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IMPLEMENTED APPLICATION OF HYDRAULIC/PNEUMATIC 
HYBRID PROPULSION SYSTEM

- Suitable for heavy duty machineries: Vehicles, Trucks, Vessels, Power Machineries
- Fuel economy between 30-70 %
- Decrease CO , NO , SO  emissions from engine2 x x

- No battery required by using hydraulic/pneumatic accumulator
- High regeneration efciency
- Due to hydraulic motor direct drive wheel it produces less mechanical loss 
- High power density about 5 kW/kg while 0.5 kW/kg for electric hybrid system
- Lower system and maintenance cost than electric hybrid system



IMPLEMENTED APPLICATION OF 
HYDRAULIC/PNEUMATIC HYBRID PROPULSION SYSTEM

- Hydraulic regeneration system achieved 
  the better energy available for acceleration 
  than electric regeneration system
- Accumulator requires small installation space 
- Reduce exhaust gases during acceleration

- Down sizing of main engine 30-50 %
- Efcient storage and reuse of regenerative 
  braking energy of vehicles



POWER TRANSMISSION CHARACTERISTICS 
OF PROPELLERS AND FISHING BOAT ENGINES

- The power and torque transmission of propeller results in a constant 
  change in engine speed due to external sea resistance acting on the 
  bow and hull. This results in the engine having to accelerate and slow
  down all the time to maintain a constant speed of the boat at all times.
- Out-of optimal efciency range of engine and propeller 
  operation for shing boats results in signicant fuel consumption
- In smooth seas, the shing boat engine rpm can operate stably 
  at the lowest fuel consumption and resistance torque.
- During strong sea waves, the shing boat has a strong sway, 
  causing the propeller to be submerged in water, causing a large 
  amount of resistance torque on the propeller, causing the engine 
  to operate outside the maximum fuel economy range.

Sea wave conditions, resistances, and dynamic 
of wooden shing vessels during a shing trip 
induce uctuation of power and torque of 
propeller and engine



HOW TO APPLY HYDRAULIC/PNEUMATIC HYBRID 
PROPULSION/POWER FOR FISHING VESSELS? 

(Development Perspective)

Operation of series hybrid 
hydraulic/pneumatic 
propulsion system:

Recovery/braking mode: the motor uses momentum 
of ywheel-propeller to pressurize uid from the low 

pressure accumulator and store it in the high 
pressure accumulator. This process recaptures 

about 70 % of the energy lost during braking.

Short cruising mode: hydraulic pump/motor 
only uses high pressure uid from the high 

pressure accumulator to drive 
ywheel-propeller. 

Extended cruising mode: After short cruising mode, 
pressure in the high pressure accumulator will drop to 

a setting point, the engine will turn on and begin to pressurize 
uid from the low pressure accumulator to drive the pump/motor. 

Excess pressure from the system will be stored in the accumulator. 



HOW TO APPLY HYDRAULIC/PNEUMATIC HYBRID 
PROPULSION/POWER FOR FISHING VESSELS? 

(Development Perspective)

Operation of parallel hybrid 
hydraulic/pneumatic propulsion system:

Recovery/braking mode: 70% of kinetic energy from 
ywheel-propeller’s motion recaptured by hydraulic 

motor and store in high pressure accumulator 

Economy mode: energy stored in the accumulator during 
braking is used alone to accelerate ywheel-propeller. 

Once the accumulator is emptied, the engine will begin 
to perform the acceleration. 

Accelerating mode: ywheel-propeller accelerated by stored 
energy in the accumulator and the main engine, until 
the accumulator is emptied, the engine will 
completely acceleration.
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การประหยัดเชื้อเพลิงเรือประมงด้วยระบบขับเคลื่อนไฮโดรลิก/นิวเมติกร่วม

เสนอโดย

กุลธวัช  มโนมยิทธิกาญจน์



• ระบบนี้เหมาะส าหรับเครื่องจักรท่ีใช้งานหนักเช่น ยานยนต์ รถบรรทุก เรือ 
เครื่องจักรก าลัง 

• ช่วยลดการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงได้ 30-70 เปอร์เซ็น
• ลดการปล่อยก๊าซ CO2, NOx, SOx จากไอเสียเครื่องยนต์
• ไม่จ าเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ แต่ใช้ถังลมน้ ามันในการเก็บพลังงาน
• มีประสิทธิภาพต่อรอบการดึงพลังงานกลับสูง
• ระบบขับตรงด้วยมอเตอร์น้ ามันท าให้ประสิทธิภาพการส่งก าลังดีกว่ารถยนต์ท่ัวไป
• มีความสามารถในการเก็บพลังงานได้ 5 kW/kg แต่ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าร่วมเก็บ

พลังงานได้ 0.5 kW/kg
• มีค่าติดตั้งระบบและการซ่อมบ ารุงต่ ากว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าร่วม

https://www.techandfacts.com/compressed-air-motor-vehicle/

https://archive.epa.gov/otaq/technology/web/html/how-it-works.html

การประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก/นิวเมติกร่วม



การประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก/นิวเมติกร่วม

https://www.compositesworld.com/articles/hydraulic-hybrids-boosting-fuel-economy-without-batteries

• ระบบขับเคลื่อนไฮโดรลิก/นวิเมตกิร่วมส่งก าลังในการเร่งออกตัวหรือ
เร่งแซงได้ดีกว่าระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าร่วม

• ถังเก็บแรงดันไฮโดรลิกใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งน้อยกวา่แบตเตอรี่
• เมื่อประสิทธิภาพการดึงพลังงานกลับได้ดี ท าให้ระบบขับเคลื่อนไฮโดร

ลิก/นิวเมติกร่วมลดการปลอ่ยก๊าซไอเสยีระหวา่งขับเคลื่อนได้มากกวา่

• สามารถลดขนาดก าลังของเครื่องยนต์ลงได้ 30-50 เปอร์เซ็นเมื่อใช้
ร่วมกับระบบขับเคลื่อนไฮโดรลกิ/นิวเมติกร่วม

• ระบบขับเคลื่อนไฮโดรลิก/นวิเมตกิร่วมมีประสทิธิภาพในการเก็บ
พลังงานและการดึงพลังงานกลับจากการเบรกยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรถึง 71%

https://www.techandfacts.com/compressed-air-motor-vehicle/



ลักษณะการส่งก าลังของใบจักรและเคร่ืองยนต์เรือประมง

https://thethaiger.com/hot-news/media/thai-fishing-industry-officials-
protest-controversial-seaspiracy-documentary

Ref: Journal of Marine Science and Technology (2021) 26:257–272
Ref: Journal of Marine Science and Technology (2021) 26:257–272

แบบจ ำลองกำรศึกษำก ำลังของใบจักรและเคร่ืองยนต์ของเรือประมงภำยใต้สภำวะควบคุม

https://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=4214&page=4

ระหว่ำงกำรออกท ำกำรประมง สภำพคลื่นทะเล ควำมต้ำนทำนและ
พลศำสตร์ของเรือประมงท ำจำกไม้ท ำให้ก ำลังและแรงบิดต้ำนทำนของ

ใบจักรและเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ

• การส่งก าลังและแรงบิดของใบจักรและเครื่องยนต์มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาเน่ืองจากสภาวะคล่ืนต้านจากทะเล
ภายนอกกระท าต่อหัวเรือและตัวเรือซึ่งส่งผลให้เครื่องยนต์ต้องมีการเร่งและผ่อนตลอดเวลาเพื่อรักษาความเร็วเรือให้คงที่

• การท างานเครื่องยนต์หรือใบจักรนอกช่วงที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด จะท าให้เรือประมงสิ้นเปลืองน้ ามันเช้ือเพลิงอย่างมาก
• ในช่วงทะเลเรียบ เครื่องยนต์ของเรือประมงสามารถท างานอย่างคงที ซึ่งเป็นช่วงที่กินน้ ามันและแรงบิดต้านทานน้อยที่สุด
• แต่ในช่วงที่คล่ืนลมทะเลแรง เรือมีการโครงมาก ใบจักรสามารถจมน้ าลึกมาก แรงบิดต้านของใบจักรจากน้ าทะเลจึงมาก

ตามไปด้วย ส่งผลท าให้เครื่องยนต์ท างานภายนอกช่วงที่ประสิทธิภาพสูงสุด



การประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก/นิวเมติกร่วมส าหรับเรือประมง 
(แนวทางในการพัฒนา)

การท างานของระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกร่วมแบบอนุกรม

ช่วงการเร่งระยะสั้น: น ้ำมันแรงดนัสูงจำกถังเก็บแรงดนัสงูจะถูกส่งไปขบัมอเตอรไ์ฮดรอลิกผ่ำนทรำนฟอร์
เมอร์ไฮโดรลิก เพ่ือขับล้อช่วยแรงและใบจักรให้หมุนซึ่งขับดนัเรอืต่อไป 

ช่วงเบรกหรือดึงพลังงานย้อนกลับ: มอเตอร์ปั๊มไฮโดรลกิที่ตดิกับล้อช่วยแรง จะรับแรงเฉื่อยจำก
ใบพัดและล้อช่วยแรง ท้ำกำรอัดส่งแรงดนัน ำ้มนัจำกถังเก็บแรงดนัต่ำ้และส่งไปกักเก็บไว้ในถังเก็บ
แรงดันสูงผ่ำนกำรควบคุมดว้ยทรำนฟอร์เมอรไ์ฮโดรลกิ กระบวนกำรนี สำมำรถดงึพลังงำนทีเ่ครื่องยนต์
ดีเซลส่งไปให้กับใบจักรและล้อช่วยแรงกลับคืนมำไดถ้ึงประมำณ 30-70% ของพลังงำนที่ส่งไปทั งหมด

ช่วงการแล่นเรือต่อเนื่อง: หลังจำกช่วงกำรเร่งเรือระยะสั นผ่ำนไปแล้ว ควำมดันในถังเก็บแรงดนัสงูจะลดลงไป
จนถึงจุดที่ตั งค่ำไว้ เซ็นเซอร์แรงดันที่ติดตั งไว้กับถังเก็บแรงดนัสงูจะส่งสัญญำณไปสั่งให้เครือ่งยนต์ดเีซลท้ำกำร
สตำร์ทเพื่อท้ำกำรเพ่ิมแรงดนัในถังเก็บแรงดันสูง โดยกำรดูดน ้ำมันจำกถังเก็บแรงดนัต่ำ้และท้ำกำรอัดเพิ่มแรงดัน
ให้สูงขึ นและส่งไปขับเคลื่อนมอเตอร์ปัม๊ไฮโดรลกิที่ตดิกับล้อช่วยแรงและใบจักรท้ำให้เกิดกำรขับดันเรือตอ่ไป



ช่วงเร่งระยะสั้น: พลังงำนที่สะสมอยูใ่นถังเก็บแรงดนัสูงจะถูกปล่อยออก เพ่ือไปขับให้ปั๊ม/มอเตอร์ไฮโดร
ลิกให้ขับหรือให้เสริมกำรส่งก้ำลังของเครือ่งยนต์ดเีซลผ่ำนเฟืองส่งก้ำลัง กำรขับหรือเสริมกำรส่งก้ำลงัจำก
ถังเก็บแรงดันสูงท้ำให้เครื่องยนตด์ีเซลลดก้ำลังในกำรขับล้อช่วยแรงและใบจักรลง

ช่วงเบรกหรือดึงพลังงานย้อนกลับ: เครื่องยนต์แรงเฉื่อยที่ถูกส่งกลับจำกใบจักรและล้อช่วยแรง จะถูก
ส่งผ่ำนเฟืองส่งก้ำลังเพ่ือไปขับปั๊ม/มอเตอร์ไฮโดรลิกให้ทำ้กำรปั๊มแรงดันน ้ำมันไปเก็บไว้ในถังเก็บแรงดนัสูง 
ซึ่งระบบนี สำมำรถดงึพลังงำนกลับได ้20-30% ของพลังงำนที่เครื่องยนตด์เีซลส่งออกไปทั งหมด

ช่วงแล่นเรือต่อเนื่อง: หลังจำกถังเก็บแรงดันสูงได้ปล่อยแรงดันออกจนต่้ำถึงค่ำที่ก้ำหนดแล้ว ระบบเฟืองส่ง
ก้ำลังจะต่อกำรส่งก้ำลังตรงจำกเครือ่งยนต์ดเีซลไปยงัล้อช่วยแรงและใบจักร

การประยุกต์ใช้ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก/นิวเมิตกร่วมส าหรับเรือประมง 
(แนวทางในการพัฒนา)

การท างานของระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกร่วมแบบขนาน
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