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สกรูป๊ัม (Screw Pumps) ส ำหรับเคร่ืองพ่นและล ำเลียงปูนมอรต้์ำ 

 
ในงานล าเลียงวสัดุเหลว โดยเฉพาะการพ่นและล าเลียงมอรต์า้(Mortar) หรือปูนผสมเสร็จ ด้วยเครื่องพ่นปูนฉาบ หรือเครื่องล  าเลียงปนู

มอรต์า้ นัน้ การเลือกใช ้ สกรูป๊ัม(Screw Pumps) หรือ ลกูยาง(Rotor & Stator) ถือวา่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะมีผลโดยตรง
ต่อประสทิธิภาพในการล าเลียง หรือประสทิธิภาพในการพน่ฉาบ 

โดยทั่วไปในทอ้งตลาดจะมีค าถามวา่ สกรูป๊ัม แต่ละชนดิแตกต่างกนัอย่างไร มีเร่ืองใดท่ีตอ้งทราบ และตอ้งค านงึถึงในการเลือกใช้
บา้ง บทความนี ้จะไขความกระจ่างใหไ้ด้ทราบ ดงัต่อไปนี ้

 
 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/
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ส่วนประกอบ ของสกรูป๊ัม 

                  กำรท ำงำน ของสกรูป๊ัม       

เม่ือโรเตอรซ์ึง่ท  ามาจากเหล็กท่ีทนต่อการสึกหรอมาก ๆ  หมุนไปในทิศทางหนึ่ง จะสรา้งรูปแบบการล าเลียงในหอ้งดา้นในของสเตเตอร ์หอ้ง
ล  าเลียงเหล่านีถู้กผลกัไปขา้งหนา้เพื่อล  าเลียงของเหลวหรือของหนืดขณะหมุนโรเตอร ์ผลท่ีได้คือกระแสการล าเลียง ของเหลวหรือของหนืด
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง โดยสเตเตอรแ์ละโรเตอรมี์การประสานกนัเพ่ือลดการสกึหรอใหน้อ้ยท่ีสดุ 

ความสามารถในการล าเลียงและแรงดันท่ีต่อเน่ืองเกิดขึน้ไดเ้พราะค่าพารามิเตอรห์ลายตัว คือ ระยะเยือ้งของสกรู,ความแข็งของยาง,เสน้โค้ง
ของระยะเกลียว ซึง่ขณะท างานสกรูจะหมุนไปทางเดียวด้วยอัตราเร็วท่ีคงท่ี สรา้งแรงดนั และเปิดโหลดวสัดุในช่องวา่ง เคล่ือนไปขา้งหนา้ ซึง่
ของเหลวหรือของหนืดท่ีขนยา้ย จะเคลื่อนไปขา้งหนา้พรอ้มกบัเกิดแรงดนัในเนือ้วสัดุ 

 
                  กราฟนีแ้สดงช่วงของแรงดันในการท างานของสกรูป๊ัม ท่ีวสัดุจะเคล่ือนไปข้างหนา้ ดว้ยความสม ่าเสมอ แต่หากแรงดนัเพิ่มขึ ้น

เกินกวา่เสน้ประ อนัเกิดจากสกรูป๊ัมเริม่เส่ือมสภาพ สกรูป๊ัมจะเกิดการท างานผิดปกติคือมีแรงดันในการล าเลียงสงูมากขึน้ (สญัลกัษณ ์ “D” 

ในแผนภาพ) วสัดุอาจจะไหลกลบัไปท่ีดา้นท่ีไหลเขา้และท าใหเ้กิดการสกึหรอเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็ว เพ่ือใหไ้ดช้่วงการท างานกวา้งท่ีสดุโรงงานจึง
มีการผลติ สกรูป๊ัมแบบปรบัแรงกดได ้ออกมาท าตลาดดว้ย 

                  ชนิดของสกรูป๊ัม 
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                  สกรูป๊ัม ชนดิปรบัไม่ได ้เม่ืออตัราการพน่หรือล  าเลียงลดลงไปเกิน 35-40% แสดงวา่สกรูป๊ัมเริม่เส่ือม สามารถใชต้่ออีกระยะ
หนึง่และตอ้งเปล่ียนตวัใหม่ 

                  สกรูป๊ัม ชนิดปรบัได้เม่ืออตัราการพ่นหรือล  าเลียงลดลงไปเกิน 35-40% แสดงว่าสกรูป๊ัมเริม่เส่ือม สามารถขันน๊อตเพิ่มให้
แนน่ขึน้จะสามารถใชต้่ออีกระยะหนึง่และตอ้งเปล่ียนตัวใหม่ โดยประสทิธิภาพการใชง้านของสกรูป๊ัมจะลดลงและเกิด แรงดนัยอ้นกลับตาม
กราฟ 

 
ปัจจัยทีม่ีผลต่อระดับแรงดัน คือ 

                  – เสน้ผา่นศูนยก์ลางและความยาวของทอ่ 

                  – ความสม ่าเสมอและความสามารถในการไหลของวสัดุ (ขนาดเม็ด) 

                  – ความสงูของการป๊ัม 

                  – ความสกึหรอของปลายของโรเตอร ์

                  – การจดัแนวของโรเตอร&์สเตเตอรไ์ม่ถูกตอ้ง 
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ข้อผิดพลำดทีส่ ำคัญระหว่ำงกำรท ำงำนของ สกรูป๊ัม 

                  โดยปกติแลว้การตรวจสอบอย่างละเอียดจะชี้ใหเ้ห็นว่าสาเหตุท่ีอายุการใชง้านของสกรูป๊ัมสัน้ลงนัน้ ขึน้อยู่กับการดูแลรกัษา
เครื่องจกัรท่ีเป็นตวัขบัสกรูป๊ัมเป็นสาเหตุหลกั โดย 

 ควรจัดต าแหน่งโรเตอรใ์ห้พอดีกับสเตเตอรท่ี์ด้านเต้าเสียบ การจัดต าแหน่งท่ีไม่เท่ากัน เช่น เหล่ือมเข้าหรือออกมา 10 มม. 

หมายความวา่หอ้งสดุทา้ยของสกรูป๊ัมจะไม่ถูกปิด เป็นผลใหส้กรูป๊ัม มีคุณสมบตัิเปล่ียนไป เช่น สกรูป๊ัมชนดิ D6-3 จะกลายเป็น

ป๊ัม D6-2 สกรูป๊ัมนีจ้ึงไม่สามารถใชง้านไดใ้นช่วงท่ีมีแรงดันสงู (ดูท่ี “ช่วงการใชง้านของสกรูป๊ัม”) เกิดการไหลยอ้นกลบัท าให้เกิด
การสกึหรอขึน้ 

 
                  รูป A เกิดร่องท่ีเป็นทางจากดา้นเข้าสู่ดา้นออก รอยจะขยายใหญ่ขึน้จากเล็กไปใหญ่ผ่านขอบเกิดจากการไหลยอ้นกลบัของ
ของเหลวหรือของหนืดแสดงใหเ้หน็วา่เกิดแรงดนัยอ้นกลบั ซึง่การไหลยอ้นกลบันีอ้าจเกิดขึน้ได้หากแรงดันยอ้นกลบัของของเหลวหรือของหนืด
สงูกวา่ความดนัของป๊ัม 

                  รูป B เกิดรอ่งวงกลมดา้นเตา้เสียบของสเตเตอรแ์สดงว่าโรเตอร์&สเตเตอรไ์ม่อยู่ในต าแหนง่ท่ีถูกตอ้งเน่ืองจากการสกึหรอของ

หวัรบัท่ีเมนโฟลเ์ป็นผลใหโ้รเตอร&์สเตเตอร ์ มีต ่าแหนง่ไม่ตรงกัน ท าใหไ้ม่สามารถรกัษาความดันท่ีจ าเป็นได ้ จึงเกิดการสกึหรอก่อนเวลาอัน
ควร 

                  รูป C โรเตอร ์สกึไม่สมดุลย ์ เน่ืองจากต าแหนง่โรเตอรไ์ม่ถูกตอ้ง โรเตอรย่ื์นออกมาจาก สเตเตอรแ์ละเกิดการสกึหรอขึน้เฉพาะ
ดา้นเม่ือมีแรงดนั 
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กราฟทดสอบนีแ้สดงให้เหน็ถงึปัญหำทีอ่ธิบำยข้ำงต้น 

                  การทดสอบใหส้เตเตอรถ์ูกน าไปใช้งานกบัโรเตอรใ์นต าแหน่งท่ีเหล่ือมกัน ด้วยความยาวต่างๆ แสดงใหเ้ห็นถึงผลของปัญหา
ทัง้หมดอย่างชดัเจน 

 เสน้สีแดงโรเตอรท์  างานไดโ้ดยไม่ผดิแนว 

 เสน้สีอ่ืนๆ บนัทกึเสน้โคง้ท่ีมีลกัษณะไม่ตรงกนั 5mm, 10mm, 15mm 

 
                  การสกึหรอของชิน้สว่นหวัโรเตอรก์็มกัจะเป็นผลมาจากการวางต าแหนง่ท่ีไม่สมบูรณข์องระบบขับเคล่ือนของป๊ัม ดงัท่ีจะเหน็ได้
ในรูป ชิน้ส่วนท่ีต่อกันอาจเกิดการสึกหรอท่ีบริเวณส่งก าลงั แต่สึกหรอไม่เท่ากัน ระหว่างข้อต่อทัง้สอง ทุกครัง้ท่ีมอเตอรห์มุนเริ่มท างานหวัโร
เตอรถ์ูกกระทบซึง่จะท าใหเ้กิดการสกึหรอท่ีหวัโรเตอร ์ ในทางกลบักนัก็เกิดการสกึหรอของชิน้สว่นของขอ้ต่อ การสกึหรอดงักลา่ว สามารถท าให้
เกิดระยะหา่งระหวา่ง หวัโรเตอร ์กบัหวัสเตเตอร ์และเกิดปัญหานั่นเอง ผูใ้ชง้านอาจแกไ้ขโดยการเช่ือมแตม้ปุ่ มฐานเมนโฟลได้ 

  
กำรท ำงำนของสกรูป๊ัมในขณะทีแ่ห้ง 

                  สกรูป๊ัมตอ้งท างานโดยมีการหลอ่ล่ืนเพียงพอและเหมาะสม อาจใช ้น  า้ยาลา้งจาน ผงซกัฟอก ผสมน า้ หรือน า้เปล่าอย่างเดียว
เป็น สารหลอ่ล่ืนเพ่ือช่วยลดแรงเสียดทานของโรเตอรใ์นสเตเตอร ์ ในการออกตวั คลา้ยคลงึกบัการเสียดสีของยางรถยนต์บนถนนเปียก หากไม่
มีฟิลม์หล่อล่ืน ขณะโรเตอรแ์ละสเตเตอรท์  างานจะมีอุณหภูมิท่ีสูงขึน้และยางเกิดการฉีกขาดสึกหรอภายในระยะเวลาสัน้ ๆ  แม้ว่าการใชง้ าน
แบบแหง้จะใชเ้วลาเพียงไม่ก่ีวนิาทีแต่ลกัษณะแบบนี ้จะท าใหส้กรูป๊ัมเส่ือมสภาพอย่างรวดเรว็ 
กำรท ำงำนของสกรูป๊ัมกับวัสดุทีผ่สมไม่เข้ำกันด ีมีเม็ดแข็งขนำดใหญ่ 

                  เป็นไปไดท่ี้ของเหลวหรือของหนดึท่ีจะผ่านเข้าสูป๊ั่ม มีการผสมไม่เพียงพอหรือและมี กอ้นแข็งเป็นจ านวนมาก ลกัษณะเหมือน
ก่อน กอ้นโกโกล้อยอยู่ดา้นบนของนม ขณะท างานกอ้นแข็งเหลา่นี ้ จะถูกบีบบางสว่นระหวา่งโรเตอรแ์ละยางด้านในของสเตเตอร ์ จะท าใหย้าง
ภายในฉีกขาดก็เป็นสาเหตุหนึง่ของการเส่ือมสภาพ 
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ภำพตัวอย่ำงของ สกรูป๊ัม ทีเ่สือ่มสภำพเร็วกว่ำปกต ิ

 

 
สิง่ทีต่้องค ำนึงถงึ ในกำรเลอืกใช้ สกรูป๊ัม 

1. ชนดิของเครื่องจกัรในการสรา้งอตัราการหมุนโรเตอร ์หรือ Round per minute (RPM) 

2. ชนดิของวสัดุ โดยควรค านงึถึง ขนาดของเม็ดแข็ง หรือ Grain Size 

3. อตัราการพน่หรือล  าเลียงท่ีตอ้งการ หรือ Output Liter per minute (LPM) 

                  ซึง่โดยปกติ ผูผ้ลติเครื่องจกัร จะแนะน าชนดิของ สกรูป๊ัมท่ีเหมาะสมกบัการใชก้บัวสัดุแต่ละประเภทมาให ้ตวัอย่าง เช่น 
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ทัง้นี ้ผูข้ายก็อาจแนะน า ขนาดของ Grain Size และ Output ใหท้ราบ เช่น 

 

 
 


