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Hydraulic ในอุตษาหกรรม

• ระบบไฮดรอลคิ (Hydraulic) เป็นระบบทีม่กีารส่งถ่ายพลงังานของของไหลทีเ่ป็นตัวขบัเคล่ือนในการท างาน
ในรูปของอตัราการไหลและความดนัเปลีย่นเป็นพลงังานกล โดยผ่านตัวกระท า เช่น กระบอกสูบ มอเตอร์ไฮดรอ
ลคิ เป็นตัน 



หวัขอ้ในอบรม

• อุปกรณ์ทีใ่ช้ในระบบ Hydraulic

• ปัญหาหลกัๆของระบบ Hydraulic

• การดูแลบ ารุงรักษา ระบบ Hydraulic



อุปกรณท์ีใ่ช้ในระบบ 
Hydraulic

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลกัๆ

1.Motor ไฟฟ้า หรือ เคร่ืองยนต์

2.Pump Group

3.Valve Group

4.Filter Accessories

5.Cylinder Group



1. Motor ไฟฟ้า



2.Pump Group

• 1.Gear Pump

• 2.Vane Pump

• 3.Piston Pump



3.Valve Group

• 1.Control Valve

• 2.Pressure Control Valve

• 3.Flow Control Valve

• 4.Check Valve



4.Filter Accessories

 1.Suction Filter

 2. Return Filter

Hydraulic Hose 
& Fittings



5.Hydraulic Cylinder

 Hydraulic Cylinder

(Standard Hydraulic Cylinder) (Welded Cylinder) (Hydraulic compact Cylinder)



1. กระบอกสูบแบบมาตรฐาน (Standard Hydraulic Cylinder)

• กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบมาตรฐานเป็นท่ีนิยมใชใ้นงานอุตสาหกรรมทัว่ไป มีโครงสร้างไม่ซบัซอ้นมาก ง่ายต่อ
การบ ารุงรักษา สามารถเลือกการติดตั้งไดห้ลายรูปแบบ มีทั้งในรุ่นแรงดนัต ่า (Low pressure 70 bar) 
และในรุ่นแรงดนัสูง (High Pressure 210 bar) มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ขนาด 32 มิลลิเมตร ถึง 
250 มิลลิเมตร ความยาวช่วงชกั (Stroke) ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร ถึง 2,500 มิลลิเมตร



2. กระบอกสูบแบบกลม (Welded Cylinder)

• กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบกลม (Welded Cylinder) หรือบางทีนิยมเรียกวา่ แบบกลมเช่ือม พบมากในงาน
Mobile เช่นในรถ เครน, เรือ, เคร่ืองบิน, รถขดุเจาะ เน่ืองจากสามารถรับแรงดนัไดสู้งสุด 350 bar ในรุ่น 
High Pressure โครงสร้างของกระบอกสูบชนิดน้ีจะถูกออกแบบใหเ้หมาะสมกบังานแต่ละประเภท มี
เส้นผา่ศูนยก์ลางตั้งแต่ ขนาด 32 มิลลิเมตร ถึง 600 มิลลิเมตร ความยาวช่วงชกั (Stroke) ตั้งแต่ 10 มิลลิเมตร ถึง 
2,500 มิลลิเมตร



3. กระบอกสบูแบบคอมแพค (Hydraulic compact Cylinder)

• กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบคอมแพค (Hydraulic compact Cylinder) เหมาะกบังาน Automation 

ในงานประเภท Clamp,งาน Jig เป็นตน้ โครงสร้างของกระบอกชนิดน้ีส่วนใหญ่ท าจากอลูมิเนียม จึงมีแรงดนัท่ี
เหมาะสมกบัการใชง้านของกระบอกชนิดน้ีคือ 70 bar และมีช่วงชกัท่ีไม่ยาวมาก โดยความยาวช่วงชกัของ
กระบอกชนิดน้ีไม่เกิน 100มิลลิเมตร กระบอกชนิดน้ีเหมาะส าหรับการติดตั้ง Sensor เพื่อจบัต าแหน่งของลูกสูบ



Hydraulic symbol
control Valve ทีนิ่ยมใช้งาน

All Port Block

All Port Open

P. Block AB.to.t

P. To .T. AB Block

Control Valve 4/3





CETOP 10 & NG32



CETOP 03 & NG6 



CETOP 05 & NG10



CETOP 07 & NG 16



CETOP 08 & NG25



CETOP 10 & NG32



hydraulic system



ปัญหาหลักๆของระบบ Hydraulic

ปัญหาความร้อนทีเ่กดิขึน้ในระบบไฮดรอลคิ เกดิได้จากหลายสาเหตุ เช่น
• ความหนืด ของน า้มันไฮดรอลคิไม่เหมาะสม หรือไม่ตรงตามคู่มือการใช้งาน No 32 , 46 , 68

• มีการร่ัวซึมภายในอุปกรณ์ เช่น ซีล วาล์ว กระบอกสูบ หรือข้อต่อต่างๆ

• แรงดนัของป๊ัมสูงเกนิไป เกนิความต้องการของงานและระบบที่ใช้

• อุปกรณ์ระบายความร้อนไม่ท างาน หรือเส่ือมสภาพ

• ปริมาณน า้มันไฮดรอลคิในถงัน า้มันน้อยเกนิไป

• ขนาดถงัน า้มัน มีขนาดไม่เหมาะสมกบัอตัราการไหลของป๊ัม

• ใส้กรองอุดตนั มีการสะสมของคราบตะกอนต่างๆ ท าให้น า้มันสูญเสียความดนั ต้องการแรงขบัจากป๊ัมมากขึน้



ปัญหา .......หลักๆ
1. สิ่งสกปรกทีอ่ยู่สะสมอยู่ในน า้มัน Hydraulic



ปัญหา .......หลักๆ
2. ความร้อนสะสมในระบบ Hydraulic



“แนวทางการแก้ไข”1ปัญหาเร่ืองน า้มันสกปรก
โดยท าการท าความสะอาดน า้มันไฮดรอลิก Hydraulic oil 

flushing

ภายในถงั Powerunit

Mobile Filterอุตษาหกรรมแป้งมัน



การดูแลบ ารุงรักษา ระบบ Hydraulic

• ควรดูแลใส่ใจ ในเร่ืองความสะอาดของ น ้ามนัไฮดรอลิคเป็นอยา่งมาก โดยดูแลภาชนะ ป๊ัมดูด ถงัเกบ็ ให้
สะอาดอยูเ่สมอ นอกจากน้ีตอ้งหมัน่ท าความสะอาด ระบบกรองน ้ามนั หรือเปล่ียนเม่ือไส้กรองช ารุด

• เม่ือลา้งไส้กรอง ควรสงัเกตดูส่ิงสกปรกท่ีติดอยูต่ามไส้กรอง วา่มนัคืออะไร หากมีเศษโลหะมากแสดงวา่
ระบบมีการสึกหรอ ชนิดของส่ิงสกปรก อาจใชเ้ป็นแนวทางในการวเิคราะห์หาสาเหตุของการช ารุดสึก
หรอ และจะใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัต่อไป

• หมัน่ตรวจตราการท างานของ ระบบไฮดรอลิค ตลอดจนเสียงท่ีดงัผดิปกติ ซ่ึงอาจบ่งบอกถึงอาการท่ีมี
การร่ัวของอากาศตามขอ้ต่อ หรือซีล หรือการเกิดโพรงอากาศภายในเรือนป๊ัม



“แนวทางการแก้ไข”2ปัญหาเรืองความร้อนทีส่ะสมในระบบ 
Hydraulic

OilCooler



อุตสาหกรรมยางพารา STR20



Chiller 1 เคร่ือง
สามารถใช้กับ ชุด Power Unit ถงึ 3 เคร่ือง



ลักษณะการตดิตัง้ Chiller + Power Unit



Review Test




