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มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทาให้รถปั๊ มคอนกรีต (Concrete Pump)
เกิดปั๊ มล้ม / ปั๊ มทรุด

มีสาเหตุอะไรบ้ างที่ทาให้ รถปั๊มคอนกรีต (Concrete Pump) เกิดปั๊มล้ ม / ปั๊มทรุด
รถปั๊ มคอนกรี ตประเภทปั๊ มบูม ถือได้ว่าเป็ นเครื่ องจักรคอนกรี ต ที่ใช้แขนปั๊ มคอนกรี ตที่มีท่อลาเลียงถูกติดตั้ง
อย่างถาวร ซึ่ งตัวปั๊มคอนกรี ตประเภทปั๊มบูมนั้นจะถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกซึ่ งจะมีน้ าหนักมาก โดยที่ตวั ของรถบรรทุกที่
ใช้บรรทุกตัวปั๊ มคอนกรี ตประเภทปั๊ มบูมนั้นมีขนาดตั้งแต่ รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ หรื อรถบรรทุก
ขนาด 12 ล้อ รถปั๊มคอนกรี ตประเภทปั๊มบูมมีหลากหลายขนาด โดยที่รถปั๊มคอนกรี ตนั้นมีท่อลาเลียงติดตั้งอยูก่ บั แขนบู ม
ที่สามารถพับเก็บได้ ประกอบอยูด่ า้ นบนของตัวรถบรรทุก ซึ่ งสามารถลาเลียงคอนกรี ตได้ทนั ที โดยการทางานนั้นจะต้อง
กางขาออกเพื่อรองรั บน้ าหนักของตัวรถปั๊ มคอนกรี ต และกางแขนของปั๊ มบูมออก จะถูกควบคุมโดยการใช้งานรี โ มท
คอนโทรลสาหรั บบังคับการทางานของรถปั๊ มคอนกรี ต เพื่อลาเลียงคอนกรี ตไปในจุ ดที่ตอ้ งการเท และหากมีอุบตั ิเหตุ
เกิดขึ้น มักจะนามาซึ่ งความเสี ยหายที่ร้ายแรง ทั้งต่อหน้างานและต่อตัวรถปั๊ มคอนกรี ตเอง โดยส่ วนมากอุบตั ิเหตุที่เ กิด ขึ้น
ในการทางานของรถปั๊มคอนกรี ต อันดับต้นๆ เลยเห็นจะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับ ตัวปั๊มล้ม หรื อขาปั๊มทรุ ด ซึ่ งจะส่ งผลกระทบ
ทาให้ตวั รถปั๊ มคอนกรี ตประเภทปั๊ มบู มไปกระแทกกับแบบที่ หน้า งานของลูก ค้า จนทาให้แบบที่หน้างานได้รับ ความ
เสี ยหาย หรื อตัวปั๊มบูมไปกระแทกโดนตัวของเจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานจนได้รับบาดเจ็บสาหัส หรื ออาจจะถึงแก่ชีวิตได้
สาเหตุที่ทาให้ เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถปั๊มคอนกรีต เกิดปั๊มล้ ม หรื อปั๊มทรุด มีดงั นี้
1. การกางขารถปั๊มคอนกรี ต โดยไม่มีแผ่นเหล็ก,ไม้ หรื อแผ่นรองขา
2. อุปกรณ์การรองขาไม่มนั่ คงและไม่แข็งแรง
3. การวางขาของรถปั๊มคอนกรี ตบนพื้นที่ ที่ไม่เรี ยบ หรื อมีโพรงใต้ดิน, เปี ยกแฉะ หรื อมีหลุมบ่อใต้ดิน
4. การตั้งขารถปั๊มคอนกรี ตใกล้ขอบบ่อ หรื อบริ เวณที่ดินสไลด์ ทรุ ดหรื อยุบตัวได้ง่าย
5. การตั้งขารถปั๊มคอนกรี ต โดยการกางขาปั๊มไม่สุด
6. ทาการย้ายตาแหน่งรถปั๊มคอนกรี ตประเภทปั๊มบูมโดยไม่เอาแขนบูมลง
7. สิ่ งกีดขวางข้างบน โครงหลังคา นัง่ ร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์
ดังนั้น ในการตั้งรถปั๊มคอนกรี ตควรจะต้องระมัดระวังในเรื่ องดังกล่าวข้างต้นแล้ว เรื่ องความปลอดภัยขณะ
ปฎิบตั ิงาน ก็ตอ้ งระมัดระวังในการใช้งานมากขึ้น ควรใช้งานรถปั๊มคอนกรี ตให้ถูกวิธี เพราะปั๊มบูมของรถปั๊มคอนกรี ตมี
การสวิงตัวเคลื่อนไหวตลอด ใช้ไปนานๆอาจทาให้บูมเกิดรอยร้าวสะสม และอาจจะหักลงมาได้ โดยเฉพาะปั๊มบูมมี
น้ าหนักมาก ถ้าเกิดไปโดนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตั ิงานหรื อคน มักจะได้รับบาดเจ็บสาหัส หรื ออาจจะถึงแก่ชีวิตได้ เพราะฉะนั้น
ในการทางานจึงไม่ควรยืนอยูใ่ นบริ เวณใต้แขนปั๊มบูมขณะที่เทคอนกรี ต หรื อไม่ควรเดินลอดใต้แขนปั๊ มบูมเด็ดขาด เพราะ
อุบตั ิเหตุอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
ข้ อดีของการใช้ รถปั๊มคอนกรีตประเภทปั๊มบู มในการเทคอนกรีต มีดงั นี้
1.มีการจัดส่ งคอนกรี ตที่สม่าเสมอต่อเนื่องขึ้นไปในแบบของหน้างาน
2. ทางานได้รวดเร็ ว ประหยัดแรงงานในการเทคอนกรี ต
3. ลดระยะเวลาในการเทคอนกรี ตลง
4. สามารถลาเลียงคอนกรี ตได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งต่อท่อ
5.เหมาะสาหรับงานที่มีจุดเทคอนกรี ตหลายตาแหน่ ง หรื อในบริ เวณที่มีแบบสาหรับเทคอนกรี ตแคบๆ เช่น งาน
เทเสา งานเทคาน เป็ นต้น
การเลือกใช้ขนาดความยาวของรถปั๊ มคอนกรี ตประเภทปั๊ มบูมนั้น ขึ้นอยู่กบั ลักษณะการทางานของหน่ วยงาน
นั้นๆ และความต้องการของลูกค้า ซึ่ งว่าจะใช้รถปั๊มคอนกรี ตประเภทปั๊มบูมขนาดไหน ซึ่ งรถปั๊มคอนกรี ตประเภทปั๊ มบู ม
ก็จะมีขนาดความยาวของตัวแขนปั๊ มบูมหลายขนาด เช่น ปั๊มบูม 21 เมตร, ปั๊มบูม 32 เมตร, ปั๊มบูม 37 เมตร, ปั๊มบูม 40
เมตร, ปั๊มบูม 42 เมตร และ ปั๊มบูม 43 เมตร เป็ นต้น

