7) ปัญหากระพ้อสาเหตุและการแก้ปัญหา
ลูกกระพ้อ..ปั ญหา..สาเหตุและการแก้ไข
1.ระบบสายพานกระพ้อแบบใช้แรงเหวีย่ ง (Centrifugal Discharge Bucket Elevator)

โครงสร้างของ กระพ้อแบบใช้แรงเหวีย่ ง(Centrifugal Discharge Elevator)
ระบบสายพานกระพ้อแบบใช้แรงเหวีย่ ง(Centrifugal Discharge Elevator) เป็ นระบบสายพานที่นิยมใช้กนั อย่าง
มากในการขนวัสดุประเภทเม็ดที่มีขนาดเล็กไหลได้ง่าย เพื่อขนถ่ายวัสดุข้ ึนในแนวดิ่ง ตัวอย่างวัสดุที่ลาเลียง เช่น อาหาร
สัตว์ ทราย หิ น น้ าตาล สารเคมี และวัสดุอื่นๆอะไรก็ได้ที่มีคุณสมบัติไหลได้ง่าย (Free Flow) กระพ้อแบบใช้แรงเหวีย่ งมี
ความสามารถในขนถ่ายวัสดุได้ในปริ มาณสูง แบ่งได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
 แบบที่มีความเร็ วช้า (Low Speed) ใช้ลาเลียงวัสดุอุตสาหกรรม (Industrial Type) ที่มีน้ าหนักมากไม่เกิน
1600kg/cubic meter และใช้ความเร็ วไม่เกิน 1.78 เมตรต่อวินาที
 แบบที่มีความเร็ วสูง (High Speed) ใช้ลาเลียงวัสดุในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและอื่นๆ เป็ นกระพ้อที่
ใช้ความเร็ วสูงขึ้น โดยใช้ลาเลียงวัสดุที่มีน้ าหนักไม่เกิน 800kg /cubic meter และความเร็ วไม่เกิน 5.0
เมตรต่อวินาที
2.ทาไมต้องลูกกระพ้อพลาสติก
วัสดุที่ใช้ทาลูกกระพ้อมี 2 แบบคือแบบที่ทาด้วยโลหะและแบบที่ทาด้วยพลาสติก ผูผ้ ลิตแต่ละค่ายจะออกแบบ
รู ปร่ างลูกกระพ้อแตกต่างกันไปให้เหมาะสมกับ ชนิด ขนาด ลักษณะของวัสดุ การใช้งานแต่ละประเภท ตลอดจนความเร็ วที่
ใช้ในการขนถ่ายด้วย

ตัวอย่างของลูกกระพ้อสาหรับอุตสาหกรรมการเกษตร(Ref: 4B)

ตัวอย่างของลูกกระพ้อสาหรับวัสดุอุตสาหกรรมหนัก(Ref: 4B)

ตัวอย่างของลูกกระพ้อพลาสติก

ลูกกระพ้อพลาสติก ติดกับสายพานลาเลียงด้วย Nut and Bolt

Nut and Bolt ยึดลูกกระพ้อ 2 รู ปแรกใช้กบั ลูกกระพ้อโลหะ รู ปสุดท้ายใช้กบั ลูกกระพ้อพลาสติก
บทความที่นาเสนอต่อไปนี้จะเน้นเรื่ องลูกกระพ้อที่ทาด้วยพลาสติก เนื่องจากเป็ นลูกกระพ้อที่ใช้งานอย่าง
แพร่ หลาย ราคาถูก และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งานหลายประการดังนี้คือ
 ประการที่ 1 ลูกกระพ้อพลาสติกมีความทนทานมีอายุการใช้งานยาวนาน
 ประการที่ 2 ลูกกระพ้อพลาสติกทนทานต่อการขัดสี (Abrasion Resistance)ได้ดี
 ประการที่ 3 ลูกกระพ้อพลาสติกทนต่อการกัดกร่ อน (Corrosion Resistance) ได้ดี

 ประการที่ 4 ลูกกระพ้อพลาสติกไม่มีคุณสมบัติที่จะทาให้เกิดประกายไฟ (Spark) ซึ่งเป็ นสาเหตุที่หนึ่งที่
ทาให้เกิดการระเบิดในระบบสายพานกระพ้อ
 ประการที่ 5 ลูกกระพ้อพลาสติกมีน้ าหนักเบา ดังนั้นจึงทาให้เกิดแรงดึงในสายพานน้อย ใช้สายพานที่
ขนาดแรงดึงน้อย สามารถประหยัดราคาสายพานและพลังงานได้ นอกจากนี้ ลูกกระพ้อพลาสติกยัง
สามารถติดตั้งอยูบ่ นโซ่เหล็กได้
 ประการที่ 6 ลูกกระพ้อพลาสติกราคาถูก
 ประการที่ 7 ถ้าหากระบบกระพ้อลาเลียงทางานผิดปรกติ เราสามารถทานายพฤติกรรมและสาเหตุของ
ความเสี ยหายของการทางานของระบบกระพ้อลาเลียงจากลักษณะความเสี ยหายของลูกกระพ้อได้ ซึ่ง
เป็ นเรื่ องที่จะนามาแบ่งปันกันในบทความชิ้นนี้
3.เลือกใช้ชนิดของพลาสติกให้ถกู กับประเภทการใช้งาน
ปกติแล้วลูกกระพ้อพลาสติกจะทาด้วย ไนลอน(Nylon) และยูรีเทนหรื อโพลียรู ี เทน (Polyurethane) การเลือกใช้
ลูกกระพ้อพลาสติกชนิดใด ขึ้นอยูก่ บั คุณสมบัติ และชนิดของวัสดุที่ขนถ่ายรวมทั้งลักษณะการใช้งาน เช่น
 ลูกกระพ้อพลาสติกทาด้วย Polyethylene เหมาะสาหรับการขนถ่ายวัสดุทวั่ ไปสาหรับที่มีลกั ษณะเป็ น
เม็ดแห้ง (Dry Bulk Solid)
 ลูกกระพ้อพลาสติกทาด้วย HDPE เหมาะสาหรับการขนถ่ายวัสดุวสั ดุทวั่ ไป ปุ๋ ย และวัสดุที่มีความชื้น
 ลูกกระพ้อไนลอน(Nylon) เหมาะสาหรับการขนถ่ายในกรณี ที่วสั ดุมีการกระทบกระทัง่ (Impact) สูง
อุณหภูมิสูงหรื อมีการขัดสี (Abrasive)สูง หรื อมีลกั ษณะเป็ นผง
 ลูกกระพ้อ PU หรื อ โพลียรู ี เทน มีคุณสมบัติค่อนข้างที่จะยืดหยุน่ มีผิวลื่นใช้ลาเลียงวัสดุที่มีความ
เหนียวและมีความชื้นน้อยเพื่อป้ องกันไม่ให้วสั ดุติดลูกกระพ้อหรื อใช้ลาเลียงวัสดุที่มีผิวที่แข็ง-คม เช่น
แก้ว เม็ดอาหารสัตว์
ตัวอย่ างแนวทางการเลือกใช้ วสั ดุทใี่ ช้ ทาลูกกระพ้ อให้ เหมาะสมกับการใช้ งานและเปรียบเทียบราคาจากผู้ผลิตรายหนึ่งได้ จาก
ตารางข้ างล่ าง

แนวทางการเลือกใช้ชนิดของลูกกระพ้อพลาสติกให้ถูกกับประเภทการใช้งาน(Ref: 4B)

แนวทางการเลือกใช้ชนิดของลูกกระพ้อพลาสติกให้ถูกกับประเภทการใช้งาน(Ref: BMG)
4. หาสาเหตุความเสี ยหายจากลูกกระพ้อ

ระบบสายพานกระพ้อ Capacity สูงกับการขนถ่ายสิ นค้าการเกษตรที่ท่าเรื อ อ.ศรี ราชาเพื่อลงเรื อบรรทุกขนาดใหญ่ส่งต่อไป
ยังต่างประเทศ

เมื่อใช้ระบบสายพานกระพ้อไปสักระยะหนึ่งหากลูกกระพ้อพลาสติกเกิดความเสี ยหาย รู ปร่ างความเสี ยหายของ
ลูกกระพ้อ สามารถบอกเล่าและสื บค้นถึงสาเหตุของความเสี ยหาย อัน เนื่องจากการทางานที่ผดิ ปรกติของระบบสายพาน
กระพ้อได้ ความผิดปรกติที่เกิดขึ้น เช่นสายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment) หรื อสายพานหย่อนเกินไป รู ปร่ างลักษณะ
ความเสี ยหายของลูกกระพ้อพลาสติกจะสามารถใช้ เป็ นข้อมูลบ่งชี้แสดงถึงสาเหตุ เพื่อหาแนวทางและวิธีการแก้ไขให้
ถูกต้องต่อไป
ลักษณะความเสี ยหายของลูกกระพ้อพลาสติก ตาแหน่งที่เสี ยหาย มีความสัมพันธ์กบั สาเหตุและสามารถวิเคราะห์
ถึงการทางานที่ไม่ปกติของระบบกระพ้อลาเลียงได้ เนื่องจากตาแหน่งความเสี ยหายของลูกกระพ้อ ณ จุดต่างๆจะสามารถ
บ่งชี้ถึงว่าการเกิดอะไรขึ้นที่ต่าแหน่งไหนในขณะที่กะพ้อทางาน การแก้ไขระบบการทางานของกะพ้อที่ถูกต้องช่วยให้
ระบบสามารถทางานได้ตามประสิ ทธิภาพที่ตอ้ งการ และทาให้กระพ้อทางานได้อย่างลื่นไหล ต่อไปนี้บริ ษทั คอนเวเยอร์
ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co.,Ltd.) จะแชร์เรื่ องการนาสื บหาสาเหตุจากความเสี ยหายของลูกกระพ้อและการแก้ไข
ดังนั้นติดตามบทความนี้จะทาให้ท่านสามารถรู ้ได้อย่างรวดเร็ วว่าท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ยงั ไง
5.ตัวอย่างรู ปความเสี ยหายของลูกกระพ้อ สาเหตุและวิธีแก้ไข

ปั ญหาข้อที่ 1 วัสดุติดกับลูกกระพ้อหลังจากลูกกระพ้อได้จ่ายวัสดุ (Discharge) ไปแล้ว
ปัญหา ลูกกระพ้อที่มีวสั ดุติดหลังจากที่ลูกกระพ้อได้จ่ายวัสดุออกไปแล้วได้ไปแล้ว จะทาให้ระบบไม่สามารถทางานได้เต็ม
Capacity ที่ตอ้ งการ หรื อทาให้วสั ดุลาเลียงตกลงที่ฐานด้านล่าง (Boot) ของกระพ้อ และบางครั้งวัสดุที่คา้ งติดในลูกกระพ้อ
อาจจะก่อให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับความสกปรกและการปนเปื้ อนในวัสดุที่จะนาไปใช้ใน Process ต่อไปได้
สาเหตุ ปั ญหานี้เกิดจาก การที่เราเลือกใช้วสั ดุที่ทาลูกกระพ้อที่ผิดประเภท
การแก้ ไข แนะนาให้ใช้ ลูกกระพ้อโพลียรู ี เทน เนื่องจากโพลียรู ี เทน สามารถยืดหยุน่ (Flex) ได้ขณะทางานทาให้สามารถ
สลัดหรื อดีดวัสดุที่ลาเลียง ออกไปได้และโพลียรู ี เทนมีผิวลื่นทาให้วสั ดุติดลูกกระพ้อได้ยาก (Non-Stick)

ปั ญหาข้อที่ 2 ลูกกระพ้อ กรอบ-แตกและเสี ยหาย
ปัญหา ลูกกระพ้อแตกหรื อกรอบ
สาเหตุ ปั ญหานี้แสดงว่าเลือกใช้วสั ดุที่ทาลูกกระพ้อไม่สามารถทนต่อการใช้งานในสภาวะที่มีสิ่งแวดล้อมในอุณหภูมิที่สูง
ได้
การแก้ ไข เมื่อใช้ลูกกระพ้อที่ไม่สามารถทนความร้อนสูงได้ ควรมีขบวนการลดอุณหภูมิของวัสดุลงก่อน ทาให้วสั ดุลาเลียง
เย็นลงก่อนจะเข้าสู่ระบบกระพ้อโดย พิจารณาจาก ความสามารถในการทนความร้อนของวัสดุที่ใช้ทาลูกกระพ้อนั้นๆ
สาหรับความสามารถทนความร้อนของลูกกระพ้อสามารถสอบถามข้อมูลได้จากผูข้ าย ความสามารถในการทนความร้อน
อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแล้วแต่ผผู ้ ลิต ยกตัวอย่างได้ดงั ต่อไปนี้ วัสดุที่ใช้ทาลูกกระพ้อพีพี (Polyethylene) สามารถ ใช้
งานในอุณหภูมิ -60°F ถึง 200°F (-51°C to 93°C) ลูกกระพ้อไนลอน (Nylon) สามารถทางานได้ ตั้งแต่ -40°F ถึง 275°F (51°C to 100°C).ดังนั้นเราต้องเลือกวัสดุที่ใช้ทาลูกกระพ้อให้เหมาะสมกับการใช้งานพร้อมกับพิจารณาเรื่ องราคาและความ
คุม้ ค่าประกอบการตัดสิ นใจ

ปั ญหาข้อที่ 3 ปากลูกกระพ้อสึ กหรอจนคม
ปัญหา ปลายลูกกระพ้อขูดกับวัสดุอื่นจนสึ กหรอจนคม (Sharp Edge)
สาเหตุ ปั ญหานี้แสดงว่าลูกกระพ้อขูดกับวัสดุบริ เวณส่วนล่าง (Boot) ของกระพ้อขณะทางานจนทาให้พลาสติกเกิดสึ กหรอ
หรื อลูกกระพ้อขูดกับซองกระพ้อซึ่งมาจากสาเหตุ สายพานหย่อนมีความตึงที่ไม่เพียงพอ
การแก้ ไข ปรับตรึ ง Take up เพื่อทาให้สายพานตึงมากขึ้น ลูกกระพ้อจะลอยสูงขึ้นไม่ขดู กับ Boot ตรวจสอบว่าซองกระพ้อ
ตั้งได้ฉากหรื อไม่ ให้ปรับซองให้อยูใ่ นแนวดิ่งเสมอ

ปรับ Screw Take-Up เมื่อสายพานหย่อน

ปกติแล้ว Gravity Take-Up จะปรับความตึงได้สม่าเสมอโดยอัตโนมัติ ยกเว้นสายพายยืดตัวจนหมดระยะปรับแล้ว จะต้อง
ตัดต่อสายพานใหม่

ปั ญหาข้อที่ 4 ด้านข้างลูกกระพ้อสึ กหรอจากการขูดหรื อสัมผัสกับวัสดุอื่นระหว่างทางาน
ปัญหา ด้านข้างของลูกกระพ้อสึ กหรอเสี ยหายตลอดแนว
สาเหตุ แสดงว่ามีปัญหาเรื่ อง Alignment ของสายพาน สายพานเดินไม่ตรงแนว ทาให้ดา้ นข้างของลูกไปกระทบกับผนังของ
โครงสร้าง (Casing) ทาให้ ด้านข้าง ลูกกระพ้อด้านข้าง ถูกขูดออกไปจนสึ กหรอ
การแก้ ไข ปั ญหาด้านข้างของลูกกระพ้อเสี ยหาย แสดงว่าสายพานกระพ้อ ไปกระทบเสี ยดสี กบั ภายใน Casing ทาให้ ลูกกระ
พ้อด้านข้างถูกขูดออกไป ให้ปรับ Alignment ของสายพานและซองกระพ้อ ปรับตึงสายพาน

ข้อแนะนาสาหรับการปรับ Alignment ของสายพาน

ปั ญหาข้อที่ 5 ผิวข้างในลูกกระพ้อสึ กหรอเป็ นรู จากการกระทบหรื อสัมผัสกับวัสดุอื่นระหว่างทางาน
ปัญหา ผิวภายในลูกกระพ้อเสี ยหายบางหรื อเป็ นรู มีลกั ษณะเหมือนถูกขัดด้วย Sand Blast
สาเหตุ เกิดจากการป้ อนวัสดุเข้าสู่ลูกกระพ้อโดยใช้ความเร็ วมากเกินไปทาให้วสั ดุกระทบกับลูกกระพ้ออย่างแรง ผิวของลูก
กระพ้อจะค่อยๆบางและหลุดออกจนกระทัง่ เป็ นรู ในที่สุด
การแก้ ไข ทาได้ 2 วิธีคือ
 1. ติดตั้งตัวกั้น(Buffer) ที่รางป้ อนเพื่อลดความเร็ วของวัสดุและป้ องกันไม่ให้วสั ดุกระทบกับลูกกระพ้อโดยตรง
 2. เปลี่ยนลูกกระพ้อเป็ นโพลียรู ี เทนที่สามารถทนการขัดสี และการกระแทกได้ดี

ปั ญหาข้อที่ 6 ปากลูกกระพ้อยืด โก่ง แตก หรื อ bolt หลุดจากสายพาน
ปัญหา ข้อที่ 6 ปากลูกกระพ้อยืดตัว โก่ง แตก หรื อน็อตหลุดออกมา
สาเหตุ ปั ญหานี้แสดงว่ามีการติดขัดอยูภ่ ายในซองกระพ้อลูกกระต้อต้องไปขูดหรื อไปติดขัดภายในซอง หรื ออาจจะเกิดจาก
สาเหตุสายพานหย่อนเกินไป
การแก้ ไข ตรวจสอบทัว่ ไปทั้งหมดว่าระยะห่างต่างๆมีเพียงพอที่จะให้ลูกกระพ้อเคลื่อนที่ได้อย่างไม่ติดขัด หรื อตรวจสอบ
ว่ามีวสั ดุอะไรกีดขวางแนวการเคลื่อนที่ของลูกกระพ้อหรื อไม่ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีโอกาสสัมผัสกับลูกกระพ้อ เช่น ลิน้
กันวัสดุล่วง (Throat-Plate )เช็คระยะห่างระหว่างลิ้นและลูกกระพ้อว่ามีระยะห่างที่จะไม่ทาให้ลูกกระพ้อไปกระทบ
ตรวจสอบการสะสมของวัสดุบริ เวณ Boot ว่ามีวสั ดุหรื ออะไรแปลกปลอมติดอยูท่ ี่บูทส่วนล่างที่จะทาให้ลูกกระพ้อติดได้
หรื อเปล่า ทาความสะอาด Boot หลังจากการใช้งานแล้ว เช็ควัสดุที่ติดตาม Inspection Door ว่าขวางทางการขึ้นลงของลูก
กระพ้อหรื อไม่ ปรับสายพานให้ตึง เพื่อให้โซ่หรื อสายพานไม่แกว่งไปกระทบกับส่วนต่างๆของโครงสร้างของต้นกระพ้อ
และสุดท้ายพิจารณาเปลี่ยนลูกกระพ้อเป็ นไนลอนเพื่อให้ทนต่อการกระแทกจะได้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

ปรับลิ้นกันวัสดุล่วง (Throat-Plate) ให้ได้ระยะที่เหมาะสม

ปั ญหาข้อที่ 7 วัสดุตกั /เติมไม่เต็มลูกกระพ้อ
ปัญหา วัสดุตกั /เติมไม่เต็มลูกกระพ้อหรื อลูกกระพ้อจ่ายวัสดุ ก่อน-หรื อ-หลัง จังหวะปล่อยที่เหมาะทาให้เกิดภาวะวัสดุตก
กลับคืนสู่ Boot (Back-Legging) ด้านล่างปั ญหานี้ทาให้ลดประสิ ทธิภาพของระบบ
สาเหตุ อากาศดันวัสดุออกจากลูกกระพ้อหรื อความเร็ วของสายพานมีมากเกินไป
การแก้ ไข วัสดุเติมไม่เต็มลูกกระพ้อ สามารถแก้ไขได้โดยใช้ลูกกระพ้อแบบเจาะรู ทาให้ อากาศสามารถไหลผ่านออกจากลูก
กระพ้อได้ง่ายขณะที่ลูกกระพ้อตักวัสดุ ลงเต็มลูกกระพ้อได้ง่าย ลูกกระพ้อเจาะรู มีหลายหลายแบบขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการใช้
งาน เนื่องจาก หรื อขณะที่ลูกกระพ้อตักหรื อสาดวัสดุ อากาศจะไหลเข้าสู่ลูกกระพ้อป้ องกันการเกิดภาวะสุญญากาศภายใน
ลูกกระพ้อดังนั้นวัสดุจะสามารถสามารถ ตักหรื อสาด ออกไปหมด แต่ถา้ เกิดภาวะสุญญากาศในลูกกระพ้อแล้ววัสดุ
บางส่วนจะถูกดูดติดกับลูกกระพ้อสาดออกไม่หมด จนเลยตาแหน่งทางออกและตกลงมาที่ ด้านล่าง (Boot) อีกครั้งหนึ่ง
สาหรับวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงจาพวกแป้ ง(Flour)หรื อวัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นผง เมื่อลูกกระพ้อตักวัสดุ วัสดุจะไล่อากาศ
ภายในลูกกระพ้อผ่านรู ออกไป ทาให้มีแรงต้านของอากาศน้อยดังนั้นวัสดุจึงสามารถบรรจุลงเต็มลูกกระพ้อได้ง่าย เมื่อลูก
กระพ้อเคลื่อนที่ถึงตาแหน่งจ่ายวัสดุ(Out let) รู ที่ลูกกระพ้อจะทาให้อากาศไหลเข้าสู่ลูกกระพ้อป้ องกันการเกิดภาวะ
สุญญากาศ ที่จะดูดวัสดุติดไปกับลูกกระพ้อได้ วัสดุจะจ่ายออกไปได้หมดโดยง่าย สาหรับวัสดุที่มีความหนาแน่นน้อยหรื อ
วัสดุที่เบามากๆ การเจาะรู ที่ลูกกระพ้อจะช่วยลดความปั่ นป่ วนของอากาศในซองกระพ้อขณะที่กระพ้อเคลื่อนที่ในขาขึ้น
และลดกระแสการหมุนเวียนของอากาศภายในซองกระพ้อในขาลง ที่เป็ นสาเหตุที่อากาศดึงวัสดุที่เบาตกสู่ดา้ นล่าง(Boot)
อีกครั้งหนึ่ง
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