PULLEY HANDLING AND MAINTENANCE MANUAL
(คู่มอื การขนย้ าย จัดเก็บและบารุงรักษามู่เล่ ย์)
 การตรวจเช็ค (Inspection)การเครื่ อนย้าย(Handling) การบารุ งรักษา
(Maintenance) การจัดเก็บ (Store) มู่เล่ย ์ ( Pulley) เป็ นเรื่ องสาคัญเพราะมู่เล่ย ์ (
Pulley) ที่ติดตั้งหรื อจัดเก็บอยูใ่ น Store นั้นมีราคาสู ง หากเกิดการชารุ ดหรื อ
เสี ยหาย จะส่ งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตโดยรวมของโรงงานได้
 ดังนั้นในวันนี้ Conveyor Guide จะนาเสนอบทความสาหรับวิธีการเครื่ อนย้าย
(Handling) การจัดเก็บ (Store) ดูบารุ งรักษา (Maintenance) มู่เล่ย ์ ( Pulley) มาให้
ท่านผูอ้ ่านที่ทางานเกี่ยวข้องกับมู่เล่ย ์ ( Pulley) ได้นาไปประกอบการพิจารณา
ดูแลมู่เล่ย ์ ( Pulley) ในระบบสายพานลาเลียงหรื อกระพ้อลาเลียงของท่านผูอ้ ่าน

 โดยปกติแล้วในส่ วนของเพลา (Shaft) และตัวลูกกลิ้ง (Drum) จะไม่ ต้องการการ

บารุงรักษาตามระยะเวลาหรือเป็ นรายปี นอกเสี ยจากการใช้งานที่ผดิ ประเภท
หรื อเกิดอุบตั ิเหตุในระบบลาเลียงจนทาให้ม่เู ล่ย ์ ( Pulley) เกิดความเสี ยหาย

 ตารางการตรวจสอบหรือบารุงรักษาตามเวลานั้นสามารถดูได้ จากตาราง
ด้ านล่ าง

Maintenance Requirement Table
รายการ

ช่ วงเวลาในการ
ตรวจเช็ค

การตรวจเช็ค
 สาหรับการหุม้ ยางแบบเรี ยบ
(Plain Lagging) ให้เปลี่ยนยางหาก
ความหนาของยางน้ อยกว่ า 3

ยางหุ้มมู่เล่ ย์ ( Pulley
Rubber Lagging)

ทุกๆ 2 เดือน

Bearing

ทุกๆ 3 เดือน

อุปกรณ์ จับยึดระหว่ างShaft
และ End disk
(Hub&Bushing
/Taper Lock/Keyless
Lock)

ทุกๆ2ปี

mm.
 สาหรับการหุม้ ยางลายข้าวหลาม
ตัด (Diamond) ให้เปลี่ยนเมื่อความ
ลึกของร่ องยางน้ อยกว่ า 2 mm.
เติมจาระบีเบอร์ 2 (Lithium Base)
ประมาณ 100 g.สาหรับระบบลาเลียงที่วิ่ง
ด้วยความเร็วตามปกติ
ตรวจเช็คน็อตยึดทุกตัวว่าหลวมหรื อขัน
แน่นตามมาตรฐานหรื อไม่

การขนย้ าย(Handling)
การยก(Lift) เพื่อในการเคลื่อนย้าย (Handling) มู่เล่ย ์ (Pulley) นั้นจะต้องใช้โซ่ สลิง หรื อ
สลิงผ้า (Webbing Type) ที่สามารถรองรับน้ าหนักของ Pulley ได้โดยรู ปแบบการยกที่แนะนา
นั้นมีอยู่ 2 รู ปแบบคือ

1.ใช้ ตะขอเป็ นตัวช่ วยยึดเข้ ากับปี กของ Drum มู่เล่ ย์ (Pulley) ตามรูปด้ านล่ าง

2.ใช้ สลิงผ้ าใบคล้ องที่เพลาของมู่เล่ ย์ (Pulley) ทั้งสองด้ านและใช้ ชิดกับแผ่ น End
Disk ให้มากที่สุดเพื่อป้ องกันการแอ่นตัวของเพลาแนะนาให้ใช้ สลิงผ้าใบจะดีกว่าการใช้โซ่
หรื อลวดสลิงเพราะจะทาให้ผวิ ของ มู่เล่ย ์ (Pulley) เป็ นรอยทาให้การถอด-ประกอบเพลาใน
อนาคตนั้นยากขึ้น

ห้ ามใช้ สลิงคล้ องในบริเวณจุดยึดBearing (Eyebolts) เพราะจะสร้ างความ
เสียหายให้ กบั Bearing และเพลา

การเก็บรักษา (Storage)
 การเก็บรักษามู่เล่ย ์ ( Pulley) เพื่อ Stock ที่ดีน้ นั ต้องวางบนพื้นที่น่ ุม(Soft Base)
เช่น บนพื้นผิวทราย ขี้เลื่อยและควรคลุมห่ อด้ วยวัสดุปิดมิดชิดสามารถป้ องกัน
แสงแดด ฝน จะทาให้ มู่เล่ย ์ ( Pulley) อยูใ่ นสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดระยะเวลา
ที่จดั เก็บ
 ให้คลุมมู่เล่ย ์ ( Pulley)ที่ตอ้ งจัดเก็บนานประมาณ 4 เดือนที่หน้างานหรื อในที่ที่
อยูก่ ลางแจ้งต้องเจอแสงแดด ให้วางมู่เล่ย ์ ( Pulley) บนพื้นตามปกติหากมีการ
ประกอบ Bearing Housing ก็ควรเติมจาระบีให้เรี ยบร้อยเพื่อป้ องกันน้ าที่จากการ
ควบแน่นที่อาจเกิดภายในตัว Housing
 ให้คลุมมู่เล่ย ์ ( Pulley)หากเก็บรักษาไว้นานกว่า 4 เดือนควรถอดชุด Bearing
Housingแยกเก็บไว้ต่างหากในที่มิดชิดและตรวจสอบบ่อยๆว่ามีความชื้นเข้าไป
ใน Bearing Housing หรื อไม่เพื่อป้ องกันสนิมที่จะมากัดกินตัว Bearing Housing
ครับ
 มู่เล่ย ์ ( Pulley) ส่ งมาทางเรื อ(Sea Freight) ควรถอดตรวจสอบชุด Bearing
Housingก่อนติดตั้ง (Installation) เนื่องอาจมีความชื้น ที่เกิดจากการควบแน่น
(Condensation)ของไอน้ าระหว่างการขนส่ งเข้าไปในBearing Housingได้

