

ที่มา (บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท, 2530, หนา 137)
ตารางที่ 2.7 คาความเร็วคงที่ของลูกปนชนิดตาง ๆ

Deep groove ball bearing

Angular contact bearing
Angular contact bearing

Duplex bearing
Self aligning ball bearing

ชนิดของลูกปน
แถวเดียว
แถวเดียว (มีแผนกันรั่ว)
สองแถว
(แหวนใดแหวนหนึ่งมีบาขางเดียว)
แถวเดียว
แถวเดียว ประกอบเปนคู
สองแถว

N รอบ / นาที
500,000
360,000
300,000
500,000
500,000
400,000
360,000
400,000
500,000
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ตารางที่ 2.7 คาความเร็วคงที่ของลูกปนชนิดตาง ๆ (ตอ)

Self aligning ball bearing
Cylindied roller bearing
Needle bearing
Taper Roller bearing
Tonne bearing
Self aligning Roller bearing

ชนิดของลูกปน
(แหวนในกวาง)
แถวเดียว
สองแถว
แถวเดียว
สองแถว

อนุกรมที่ 2.13
อนุกรมที่ 222, 223
อื่น ๆ

N รอบ / นาที
250,000
500,000
300,000
200,000
300,000
220,000
220,000
220,000
320,000
250,000

ที่มา (บรรเลง ศรนิล และกิตติ นิงสานนท, 2530, หนา 239)
ผูวิจัยเลือกใชแบริ่งลูกปนเบอร 6002 มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 32 มิลลิเมตร
มีอายุการใชงานลักษณะงานมอเตอรขนาดเล็ก มีจํานวนชั่วโมง 8,000 – 10,000 ชั่วโมง ชนิด
ลูกปน Deep groove ball bearing แถวเดียว 500,000 รอบตอนาที
2.10 คารบูเรเตอร ในการทํางานของเครื่องยนตแกสโซลีน น้ํามันเชื้อเพลิงแตเพียง
อยางเดียว ไมสามารถที่จะทําใหเครื่องยนตทํางานได จําเปนจะตองมีออกซิเจนจากอากาศ เปน
ตัวชวยในการเผาไหม นั่นก็คือจะตองจัดใหน้ํามันเชื้อเพลิงไดผสมกับอากาศเสียกอน ที่จะถูก
สงเขาไปในกระบอกสูบของเครื่องยนต การผสมกันระหวางน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศ จะตอง
คลุกเคลากันอยางทั่วถึง อัตราสวนผสมจะตองเปนไปอยางถูกตองพอเหมาะกับความเร็วและภาระ
ที่เปลี่ยนแปลงไปของเครื่องยนต นอกจากนั้นสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศดังกลาว จะ
ตองถูกทําใหเปนฝอยละเอียดเสียกอน เพือ่ งายตอการเผาไหม กอนทีจ่ ะถูกสงเขาไปในกระบอกสูบ
ของเครื่องยนต (ประณต กุลประสูตร, 2533)
จากเหตุผลดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองมีอุปกรณชนิดหนึ่ง ทําหนาที่เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคดงั กลาว ซึ่งเรียกวา คารบูเรเตอร ดังรูปที่ 2.22 ดังนั้นจึงพอที่จะสรุปไดวา คารบูเรเตอร
ก็คือ อุปกรณที่ใชผสมน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศใหไดสดั สวนที่พอเหมาะ กอนที่สว นผสมนี้ จะ
ถูกสงเขาไปทําการเผาไหมภายในหองเผาไหมของเครื่องยนต
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2.10.1 หลักการของคารบูเรเตอร คารบูเรเตอรจะทํางานโดยอาศัยหลักความ
แตกตางของความดันทีเ่ กิดขึน้ ภายในทอคารบูเรเตอรในขณะที่อากาศเคลื่อนตัวผาน อันจะทําให
เกิดการดูดน้ํามันเชื้อเพลิงจากหองลูกลอยเขาผสมกับอากาศกอนที่จะถูกสงเขาไปทําการเผาไหม
ภายในหองเผาไหมของเครื่องยนต จากการออกแบบทอคารบูเรเตอรใหมีเสนผานศูนยกลางเล็กลง
บริเวณปลายทอน้ํามันเชื้อเพลิงจากหองลูกลอย จะมีผลทําใหอากาศที่เคลื่อนตัวผานบริเวณดังกลาว
มีความดันลดลง (ความเร็วของกระแสอากาศเพิ่มขึ้น) อยางทันทีทันใด ทําใหเกิดสูญญากาศหรือ
แรงดูด ดูดเอาน้ํามันเชื้อเพลิงจากหองลูกลอยเขามาผสมกับอากาศแลวสงเขาเครื่อง แตผลจากการ
ทดลองปรากฏวา การกระจายตัวของน้ํามันเชื้อเพลิงทีถ่ ูกดูดออกมายังไมดีพอ ทําใหการผสมกัน
ระหวางน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศไมทั่วถึง จึงเปนผลทําใหการเผาไหมที่เกิดขึ้นไมสมบูรณ ดังนัน้
เพื่อทีจ่ ะทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกดูดออกมา มีการกระจายตัวดีขนึ้ จึงไดมกี ารเจาะชองอากาศ (air
bleed) บริเวณคอคอด เขากับทอน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใหอากาศอีกสวนหนึ่งเขาไปผสมกับน้ํามัน
เชื้อเพลิงภายในทอ มีผลทําใหน้ํามันเชื้อเพลิงที่ถูกดูดออกทางปลายทอ มีการกระจายตัวดีขึ้นจึง
ทําใหการผสมระหวางน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศดีขึ้น และการเผาไหมสมบูรณขึ้น
ในจังหวะดูดของเครื่องยนต ลูกสูบเคลื่อนที่ลงอยางรวดเร็วและวาลว
ไอดีเปดออก การเคลื่อนที่อยางรวดเร็วนี้กอใหเกิดสูญญากาศขึ้นภายในกระบอกสูบ และสิ่งนี้
ทําใหไอดีถูกดูดเขากระบอกสูบ
คารบูเรเตอรจะทําหนาที่ผสมอากาศเขากับน้ํามันเชื้อเพลิงในปริมาณ
ที่เหมาะสมกอนถูกดูดเขากระบอกสูบ คารบูเรเตอรติดตั้งอยูกับเครื่องยนตใกลวาลวไอดี และมี
ลักษณะคลายกับทอตามแสดงในรูปที่ 2.22 ปลายขางหนึ่งของทอนี้เปดออก เมื่อลูกสูบเคลื่อนที่
ลงในจังหวะดูด อากาศจะถูกดูดเขาทอตรงปลายเปด และไหลเขากระบอกสูบโดยผานทางวาลวไอดี
วาลวไอดีเปด
อากาศ

คารบูเรเตอร

ลูกสูบเคลื่อนที่ลงในจังหวะดูด

รูปที่ 2.22 คารบูเรเตอร
ที่มา (เจย เวยสเตอร และธีรยุทธ สุวรรณประทีป, 2541,
หนา 111)
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2.10.2 อัตราสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามันเชื้อเพลิง โดยทั่วไปอัตราสวน
ผสมระหวางอากาศกับน้ํามันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต จะมีคาระหวาง 8 : 1 ถึง 15 : 1 โดยน้าํ หนัก
ซึ่งมีความหมายวาจะตองใชอากาศ 8 ถึง 15 ปอนดตอน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ปอนด หรืออากาศ 8
ถึง 15 กิโลกรัมตอน้ํามันเชื้อเพลิง 1 กิโลกรัม ดังรูปที่ 2.23 หรือถาคิดเทียบเปนปริมาตรก็จะได
อากาศประมาณตั้งแต 4,800 ถึง 9,000 ลูกบาศกฟุต ตอน้ํามันเชื้อเพลิงเพียง 1 ลูกบาศกฟุต หรือ
อากาศ 4,800 ถึง 9,000 ลูกบาศกเมตรตอน้ํามันเชื้อเพลิง 1 ลูกบาศกเมตร ดังนั้นคารบูเรเตอร
จึงจําเปนที่จะตองมีสวนประกอบมากมาย และระบบตาง ๆ ที่คอนขางจะยุงยาก เพื่อที่จะสามารถ
ทํางานไดบรรลุตามเปาหมาย และเนื่องจากเปนอุปกรณที่มีความละเอียด จึงตองการการปรับแตง
อยางประณีต และการบํารุงรักษาอยางใกลชิด

อัตราสวนของอากาศตอน้ํามันเชื้อเพลิง (ปอนด)

15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

15 : 1

12.5 : 1
11.5 : 1
9:1
8:1

ขณะ
สตารท

ขณะ
เดินเบา

ขณะ
ความเร็ว
ปกติ

ขณะ
ใชงาน
เต็มกําลัง

ขณะ
เรง

รูปที่ 2.23 แสดงอัตราสวนผสมระหวางอากาศกับน้ํามันเชื้อเพลิง
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 131)
คารบูเรเตอรที่นํามาใชกับรถตัดหญาเครื่องนี้เปนคารบูเรเตอรแบบลูกลอย
และเปนคารบเู รเตอรที่ติดตั้งมากับเครื่องยนตนั่นเอง
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2.11 หัวเทียน หัวเทียนเปนสวนประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่งของระบบจุดระเบิด
ใชทําหนาที่จุดสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงกับอากาศ ภายในหองเผาไหมของเครื่องยนต การใช
หัวเทียนที่ถูกตอง จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนตไดอยางมหาศาล ทําให
เกิดการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิง และยืดอายุการใชงานของเครื่องยนตไดดวย (ประณต กุลประสูตร,
2542)
2.11.1 สวนประกอบที่สําคัญ หัวเทียนจะประกอบดวย ตัวนําไฟฟา 2 ตัวที่
เรียกวา เขีย้ วหัวเทียน (electrodes) เขี้ยวกลาง (center electrode) ของหัวเทียนมาตรฐานที่ใชกนั
โดยทั่วไปในปจจุบัน สวนใหญจะทําจากโลหะผสมนิกเกิลกับโครเมี่ยม แมงกานีสและซิลิคอน
สําหรับหัวเทียนแบบพิเศษ เขี้ยวกลางจะมีทั้งชนิดที่ทําดวยเงิน (silver) และทองคําขาว (platinum)
เขี้ยวกลางที่ทําจากโลหะทั้งสองชนิดนี้ จะมีคุณสมบัตใิ นการนําความรอน และมีความตานทาน
ตอการกัดกรอนไดดกี วาแบบแรกมาก เขีย้ วกลางจะหุมดวยฉนวน ซึ่งสวนใหญจะทําจากกระเบื้อง
ชนิดทนความรอนสูง จากนัน้ เปลือกนอก (outer shell) จะหุมหอดวยฉนวนอีกชัน้ หนึ่ง ระหวาง
ฉนวนกับเปลือกนอก จะถูกคั่นไวดว ยปะเก็น (gasket) เพื่อปองกันแกสรั่ว และเพื่อใชเปนแนวทาง
ในการระบายความรอนจากเขี้ยวของหัวเทียน ไปสูระบบระบายความรอน หัวเทียนบางแบบไมใช
ปะเก็น ดังนัน้ ระหวางเขี้ยวกับฉนวนและระหวางฉนวนกับเปลือกนอก จะถูกทําใหติดแนนดวยกาว
เปลือกนอกของหัวเทียนจะทําดวยโลหะ สวนบนทําเปนหกเหลี่ยมสําหรับใชปะแจขัน สวนลางจะ
ทําเปนเกลียวสําหรับขันเขาไปในรูของหัวเทียนที่ฝาสูบของเครื่องยนต เขี้ยวดิน (ground electrode)
จะตอยื่นออกจากเปลือกสวนลาง และโคงเขาหาเขี้ยวกลางโดยมีชองวางระหวางกัน เขี้ยวดิน
สวนใหญ จะทําจากโลหะผสมนิกเกิลกับโครเมี่ยม ปลายดานบนของเขี้ยวกลางจะตอเขากับสกรู
ที่ขันเกลียวเขากับสวนบนของฉนวน ปลายขั้วดานนี้จะตอเขากับสายไฟแรงสูงของระบบจุดระเบิด
หัวเทียนจะรับไฟฟาแรงดันสูงจากแมกนีโต และทําหนาที่ใหประกาย
ไฟฟาเพื่อจุดระเบิดเผาไหมไอดี สวนประกอบภายนอกของหัวเทียนแสดงตามรูปที่ 2.24 สวนบน
ของหัวเทียนจะมีขั้วตอสําหรับตอกับสายหัวเทียน และขั้วตอของหัวเทียนจะตอกับขั้วกลาง ซึ่ง
เปนแกนกลางของหัวเทียน
ไฟฟาแรงดันสูงตองไมมีการรั่วไหล ดังนั้นจึงตองใชฉนวนหุมโดยรอบ
บริเวณขั้วกลางของหัวเทียน สวนลางของหัวเทียนเปนโลหะ เรียกวาเปลือกสวนปลายของเปลือก
มีเกลียวสําหรับขันเขาไปในฝาสูบ เปลือกสวนบนมีลักษณะเปนหกเหลี่ยมสําหรับใชประแจขัน
และคลายหัวเทียน
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ขั้วหัวเทียน
ฉนวน
วัสดุอุด
เปลือกนอก
ประเก็น
ระยะเกลียว

เขี้ยวกลาง
เขี้ยวดิน

รูปที่ 2.24 หัวเทียน
ที่มา (บุญธรรม ภัทราจารุกลุ และประสานพงษ
หาเรือนชีพ, 2541, หนา 145)
2.11.2 คุณสมบัติของหัวเทียน
หัวเทียนทีด่ ีจะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1) ตองรับความดันไดสูง 50 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร (700 ปอนด
ตอตารางนิ้ว)
2)
3)
4)
5)

ตองทนอุณหภูมิไดสูง 2,500 องศาเซลเซียส (4,500 องศาฟาเรนไฮต)
ตองสามารถทนทานตอแรงเคลื่อนไฟฟาสูง ๆ ได
ตองสามารถทนตอการสั่นสะเทือนจากชิ้นสวนของเครื่องยนตไดดี
ตองสามารถปรับสภาพใหรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

และความดันไดเปนอยางดี
6) ตองทนตอการกัดกรอนของสารเคมี
7) ตองมีการจุดประกายไฟทีแ่ นนอนในทุกสภาวะของการทํางาน
ของเครื่องยนต
8) ตองปองกันการรั่วไหลภายใตความกดดันสูง ๆ ได
9) ตองใหคาความรอนที่ถูกตอง
10) ตองมีอายุการใชงานยาวนาน
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0.6 ถึง 0.8 มิลลิเมตร

รูปที่ 2.25 ระยะหางของเขี้ยวหัวเทียน
ที่มา (บุญธรรม ภัทราจารุกลุ และประสานพงษ หาเรือนชีพ,
2541, หนา 152)
ผูวิจัยเลือกใชหัวเทียนยี่หอ Champion J&C เปนแบบเกลียวสั้น ซึ่งมีความ
เหมาะสมกับเครื่องยนตขนาด 3.5 แรงมา
2.12 แบตเตอรี่ เปนอุปกรณที่ทําหนาที่สะสมพลังงานและจายพลังงานใหกับอุปกรณ
ไฟฟาตาง ๆ ในรถยนต แบตเตอรี่เปนอุปกรณที่มีความสําคัญมากที่สุดในรถยนต เพราะวาถาไมมี
แบตเตอรี่รถยนตกไ็ มสามารถที่จะวิง่ ได หรือแบตเตอรี่อยูในสภาพที่ไมสมบูรณ ก็จะทําใหรถยนต
คันนั้น ๆ ไมอยูในสภาพที่จะใชงานไดอยางสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นการ
บํารุงรักษาและดูแลแบตเตอรี่ใหอยูใ นสภาพที่สมบูรณจึงตองกระทําอยางถูกวิธี แบตเตอรี่จึงจะมี
อายุการใชงานไดยาวนาน (ประณต กุลประสูตร, 2538)
แบตเตอรี่ที่ใชในรถยนตจะเปนแบตเตอรี่แบบเปยก ประเภทตะกัว่ -กรด คือ
เมื่อแบตเตอรี่ถูกใชงานไปจนไฟหมดก็จะสามารถนํามาทําการประจุไฟเขาใหมได แลวนํามาใช
จายพลังงานไดอีกจนกวาแผนธาตุจะหมดอายุการใชงาน ดังรูปที่ 2.26
ฝาครอบตัวหมอ

ปลั๊ก (ตรวจ – เติมน้ํากลั่น
และระบายกาซ)

สะพานยึดแผนธาตุ
แผนคั่น

แผนธาตุ
ชุดของแผนธาตุ

รูปที่ 2.26 แบตเตอรี่
ที่มา (บุญธรรม ภัทราจารุกลุ และประสานพงษ
หาเรือนชีพ, 2541, หนา 155)
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PbSO4 + 2H2O + PbSO4

Æ

PbO2 + 2H2SO4 + Pb
โหลด

คายประจุไฟฟา
เจเนอเรเตอร

แผนธาตุบวก ประจุไฟฟา แผนธาตุลบ

รูปที่ 2.27 ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในแบตเตอรี่
ที่มา (บุญธรรม ภัทราจารุกลุ และประสานพงษ หาเรือนชีพ,
2541, หนา 59)
ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่จะทําใหเกิดแรงเคลื่อนไฟฟาเซลลละ
2.1 โวลเทานั้น แตกระแสไฟฟาหรือความจุจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนแผนธาตุในเซลล
นั้น ๆ ก็คือ ถามีจํานวนแผนธาตุมากและขนาดใหญ ก็จะไดกระแสไฟฟาหรือความจุมากแบตเตอรี่
ก็จะมีขนาดใหญขึ้นดวย
ความจุของแบตเตอรี่ (battery ratings) คือ จํานวนปริมาณของกระแส
ไฟฟาที่แบตเตอรี่สามารถจายออกไปไดในระยะเวลาที่กําหนดไวแนนอน
การวัดความจุของแบตเตอรี่โดยทั่ว ๆ ไปมีอยู 3 วิธีคือ
1. วิธีการ Cranking โดยการใหแบตเตอรี่ไดจายกระแสไฟฟาจํานวนมาก
ออกมาในขีดทีจ่ ํากัดเปนเวลา 30 วินาที ภายใตการควบคุมการทดสอบวาแบตเตอรีจ่ ะเหลือความจุ
เทาไร (ใชทดสอบกับการหมุนมอเตอรสตารทเครื่องยนต)
2. อัตรา 20 ชั่วโมง โดยการใหแบตเตอรีจ่ ายกระแสไฟออกมาในจํานวน
แอมแปรที่แนนอนเปนเวลา 20 ชั่วโมง จนกระทั่งแรงเคลื่อนที่วัดไดตกลงถึง 10.5 โวล อัตรา
ความจุจะเปนแอมแปร – ชั่วโมง
3. อัตราความจุสํารองของแบตเตอรี่ โดยการดูวาแบตเตอรี่จะจายกระแส
ไฟไปไดตามปกติติดตอกันยาวนานเพียงไร ซึ่งขึ้นอยูกบั ความตองการของรถยนต เมื่อระบบไฟ
ชารจเกิดบกพรองไมสามารถประจุไฟหรือชารจไฟเขาแบตเตอรี่ได
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ผูวิจัยเลือกใชแบตเตอรี่มีแรงเคลื่อนไฟฟา 12 โวล มีกระแสไฟ 5 แอมป
จํานวน 2 ลูก
2.13 ระบบจุดระเบิด เครื่องยนตใหกําลังออกมาไดเนื่องจากการเผาไหมภายใน
กระบอกสูบ แลวดันใหลูกสูบเคลื่อนที่ลงไอดีเริ่มมี่การเผาไหมเมื่อเกิดประกายไฟ ซึ่งมาจาก
ระบบหนึ่งในเครื่องยนตที่เรียกวา ระบบจุดระเบิด
การทํางานของระบบจุดระเบิดแบบซีดีไอ
จังหวะในการทํางานของระบบจุดระเบิดแบบนี้ จําแนกออกไดเปน 2 จังหวะคือ
จังหวะประจุกระแสไฟฟาเขาสูคาปาซิเตอร กับจังหวะที่คาปาซิเตอรจายกระแสไฟใหกับคอยลจุด
ระเบิด อันจะเปนผลทําใหเกิดไฟแรงสูงในคอยลจุดระเบิด (ประณต กุลประสูตร, 2542)
จังหวะการประจุกระแสไฟเขาสูคาปาซิเตอรจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ แมเหล็กถาวร
ที่ฝงอยูกบั ลอชวยแรงเคลื่อนที่ผานชารจคอยล ดังรูปที่ 2.28 เสนแรงแมเหล็กที่เกิดจากแมเหล็กชุด
นี้ จะตัดเขากับเสนลวดตัวนําของชารจคอยล ทําใหเกิดกระแสเหนีย่ วนําไหลขึ้นภายในขดลวดนี้
กระแสที่เกิดขึน้ ดังกลาวเปนกระแสไฟสลับ แตเมือ่ ผานเขาไปในชุดไดโอดเรกติไฟเออรแลว จะถูก
เรียงใหเปนกระแสไฟตรง จากนั้นจึงประจุเขาไปในคาปาซิเตอร และเนื่องจากชุดไดโอดเรกติไฟเออร
จะยอมใหกระแสไหลผานทางเดียว ดังนัน้ คาปาซิเตอรจึงไมสามารถคลายประจุ ปลอยใหกระแส
ไหลยอนกลับทางไดในขณะเดียวกันเอสซีอารก็จะปดกั้นทางเดิน มิใหกระแสจากคาปาซิเตอรไหล
เขาสูคอยลจุดระเบิดได ดังนั้นในจังหวะนี้ จึงยังไมมีไฟแรงสูงเกิดขึน้ ภายในคอยลจุดระเบิดของ
เครื่องยนต
แมเหล็ก
ชารจคอยล
ชองวางระหวาง
เขี้ยวหัวเทียน
.035

กระแสไฟตรง
แรงเคลื่อนสูงสุด 300 โวล
คอยลจุดระเบิด

หัวเทียน
แรงเคลื่อนสูงสุด 30,000 โวล

เรกติไฟเออร
คาปาซิเตอร
เอสซีอาร
แรงเคลื่อนที่ทําใหเอสซีอาร
ทํางาน ½ - 1 โวล
ทริกเกอรคอยล

รูปที่ 2.28 แสดงการทํางานของระบบจุดระเบิดแบบซีดีไอ
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 214 – 215)
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จังหวะตอไปนี้จะสืบเนื่องมาจากจังหวะแรก เมื่อแมเหล็กถาวรชุดดังกลาว
เคลื่อนที่ผานทริกเกอรคอยล ดังรูปที่ 2.28 ก็จะทําใหเกิดกระแสไหลในเสนลวดตัวนําของทริก
เกรอคอยลดวยเชนเดียวกัน กระแสดังกลาวนี้ จะถูกสงผานตัวตานทานเขาสูเอสซีอาร กระตุนให
เอสซีอารเปดทางใหกระแสจากคาปาซิเตอรไหลผานเขาสูขดลวดปฐมภูมิของคอยลจุดระเบิดลง
ดินครบวงจร จึงทําใหเกิดสนามแมเหล็กขึ้นรอบ ๆ ขดลวดดังกลาว สนามแมเหล็กที่เกิดขึ้นนี้จะ
ตัดกับขดลวดทุติยภูมิ ทําใหเกิดไฟแรงสูงขึ้นภายในขดลวดทุติยภูมิของคอยลจุดระเบิด สงไปยัง
หัวเทียน ทําใหเกิดประกายไฟระหวางเขี้ยวหัวเทียน จุดสวนผสมใหเกิดการเผาไหมตอไป
2.14 ลอขับเคลื่อน ลอขับเคลื่อนเปนชิ้นสวนที่รองรับน้ําหนักของรถตัดหญาทั้งหมด
และยึดติดอยูกับเพลาลอ ทําการหมุนขับเคลื่อนเพื่อใหรถตัดหญาเคลื่อนที่ตามความตองการของ
ผูควบคุม โดยไดรับกําลังมาจากมอเตอรสงผานโซ และลอโซ แลวนํามาขับเคลื่อนเพลาอีกทีหนึ่ง
โครงสรางของลอ (wheel construction) ลอประกอบดวยสวนใหญ ๆ สอง
สวน คือ สวนที่เปนขอบ (rim) และสวนตรงกลาง (center member) สวนตรงกลางนี้เรียกวาจาน
(disc) หรือสไปเดอร (spider) ขอบลอทําหนาที่รองรับยางและจานหรือสไปเดอร ทําหนาที่ตอรถ
กับขอบลอ
ตามปกติลอจะแบงเปน 2 แบบ คือ แบบตรงกลางต่ํา (drop center) กับแบบ
ตรงกลางกึ่งต่ํา (semidrop center) แบบตรงกลางต่ํานิยมใชกับรถเกือบทุกชนิด และรถบรรทุก
ขนาดกลาง สวนแบบตรงกลางกึ่งต่ํา มีใชในวงจํากัดเชนรถบรรทุกขนาดหนัก ลอแบบนี้มีวงแหวน
ทางดานนอก ซึ่งถอดไดเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบรรจุแรงดันลมในยางไดสูง ยางที่มี
ผาใบเกิน 6 ชั้น ตรงขอบยาง (bead) จะมีความแข็งมาก และยากในการยึดติดตั้งกับลอที่ทําเปน
ชิ้นเดียวโดยไมทําใหขอบยางชํารุด

รูปที่ 2.29 ลอที่จับยึดเขากับเพลา
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การยึดลอเขากับดุมลอ ลออาจจะยึดติดกับดุมลอโดยสลัก (lug bolts) ซึ่ง
สอดผานรูที่ลอและขันเขากับดุมลอ หรือโดยสตัด (studs) ที่ยื่นออกมาจากดุมลอแลวใชนัตหมุน
เขาไปในสตัด
รถบางแบบใชเกลียวซาย (นัตหรือสลักหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อขันแนน) ทาง
ลอซาย และใชเกลียวขวา (หมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อขันแนน) ทางลอขวา รถสวนมากใชเกลียวขวา
ทั้งสองดาน
ขอควรระวัง เมื่อใสลอและยางกลับเขาที่ (หลังจากถอดลอออก) ตองขันนัต
หรือสลักใหแนนเพื่อปองกันลอหลุดในขณะใชงาน
2.15 ใบมีดตัดหญา ใบมีดตัดหญาดังรูปที่ 2.30 เปนใบมีดที่ทําจากเหล็กกลาเปน
แผนบางทําใหมีความคม และยึดติดกับปลายเพลาขอเหวี่ยงดวยนัต ทางสวนลางของเครื่องยนต
การทํางานของเครื่องยนตจะอยูระหวาง 600 – 3,000 รอบตอนาที ขึ้นอยูกับภาระของใบมีดที่ไดรับ
หรือตามอัตราการเรงเครื่องยนตของผูควบคุมการตัดหญา การหมุนดวยความเร็วเพื่อใชความเร็ว
และความคมของใบมีด ไปตัดหญานั่นเอง (มานพ ตันตระบัณฑิตย และสําลี แสงหาว, 2537)
2.15.1 เหล็กกลาเครื่องมือ จะนํามาใชประโยชนในการขึน้ รูปโลหะอื่นดวยการ
ปาดผิวหรือไมตองปาดผิว (non cutting) โดยแบงแยกตามสวนเจือเปนเหล็กเครื่องมือ – ไมเจือ –
เจือ – เจือต่ํา – เจือสูง เหล็กกลาเครื่องมือไมเจือจะมีปริมาณฟอสฟอรัสและกํามะถันต่ํากวา 0.035
เปอรเซนต เหล็กกลาเครื่องมือที่รับแรงกระแทกตองมีความเหนียวและแข็งโดยจะมีคารบอนอยู
ราว 0.9 เปอรเซนต ในการชุบแข็งจะใชสารมัฌชิมที่เปนน้ํา น้ํามัน และอากาศ ซึ่งขึ้นอยูกับ
การนําไปใชงานวาอยูใ นอุณหภูมิการทํางานสูงต่ําเพียงใด เหล็กกลาเครื่องมือมีความบริสุทธิ์ จึง
จัดเปนเหล็กกลาคุณภาพพิเศษ (fine steel) เชนกัน จึงตองระมัดระวังในการจะนําไปปรับปรุง
คุณสมบัติทางความรอน
2.15.2 เหล็กกลาเครื่องมือใชกับงานสภาพเย็น จะใชขึ้นรูปวัสดุตาง ๆ ดวย
การปาดผิวหรือไมปาดผิวได เชน ใบมีดตัดหญา มีดกลึง มีดไส ดอกสวาน ดอกกัด เครื่องมือ
ตัดเกลียว และเครื่องมือตัดหรือขึ้นรูปชนิดอื่น
2.15.3 เหล็กกลาเครือ่ งมือไมเจือ จะมีคารบอนประมาณ 0.5 เปอรเซ็นต ถึง
1.4 เปอรเซ็นต เหล็กนี้ชุบใหแข็งที่ 760-850 องศาเซลเซียส แลวแตการใชงาน จะอบคืนตัวที่
200-350 องศาเซลเซียส ตัวอยาง สัญลักษณเหล็กกลาเครื่องมือคือ C 150 W 1 จะแข็งกวา
เหล็กกลาเจือสูง แตที่อุณหภูมิการทํางานที่ประมาณ 200 องศาเซลเซียส ความแข็งของเหล็กนี้
ลดหายไป เหล็กนี้จะทุบขึน้ รูปไดที่ 1,000 องศาเซลเซียส และ 800 องศาเซลเซียส เหล็กกลาที่
นํามาทําใบมีดจะมีคา C 45 W 3
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C 45 หมายถึง เหล็กกลาอบชุบไมเจือมี 0.45 เปอรเซ็นต C ผานการอบชุบไมเจือ
W 3 หมายถึง เหล็กกลาเครื่องมือไมเจือมีความบริสุทธิ์และทนความรอนได

รูปที่ 2.30 ใบมีดตัดหญาที่ทาํ จากเหล็กกลา
ผูวิจัยเลือกใชใบมีดที่ทําจากเหล็กกลา มีขนาดของใบมีด (กวาง x ยาว x หนา)
58 x 455 x 4.5 มิลลิเมตร ยึดติดกับปลายและขอเหวี่ยง
2.16 ระบบสตารท เครื่องยนตเผาไหมภายในโดยทั่วไป จะไมสามารถสตารทติด
เครื่องไดเอง ถาปราศจากระบบสตารท ซึ่งจะทําใหเครื่องยนตเริ่มหมุน เพื่อที่จะดูดเอาไอดีหรือ
สวนผสมเขาสูกระบอกสูบ และอัดไอดีหรือสวนผสมใหมีความดันและอุณหภูมิสูงขึ้นพอเหมาะ
ตอการเผาไหมเมื่อถูกจุดดวยประกายไฟ ทําใหเกิดการเผาไหมและเกิดการระเบิด เปนผลทําให
เครื่องยนตหมุนทํางานตอไปได ดังนั้นจะเห็นไดวา ระบบสตารทก็เปนอีกระบบหนึ่ง ที่จําเปนตอ
การเริ่มทํางานของเครื่องยนต การสตารทติดเครื่องแบบทํางานดวยมือ การสตารทติดเครื่องแบบ
นี้เปนที่นิยมใชกันมากกับเครื่องยนตเล็กโดยทั่วไป เนื่องจากเปนแบบที่งาย ๆ ไมมีกลไกยุงยาก
ราคาถูกและไมตองใชกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ จึงทําใหสะดวกตอการซอมแซมและบํารุงรักษา
ดังรูปที่ 2.31
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ตัวเลือกแบบกามปู

เพลาขอเหวี่ยง
ตัวตอเพลาขอเหวี่ยง

สปริงตัวล็อก

พูลเลห

เชือกดึง
ตัวเรือนสตารด

รีคอยลสปริง

รูปที่ 2.31 อุปกรณการสตารทติดเครื่องแบบที่ใชเชือกดึงชนิดมวนกลับ
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 262)
2.17 ระบบประจุไฟ จะทําหนาที่ประจุกระแสไฟเขาแบตเตอรี่ และจายกระแสไฟใหกับ
วงจรจุดระเบิดและอุปกรณไฟฟาอื่น ๆ ในขณะที่เครื่องยนตกําลังทํางาน และจะมีสวนประกอบ
ที่สําคัญคือ แมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร (magneto-generator) ซึ่งเปนทีน่ ิยมใชกันมากกับเครือ่ งยนต
เล็กในปจจุบัน เปนเครื่องกําเนิดไฟฟาชนิดกระแสสลับ หรือที่นยิ มเรียกกันวา ฟลายวีลอัลเตอร
เนเตอร (flywheel alternator) ดังรูปที่ 2.32 จะทําหนาที่ผลิตกระแสไฟเขาประจุแบตเตอรี่ และ
จัดสงกระแสไฟใหกับอุปกรณไฟฟาอืน่ ๆ เชน ไฟแสงสวางเหมือนกับ อัลเตอรเนเตอรที่ใชใน
รถยนตดวยเชนกัน แตทแี่ ตกตางกันอยางเห็นไดชดั ก็คือ แทนที่แมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร จะสราง
แยกออกตางหากเชนเดียวกันกับอัลเตอรเนเตอรที่ใชในรถยนต กลับสรางรวมอยูในตัวเดียวกันกับ
ชุดของแมกนีโตที่ใชในระบบจุดระเบิด และจะอาศัยประโยชนจากชุดของแมเหล็กถาวรที่ลอชวยแรง
ในการผลิตกระแสไฟ เพียงแตชุดของขดลวดตัวนําหรือคอยลเทานั้นที่แยกออกจากกัน ดังนั้น
แมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร จึงมีคอยลถึง 2 ชุด คือชุดของแมกนีโตและชุดของเจนเนอรเรเตอร
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สายไฟสลับ

หัวเทียน

สายไฟแรงสูง

คอยลแมกนีโต
เรกกูเลเตอร
เรกติไฟเออร

ดิน

สเตเตอร
อัลเตอรเนเตอร
คอนเดนเซอร
สายไฟแรงต่ํา

แบตเตอรี่
ดิน

ดิน

ทองขาว
ดิน

รูปที่ 2.32 แมกนีโต-เจนเนอรเรเตอร และสวนประกอบภายในวงจร
ที่มา (ประณต กุลประสูตร, 2542, หนา 287)
ในการทํางาน ดังรูปที่ 2.32 เมื่อแมเหล็กถาวรที่ลอชวยแรง หมุนตัดขดลวด
ตัวนําที่สเตเตอร ก็จะทําใหเกิดกระแสเหนี่ยวนําขึ้นภายในขดลวดตัวนําดังกลาว กระแสที่เกิดขึ้น
เปนกระแสไฟสลับ ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดกระแสดังกลาว ไหลผานไดโอดเรกติไฟเออรเสียกอน
เพื่อเรียงใหเปนกระแสไฟตรง กอนที่จะเขาประจุแบตเตอรี่ สวนโวลตเต็จเรกกูเลเตอรก็จะทําหนาที่
ควบคุมแรงเคลื่อน และกระแสที่อัลเตอรเนเตอรผลิตออกได
2.18 ระบบหลอลื่น เครื่องยนตจําเปนตองใชนา้ํ มันหลอลื่นในการหลอเลี้ยงชิน้ สวน
ตาง ๆ ที่มีการเคลื่อนที่ เพือ่ ปองกันไมใหชิ้นสวนเหลานั้นสัมผัสกันโดยตรง ทําใหลดการสึกหรอ
ไดมากและยังชวยลดแรงเสียดทานอีกดวย นอกจากนี้นา้ํ มันหลอลื่นยังชวยระบายความรอนและ
ทําความสะอาดชิ้นสวนตาง ๆ ตลอดจนชวยอุดรอยรั่วระหวางแหวนลูกสูบกับกระบอกสูบเปน
การปองกันความดันรั่วไหลออกจากหองเผาไหม ระบบหลอลื่นทําหนาที่ปอนน้ํามันหลอลื่นไปยัง
สวนตาง ๆ ของเครื่องยนต (บุญธรรม ภัทราจารุกุล, 2541)
ความเสียดทานเปนสิ่งที่ไมตองการใหเกิดขึ้นระหวางชิ้นสวนของเครื่องยนต
ดวยเหตุผลหลายประการ คือ ความเสียดทานทําใหเสียกําลังไปบางสวน ความเสียดทานระหวาง
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ชิ้นสวนของเครื่องยนตยิ่งนอย กําลังเครื่องยนตที่นําไปใชงานยิ่งมากขึ้น ความเสียดทานระหวาง
ชิ้นสวนที่เคลื่อนที่สองชิ้นทําใหเกิดความรอนและการสึกหรอ เราสามารถทดสอบไดวาความ
เสียดทานทําใหเกิดความรอนไดโดยถูมือทั้งสองของทานอยางรวดเร็ว ความรอนที่เกิดขึ้นเปนผล
มาจากความเสียดทานระหวางผิวหนังบนมือทั้งสองของทาน
จุดประสงคของการหลอลื่นก็คือ เพื่อลดความเสียดทานระหวางชิ้นสวนที่
เคลื่อนที่ของเครื่องยนตใหมากที่สุดเทาทีจ่ ะทําได ความเสียดทานไมสามารถกําจัดใหหมดไปได
อยางสมบูรณ แตมันสามารถลดลงไดจนถึงจุดจุดหนึ่งซึ่งทําใหอายุการใชงานของเครื่องยนตยาวนาน
สมมติวาใชน้ํามันหลอลื่นทาไวบนโตะ ดังรูปที่ 2.33 หนังสือก็จะสามารถลื่นไถลไปบนโตะได
อยางงายดายดวยแรงเสียดทานเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจากความเสียดทานระหวางหนังสือ
และโตะลดลง หนังสือจะไมสัมผัสกับพื้นโตะโดยตรง แตจะมีฟลมน้ํามันหลอลื่นคั่นกลาง ฟลม
น้ํามันหลอลื่นจึงมีประโยชนชวยลดความเสียดทานและการสึกหรอระหวางชิ้นสวนตาง ๆ ของ
เครื่องยนตที่เคลื่อนที่ ดังรูปที่ 2.33
หนังสือ
น้ํามันหลอลื่น
พื้นโตะ

รูปที่ 2.33 น้ํามันหลอลื่นชวยลดความเสียดทานระหวางหนังสือกับพืน้ โตะ
ที่มา (เวบสเตอร เจช และธีรยุทธ สุวรรณประทีป, 2541, หนา 130)
2.19 ระบบระบายความรอน ในเครื่องยนตเผาไหมภายในโดยทัว่ ๆ ไปอุณหภูมิที่
เกิดขึ้นจากการเผาไหมของสวนผสม ที่เกิดขึ้นภายในหองเผาไหมจะสูงเกินกวา 3,600 องศาฟาเรนไฮต
(1,982 องศาเซลเซียส) ความรอนสวนหนึ่งจะถูกขับออกไปกับแกสไอเสีย อีกสวนหนึ่งจะถูก
ถายเทไปยังชิน้ สวนตาง ๆ ของเครื่องยนต เชน ผนังกระบอกสูบ ฝาสูบ ลูกสูบ หรือลิ้น เปนตน
ซึ่งความรอนดังกลาวนี้ สูงพอที่จะทําใหชิ้นสวนเหลานี้เกิดความเสียหายได เนื่องจากจะทําใหเกิด
ความบกพรองในระบบการหลอลื่น อันเปนผลมาจากน้ํามันหลอลื่นสลายตัว และหมดสภาพของ
การเปนน้ํามัน นอกจากนัน้ ยังทําใหเกิดการน็อกอันเนื่องมาจากการจุดระเบิดกอนกําหนด ลิน้ ไหม
หรือลูกสูบไหมได จึงเปนอันตรายอยางใหญหลวงกับเครือ่ งยนต ดังนัน้ จึงมีความจําเปนที่จะตองมี
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ระบบระบายความรอน เพื่อรักษาเครื่องยนตใหอยูในอุณหภูมิทํางานและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังรูปที่ 2.34

รูปที่ 2.34 การถายเทความรอนและอุณหภูมิจากการเผาไหม
ที่มา (ประณต กุลประยูร, 2532, หนา 238)
โดยทั่วไป เครื่องยนตจะทํางานมีประสิทธิภาพสูงสุดที่อุณหภูมิทํางานประมาณ
176 ถึง 194 องศาฟาเรนไฮต (80 ถึง 90 องศาเซลเซียส) แตการระบายความรอนออกจากผนัง
กระบอกสูบ และฝาสูบมากเกินไป ก็จะทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องยนตลดต่ําลง
นอกจากนั้น การระบายความรอนใหออกไปจากเครื่องยนตมากเกินไป ยังมีผลทําใหความสิ้นเปลือง
น้ํามันเชื้อเพลิงสูงขึ้น ทั้งยังเปนสาเหตุทําใหเกิดการรวมตัวของน้ํา ทําใหเกิดยางเหนียวหรือโคลน
(sludge) ขึ้นภายในอางน้ํามันเครื่อง ดังนั้นระบบระบายความรอนที่มีประสิทธิภาพจะตองทําให
เครื่องยนตรอนถึงอุณหภูมิทํางานเร็วกวาปกติเมื่อเริ่มเดินเครื่อง และจะระบายความรอนออกไป
จากเครื่องยนต เมื่อมีอุณหภูมิสูงเกินกวาอุณหภูมิทํางาน ระบบระบายความรอนที่ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ จะตองสามารถขจัดความรอนไดประมาณ 30 ถึง 35 เปอรเซ็นตของความรอน
ทั้งหมด ที่ไดรับจากการเผาไหมของเชื้อระเบิด ภายในหองเผาไหมขอเครื่องยนต (บุญธรรม
ภัทราจารุกุล, 2541)
ระบบระบายความรอนที่นิยมใชกันในปจจุบัน จําแนกออกไดเปน 2 แบบ คือ
1. ระบบระบายความรอนดวยอากาศ (air cooling system)
2. ระบบระบายความรอนดวยของเหลว (liquid cooling system)
ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะระบบระบายความรอนดวยอากาศ เนื่องจากมีสวน
เกี่ยวของกับการระบายความรอนของรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ
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ระบบระบายความรอนดวยอากาศ
ระบบระบายความรอนแบบนี้ ที่เสื้อสูบและฝาสูบจะทําเปนครีบ เพื่อเพิ่ม
เนื้อที่ในการระบายความรอนใหออกไปจากเครื่องยนต นอกจากนั้นในเครื่องยนตบางแบบยังมีพัด
ลมเปาอากาศ ซึ่งแยกออกตางหากหรือหลอติดกับลอชวยแรง มีกระบังลมและทอลม เพื่อชวย
ควบคุมทิศทางการไหลของกระแสอากาศ ใหผานจุดที่ตองการระบายความรอน เพื่อขจัดความ
รอนใหออกไปจากตัวเครื่อง ระบบระบายความรอนแบบนี้นิยมใชกับ รถจักรยานยนต, รถตัด
หญา และเครื่องยนตขนาดเล็ก
2.20 มอเตอรไฟฟากระแสตรง ในงานอุตสาหกรรมทั้งมอเตอรไฟฟากระแสตรง
และมอเตอรไฟฟากระแสสลับ ยังคงเปนเครื่องจักรตนกําลังที่มีความสําคัญและใชงานกันอยาง
แพรหลายอยูในปจจุบัน สําหรับมอเตอรไฟฟากระแสตรงนั้นถูกนํามาใชงานอยางกวางขวางในการ
ขับเคลื่อนในรูปแบบตาง ๆ ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากมอเตอรไฟฟากระแสตรงสามารถใหแรงบิดออกตัว
(starting torque) ที่สูง และนอกจากนั้นมันยังสามารถควบคุมอัตราเร็วในยานที่กวางอีกดวย วิธีการ
ควบคุมอัตราเร็วก็เปนวิธีที่คอนขางงายและมีตนทุนต่ํากวาการควบคุมมอเตอรไฟฟากระแสสลับ
อยางไรก็ตามมอเตอรไฟฟา กระแสตรงอาจจะไมเหมาะกับการใชงานที่อัตราเร็วสูงมาก ๆ ทั้งนี้
ก็เนื่องมาจากตองมีการดูแลและบํารุงรักษาที่มากกวามอเตอรไฟฟากระแสสลับ (พรจิต ประทุมสุวรรณ,
2547)

ฝาครอบ
พัดลม
แกนเพลา

อารเมเจอร โครง

สเตเตอร
คอมมิวเตเตอร
ชุดแปรงถาน

แบริ่ง

รูปที่ 2.35 แสดงตัวอยางโครงสรางของมอเตอรไฟฟากระแสตรง
ที่มา (พรจิต ประทุมสุวรรณ, 2547, หนา 21)
ในปจจุบันการพัฒนาการทางดานอิเล็กทรอนิกสกําลัง เทคนิคการควบคุม
รวมไปถึงระบบไมโครคอมพิวเตอร สงผลใหการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับเริ่มไดรับ
ความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเทียบกับการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสตรง อยางไรก็ตาม
ถึงแมวาแนวโนมในอนาคตจะมีการใชการขับเคลื่อนมอเตอรไฟฟากระแสสลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
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ก็ตาม แตสําหรับในปจจุบันแลวการขับเคลื่อนดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงก็ยังคงมีใชงานกันอยู
ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม
2.20.1 ประเภทและคุณสมบัติของมอเตอรไฟฟากระแสตรง จากโครงสราง
และสวนประกอบของมอเตอรไฟฟากระแสตรง ดังรูปที่ 2.35 ที่มีสวนประกอบหลักสองสวน
คือ สเตเตอร และโรเตอร หรือสวนที่อยูกับที่และสวนที่หมุน ดังที่เราทราบกันเปนอยางดีอยูแลว
วาการเคลื่อนที่หรือการหมุนของมอเตอรนั้น เกิดจากการดูดและผลักกันของขั้วแมเหล็กของ
สวนประกอบดังกลาว ดังนั้นถาจะกลาวไปแลวมอเตอรไฟฟากระแสตรงอาจมีการใชขั้วแมเหล็ก
ถาวรหรือแมเหล็กไฟฟาก็สามารถที่จะกระทําได อยางเชน หากใชแมเหล็กถาวรที่สเตเตอรหรือ
สวนที่อยูกับที่โดยทั่วไปจะเรียกมอเตอรชนิดนี้วา “มอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดแมเหล็กถาวร
(permanent magnet dc motor)” และหากใชแมเหล็กถาวรในสวนที่หมุนหรือโรเตอรก็เรียกมอเตอร
ชนิดนี้วา “มอเตอรไฟฟากระแสตรงชนิดไมมีแปรงถาน (brushless dc motor)” แตอยางไรก็
ตามโดยสวนใหญแลวมอเตอรที่มีการใชแมเหลกถาวรมักจะมีขนาดกําลังที่ไมสูงหรือเปนมอเตอร
ขนาดเล็ก สาเหตุก็เนื่องมาจากมีขีดจํากัดในเรื่องของโครงสราง ขนาดของแมเหล็ก และตนทุน
2.20.2 การเบรกแบบกลับทิศทางการหมุน การเบรกดวยวิธีนี้อาจเรียกชื่อได
อีกอยางหนึ่งวา “การเบรกแบบกลับกระแส (counter current braking)” การเบรกแบบกลับ
ทิศทางการหมุนทันทีทันใดนี้จะนํามาใชในกรณีที่ตองการการหยุดอยางรวดเร็ว และหรือตองการ
การกลับทิศทางการหมุนในชวงเวลาสั้น ๆ หลักการเบรกก็คือ หากจุดตอของอารเมเจอรหรือขั้ว
ของแหลงจายของมอเตอรแยกกระตุนหรือชั้นมอเตอรในขณะทํางานถูกกลับขั้วอยางทันทีทันใด
แรงดันไฟฟาที่จายและแรงดันไฟฟาดานกลับจะมีขั้วในทิศทางเดียวกันแตกระแสจะกลับทิศทาง
สรางแรงบิดในการเบรก ในกรณีของมอเตอรอนุกรมจะตองมีการสลับขั้วของอารเมเจอรหรือ
ฟลดอยางใดอยางหนึ่งเพราะหากกลับขั้วทั้งสองมอเตอรจะยังคงทํางานในสภาพปกติ

ก มอเตอรแยกกระตุน

ข มอเตอรอนุกรม

รูปที่ 2.36 การเบรกแบบกลับทิศทางการหมุน
ที่มา (พรจิต ประทุมสุวรรณ, 2547, หนา 38)
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เมื่อมอเตอรทํางานที่อัตราเร็วพิกัด แรงดันไฟฟาเหนี่ยวนําตานกลับ
จะมีคาใกลเคียงกับแรงดันไฟฟาของแหลงจาย V ดังนั้นในขณะที่เริ่มทําการเบรกแรงดันไฟฟา
ทั้งหมดในวงจรอารเมเจอรจะมีคาใกลเคียงกับ 2 × V (หรือ V+E) คาความตานทาน (RB) ที่ใชเพื่อ
จํากัดกระแสเพื่อใหอยูในยานที่ปลอดภัย จึงควรมีคาเทากับสองเทาของความตานทานขณะเริ่ม
ออกตัว
2.20.3 พื้นฐานของสมการแรงบิด การขับเคลื่อนภาระของมอเตอรโดยทั่วไป
จะกระทําดวยระบบการสงผานการเคลื่อนที่ ในขณะที่มอเตอรมีการหมุนภาระจะมีการหมุนตาม
หรือมีการเคลื่อนที่ภายใตการสงผานกําลัง โดยทั้งนี้อัตราเร็วของภาระอาจจะแตกตางจากมอเตอร
หากประกอบไปดวยกลไกหลายสวน หรือหากมีการสงผานการเคลื่อนที่ ที่เปนเสนตรง อยางไร
ก็ตามการนําเสนอภาระและมอเตอรดวยระบบการหมุนแบบเทียบเคียง (equivalent rotational
system) สามารถแสดงไดดังรูปที่ 2.37 ตอไปนี้
มอเตอร

ภาระ

รูปที่ 2.37 การขับเคลื่อนภาระของมอเตอร
ที่มา (พรจิต ประทุมสุวรรณ, 2547, หนา 4)
ระบบภาระและมอเตอรใด ๆ ที่ตอรวมกันสามารถอธิบายไดดว ยสมการ
แรงบิดพื้นฐานดังตอไปนี้
T = TL + J(dωm/dt)
โดยที่
T
TL
J
ωm

=
=
=
=

แรงบิดของมอเตอร (Nm)
ภาระแรงบิด (Nm)
โมเมนตแรงเฉื่อยของมอเตอร (kgm2)
อัตราเร็วเชิงมุมของมอเตอร (rad/sec)

2.20.4 ลักษณะงานที่นิยมใชมอเตอรไฟตรง ลักษณะงานที่นิยมใชมอเตอร
ไฟตรงเปนตนกําลังขับ ไดแก
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1. งานที่ตองใชคาความเร็วรอบต่ําสุดและสูงสุดที่แตกตางกันไดมาก
และไมเปนชั้นความเร็วรอบแตอยางใด หรือพูดไดอีกอยางหนึ่งวา งานที่ตองใชพิสัย (Range)
ความเร็วรอบกวาง และสามารถปรับคาความเร็วรอบไดตามตองการโดยไมเปนขั้นความเร็วเลย
2. งานที่ตองการโมเมนตบิด (torques) ขับดวยปริมาณโมเมนตบิด
คงที่หรือปรับคาได หรือกระทําไดทั้งสองอยางพรอมกัน
3. งานที่ตองการเรงหรือลดความเร็วรอบไดเร็ว หรือกลับทางหมุนไดเร็ว
เชน รอกยกน้าํ หนัก รถเครนที่แลนตามราง ใบพัด และเครื่องรีดโลหะ
4. งานที่ตองการควบคุมความเร็วรอบไดละเอียดใกลความตองการได
มากที่สุดและเร็วที่สุด เชน ลอดึงลวดดวยแรงดึงที่สม่ําเสมอ
5. งานที่ตองการรักษาความเร็วรอบสัมพันธ ณ จุดสองจุดหรือมากกวา
นั้นในเสนทางสายงานใหสัมพันธตอกันดวยความสม่ําเสมอ
6. งานที่ตองการแรงบิดของภาระสูง ๆ และงานที่ตองการแรงบิดหามลอ
ผูวิจัยเลือกใชมอเตอรไฟฟากระแสตรง มีแรงเคลื่อนไฟฟา 24 โวล
ใชกระแส 10 แอมป และจํานวนแรงมา 0.25 แรงมา ซึ่งจะมีการหมุนดวยความเร็วรอบคงที่ ณ
ทุกสภาวะของภาระ จึงมีความเหมาะสมที่จะใชขับเคลื่อนรถตัดหญาควบคุมดวยวิทยุบังคับ
2.21 มอเตอรปดน้ําฝน ระบบบังคับเลี้ยวไปในทิศทางที่ตองการ ดังรูปที่ 2.38 เปน
มอเตอรปดน้ําฝนที่ใชกับรถยนตทั่ว ๆ ไป เปนตัวควบคุมการเลี้ยว มีแรงเคลื่อนไฟฟา 12 โวล
ซึ่งมีสวนประกอบที่สําคัญ 3 สวน คือ มอเตอรไฟฟากระแสตรง ชุดเฟองทดสอบสําหรับเปลี่ยน
ทิศทางหมุนและสวิตซควบคุมตําแหนงใบปดน้ําฝน การหมุนของเพลามอเตอรปดน้ําฝนจะอาศัยการ
ผลักของกระแสแมเหล็กที่ขดลวดอารเมเจอรกับเสนแรงแมเหล็กถาวรที่อยูรอบขดลวด ในหลักการ
เบื้องตนของมอเตอรปดน้ําฝนจะใชขดลวดเพียงขดเดียวแตในทางปฏิบัติขดลวดอารเมเจอรจะมี
หลายขดเพื่อใหไดแรงบิดมากขึ้นและหมุนไดอยางราบเรียบสม่ําเสมอ ซึ่งไดอธิบายในวงจรบังคับ
เลี้ยวหนา 22
ผูวิจยั เลือกใชมอเตอรปดน้ําฝนที่ใชกับรถยนตทวั่ ๆ ไป เปนตัวควบคุมการเลีย้ ว
มีแรงเคลื่อนไฟฟา 12 โวล หาซื้อไดจากรานขายอะไหลรถยนตทั่วไป
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รูปที่ 2.38 โครงสรางมอเตอรปดน้ําฝน
3. การหาความเร็วรอบของเพลาและปริมาตรดูดของเครื่องยนต
N1 Z 2
=
N 2 Z1

สูตร
Z1
Z2
N1
N2

คือ
คือ
คือ
คือ

จํานวนฟนโซตัวขับ
= 11 ฟน
จํานวนฟนโซตัวตาม
= 30 ฟน
ความเร็วรอบของเพลามอเตอรตัวขับ = 160 รอบตอนาที
ความเร็วรอบของเพลาที่ตองหา

จากสูตร
N2 =

N1 Z 2
=
N 2 Z1
N1 Z1
Z2

=

160 × 11
30

= 58.7 รอบตอนาที

∴ ความเร็วรอบของเพลาตาม (N2) ~ 58 รอบตอนาที
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หาปริมาตรดูดของเครื่องยนต (Vs)
Vs =

สูตร

π ⋅D2 ⋅L
4

เครื่องยนตขนาด 5.12 x 4.20 เซนติเมตร สูบเดียว
D = 5.21 เซนติเมตร
L = 4.20 เซนติเมตร
จากสูตร Vs =

π ⋅D2 ⋅L
4

=

π × 5.212 × 4.20
4

= 89.169 ลูกบาศกเซนติเมตร

∴ ปริมาตรดูด (Vs) = 89.169 ลูกบาศกเซนติเมตร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุรนาถ ศรีลาดเลา และสุรศักดิ์ ผองศิริ (2546) ไดออกแบบและจัดสรางรถตัดหญา
บังคับวิทยุ ใชมอเตอรแรงเคลื่อนไฟตรง 24 โวล ในการตัดหญาแทนเครื่องยนต ซึ่งมีสวิตซเปด
ปดอยูที่ตัวรถ สวนการบังคับเลี้ยวและการขับเคลื่อนใชมอเตอรปดน้าํ ฝนจํานวน 2 ตัว ควบคุมดวย
วิทยุรับสงเปนตัวควบคุมการทํางานของรถตัดหญา โดยใชเอ็กคลูชีฟออรเกตุเปนตัวแปลงสัญญาณ
จากภาครับใหเปนลอจิกเพื่อควบคุมทิศทางของรถตัดหญาโดยสั่งงานมอเตอรขับเคลื่อนผานไอซี
และรีเลย ในสวนการเลี้ยวจะกําหนดใหมอเตอรดานใดดานหนึ่งหมุนทวนเข็มนาฬิกาและอีกดานหนึ่ง
หมุนตามเข็มนาฬิกา ผลการดําเนินงาน เมื่อไดทดสอบรวมกับรถบังคับวิทยุขนาดเล็กจะเห็นวา
สามารถควบคุมไดในระยะที่ใกล โดยสามารถควบคุมไดในระยะไมเกิน 7 เมตร สวนของการ
ตัดหญาสามารถตัดหญาในสนามไดจริง ซึ่งความสูงของหญาไมเกิน 4 นิ้ว (10.16 เซนติเมตร)
แตมีความผิดพลาดจากระยะทางในการควบคุมและมีความรอนเกิดขึ้นที่ตัวมอเตอร
ทรงธรรม ไชยพงษ (2546) ไดศึกษาการออกแบบเครื่องปอกเปลือกออย ตนแบบ
ประกอบดวย ชุดลูกกลิ้งใบมีด ชุดแปรงปดทําความสะอาด ชุดลูกกลิ้งประคองออย เกลียวปรับ
ระยะหางของชุดลูกกลิ้งใบมีด และมอเตอรไฟฟาตนกําลัง โดยใชคนปฏิบัติงาน 1 คน เปนผูควบคุม
เครื่องปอนออยเขาดานหนาเครื่อง สวนทิศทางการหมุนของชุดลูกกลิ้งใบมีด ในการทดสอบมี
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ความเร็วรอบชุดลูกกลิ้งใบมีด 1,380 รอบตอนาที ใชแรงในการปอนทอนออยนอย อัตราการ
ปลอกเปลือก 43.86 กิโลกรัมตอชั่วโมง การสูญเสียรวม 2.59 เปอรเซ็นต จากการวิเคราะหเชิง
เศรษฐศาสตรวิศวกรรม คาใชจายในการทํางาน 0.45 บาทตอกิโลกรัม
ประสาทพร วงษคําชาง (2544) ออกแบบแขนกลที่มีโครงสรางเปนแบบขนาน คือ มี
โครงสรางเปนแบบปด โดยรูปแบบของโครงสรางนั้นเรียกวา “โครงสรางแบบสจอต” การออกแบบ
นั้นจะคํานึงถึงการกระจายความหนวงโดยการคํานวณหา Inertia Effispsoid จากโครงสรางที่มี
รูปรางตางกัน
จากการทดสอบโครงสรางที่สรางขึ้นนี้ ไดทําการทดสอบ โดยใชจุดกึ่งกลางของสวน
ที่เคลื่อนที่ (Moving frame) เปนตําแหนงที่พิจารณาโดยกําหนดการเคลื่อนที่ของตําแหนงเริ่มตน
ไปยังตําแหนงตาง ๆ 4 ตําแหนงแลวบันทึกคาความยาวของตัวขับแตละตัว นําคาที่ไดนี้มาคํานวณ
โดย Forward Kinematics จะไดคาตําแหนง (position) และการเรียงตัว (Orientation) ในชวง
เวลาของการเคลื่อนที่ ผลการคํานวณคือ สวนที่เคลื่อนทีส่ ามารถเคลื่อนที่แบบเลื่อนตัวดวยความเร็ว
สูงสุดเทากับ 1.0 เมตรตอวินาที และการเคลื่อนที่แบบหมุนดวยความเร็วสูงสุดเทากับ 20 องศา
ตอวินาทีได โดยมีความผิดพลาดของระยะการเคลื่อนที่ไมเกิน 3.86 มิลลิเมตร ในระยะการเคลื่อนที่
100 มิลลิเมตร และความผิดพลาดเชิงมุมสูงสุดไมเกิน 1 องศา การทดสอบนี้เปนการทดสอบที่
มีความเร็วคอนขางสูง และคาความผิดพลาดดังกลาวนีเ้ ปนคาความผิดพลาดรวม ซึ่งสวนหนึ่งก็
ขึ้นอยูกับการประมาณคาในสวนของ Forward Kinematics โดยใชการประมาณคาของนิวตันราฟสัน
(Newton-Raphson Method) ซึ่งในวิจัยตอไปจะปรับปรุงสวนของระบบควบคุมการเคลื่อนที่ขอตัว
ขับเคลื่อนใหดยี ิ่งขึ้นและการปรับปรุงการหา Forward Kinematics และจากผลการทดลอง พิจารณา
จากความเร็ว และความผิดพลาดของการเคลื่อนที่นี้ไดผลเปนที่นาพอใจ
ประทีป คงคา (2539) ไดศึกษาออกแบบรถกวาดขยะ เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การทํางานกับรุนเดิมแลว คือ อยูในขั้นการใชงานไดดี ถาเปรียบเทียบการออกแบบและการลด
ตนทุนการผลิตแลว รถกวาดขยะคันนี้มีความซับซอนและตนทุนการผลิตสูงกวาพอสมควร ในการ
ออกแบบชิ้นสวนตาง ๆ จะออกแบบใหงายตอการผลิต แตประสิทธิภาพของรถกวาดถนนไมได
ลดลงไปเลย จากการออกแบบและสรางรถกวาดขยะ คณะผูจัดทําไดทราบถึงปญหาตาง ๆ คือ
1. ในการจัดซื้ออุปกรณตาง ๆ ตองใชเวลาในการเลือกซื้อใหไดขนาดตามตองการ
จึงทําใหเกิดความลาชา
2. ในการสรางรถกวาดขยะ ชิ้นสวนบางอยางไมสามารถจัดหามาได จึงตองทําการ
ดัดแปลงเพื่อใหรถกวาดขยะมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงเปนอีกปญหาที่ทําใหรถกวาดขยะเสร็จชา
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จากการศึกษางานวิจัย ผูวิจัยพบวามีการศึกษาหรือกลาวถึงรถตัดหญาที่ควบคุมดวย
วิทยุบังคับ เชน สุรนาถ ศรีลาดเลา และสุรศักดิ์ ผองศิริ ไดออกแบบและจัดสราง รถตัดหญา
บังคับวิทยุโดยใชมอเตอรที่มีแรงเคลื่อนไฟฟา 24 โวล เปนตัวขับเคลื่อนใบมีดตัดหญา สวนการ
บังคับเลี้ยวใชมอเตอรปดน้ําฝนของรถยนต สามารถตัดหญาภาคสนามที่ความสูงไมเกิน 4 นิ้ว
(10.16 เซนติเมตร) และสามารถควบคุมรถตัดหญาในระยะไมเกิน 7 เมตร สวนงานวิจัยที่
เกี่ยวของ เชน ประทีป คงคา ไดออกแบบสรางรถกวาดขยะ โดยออกแบบใหงายตอการผลิต
และมีประสิทธิภาพในการใชงาน สวน ประสาทพร วงษคําชาง ไดออกแบบการควบคุมแขนกล
ที่มีโครงสรางแบบสจวต การหาคําตอบของสมการเคลื่อนที่แบบผกผัน (Inverse Kinematics)
ไดจากกระบวนการในรูปแบบปด จากผลการทดลองพิจารณาจากความเร็วและความผิดพลาดของ
การเคลื่อนที่นี้จะไดผลเปนที่นาพอใจ หรือทรงธรรม โชยพงษ ไดออกแบบเครื่องปลอกออย
เพื่อการผลิตน้ําออย ในการทดสอบที่ความเร็วรอบชุดลูกกลิ้งใบมีด 1,380 รอบตอนาที อัตรา
ปอน 43.83 กิโลกรัมตอชั่วโมง คาใชจายในการทํางาน 0.45 บาทตอกิโลกรัม เมื่อทํางานปละ
300 วัน มีเวลาคืนทุนที่ 2.85 ป จุดคุมทุนที่ 47,500 กิโลกรัมตอป

