
 

 

 

ulley จดัวา่เป็นช้ินส่วนท่ีส าคญัในระบบสายพานล าเลียง ( Belt Conveyor System ) 

ถา้หากมู่เลมีปัญหา กจ็ะมีผลกระทบต่ออุปกรณ์อ่ืนๆ ในระบบอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น

จึงมีความจ าเป็นตอ้งดูแลมู่เลย ์( ในท่ีน้ีจะเนน้ถึงยางหุม้มู่เล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมใชก้นัใน

ประเทศไทยมากกวา่วสัดุหุม้ชนิดอ่ืนๆ เช่น Ceramic หรือ Fabric หรือวธีิใช ้Spray สารเคลือบ

ผวิมู่เล ) ใหดี้เช่นเดียวกบั Component อ่ืนๆไม่วา่จะเป็นสายพาน ( Belt ) ลูกกล้ิง ( Roller ) 

มอเตอร์ ( Motor ) Gearbox หรืออุปกรณ์ท าสะอาดสายพาน ( Belt Cleaner )  

 

 

การท่ียางหุม้มู่เลย ์( Pulley ) จะมีอายกุารใชง้านท่ียาวนานยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่ง 

เช่น ลกัษณะการใชง้านในส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ( Operational Environment ) คุณภาพของยางหุม้ ( 

Rubber Quality และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการหุม้ ( กาว-น ้ายาต่างๆ ) และขั้นตอนการหุม้ ( 

Procedure ) ท่ีถูกตอ้งตลอดจนฝีมือในการหุม้ ( Workmanship ) ของช่างวา่ท าไดต้าม Procedure 

ท่ีวางไวไ้ดห้รือไม่ เม่ือหุม้เสร็จแลว้กต็อ้งหมัน่ตรวจสอบวา่การใชง้านของ Pulley นั้นถูกตอ้ง

ตามวธีิปฏิบติัท่ีดี ( Good Manner ) หรือไม่ ดงันั้นการตรวจสอบการใชง้านของระบบสายพาน

อยูเ่ป็นประจ าและแกไ้ขส่ิงท่ีบกพร่องทนัทีท่ีเห็นในคร้ังแรก จะช่วยให ้Pulley หรือยางท่ีหุม้ 

Pulley มีอายกุารใชง้านไดย้าวนานท่ีสุด ( Optimum Life )หมัน่ตรวจสอบดูแลระบบ Conveyor 

ท างานอยา่งถูกตอ้ง สาเหตุท่ีท าให ้Pulley เสียหายมีอยู ่2 ประการคือ  
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  1) สายพานล่ืน (Slip) 

2) วสัดุ (Build up Material) ติดระหวา่งสายพาน (Belt) และมู่เลย ์

(Pulley) 

 

 ขอ้แนะน าขา้งล่างน้ีจะช่วยป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุท่ีไม่พึงประสงค ์และ

ช่วยยดือายกุารใชง้านของยางหุม้ Pulley ได ้

1) ขอ้ท่ีควรปฏิบติัใหเ้ป็นประจ า 

1.1 ตรวจสอบน ้าหนกัของ Take-up ใหเ้หมาะสมเพื่อป้องกนัไม่ใหส้ายพานล่ืน ( 

Belt Slip ) ท่ี Drive Pulley ขณะเร่ิม ( Start ) เดินเคร่ือง 

1.2 เม่ือเกิดสภาวะสายพานล่ืน ( Slip ) อยา่พยายามแกไ้ขโดยใชส้ามญัส านึกของ

ตวัเองบนความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง เช่น ใชท้รายหรือวสัดุอ่ืนใดสาดเขา้ไป

บริเวณท่ีเกิดการ Slip การท าเช่นนั้นยงัเป็นการเพิ่มความเสียหายใหย้างหุม้ 

Pulley มากยิง่ข้ึน 

1.3 อยา่เพิ่ม Load ใหร้ะบบมากเกินความจ าเป็น เพราะการ Overload จะเป็นการ

เพิ่ม Torque ใหส้ายพาน ซ่ึงจะมีผลท าใหส้ายพานล่ืน ( Slip ) ท่ี Drive Pulley 

ขณะ Start ได ้



 

 

1.4 ติดตั้งอุปกรณ์ท าความสะอาดสายพาน ( Belt Plough ) ในดา้น Return ก่อน

ถึง Tail Pulley เพื่อช่วยท าความสะอาดสายพานดา้น Return ไม่ใหมี้วสัดุ       

( Lumpy Material ) เขา้ไปติดระหวา่งสายพานและ Tail Pulley ซ่ึงจะท าให้

ยางหุม้ Pulley เสียหายและฉีกขาดเป็นจุดๆได ้( Local Damaged ) 

1.5 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Pulley ติดตั้งไดอ้ยา่งตรงแนว ( Correct Aligned )ทั้งน้ี

เพื่อท าให ้การสึกหรอของยางหุม้ เป็นไปอยา่งสม ่าเสมอตลอดผวิหนา้ 

1.6 ตรวจสอบ Screw take-up วา่มีความตึงท่ีเหมาะสม 

1.7 ป้องกนัอยา่ใหว้สัดุ ร่วง หก ตก หล่น ( Spillage ) บนสายพานดา้นกลบั ( 

Return Belt ) เพื่อท่ีจะให ้Pulley สัมผสักบัสายพานท่ีสะอาดท่ีสุดขณะท่ี

ท างาน 

1.8 ติดตั้งอุปกรณ์ท าความสะอาดสายพาน ( Belt Cleaner ) เพื่อท่ีจะลดวสัดุ ( 

Carry Back ) ท่ีจะติดตาม Bend และ Snub Pulley 

1.9 เม่ือเห็นมีวสัดุ ร่วง หก ตก หล่น ( Spillage ) ไม่วา่จะอยูท่ี่ต  าแหน่งใดๆ อยา่

เพิกเฉยใหห้าสาเหตุและแกไ้ขโดยเร็ว 

2. ตรวจสอบและมีมาตรการแกไ้ขอยา่งทนัท่วงที 
2.1 จดัใหมี้การตรวจสอบ ( Inspect ) สภาพของยางหุม้ Pulley อยา่งสม ่าเสมอ 

2.2 เม่ือพบยางหุม้ Pulley เสียหายเป็นจุดๆ ( Local Damage ) ใหรี้บซ่อมแซม 

ก่อนท่ีความเสียหายจะลุกลามไปยงัส่วนอ่ืนๆเพิ่มข้ึน 

2.3 เม่ือจ าเป็นตอ้งหุม้ Pulley ใหม่ ตอ้งเลือกใชผู้ใ้หบ้ริการท่ีมีประสบการณ์ใน

การหุม้ Pulley มาแลว้มาท างาน เพราะการหุม้ Pulley มีขั้นตอนปฏิบติัท่ี

เฉพาะเจาะจง ไม่ใช่ใครท่ีไหนจะท าไดโ้ดยไม่ผา่นงานมาก่อน 

2.4 จดัใหมี้ Pulley ส ารอง ( Spare Pulley ) ในกรณีท่ี Pulley ท่ีใชง้านอยูเ่สียหาย 

และตอ้งถอดออกไปซ่อม หรือหุม้ยางใหม่ 



 

 

2.5 Pulley ท่ีหุม้แบบหุม้เยน็ ( Cold Banding ) เม่ือหุม้เสร็จแลว้ควรปล่อยท้ิงไว้

อยา่งนอ้ยประมาณ 4 ชัว่โมง เพื่อใหก้าวเกิดปฏิกริยา set ตวั แขง็แรงเตม็ท่ีสีย

ก่อนจึงเร่ิมใชง้าน กรณีน้ีพบเจอไดบ่้อยมากในกรณีท่ีตอ้งหุม้ Pulley ใน Line 

ท่ีหนา้งานโดยไม่ตอ้งถอดลูก Pulley ออกมาขา้งนอก พอหุม้เสร็จแลว้

ผูใ้ชง้านมกัจะรีบใชง้านทนัที โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจท าใหย้างหุม้ 

Pulley หลุดร่อนออกมาได ้กรณีอยา่งน้ีก่อใหเ้กิดปัญหาบ่อยๆ ระหวา่ง 

เจา้ของงานกบัผูใ้หบ้ริการวา่ใครควรจะเป็นผูรั้บผดิชอบกบัเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึน 

  


