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ชุดเฟืองแพลนเนตตารี่



บทน า
ชุดเฟืองแพลนเนตตารี่ (Planetary Gear) หรือ ชุดเฟืองพระเคราะห์

 หรอืชุดเฟืองโคจร ประกอบด้วยชดุเฟืองพิเนีย่น (Pinion Gear) เฟืองกลาง 
(Sun Gear) เฟืองวงแหวน (Ring Gear) และโครงยดึเฟือง (Carrier) เป็นชุด
ทดแรงสง่ถ่ายก าลงัโดยมีคลัตชแ์ละเบรกเป็นชุดควบคุมใหท้ างานตามความดันน้ ามันเกียร์
อัตโนมัติ ทศิทางหมุนก าหนดจากทางทอรค์คอนเวอร์เตอร์

ชุดเฟืองแพลนเนตตาร่ี (Plannetary Gear Trains) แบ่งเป็น 2 แบบ คือ เฟืองแพลน
เนตตารี่ช้ันเดียว (Simple Planetary Gear Trains) 



เฟืองวงแหวนอยู่กับที่

โครงยึดเป็น
เฟืองตัวขับ

เฟืองวงแหวนส่งก ำลัง

เฟืองพิเนี่ยน
เฟืองกลำง

เฟืองวงแหวน

รูปแสดงลักษณะของชุดเฟืองแพลนเนตตาร่ีแบบชั้นเดียว

รูปแสดงลักษณะของชุดเฟืองแพลนเนตตาร่ีแบบ 2 ชั้น



หน้าที่ของชุดเฟืองแพลนเนตตาร่ี
1. เปลี่ยนทิศทางการหมุน
2. ส่งถ่ายก าลังได้หลายอัตราทด
3. ใช้เป็นโอเวอรไ์ดร์ฟเพื่อเพิ่มความเร็วรอบที่ตัวส่งก าลังออก (Output)

 ส่วนประกอบของชุดเฟืองแพลนเนตตาร่ีแบบชั้นเดียว 
เฟืองพิเนี่ยน

โครงยึดเฟือง

เฟืองวงแหวน

เฟืองกลำง

รูปแสดงส่วนประกอบของชุดเฟืองแพลนเนตตารี่แบบชั้นเดียว



ส่วนประกอบของชุดเฟืองแพลนเนตตารี่

     1)  เฟืองกลาง เฟืองกลางจะหมุนอิสระ อยู่บนเพลาส่งก าลัง (Transmission 
Shaft) สวมอยู่ระหว่างกลางเฟืองพิเนี่ยนจะช่วยลดความเร็วรอบเมื่อเป็นเฟือง
ขับ และเพิ่มความเร็วรอบเมือ่เปน็เฟืองตาม

      2)  เฟืองพิเนี่ยนหรือเฟืองแพลนเนตพิเนี่ยน (Planet Pinion Gears) 
เฟืองพิเนี่ยนจะยึดติดอยู่โครงยึดเฟือง และหมุนอิสระรอบตัวเอง เฟืองพิเนี่ยนปกติ
มีอย่างน้อย 3 ตัว เรียกว่าชุดเฟืองแพลนเนตตาร่ีช้ันเดียว ถ้าเปน็แบบ 2 ช้ันจะมี
เฟืองพิเนี่ยน 6 ตัว อยู่ระหว่างเฟืองวงแหวนกับเฟืองกลางท าหน้าทีเ่หมือนเฟือง
สะพาน หมุนด้วยความเร็วมากกว่าเพลาส่งก าลังออก



      3)  เฟืองวงแหวน เฟืองวงแหวนจะขบอยู่กับชุดเฟืองพิเนี่ยน เพลาเป็นร่องจ าปา 
(Spline) สวมต่อกับเพลาส่งก าลังออกความเร็วรอบเท่ากับเพลากลาง และทิศ
ทางการหมุนเหมือนกันเพิ่มความเร็วรอบเมื่อเปน็เฟืองขับ และลดความเร็วรอบเมื่อ
เป็นเฟืองตาม

     4. โครงยึดเฟืองแพลนเนตคาร์ริเออร์ (Planet Carrier หรือ Housing)
โครงปิดเฟืองแพลนเนตคาร์ริเออร ์ท าหน้าที่ยึดเฟืองพิเนี่ยน ใหเ้ฟืองพิเนี่ยนหมนุ 
รอบตัวได้ เพิ่มความเร็วรอบเมื่อเป็นเฟืองขับ และลดความเร็วรอบเมื่อเป็นเฟือง
ตาม ถ้าโครงยึดเฟืองอยู่กับที่ ทิศทางการหมุนของเพลาส่งก าลังออกจะกลับทศิทาง
เป็นเกียร์ถอยหลัง



การท างานของชุดเฟืองแพลนเนตตารี่

การท างานของขบวนเฟืองแพลนเนตตารี่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ต าแห
ดังต่อไปน้ี

1. ต าแหน่งเพิ่มความเร็วรอบแบบที่  1  (Speed Incase) ดูรูปประกอบโดยยึดเฟืองกลาง  
    ให้โครงยึดเฟืองเป็นตัวขับ เฟอืงพิเนี่ยน หมุนรอบตัวเอง และหมุนไปรอบ ๆ เฟือง
    กลาง เฟืองวงแหวนหมุนด้วยความเร็วรอบมากกว่าโครงยึดเฟืองในทิศทางเดียวกัน

ยึด

ขับ



2. ต าแหน่งลดความเร็วรอบแบบที่  1 (Speed Reduction) ดูรูป ประกอบโดย
    ยึดเฟืองกลางให้เฟืองวงแหวนเป็นตัวขบั เฟืองพิเนี่ยนหมุนรอบตัวและหมุนขบ

    เฟืองกลางโครงยึดเฟืองหมุนทางเดียวกับเฟืองวงแหวน แต่หมุนช้ากว่า

ขับ

ยึด



3. ต าแหน่งเพิ่มความเร็วรอบแบบที่  2  ดูรูปโดยยึดเฟืองวงแหวนให้โครง ยึดเฟือง
เป็นตัวขับ เฟืองพิเนี่ยนหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนขบัเฟืองวงแหวน เฟืองกลาง
ทางเดียวกับโครงยึดเฟืองกลาง แต่หมุนเร็วกว่า

ยึด

ขับ



4. ต าแหน่งเพิ่มความเร็วรอบแบบที่ 2 ดูรูป โดยยึดเฟืองวงแหวนให้โครงยึดเฟืองเป็น
ตัวขับ เฟืองพิเนี่ยนหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนขบัเฟืองวงแหวน โครงยึดเฟืองหมนุ
ทิศทางเดียวกับเฟืองกลาง แต่หมุนช้ากว่า

ยึด

ขับ



5. ต าแหน่งเพิ่มความเร็วรอบและหมุนกลับทาง ดูรูป โดยยึดโครงยึดเฟือง ให้เฟืองวง
แหวนเปน็ตัวขบั เฟืองพิเนี่ยนหมนุรอบตัวเองโดยได้เคลื่อนที่ เฟืองกลางจะหมุน
สวนทางกับเฟืองวงแหวน แต่ความเร็วรอบเพิ่มขึ้น (เกียร์ถอยหลัง)

ยึด

ขับ



6. ต าแหน่งลดความเร็วและหมนุกลับทาง ดูรูป โดยยึดโครงยึดเฟือง ให้เฟืองกลาง
เป็นตัวขับ เฟืองพิเนี่ยนหมุนรอบตัวเองโดยไม่เคลื่อนที่เฟืองวงแหวนจะหมนุสวน
ทางกับเฟืองกลาง แต่ความเร็วรอบลดลง (เกียร์ถอยหลัง)

ยึด

ขับ



7. ต าแหน่งขับโดยตรง (Direct Drive) ดูรูป ยึดเฟืองพิเนี่ยนคู่ใดคู่หนึง่ ขบวน
เฟืองแพลนเนตตารี่ทั้งชุดจะหยุดหมุน เฟืองกลางเป็นตัวขับส่งก าลังผ่านโครงยึด
เฟืองวงแหวน เพลาส่งก าลังเข้าและเพลาส่งก าลังออกหมุนด้วยความเร็วรอบเท่ากัน 
เป็นการขับโดยตรงที่ไม่มีอัตราทด

ยึด

ขับ

ยึด



ส่วนประกอบเฟืองแพลนเนตตาร่ี  2  ชั้น

      เฟืองแพลนเนตตารี่  2  ชั้น (Double Planet Pinion) เป็นเฟืองแพลนเนตตารี่ชั้นเดียว 2 ชุดที่
ใช้ในเกียร์อัตโนมัติรถยนต์ ดังแสดงในรูป

เฟืองวงแหวนตัวหลัง

เฟืองพิเนี่ยนตัวหน้ำ

เฟืองพิเนี่ยนตัวหลัง

เฟืองกลำงตัวหลัง

เพลำส่งถ่ำยก ำลัง

โครงยึดเฟืองตัวหลังคลัตช์รอบสูง
คลัตช์ถอยหลัง

เบรคแบบแผ่นรัด

คลัตช์ทำงเดียวควำมเร็วต่ ำเพลำรับก ำลัง

เฟืองกลำงตัวหน้ำ

โครงยึดเฟืองตัวหน้ำตัวหน้ำ

เฟืองวงแหวนตัวหน้ำ คลัตช์เดินหน้ำ

คลัตช์ทำงเดียวเดินหน้ำ

คลัตช์จ ำกัดแรง

           

       เบรคความเร็วต่ าและถอยหลงั



ส่วนประกอบของชุดเฟืองแพลนเนตาร่ี  2  ชั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คลัตชถ์อยหลัง (Reverse Clutch) ท าหน้าที่ส่งก าลงัระหว่างเพลาก าลังกับเฟือง
             กลางตัวหน้า

2. คลัตช์รอบสูง (High Clutch) ท าหน้าที่ส่งก าลังระหว่างเพลารับก าลังกับโครงยึด
             เฟืองตัวหน้า

3. เบรกแบบแผนรัด (Brake Band) ท าหน้าที่ หยุดเฟืองกลางตัวหน้า
4. คลัตชเ์ดินหน้า (Forward Clutch) ท าหน้าที่ ส่งก าลังระหว่างโครงยึดเฟืองตัวหน้า  

             และคลัตชท์างเดี่ยวเดินหน้า
5. คลัตชจ์ ากัดแรง (Overrunning Clutch) ท าหน้าที่ส่งก าลังระหว่างโครงยึดเฟืองตัว

             หน้า และเฟืองวงแหวนตัวหลงั
       6. เบรกความเร็วต่ าและถอยหลัง (Low and Reverse Brake = L/B) ท าหน้าที่   
             ส่วนประกอบของการท างานเหมือนกับชุดคลัตช์ ท าหน้าที่ยึดโครงเฟืองตัวหน้า เพื่อให้เกิด
             อัตราทดสูง





แบบฝึกหัด

ตอนที่  1  จงตอบค าถามต่อไปนีใ้ห้ถูกต้องสมบรูณ์

1. จงบอกหน้าที่ของชุดเฟืองแพลนเนตตาร่ี
2. จงอธิบายการท างานของชุดเฟืองแพลนเนตตารี่
3. จงบอกช่ือและหน้าทีข่องส่วนประกอบของชุดเฟืองแพลนเนตตารี่แบบ  2  ช้ัน


