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เฟอง (Gears)

สาระสําคัญ
เฟอง เปนอุปกรณชนิดหนึ่งที่ภายในระบบสงกําลังเครื1องจักรกลที่สงถายกําลัง
โดยการหมุนผานเฟองตัวอื1น ๆ เฟองจะมีฟนเฟองอยูรอบ ๆ และจะมีขนาดของฟนเฟอง
ทีเ่ ทากับฟนเฟองของเฟองตัวอื1น ๆ ทีข่ บกัน เฟองจะมีการสงกําลังดวยความเร็วและแรงบิด
ที่แตกตางกันอยางสมบูรณโดยไมมีการลื1นไถล หรือมีการไดเปรียบเชิงกล หรือในทิศทาง
ที่แตกตางจากตนกําลังได ปกติจะใชลดความเร็วแตเพิ่มแรงบิด

จุดประสงคทั่วไป

เพื1อให

1 มีความรูความเขาใจเฟองชนิดตาง ๆ และการทํางานของขบวนเฟอง
2 มีความรูความเขาใจการคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและอัตราสวนความเร็ว
ของขบวนเฟอง
3 มีความรูความเขาใจการคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและอัตราสวนความเร็ว
ของระบบเฟองดาวเคราะห
4 มีความรูความเขาใจขอดีและขอเสียของเฟอง
5 มีความรูความเขาใจวิธีการบํารุงรักษาเฟอง
6 มีความรูความเขาใจวิธีการคํานวณหาความแข็งแรงของเฟองฟนตรง
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จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1 สามารถอธิบายลักษณะของเฟองชนิดตาง ๆ และการทํางานของขบวนเฟองได
2 สามารถคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและอัตราสวนความเร็วของขบวนเฟองได
3 สามารถคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและอัตราสวนความเร็วของระบบเฟอง
ดาวเคราะหได
4 สามารถอธิบายขอดีและขอเสียของเฟองได
5 สามารถอธิบายวิธีการบํารุงรักษาเฟองได
6 สามารถทําแบบฝกหัดและคํานวณหาอัตราสวนแรงบิด อัตราสวนความเร็วของ
ขบวนเฟองและระบบเฟองดาวเคราะห และคาความแข็งแรงของเฟองฟนตรง
ไดอยางถูกตอง รวมทัง้ และสําเร็จภายในเวลาทีก่ าํ หนดอยางมีเหตุและผลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาสาระ
ศึกษาถึงชนิดของเฟองชนิดตาง ๆ การทํางานของขบวนเฟอง คํานวณหาความเร็วรอบ
ของขบวนเฟองและระบบเฟองดาวเคราะห ขอดีและขอเสียของเฟอง วิธีการบํารุงรักษา
เฟอง และคํานวณหาความแข็งแรงของเฟอง
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ฟองเปนอุปกรณชนิดหนึ่ง ภายในระบบสงกําลังเครื1องจักร เชน เครื1องกลึง กระปุก
พวงมาลัย กระปุกเกียร หรือชุดเฟองทาย ซึ่งเปนอุปกรณที่สงถายกําลังโดยการหมุน
ผานเฟองตัวอื1น ๆ เฟองจะแตกตางจากพูลเลย (Pulley) คือ เฟองจะมีฟนเฟองอยูรอบ ๆ
และจะมีขนาดของฟนเฟองที่เทากับฟนเฟองของเฟองตัวอื1น ๆ ที่ขบกันอยู เฟองจะมี
การสงกําลังหรือแรงขับอยางสมบูรณ โดยไมมีการลื1นไถล ซึ่งขึ้นอยูกับโครงสรางและ
การจัดวางเฟอง เฟองสามารถสงถายกําลังที่ความเร็วและแรงบิดที่แตกตางกันได หรือ
มีการไดเปรียบเชิงกล หรือในทิศทางที่แตกตางจากตนกําลังได ปกติจะใชลดความเร็ว
แตเพิ่มแรงบิด โครงสรางของเฟองมาตรฐาน ดังแสดงในรูปที่ 1.1

วงกลมเคลียแรนซ

รูปที่ 1.1 โครงสรางของเฟองมาตรฐานและชื1อเรียกสวนตาง ๆ ของเฟอง

1.1 ชนิดของเฟอง (Types of Gears)
เฟองแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก เฟองฟนนอก และ
เฟองฟนใน เฟองฟนนอกจะมีฟน เฟองอยูบ นผิวดานนอก
ของทรงกระบอกกลมหรื อ กรวยกลม ในทางกลั บ กั น
เฟองฟนในจะมีฟนเฟองอยูดานในของผิวทรงกระบอก
กลมหรือกรวยกลม ดังแสดงในรูปที่ 1.2
รูปที่ 1.2 ชุดเฟองเพลนนิทารี
ใชเฟองฟนในและเฟองฟนนอก

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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1.1.1 เฟองฟนตรง (Spur Gears)
เฟองฟนตรงเปนเฟองทีม่ ฟี น เฟองตัดตรงขนานกับแนวแกน สรางงายและแข็งแรง
ใชสง กําลังงานระหวางเพลา 2 เพลาทีข่ นานกัน เฟองฟนตรงมีประสิทธิภาพสูง และมีความ
แมนยําสูง ดังนั้นเฟองฟนตรง จึงถูกใชงานที่ความเร็วสูงและภาระสูง ในการสงกําลังงาน
ฟ น เฟ อ งจะขบกั น ได เ พี ย งหนึ่ ง ฟ น เฟ อ ง
จึงอาจจะทําใหฟนเฟองแตกหักไดถามีการ
สงกําลังงานมากเกินไป ขอเสียของฟนเฟอง
แบบนี้ คือ จะมีเสียงดังขณะสงกําลังงาน
และถาฟนหักไป 1 ซี่ จะทําใหเกิดการสะดุด
ขณะสงกําลัง ตัวอยางของเฟองฟนตรง
รูปที่ 1.3 เฟองฟนตรง
คือ ชุดเกียรในรถจักรยานยนต ดังแสดงใน
รูปที่ 1.3

1.1.2 เฟองฟนเฉียง (Helical Gears)
เฟองฟนเฉียงใชสงกําลังกับเพลาที่วางขนานกัน จะมีฟนเฟองตัดขวางกับแกนหรือ
การหมุน ฟนเฟองจะมีความยาวกวาเฟองฟนตรงและรับภาระไดสงู มาก อัตราการสัมผัสของ
ฟนเฟองจะสูงกวาเฟองฟนตรง ขณะสงกําลังงานฟนเฟองจะขบกันไดมากกวา 2 ฟนเฟอง
ขึน้ ไป มีความราบเรียบและไมมเี สียงดังขณะสงกําลังงาน เฟองฟนเฉียงจะใชในกระปุกเกียร
รถยนต และชุดทดกําลังในโรงงานอุตสาหกรรม ดังแสดงในรูปที่ 1.4

(ก) เฟองฟนเฉียงที่เพลาวางขนานกัน

(ข) เฟองฟนเฉียงที่เพลาวางตัดกัน

รูปที่ 1.4 เฟองฟนเฉียง
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1.1.3 เฟองฟนเฉียงคู
(Herringbone or Double Helical Gears)
เฟองฟนเฉียงคู หรือเรียกกันวา เฟอง
กางปลา เฟองแบบนี้จะมีฟนเฟองเฉียง 2 ชุด
วางติดกันเฉียงเปนรูปตัววี (V) ใชสง กําลังงาน
ระหวางเพลา 2 เพลาทีว่ างขนานกัน เฟองแบบนี้
ไมสามารถเลื1อนหลุดออกจากกันไดขณะขบ
สงกําลัง เฟองแบบนี้ผลิตยากทําใหมีราคาสูง
มาก ดังแสดงในรูปที่ 1.5

รูปที่ 1.5 เฟองฟนเฉียงคู

1.1.4 เฟองหนอน (Worm Gears)
เฟองหนอนจะประกอบดวยเฟองหนอน
ชนิดเฟองฟนนอกแบบฟนตรงขบกับเกลียว
เกลียวหนอน
หนอนรูปทรงแบบสกรู โดยเกลียวหนอนจะสง
กําลังใหกับเฟองหนอน ใชสงกําลังของแกน
เพลาทีต่ งั้ ฉากกัน แตไมตดั กันเพื1อลดความเร็ว
รอบแตไดแรงบิดสูงเฟองหนอนจะมีรูปราง
คลายนาฬกาทราย (ตรงกลางคอดเล็กลง) ขบกับ
เฟองหนอน
เกลียวหนอนเพื1อใหผวิ หนาของฟนเฟองสัมผัส
กันไดมากขึ้น ทําใหความเคนที่ฟนเฟองลดลง รูปที่ 1.6 เฟองหนอนขบกับเฟองที่มีฟนเฉียง
ดังแสดงในรูปที่ 1.6

1.1.5 เฟองสะพาน (Rack and Pinion)
เฟองสะพานและลอเฟองเปนเฟองที่
ประกอบดวยเฟองฟนนอกติดตั้งอยูบนปลาย
เพลาและขบกั บ เฟ อ งฟ น ในที่ เ ป น เส น ตรง
ดังแสดงในรูปที่ 1.7 โดยเฟองเสนตรงเรียกวา
เฟองสะพาน และเฟองกลมเรียกวา ลอเฟอง
ในการใชงานสามารถเปลีย่ นแปลงการเคลื1อนที่
เชิงมุมใหเปนการเคลื1อนที่เชิงเสนและในทาง
กลับกัน

รูปที่ 1.7 เฟองสะพาน และลอเฟอง

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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1.1.6 เฟองดอกจอก (Bevel Gears)
เฟองดอกจอกเปนเฟองที่ใชสงกําลังระหวางแกนเพลาที่ตัดกัน 90 องศา หรือ
สามารถออกแบบใหทํางานที่มุมตาง ๆ ได มี 2 แบบ ไดแก เฟองฟนตรง และเฟองฟน
เฉียง โดยเฟองจะมีลักษณะเปนรูปทรงกรวย ดังแสดงในรูปที่ 1.8 - 1.9
เฟองบายศรี

เฟองดอกจอก
เฟองบายศรี
รูปที่ 1.8 เฟองดอกจอกฟนตรง

เฟองดอกจอก

รูปที่ 1.9 เฟองดอกจอกฟนเฉียง

1.1.7 ลอเฟองและลิ้นสปริง (Ratchet and Pawl)
ลอเฟองสามารถใชลอ็ กกลไกไดเมื1อมันมีภาระ กลไกชนิดนีจ้ ะประกอบดวยลอทีเ่ ปน
ซี่ ๆ เหมือนฟนเลื1อยเรียกวา ซี่เฟอง รูปรางของซี่เฟองนั้นจะทําใหเกิดการหมุนไดทิศทาง
เดียว ซึ่งถูกกดดวยลิ้นสปริงที่มีจุดหมุนและสามารถเคลื1อนที่ถอยหลังและไปขางหนาเพื1อ
ล็อกลอเฟองได ลิน้ สปริงปกติจะมีสปริงกดเพื1อใหแน^ใจวาจะเกิดการล็อกอัตโนมัติ ตัวอยาง
ของกลไกลอเฟองและลิ้นสปริง ไดแก เครื1องกวาน (Winch) ประแจกระบอก ลานนาฬกา
เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 1.10

ลิ้นสปริง
ซี่เฟอง

รูปที่ 1.10 ลอเฟองและลิ้นสปริงในเครื1องกวาน
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1.2 ขบวนเฟอง (Gear Trains)
การทีม่ เี ฟอง 2 ตัว หรือมากกวาขบกันกับเฟองตัวอื1น ๆ เพื1อสงกําลังจากเพลาหนึง่ ไป
อีกเพลาหนึง่ ชุดเฟองดังกลาวเรียกวา ขบวนเฟอง ลักษณะของขบวนเฟองทีใ่ ชจะขึน้ อยูก บั
อัตราสวนความเร็วและอัตราสวนแรงบิดที่ตองการ รวมทั้งตําแหน^งสัมพัทธของแกนเพลา
ขบวนเฟองอาจจะประกอบดวยเฟองฟนตรง เฟองฟนเฉียง หรือเฟองดอกจอก เปนตน
ขบวนเฟองสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท ตามการจัดวางเรียงของเฟอง ไดแก
(1) ขบวนเฟองธรรมดา (Simple Gear Train) (2) ขบวนเฟองทดหลายชุด (Compound
Gear Train) (3) ขบวนเฟองขับ (Gear Train)

1.2.1 ขบวนเฟองธรรมดา (Simple Gear Train)
ขบวนเฟองธรรมดา จะมีเฟอง 2 ตัว ไดแก เฟองขับ (Driving Gear) และเฟอง
ตาม (Driven Gear) และจะถูกติดตั้งอยูบนเพลาของแตละตัว ดังแสดงในรูปที่ 1.11 - 1.12
เฟองขับหนึ่ง

รูปที่ 1.11 ขบวนเฟองธรรมดา

เฟองตามสอง

รูปที่ 1.12 ขบวนเฟองธรรมดา
มีเฟองขับและเฟองตาม

จากรูปที่ 1.12 ถาใหเฟองขับหมุนตามเข็มนาฬกา เฟองตามจะหมุนทวนเข็มนาฬกา
กําหนดให N1
N2
T1
T2

คือ ความเร็วรอบของเฟองขับ (รอบ/นาที ; rpm)
คือ ความเร็วรอบของเฟองตาม (รอบ/นาที ; rpm)
คือ จํานวนของฟนเฟองขับ
คือ จํานวนของฟนเฟองตาม

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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การหาอัตราสวนของเฟอง (Gear Ratio) หรืออัตราทดเกียร เพื1อหาอัตราสวน
ความเร็ว คือ การเอาจํานวนของฟนเฟองขับตัง้ แลวหารดวยจํานวนของฟนเฟองตาม หรือ
ความเร็วรอบของเฟองตามหารความเร็วรอบของเฟองขับ
อัตราสวนความเร็ว, VR =

จํานวนของฟนเฟองขับ T1 N2
=
=
จํานวนของฟนเฟองตาม T2 N1

…(1.1)

การหาอัตราสวนแรงบิด คือ จํานวนของฟนเฟองตามหารดวยจํานวนของฟนเฟองขับ
อัตราสวนแรงบิด =

จํานวนของฟนเฟองตาม T2
=
จํานวนของฟนเฟองขับ T1

…(1.2)

ตัวอยางที่ 1.1 จากรูป เฟองตัวเล็กมี 30 ฟน และเฟองตัวใหญมี 47 ฟน จงหาอัตราสวน
แรงบิดและอัตราสวนความเร็วของเฟองชุดนี้ เมื1อ
(1) เฟองตัวเล็กขับเฟองตัวใหญ
(2) เฟองตัวใหญขับเฟองตัวเล็ก
วิธีทํา (1) เฟองตัวเล็กขับเฟองตัวใหญ
จากสมการที่ (1.2)
จํานวนของฟนเฟองตาม
จํานวนของฟนเฟองขับ
= 47
30
 ?อัตราสวนแรงบิด = 1.57 : 1
อัตราสวนแรงบิด =

ถาแรงบิดที่เฟองขับ 1 Nm

เฟองตามจะมีแรงบิด 1.57 Nm
ถาแรงบิดที่เฟองขับ 100 Nm เฟองตามจะมีแรงบิด 1.57 × 100 = 157 Nm
1
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จากสมการที่ (1.1)

จํานวนของฟนเฟองขับ
จํานวนของฟนเฟองตาม
= 30
47
N
อัตราสวนความเร็ว = 0.638 = 2
N1
ถาเฟองขับหมุน 1 รอบ เฟองตามจะหมุน 0.638 รอบ
ถาเฟองขับหมุน 100 รอบ เฟองตามจะหมุน 0.638 × 100 = 63.8 รอบ
1
(2) เฟองตัวใหญขับเฟองตัวเล็ก
อัตราสวนความเร็ว =

จากสมการที่ (1.2)

จํานวนของฟนเฟองตาม
จํานวนของฟนเฟองขับ
= 30
47
?อัตราสวนแรงบิด = 0.638 : 1
อัตราสวนแรงบิด =



ถาแรงบิดทีเ่ ฟองขับ 1 Nm

เฟองตามจะมีแรงบิด 0.638 Nm
ถาแรงบิดทีเ่ ฟองขับ 100 Nm เฟองตามจะมีแรงบิด 0.638 × 100 = 63.8 Nm
1
จากสมการที่ (1.1)
จํานวนของฟนเฟองขับ
อัตราสวนความเร็ว =
จํานวนของฟนเฟองตาม
= 47
30
N
อัตราสวนความเร็ว = 1.57 = 2
N1
ถาเฟองขับหมุน 1 รอบ เฟองตามจะหมุน 1.57 รอบ
ถาเฟองขับหมุน 100 รอบ เฟองตามจะหมุน 1.57 × 100 = 157 รอบ
1
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ขอสังเกต :
 เฟองตัวเล็กขับเฟองตัวใหญ เฟองตัวใหญจะมีแรงบิดสูงกวา แตความเร็วรอบตํา่ กวา
 เฟองตัวใหญขบั เฟองตัวเล็ก เฟองตัวเล็กจะมีแรงบิดตํา่ กวา แตความเร็วรอบสูงกวา
 เฟองขับจะออกแบบใหอตั ราสวนของเฟองเปนแบบไมลงตัว เพื1อปองกันการสัมผัส

กันซํ้า ๆ ระหวางฟนเฟองเดิม ชวยลดการสึกหรอของฟนเฟอง

จากตัวอยางที่ 1.1 ถาระยะหางระหวางเฟอง 2 ตัว หางมาก ๆ การสงกําลังจาก
เฟองหนึ่งไปยังอีกเฟองหนึ่ง อาจจะแกไขโดยการออกแบบใหเฟองมีขนาดใหญหรือใช
เฟองสะพาน 1 ตัวหรือมากกวา แตเมื1อพิจารณาการออกแบบใชเฟองขนาดใหญ เปนวิธี
ที่ไมสะดวกและไมประหยัด ในขณะที่วิธีที่ 2 คือ การใชเฟองสะพานอยางนอย 1 ตัว เปน
วิธีที่สะดวกและประหยัด ดังแสดงในรูปที่ 1.13

รูปที่ 1.13 การเพิ่มเฟองสะพานในการสงกําลังของขบวนเฟองธรรมดา
ใหสงั เกตรูปที่ 1.14 (ก) เพิม่ เฟองสะพาน 1 ตัว จะทําใหเฟองขับและเฟองตามหมุน
ไปในทิศทางเดียวกัน แตถา เพิม่ เฟองสะพาน 2 ตัว เฟองขับและเฟองตามหมุนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม ดังแสดงในรูปที่ 1.14 (ข)
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เฟองขับหนึ่ง เฟองสะพานสอง เฟองตามสาม

(ก) เฟองสะพาน 1 ตัว

เฟองสะพานสองและสาม เฟองตามสี่
เฟองขับหนึ่ง

(ข) เฟองสะพาน 2 ตัว

รูปที่ 1.14 การแกปญหาเมื1อเฟองขับและเฟองตามมีระยะหางมากเกินไปโดยใชเฟองสะพาน
จากรูปที่ 1.14 (ก)
กําหนดให N1
N2
N3
T1
T2
T3

คือ ความเร็วรอบของเฟองขับ (รอบ/นาที ; rpm)
คือ ความเร็วรอบของเฟองสะพาน (รอบ/นาที ; rpm)
คือ ความเร็วรอบของเฟองตาม (รอบ/นาที ; rpm)
คือ จํานวนของฟนเฟองขับ
คือ จํานวนของฟนเฟองสะพาน
คือ จํานวนของฟนเฟองตาม

เฟองขับหนึง่ ขบกับเฟองสะพานสอง ดังนัน้ อัตราสวนความเร็วของเฟองทัง้ สอง คือ
T
N
VR = 1 = 2
…(1.3)
T2 N1
ทํานองเดียวกันเฟองสะพานสองขบกับเฟองตามสาม ดังนัน้ อัตราอัตราสวนความเร็ว
ของเฟองทั้งสอง คือ
T
N
VR = 2 = 3
...(1.4)
T3 N2

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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ดังนัน้ อัตราสวนความเร็วของขบวนเฟอง คือ การคูณสมการที่ (4.3) และ (4.4) เขา
ดวยกัน
N N

?VRรวม = 2 × 3
…(1.5)
N1 N2
T T
VRรวม = 1 × 2
…(1.6)
T2 T3
จากสมการที่ (1.5) และสมการที่ (1.6)
N
T
VRรวม = 3 = 1
N1 T3

…(1.7)

1.2.2 ขบวนเฟองหลายชุด (Compound Gear Train)
เมื1อมีเฟองมากกวา 1 ตัว บนเพลาเดียวกัน เราจะเรียกวา ขบวนเฟองชุด โดยจะมี
เฟองสะพาน 2 ตัว ที่ถูกเชื1อมตอเขาดวยกันอยางมั่นคงแข็งแรงวางอยูบนเพลาสะพาน
และหมุนไปดวยความเร็วเดียวกัน โดยจะมีเฟองสะพานตัวหนึง่ ขบกับเฟองขับ และอีกตัวหนึง่
ขบกับเฟองตามบนเพลาถัดไป ดังแสดงในรูปที่ 1.15 - 1.16
เฟองขับ
1

เฟองสะพาน

เฟองสะพาน เฟองตาม
4

23

6
5

C
5
A
1

B
3

D

6

4
2

รูปที่ 1.15 ขบวนเฟองชุดใชสง กําลังในเครื1องกลึง รูปที่ 1.16 ขบวนเฟองชุดมีเฟองสะพาน 2 ตัว
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ขบวนเฟองชุด ในรูปที่ 1.16 เฟองหนึ่งเปนเฟองขับติดตั้งอยูบนเพลา A เฟองสอง
และสามเปนเฟองชุด ติดตั้งอยูบนเพลา B มีเฟองสี่และหาเปนเฟองชุดเชนเดียวกัน ถูก
ติดตั้งอยูบนเพลา C และเฟองหกเปนเฟองตามถูกติดตั้งอยูบนเพลา D
กําหนดให N1
N2, N3, N4, N5
N6
T1
T 2 , T 3 , T 4 , T5
T6

คือ ความเร็วรอบของเฟองขับ (รอบ/นาที ; rpm)
คือ ความเร็วรอบของเฟองสะพาน (รอบ/นาที ; rpm)
คือ ความเร็วรอบของเฟองตาม (รอบ/นาที ; rpm)
คือ จํานวนของฟนเฟองขับ
คือ จํานวนของฟนเฟองสะพาน
คือ จํานวนของฟนเฟองตาม

เฟองขับหนึ่งขบกับเฟองสะพานสอง ดังนั้นอัตราสวนความเร็ว
T
N
VR1 = 1 = 2
T2 N1
ทํานองเดียวกันเฟองขับสามขบกับเฟองตามสี่ อัตราสวนความเร็ว คือ
T
N
VR2 = 3 = 4
T4 N3
และเฟองขับหาขบกับเฟองตามหก อัตราอัตราสวนความเร็ว คือ
T
N
VR3 = 5 = 6
T6 N5

…(1.8)

...(1.9)

...(1.10)

ดังนั้นอัตราสวนความเร็วของขบวนเฟอง คือ การคูณสมการที่ (1.8), (1.9) และ
(1.10) เขาดวยกัน
N N N
T T T
?VRtotal = 2 × 4 × 6 = 1 × 3 × 5
…(1.11)
N1 N3 N5 T2 T4 T6
ซึ่งเฟองสองและเฟองสามติดตั้งยึดแน^นอยูบนเพลา B เดียวกัน ดังนั้น N2 = N3
และเฟองสี่และเฟองหาติดตั้งยึดแน^นอยูบนเพลา C เดียวกัน ดังนั้น N4 = N5
N
T T T
?VRtotal = 6 = 1 × 3 × 5
…(1.12)
N1 T2 T4 T6

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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ขอดีของขบวนเฟองทดหลายชุด คือ สามารถลดความเร็วจากเพลาแรกไปยัง

เพลาสุดทายไดดวยเฟองขนาดเล็ก หากใชขบวนเฟองธรรมดาเพื1อลดขนาดของความเร็ว
เฟองสุดทายจะตองมีขนาดใหญมาก โดยปกติสําหรับการลดความเร็วมากกวา 7 : 1
ตัวอยางที่ 1.2 ขบวนเฟองชุดของเครื1องมือกลเครื1องหนึ่ง เพลาขับ เพลาสะพาน
และเพลาตามติดตัง้ เฟองขนาดตาง ๆ ดังแสดงในรูป เพลามอเตอรเชื1อมตอกับเฟองขับและ
หมุนที่ความเร็วรอบ 1,200 รอบตอนาที จงหาความเร็วสุดทายของเฟองตาม
เฟองสะพาน
47
เฟองขับ
13

วิธีทํา N1 = 1,200 rpm,
T5 = 25,

เฟองสะพาน
72

17

25

T1 = 13,
T6 = 81

T2 = 47,

เฟองตาม

81

T3 = 17,

T4 = 72,

จากสมการที่ (1.12)
N6 T1 T3 T5
=
× ×
N1 T2 T4 T6
แทนคา

N6
= 13 × 17 × 25
1,200 rpm 47 72 81
N6
= 5,525
1,200 rpm 274,104
N6 = 1,200 × 5,525
274,104
N6 = 24.19 รอบ/ นาที

ตอบ
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ตัวอยางที่ 1.3 ขบวนเฟองชุดของเครื1องมือกลเครื1องหนึง่ เพลาขับ เพลาสะพาน และ
เพลาตามติดตัง้ เฟองขนาดตาง ๆ ดังแสดงในรูป ตองการใหเพลาตามหมุน 1,500 รอบตอนาที
เพลาขับตองหมุนกี่รอบตอนาที
เพลาขับ

85
40

วิธีทํา N8 = 1,500 rpm,
T5 = 80,

80

12

T1 = 40,
T6 = 26,

13

72
26

เพลาตาม
18

T2 = 12, T3 = 85,
T7 = 72, T8 = 18

T4 = 13,

จากสมการที่ (1.12)
N1 T2 T4 T6 T8
=
× × ×
N8 T1 T3 T5 T7
แทนคา

N1
= 12 × 13 × 26 × 18
1,500 rpm 40 85 80 72
N1
= 73,008
1,500 rpm 19,584,000
N1 = 1,500 rpm × 73,008
19,584,000
N1 = 5.592 รอบ/ นาที

ตอบ

1.3 กระปุกเกียร (Gear Box)
กระปุกเกียรตัวหนึ่งประกอบดวยชุดเฟองทด ดังแสดงในรูปที่ 1.17 เฟองเกียรหนึ่ง
เฟองเกียรสอง เฟองเกียรสาม และเฟองเกียรหา จะสวมอยูบนเพลาตาม และหมุนเปน
อิสระกับเพลาขับ และจะขบกับเฟองเกียรหนึ่ง เฟองเกียรสอง เฟองเกียรสาม และเฟอง
เกียรหา ที่หลอเปนชิ้นเดียวกันกับเพลารองจึงหมุนไปดวยกันตลอดเวลา

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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รูปที่ 1.17 กระปุกเกียรรถยนต

1.3.1 ขบวนเฟองในกระปุกเกียร (Gear Train in Gear Box)
ขบวนเฟองหลายชุดจะมีเฟองขับและเฟองตามติดตัง้ อยูบ นเพลาเดียวกันและหมุน
ในทิศทางเดียวกัน แตขบวนเฟองในกระปุกเกียร เพลาของเฟองขับและเฟองตามจะแยก
ออกจากกันและวางอยูใ นแนวเดียวกัน และจะมีเฟองติดตัง้ อยูบ นเพลารองเปนเฟองสะพาน
เพื1อใหเพลาขับและเพลาตามหมุนในทิศทางเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 1.18 โดยเฟองขับหนึง่
จะขับเฟองตามสอง และหมุนในทิศทางตรงขามกัน แตเฟองสองและเฟองสามติดตัง้ ยึดแน^น
อยูบนเพลาเดียวกันจึงเปนขบวนเฟองชุด เฟองขับสามจึงหมุนไปในทิศทางเดียวกันกับ
เฟองตามสอง และเฟองสามจะกลายเปนเฟองขับและขับเฟองตามสี่ ใหหมุนไปในทิศทาง
เดียวกันกับเฟองขับหนึ่ง ทําใหเพลาขับและเพลาตามหมุนในทิศทางเดียวกัน
เพลาขับ

1

4

2

3

เพลาตาม

เพลารอง

รูปที่ 1.18 ขบวนเฟองขับ
อัตราสวนความเร็วของขบวนเฟอง คือ
N
T
VR = 4 = 1 ×
N1 T2
N
T
อัตราสวนแรงบิด = 1 = 2 ×
N4 T1

T3
T4
T4
T3

…(1.13)
…(1.14)

28

ชิ้นสวนเครื1องกลในงานเมคคาทรอนิกส

ตัวอยางที่ 1.4 ขบวนเฟองของเครื1องมือกลเครื1องหนึง่ เพลาขับ เพลารอง และเพลาตาม
ติดตัง้ เฟองขนาดตาง ๆ ดังแสดงในรูป จงหาความเร็วรอบของเพลาตาม เมื1อเพลาขับหมุน
1,500 รอบตอนาที

เพลาขับ

13
21

เพลาตาม

28
เพลารอง

16

วิธีทํา N1 = 1,500 rpm, T1 = 13 ฟน, T2 = 21 ฟน, T3 = 16 ฟน, T4 = 28 ฟน
จากสมการที่ (1.13)
N4 T1 T3
=
×
N1 T2 T4
แทนคา

N4
= 13 × 16 = 208
1,500 rpm 21 28 588
N4 = 1,500 rpm × 208
588
N4 = 530.61 รอบ/ นาที

ตอบ

1.3.2 เฟองกลับทางหมุน (Reverse Idler Gear)
เฟองกลับทางหมุนเปนเฟองที่ใชในการกลับทางหมุนของเพลาตาม โดยที่อัตราทด
ของชุดเฟองไมเปลี่ยนแปลง

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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ตัวอยางที่ 1.5 จากรูปเปนชุดเฟองกลับทางหมุน เฟอง J มี 6 ฟน หมุนตามเข็มนาฬกา
เฟอง I มี 26 ฟน ถูกขับโดยเฟอง J มี 6 ฟน และเฟองกลับทางหมุน มี 12 ฟน จงหา
อัตราสวนของเฟอง
I, 26 ฟน
J, 6 ฟน
เฟองกลับทางหมุน K, 12 ฟน

วิธีทํา เฟองตาม I ถูกขับโดยตรงจากเฟองขับ J
จากสมการที่ (1.7)
T1
T3
= 6
26
= 0.231 : 1

VRรวม =
แทนคา


VRรวม
?VRรวม

ตอบ

และเมื1อใชเฟองกลับทางหมุน K
T

?VR = 1 = 6 = 0.5 : 1
T2 12
และเฟองสะพาน K ขับเฟองตาม I
T

?VR = 2 = 12 = 0.462 : 1
T3 26
ดังนั้น VRรวม = 0.5 × 0.462 = 0.231 : 1

ตอบ

ซึ่งจะมีอัตราสวนความเร็วเทากับเฟองที่ตอกันโดยตรง แตสามารถกลับทางหมุนได
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1.3.3 อัตราทดของกระปุกเกียร (Gear Ratio of Gear Box)
เมื1อคันล็อกเฟองอยูในตําแหน^งปลดล็อก เพลาคลัตชซึ่งรับกําลังมาจากเครื1องยนต
จึงหมุนขับเพลารองและหมุนขับเฟองตําแหน^งตาง ๆ โดยที่เฟองเกียรตําแหน^งตาง ๆ บน
เพลากําลังจะหมุนตามไปดวยกัน แตเมื1อยังไมมกี ารล็อกตําแหน^ง เพลาตามจึงหยุดนิง่ ไมหมุน
ตามไปดวยอยูในตําแหน^งเกียรวาง (Neutral Gear) ดังแสดงในรูปที่ 1.19
ลอชวยแรง

ชุดล็อกเกียร
เพลาคลัตช

เพลากําลัง

อินพุต

เอาตพุต
ชุดเฟองเกียร
ถอยหลัง

เพลาขอเหวี่ยง

แผนคลัตช

ชุดเฟองเกียรสี่ ชุดเฟองเกียรสอง ชุดเฟองเกียรหา เพลารอง
ชุดเฟองเกียรสาม ชุดเฟองเกียรหนึ่ง

รูปที่ 1.19 ตําแหน^งเกียรวาง

1. ตําแหนงเกียรหนึ่ง (First Gear) เกียรในตําแหน^งนี้หรือเรียกวา เกียรตํ่า

(Low Gear) เมื1อเลื1อนคันล็อกเฟองไปที่ตําแหน^งเกียรหนึ่ง หรือเกียรตํ่า ทําใหคันโยก
เลื1อนตัวล็อกเกียร (Synchromesh) เขาล็อกเฟองเกียรหนึ่งเปนชิ้นเดียวกับเพลากําลัง จึง
เกิดการสงกําลังงานขึ้นจากเฟอง A ขับเฟอง B และเฟอง C ขับเฟอง D เพลากําลังจะ
มีความเร็วรอบตํ่าสุดแตมีแรงบิดสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 1.20

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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ตัวล็อกเกียร
ชุดเฟองเกียรหนึ่ง

A
B

D

C

รูปที่ 1.20 ตําแหน^งเกียรหนึ่งหรือเกียรตํ่า
เมื1อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง C มี 8 ฟน และเฟอง D มี 20 ฟน
?อัตราสวนแรงบิดเกียรหนึ่ง
จํานวนของฟนเฟองตาม, B จํานวนของฟนเฟองตาม, D
=
×
จํานวนของฟนเฟองขับ, A จํานวนของฟนเฟองขับ, C
= 16 × 20
12 8
N
อัตราสวนแรงบิดเกียรหนึ่ง = 3.33 : 1 = 1
N4
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 3.33 Nm
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 3.33 × 100 = 333 Nm
1
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ
เพลากําลังจะหมุน 3.33 = 0.3 รอบ
0.3 × 1,000
= 300 รอบ
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน
1
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2. ตําแหนงเกียรสอง (Second Gear) ในตําแหน^งนี้ เมื1อเลื1อนคันเกียรไปที่

เกียรสอง ทําใหคันโยกเลื1อนตัวล็อกเกียรเขาล็อกเกียรสองเปนชิ้นเดียวกับเพลากําลัง
จึงเกิดการสงกําลังงานขึ้นจากเฟอง A ขับเฟอง B และเฟอง E ขับเฟอง F ดังแสดง
ในรูปที่ 1.21
ชุดเฟองเกียรสอง
ตัวล็อกเกียร

A
B

F
E

รูปที่ 1.21 ตําแหน^งเกียรสอง
เมื1อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง E มี 10 ฟน และเฟอง F มี 18 ฟน
?อัตราสวนแรงบิดเกียรสอง
จํานวนของฟนเฟองตาม, B จํานวนของฟนเฟองตาม, F
=
×
จํานวนของฟนเฟองขับ, A จํานวนของฟนเฟองขับ, E
= 16 × 18
12 10
N
อัตราสวนแรงบิดเกียรสอง = 2.4 : 1 = 1
N4
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 2.4 Nm
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 2.4 × 100 = 240 Nm
1 = 0.42 รอบ
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ
เพลากําลังจะหมุน 2.4
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 0.42 × 1,000 = 420 รอบ
1

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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3. ตําแหนงเกียรสาม (Third Gear) ในตําแหน^งนี้ เมื1อเลื1อนคันเกียรไปทีเ่ กียรสาม

ทําใหคันโยกเลื1อนตัวล็อกเกียรเขาล็อกเกียรสามเปนชิ้นเดียวกับเพลากําลัง จึงเกิดการ
สงกําลังงานขึ้นจากเฟอง A ขับเฟอง B และเฟอง G ขับเฟอง H ดังแสดงในรูปที่ 1.22
ตัวล็อกเกียร ชุดเฟองเกียรสาม

A
B

H

G

รูปที่ 1.22 ตําแหน^งเกียรสาม
เมื1อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง G มี 13 ฟน และเฟอง H มี 16 ฟน
?อัตราสวนแรงบิดเกียรสาม
จํานวนของฟนเฟองตาม, B จํานวนของฟนเฟองตาม, H
=
×
จํานวนของฟนเฟองขับ, A จํานวนของฟนเฟองขับ, G
= 16 × 16
12 13
N
อัตราสวนแรงบิดเกียรสาม = 1.64 : 1 = 1
N4
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 1.64 Nm
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 1.64 × 100 = 164 Nm
1 = 0.61 รอบ
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ
เพลากําลังจะหมุน 1.64
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 0.61 ×11,000 = 610 รอบ
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4. ตําแหนงเกียรสี่ (Fourth Gear) ในตําแหน^งนี้ เมื1อเลื1อนคันเกียรไปที่เกียรสี่

ทําใหคันโยกเลื1อนตัวล็อกเกียรเขาล็อกเพลาคลัตชและเพลากําลังเปนชิ้นเดียวกัน จึงเกิด
การสงกําลังงานขึ้นโดยตรงในอัตราสวน 1 : 1 ดังแสดงในรูปที่ 1.23
ตัวล็อกเกียร

รูปที่ 1.23 ตําแหน^งเกียรสี่

5. ตําแหนงเกียรหา (Fifth Gear) เกียรในตําแหน^งนี้หรือเรียกวา เกียรสูง (High

Gear) เมื1อเลื1อนคันเกียรไปทีเ่ กียรหา หรือเกียรสูง ทําใหคันโยกเลื1อนตัวล็อกเกียร เขาล็อก
เกียรหา เปนชิน้ เดียวกับเพลากําลัง จึงเกิดการสงกําลังงานขึน้ จากเฟอง A ขับเฟอง B และ
เฟอง L ขับเฟอง M เพลากําลังจะมีความเร็วรอบสูงสุด ดังแสดงในรูปที่ 1.24
ชุดเฟองเกียรหา
ตัวล็อกเกียร

A
B

M
L

รูปที่ 1.24 ตําแหน^งเกียรหา

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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เมื1อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง L มี 35 ฟน และเฟอง M มี 22 ฟน
?อัตราสวนแรงบิดเกียรหา
จํานวนของฟนเฟองตาม, B จํานวนของฟนเฟองตาม, M
×
จํานวนของฟนเฟองขับ, A จํานวนของฟนเฟองขับ, L
= 16 × 22
12 35
N
อัตราสวนแรงบิดเกียรหา = 0.84 : 1 = 1
N4
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 0.84 Nm
=

เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 0.84 × 100 = 84 Nm
1 = 1.19 รอบ
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ
เพลากําลังจะหมุน 0.84
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 1.19 ×11,000 = 1,190 รอบ
ขอสังเกต :
การหาตําแหน^งเกียรตา ง ๆ ใหสงั เกตทีเ่ พลารองเปนหลัก โดยเฟองทีเ่ ล็กทีส่ ดุ จะเปน
เฟองเกียรหนึ่ง และเฟองที่ใหญขึ้นจะเปนเฟองเกียรสอง เกียรสาม เกียรสี่ เกียรหา
ตามลําดับ

6. ตําแหนงเกียรถอยหลัง (Reverse Gear) ในตําแหน^งนี้ เมื1อเลื1อนคันเกียร

ไปที่เกียรถอยหลัง ทําใหคันโยกเลื1อนเฟองกลับทางหมุน เขาไปขบกับเกียรถอยหลังบน
เพลารองและขบกับเกียรถอยหลังบนเพลากําลัง จึงเกิดการสงกําลังงานขึ้นจากเฟอง J
ขับเฟอง K และเฟอง K ขับเฟอง I โดยเฟอง J ทวนเข็มนาฬกา เฟอง K หมุนตามเข็ม
นาฬกา และเฟอง I หมุนทวนเข็มนาฬกาในตําแหน^งเกียรถอยหลัง ดังแสดงในรูปที่ 1.25
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A
B

I
K

J

รูปที่ 1.25 ตําแหน^งเกียรถอยหลัง
เมื1อเฟอง A มี 12 ฟน เฟอง B มี 16 ฟน เฟอง J มี 8 ฟน และเฟอง I มี 30 ฟน
?อัตราสวนแรงบิดเกียรถอยหลัง
จํานวนของฟนเฟองตาม, B จํานวนของฟนเฟองตาม, I
=
×
จํานวนของฟนเฟองขับ, A จํานวนของฟนเฟองขับ, J
= 16 × 30
12 8
N
อัตราสวนแรงบิดเกียรถอยหลัง = 5 : 1 = 1
N4
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 1 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 5 Nm
เมื1อเพลาคลัตชมีแรงบิด 100 Nm เพลากําลังจะมีแรงบิด 5 × 100 = 500 Nm
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1 รอบ
เพลากําลังจะหมุน 15 = 0.2 รอบ
เมื1อเพลาคลัตชหมุนไป 1,000 รอบ เพลากําลังจะหมุน 0.2 × 1,000 = 200 รอบ
1

1.4 ระบบเฟองดาวเคราะห (Planetary Gear System)
ระบบเฟองดาวเคราะหเปนระบบเฟองที่มีความสําคัญในงานวิศวกรรมสมัยใหม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงความเร็วและแรงบิด รวมทั้งสามารถพบไดในทุกระบบ เชน ชุด
เฟองทดในเกียรอตั โนมัติ มอเตอรสตารต และชุดเฟองทดในโรงงานอุตสาหกรรม และแผง
โซลารเซลล เปนตน โดยตัวตนกําลังจะหมุนดวยความเร็วรอบนอยกวากําลังงานเอาตพุต
ทําใหเพิ่มแรงบิดและประหยัดพลังงาน

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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เฟองดาวเคราะห จะประกอบดวย
1. เฟองวงแหวน (Ring Gear) เปนแบบเฟองฟนในซึ่งเปรียบเสมือนจักรวาล
2. เฟองกลาง (Sun Gear) ซึ่งเปรียบเสมือนดวงอาทิตย
3. เฟองพิเนียน (Planetary Gears) จํานวน 3 - 5 ตัว ซึ่งเปรียบเสมือนดาวเคราะห
ทีโ่ คจรรอบดวงอาทิตยโดยเฟองพิเนียนจะสวมกับสลักบนเรือนเฟองพิเนียน (Planet Carrier)
โดยจะหมุนเปนอิสระรอบ ๆ สลัก ดังแสดงในรูปที่ 1.26
เฟองพิเนียน (B)
เรือนเฟองพิเนียน (D)
เฟองตัวกลาง (A)
เฟองวงแหวน (C)

รูปที่ 1.26 ชุดเฟองดาวเคราะห

1.4.1 การหาอัตราทดของระบบเฟองดาวเคราะห
(Ratio of Planetary Gear System)
ในระบบเฟองดาวเคราะห การคํานวณหาอัตราสวนแรงบิดและทิศทางการหมุนของ
แตละเฟองจะเปลีย่ นไปตามการยึดเฟองแตละตัว ซึง่ กลไกการยึดเฟองดาวเคราะหเพื1อให
ไดอัตราสวนแรงบิดและทิศทางการหมุนตามที่ตองการจะมีอยู 3 เกียร ไดแก

1. ตําแหนงเกียรตาํ่ (Low Gear) การสงกําลังในตําแหน^งนีจ้ ะยึดเฟองวงแหวน (C)

อยูก บั ที่ เฟองกลาง (A) จะหมุนขับเฟองพิเนียน (B) หมุนไปรอบ ๆ เฟองวงแหวน (C) แลว
เฟองพิเนียน (B) จะพาเรือนเฟองพิเนียน (D) หมุนตามไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 1.27
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C ยึดอยูกับที่

D
A

แหวน
งวง
ฟอ

B
ขับ

ยึดเ

ลางขบั
ก
ง
เฟอ

ตาม
เรือนเฟอง
พิเนียนตาม

รูปที่ 1.27 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งเกียรตํ่า
จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
+1
จํานวนของฟนเฟองกลาง
Z
อัตราสวนแรงบิด = c + 1
Za
อัตราสวนแรงบิด =

…(1.15)

เมื1อ Za คือ จํานวนของฟนเฟองกลาง
Zc คือ จํานวนของฟนเฟองวงแหวน

2. ตําแหนงเกียรสอง (Second Gear) การสงกําลังในตําแหน^งนี้จะยึดเฟอง

กลาง (A) อยูกับที่ เฟองวงแหวน (C) จะหมุนขับทําใหเฟองพิเนียน (B) หมุนไปรอบ ๆ
เฟองกลาง (A) และพาเรือนเฟองพิเนียน (D) หมุนตามไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 1.28

B

ฟ

เ

C ขับ

หวนขับ
แ
ง
องว

ยึดเฟองกลาง
D ตาม
A ยึดอยูกับที่
เรือนเฟอง
พิเนียนตาม

รูปที่ 1.28 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งเกียรสอง

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)

จํานวนของฟนเฟองกลาง
+1
จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
Z
อัตราสวนแรงบิด = a + 1
Zc
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อัตราสวนแรงบิด =

…(1.16)

3. ตําแหนงเกียรสงู (High Gear) การสงกําลังในตําแหน^งนีจ้ ะยึดเฟองกลาง (A)

อยูกับที่ เรือนเฟองพิเนียน (D) จะขับหมุนพาเฟองพิเนียน (B) ที่อยูบนเรือนหมุนไปรอบ ๆ
เฟองกลาง (A) และพาใหเฟองวงแหวน (C) หมุนตามไปดวย ดังแสดงในรูปที่ 1.29
ม
หวนตา
แ
ง
องว

ฟ

เ

C ตาม
B

ยึดเฟองกลาง
D ขับ
A ยึดอยูกับที่
เรือนเฟอง
พิเนียนขับ

รูปที่ 1.29 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งเกียรสูง
จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
จํานวนของฟนเฟองกลาง + จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
Zc
…(1.17)
อัตราสวนแรงบิด =
Za + Zc
อัตราสวนแรงบิด =

4. ตําแหนงกลับทางหมุน (Reverse Gear) การสงกําลังหมุนกลับทาง เรือน

เฟองพิเนียน (D) จะถูกยึดอยูกับที่ เฟองพิเนียน (B) จะหมุนรอบ ๆ สลักที่อยูบนเรือน
เฟองพิเนียน (D) ทําใหระบบดาวเคราะหกลายเปนขบวนเฟองธรรมดา โดยเฟองพิเนียน (B)
จะทําหนาที่เปนเฟองสะพาน เฟองกลาง (A) จะหมุนขับและเฟองพิเนียนจะหมุนตาม
ในทิศทางตรงกันขามทําใหเฟองวงแหวน (C) หมุนตามไปดวยในตําแหน^งกลับทางหมุนกับ
เฟองกลาง (A) ดังแสดงในรูปที่ 1.30
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ลางขับ
ฟองก

C ตาม

เ

B
ขับ

เฟองวงแหวนตาม
กลับทางหมุน

D ยึดอยูกับที่
A

ยึดเรือน
เฟองพิเนียน

รูปที่ 1.30 ระบบเฟองดาวเคราะหในตําแหน^งกลับทางหมุน
จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
จํานวนของฟนเฟองกลาง
Z
อัตราสวนแรงบิด = – c
Za
อัตราสวนแรงบิด = –

…(1.18)

ขอสังเกต :
เครื1องหมายลบ (–) ในสมการแสดงวาเพลาขับและเพลาตามหมุนไปในทิศทาง
ตรงกันขาม

ตัวอยางที่ 1.6 เฟองดาวเคราะหชุดหนึ่ง ดังแสดงในรูป เฟองวงแหวน Zc มี 56 ฟน
เฟองตัวกลาง Za มี 10 ฟน เฟองพิเนียน Zb มี 20 ฟน จงหาอัตราสวนแรงบิด
เฟองวงแหวน
เฟองพิเนียน
เรือนเฟองพิเนียน

เฟองกลาง

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)

วิธีทํา Za = 10T,

Zb = 20T,
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Zc = 56T

(1) ตําแหน<งเกียรตํ่า (Low Gear) จากสมการที่ (1.15)
จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
อัตราสวนแรงบิด =
+1
จํานวนของฟนเฟองกลาง
Z
อัตราสวนแรงบิด = c + 1
Za
แทนคา อัตราสวนแรงบิด = 56 + 1
10
อัตราสวนแรงบิด = 6.6 : 1
เมื1อเพลาเฟองกลางมีแรงบิด 1 Nm เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด 6.6 Nm
เมื1อเพลาเฟองกลางมีแรงบิด 100 Nm เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด
6.6 × 100 = 660 Nm
เมื1อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน
1
6.6 = 0.152 รอบ
เมื1อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1,000 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน
0.152 × 1,000 = 152 รอบ
1
(2) ตําแหน<งเกียร 2 (Second Gear) จากสมการที่ (1.16)
จํานวนของฟนเฟองกลาง
อัตราสวนแรงบิด =
+1
จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
Z
อัตราสวนแรงบิด = a + 1
Zc
แทนคา อัตราสวนแรงบิด = 10 + 1
56
อัตราสวนแรงบิด = 1.18 : 1
เมื1อเพลาเฟองวงแหวนมีแรงบิด 1 Nm เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด 1.18 Nm
เมื1อเพลาเฟองวงแหวนมีแรงบิด 100 Nm เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด
1.18 × 100 = 118 Nm
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เมื1อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน
1
1.18 = 0.85 รอบ
เมื1อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1,000 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน
0.85 × 1,000 = 850 รอบ
1
(3) ตําแหน<งเกียรสูง (High Gear) จากสมการที่ (1.17)
จํานวนของฟนเฟองแหวน
อัตราสวนแรงบิด =
จํานวนของฟนเฟองกลาง + จํานวนของฟนเฟองวงแหวน
Zc
อัตราสวนแรงบิด =
Za + Zc
แทนคา อัตราสวนแรงบิด = 56
20 + 56
อัตราสวนแรงบิด = 0.74 : 1
เมื1อเพลาเรือนเฟองพิเนียนมีแรงบิด 1 Nm เพลาเฟองวงแหวนจะมีแรงบิด 0.74 Nm
เมื1อเพลาเรือนเฟองพิเนียนมีแรงบิด 100 Nm เพลาเฟองวงแหวนจะมีแรงบิด
0.74 × 100 = 74 Nm
เมื1อเพลาเรือนเฟองพิเนียนหมุนไป 1 รอบ เพลาเฟองวงแหวนจะหมุน
1 = 1.35 รอบ
0.74
เมื1อเพลาเรือนเฟองพิเนียนหมุนไป 1,000 รอบ เพลาเฟองวงแหวนจะหมุน
1.35 × 1,000 = 1,350 รอบ
1
(4) ตําแหน<งกลับทางหมุน (Reverse Gear) จากสมการที่ (1.18)
จํานวนของฟนวงแหวน
อัตราสวนแรงบิด = –
จํานวนของฟนเฟองกลาง
Z
อัตราสวนแรงบิด = – c
Za
แทนคา อัตราสวนแรงบิด = – 56
10
อัตราสวนแรงบิด = – 5.6 : 1

บทที่ 1 : เฟอง (Grars)
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เมื1อเพลาเฟองกลางมีแรงบิด 1 Nm เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด 5.6 Nm
เมื1อเพลาเฟองกลางมีแรงบิด 100 Nm เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะมีแรงบิด
5.6 × 100 = 560 Nm
เมื1อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน
1 = 0.179 รอบ
5.6
เมื1อเพลาเฟองกลางหมุนไป 1,000 รอบ เพลาเรือนเฟองพิเนียนจะหมุน
0.179 × 1,000 = 179 รอบ
1

1.5 ขอดีและขอเสียของเฟอง
(Advantages and Disadvantages of Gear)
เมื1อเปรียบเทียบกับสายพานและโซ จะมีขอดีและขอเสียดังนี้

1.5.1 ขอดีของเฟอง (Advantages of Gear)
ขอดีของเฟอง มีดังนี้
1. การสงกําลังมีอัตราสวนความเร็วที่แน^นอน
2. สามารถสงกําลังไดมาก
3. มีประสิทธิภาพสูง
4. มีความเที่ยงตรง
5. สามารถออกแบบระบบที่ซับซอนไดดี
6. เหมาะสําหรับสงกําลังระยะทางใกล

1.5.2 ขอเสียของเฟอง (Disadvantages of Gear)
ขอเสียของเฟอง มีดังนี้
1. กรรมวิธีการผลิตยากตองใชเครื1องมือพิเศษจําเพาะ
2. มีขอผิดพลาดในการกัดฟนเฟองเนื1องจากการสั่นระหวางการกัด
3. ไมเหมาะสําหรับการสงกําลังทีม่ เี สนผานศูนยกลางระหวางเฟองหางมาก เพราะ
การสงกําลังคอนขางจะใหญโตเทอะทะ

