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“ เกิดมาเพื่อเป็ นสายพานกระพ้ อ โดยเฉพาะ ”
1. PVC SOLID WOVEN BUCKET ELEVATOR BELT
สายพานกระพ้อเป็นประกอบที่ส่วนสาคัญและราคาสูงเพื่อเปรียบเทียบกับชิ้นส่วน
อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบกระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) สายพานกระพ้อ ต้องทางานหนัก
หมุนและสัมผัสกับPulleyและวัสดุอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากต้องทางานในแนวดิ่งและมีหน้า
กว้างที่ไม่มากนัก จึงต้องความแข็งแรง ทนทาน น่าเชื่อถือ และสามารถทนต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางานต่างๆได้ดี เช่น ทนต่อน้ามัน น้า การเสียดสี แต่ผู้ใช้งานมักจะเลือกใช้สายพาน
แบบเดิมๆที่เคยใช้กันมา ลองพิจารณาทางเลือกใหม่ที่เรากาลังนาเสนอนี้หน่อย
ในปัจจุบันระบบกระพ้อลาเลียงแบบEPยางดาของท่านพบปัญหานี้หรือไม่
 Ply Separation (สายพานเกิดการแยกชั้น)
 Belt Elongation (สายพานยืดมากเกินไป)
 Belt Crack (สายพานแตกลายงา)
 Cover Separation (ผิวหน้าสายพานหลุด)
 Belt Flay (สายพานขอบหลุดลุ่ยเนื่องจากการเสียดสี)
 Nut and Bolt remove from Belt (น็อตหลุดออกจากสายพาน)
นวัตกรรมล่าสุดของสายพานกระพ้อ PVC Solid Woven Conveyor Belt สายพานกระ
พ้อ Generation ล่าสุดของสายพานกระพ้อลาเลียงในปัจจุบัน ที่ชั้นผ้าใบรับแรงดึง ผลิตโดย
กรรมวิธีถักทอแบบพิเศษ โดยถักเพียงชั้นเดียวแล้วนาไปทาให้อิ่มตัวด้วย PVC ทาให้ทั้งชั้น
ผ้าใบและ Cover ของสายพาน ผสานรวมกันเป็นชั้นเดียว (Single Integral Past)ส่งผลให้
 PVC Solid Woven Conveyor Belt ไม่ เกิดการแยก Ply
 ยืดตัวน้ อยมากเนื่องจากในกระบวนการทา PVCให้ อ่ มิ ตัว ได้ ทาการ Pre-Stress ก่ อน
แล้ ว
 การถักท้ อแบบพิเศษแบบเป็ นก้ อนผ้ าใบก้ อนเดียว ทาให้ สายพาน PVC Solid Woven
Conveyor Belt สามารถยึด Bolt ได้ ดี แน่ น ทนทาน ลูกกระพ้ อไม่ หลุด ไม่ หลวม
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 PVC Solid Woven Conveyor Belt เป็ นการถักทอแบบพิเศษเพียงชัน้ เดียวบางแต่ ไม่
รับแรงได้ มาก ส่ งผลให้ ใช้ Pulley ในการขับมีขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลางเล็กกว่ า
 PVC Cover สามารถทนแรงเสียดสีได้ ดีกว่ า ยาง (Rubber) โดยมีค่าทนการเสียดสีสูง
ถึง 80 mm3 ซึ่งมากกว่ าสายพานกระพ้ อแบบยาง (Rubber Cover) เกรด P ถึงเกือบ 3
เท่ า

2. Carcass of Bucket Elevator Belt Generation
(พัฒนาการของชัน้ ผ้ าใบในสายพานลาเลียง)
2.1 First Generation; Plain Weave ถักแบบธรรมดาไขว้ไป-มาที่ใช้กับสายพานยางดา

แบบชั้นผ้าใบ EP ในปัจจุบัน

2.2 Second Generation; Straight Warp ถักแบบไขว้ไป-มา แต่มีเส้นด้ายสอดระหว่าง

เส้นด้ายที่ไขว้กนั ทาให้แข็งแรงมากขึ้นยืดน้อยลง
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2.3 Lastest Generation; Solid Woven ใช้ ผ้าใบแบบ Straight warp หลายๆชัน้ มีถกั

รวมกันให้ เป็ นชัน้ เดียว จึงแข็งแรงและยืดตัวน้ อยมาก

3. Advantage of PVC Solid Woven Conveyor Belt (คุณสมบัตพ
ิ เิ ศษต่ างๆของ
สายพาน PVC Solid Woven )

 Fire Resistance; ทนไฟ
 Anti Static; PVC Cover ต้านกระแสไฟฟ้าสถิต
 Solid Woven Flexibility; Solid Woven มีความอ่อนตัวเข้าโค้งผ่าน Pulley ได้ดี
 One Ply Only ,No Ply Separation; มีเพียงชั้นเดียวสายพานไม่มีโอกาสแยกชั้น
 Cover Integral Bonding ,High Adhesion; ชั้นผ้าใบและCover เคลือบรวมเป็นเนื้อ
เดียวกันยึดติดกันแน่น ไม่แยกชั้น

 High Resistance Edge Wear; ขอบสายพานทนการเสียดสีได้ดีหากสายพานเดินไม่
ตรงแนว
 High Resistance to Longitudinal Tear; ถักทอแบบ Solid Woven แข็งแรงป้องกันขาด
ตามยาวได้ดี กรณีเกิดอุบัติเหตุ
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 High Dynamic & Static Joint Vulcanize Properties; ประสิทธิภาพในการต่อให้ความ
แข็งแรงสูงถึง 90%
 High Tear & Rip Resistance; โครงสร้างของ PVC Solid Woven ต้านการฉีกขาดได้ดี
 Good Fastener Holding Ability;การยึดลูกกระพ้อเข้ากับสายพานมีความมั่นคง
แข็งแรง
o PVC Solid Woven Fastener Resistance = 11,250 N. (+ 30%)
o สายพานยางดาธรรมดา
= 8,500 N.
 High Resistance Impact; PVC Solid Woven ทนแรงกระแทกได้ดี
 Oil Resistance; PVC Cover ทนทั้งน้ามันจากพืชและสัตว์
o PVC Solid Woven Expansion Rate 3 % (การพองตัวทนได้ดีกว่า 660 %)
o สายพานยางโดยทั่วไป Expansion Rate 20 %
 Acid Resistance; ทดต่อกรดเคมี
o PVC Solid Woven Belt Conveyor Expansion Rate 0.8
(ขยายตัวน้อยกว่า 650 %)
o สายพานยางโดยทั่วไป Expansion Rate 5.2 %

%

 Grease Resistance; ทนจาระบี
 Impervious Moisture Sunlight; ทนทานต่อความชื้น
แสงแดด จึงสามารถใช้งานกลางแจ้งได้

 Chemical Resistance; PVC Cover เป็นพลาสติกจึงต้านทานสารเคมีต่างๆได้ดี
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 Smallest Pulley; PVC Solid Woven ใช้ Pulley เล็กกว่าสายพาน Multi-Ply เนื่องจาก
บางและมีชั้นผ้าใบเพียงชั้นเดียว

 Low Stretch; PVC Solid Woven ยืดตัวน้อย(Elongation @ Rated Load)
o PVC Solid Woven
= 0.7 % (ยืดน้อยกว่า 130 %)
o สายพาน Multi Ply โดยทั่วไป = 1.6 %

 Cover Easily Cleaned; PVC Cover มีผิวเรียบ ลื่น จึงสามารถทาความสะอาดได้ง่าย
วัสดุลาเลียงเกาะติดยาก
 High Coefficient of Friction Cover Pulley Side; สายพานด้านที่สัมผัสกับ Pulley เป็น
ลายเพชร(Diamond)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับ
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 Excellent Load Support; PVC Solid Woven มีความแข็งแรง(ตามยาว)ตกท้องช้าง
น้อย ชั้นผ้าใบสานกันแน่นแล้วเคลือบ PVC จึงมีความแข็งแรงลักษณะคล้ายคาน
(BEAM)
 Lightweight, Low Driving Power; น้าหนักเบา ประหยัดพลังงาน
 Longer Life Greater Durability; อายุการใช้งานยาวนาน,ความคงทนสูง
 Abrasion Resistance; PVC Cover; ทนสึกได้ดี
o PVC Solid Woven Belt 80 mm3 (+250%)
o สายพานกระพ้อยางดาเกรดP โดยทั่วไป 250 mm3
 Low Temperature Resistance; ใช้ลาเลียงที่อุณหภูมิต่าสุดที่ -35 c และสูงสุดไม่เกิน
85 c.

หลายคาถาม หลากคาตอบกับ สายพานกะพ้ อ (Bucket Elevator Belting)
1. ความเป็ นมาของสายพานกะพ้ อ (Bucket Elevator Belting)
ท่านที่เคยทางานเกี่ยวกับสายพานลาเลียงคงรู้จักสายพานกะพ้อเป็นอย่างดี ประมาณ
ว่าไม่ต้องมีอะไรมาพูดถึงอีก แต่พออ่านบทความชิ้นนี้ของบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด จบลง
อาจจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ มาทบทวนความรู้หรือประสบการณ์ เรื่องสายพานกะพ้อ
(Bucket Elevator Belting) ที่ผ่านมาว่าแท้จริงแล้วที่เราใช้งานสายพานกะพ้อ (Bucket
Elevator Belting) อยู่ทุกวันนี้ได้สายพานกะพ้อที่ดีเหมาะสมกับเงินที่จ่ายไปแล้วหรือยัง
ทางเลือกที่ดีกว่านี้มีอีกหรือไม่? บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด ก็ขอแชร์ประสบการณ์ร่วมกับ
ท่านผู้อ่านหน่อยก็แล้วกันครับ
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ต้ นกะพ้ อ (Bucket Elevator)
เท่าที่บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดได้พบเห็นและมีประสบการณ์ตรงในการซ่อมแซม
และเปลี่ยนสายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting)มา เราพบว่า มากกว่า 95 % ของ
สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting)ที่ใช้กันเป็นแบบประยุกต์จากสายพานลาเลียง
ธรรมดา (Multi Ply Belt) มาเป็นสายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) ไม่ใช่ว่าสายพาน
ลาเลียงธรรมดา (Multi Ply Belt) ไม่ดีหรือใช้ไม่ได้นะครับ ใช้ได้ (แต่มีปัญหาบ้างท่านที่ใช้งาน
อยู่คงรู้ดี ) แต่ก็ยังมีทางเลือกอื่นๆที่น่าพิจารณาอีก เช่นน้อยคนนักที่ทราบว่าสายพานกะพ้อ
(Bucket Elevator Belting)ที่เป็นสายพานกะพ้ อจริงๆเหมาะสมกว่ าที่ท่านใช้ อยู่ใน
ปั จจุบันนีย้ ังมีอยู่แต่ไม่เคยใช้ บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดจึงทาหน้าที่แจ้งข่าวให้เป็น
ทางเลือกแก่ท่านที่ผ่านมาอ่าน website นี้ได้ทราบ รับรองว่าอ่านแล้วได้อะไรติดตัวไปแน่ๆ ใช้
วิจารณญาณของท่านพิจราณาเองว่าจะเชื่อข้อมูลของเราได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องแบบนี้ มุสา
กันไม่ได้ง่ายๆเพราะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์พิสูจน์ข้อเท็จจริงกันได้
กลับมาที่ 5 % ที่เหลือของสายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) นั้นส่วนมากจะ
ใช้เป็นสายพานที่ถักทอแบบ Solid Woven ซึ่งจะติดมากับเครื่องจักรตั้งแต่ครั้งแรกที่นา
เครื่องจักรเข้ามาจากต่างประเทศ เรียกว่าเป็นเรื่องพิเศษที่พวกเราไม่ค่อยคุ้นเคยกันก็ได้ (ส่วนที่
ใช้ Steel Cord เป็นสายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) เรายังไม่ปรากฏเห็นแต่อย่างใด
ในประเทศไทย)
มี Case Study มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อเดือน มีนาคม2556 ที่ผ่านมา บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์
จากัดได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนลูกค้ารายหนึ่งที่ใช้งานสายพานกะพ้อ (Bucket Elevator
Belting) ที่จังหวัดระยอง ลูกค้ารายนี้พาเราไปสารวจสายพานกะพ้อ (Bucket Elevator
Belting) ที่มีอยู่หลายต้น แล้วถามว่า ทาไมสายพานที่ติดมากับเครื่องจักร จากต่างประเทศใช้
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งานมา 10 ปีแล้ว ยังไม่เคยเปลี่ยน หรือตัดต่อแต่อย่างใด? ผิดกับต้นกะพ้อที่ทาเองในประเทศ
ไทยแม้สร้างทีหลัง(ใช้สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) ที่ผลิตในประเทศ) ต้องตัดต่อ
สายพานทุก ปีครึ่งหรือ 2 ปี เป็นประจา ทาให้เสียเงินและเวลามากมาย มีคาแนะนาหรืออะไรที่
เป็นทางเลือกที่ดีกว่านี้หรือไม่?
เมื่อบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดได้เข้าไปสารวจหน้างานก็พบว่าสายพานที่ติดมากับ
เครื่องจักร จากต่างประเทศนั้นเป็นสายพานที่ถักทอแบบ Solid Woven ตาม Specification ที่
โรงงานต่างประเทศให้มาดังนี้

ส่วนสายพานที่ ต้องตัด-ต่อทุก ปีครึ่งหรือ 2 ปี เป็นประจานั้นเป็นสายพานกะพ้อ
ธรรมดา (Multi Ply Belt) หรือคล้ายกับสายพานลาเลียงที่ใช้กันทั่วไปในประเทศไทยเราส่วน
เหตุผลที่ต้องตัด-ต่อ-เปลี่ยน บ่อยๆ จะเป็นอย่างไรนั้น ขอให้ท่านติดตามอ่านต่อไป

สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven เป็นสายพานที่ติดมา
กับเครื่องจักร จากต่างประเทศใช้งานมา 10 ปีแล้วไม่เคยได้ตัดต่อเลย
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สายพานลาเลียงธรรมดา (Multi Ply Belt) ต้องตัดต่อสายพานทุก ปีครึ่งหรือ 2 ปี และ
ต้องเปลี่ยนใหม่บ่อยๆ
1.ชนิดของสายพานกะพ้ อ (Bucket Elevator Belting)
สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) มีมากมายหลายชนิด แต่ที่ใช้กันทั่วไปใน
ประเทศไทยราจะเป็นสายพานลาเลียงธรรมดา (Multi Ply Belt) และใช้ในต่างประเทศจะเป็น
สายพานที่ถักทอแบบ Solid Woven ความแตกต่างกันเป็นอย่างไรขอให้ราณาจากข้อมูล
ดังต่อไปนี้
1.1การถักผ้ าใบ(Fabric) ที่ใช้ ทาสายพานกะพ้ อ (Bucket Elevator Belting)
 1.1.1สายพานลาเลียงธรรมดา (Multi Ply Belt) ผ้าใบจะถักแบบธรรมดาเรียบง่าย
(Plain Weave) คือมีด้ายถัก 2 ด้าน ด้านยาว(Warp) และด้านขวาง(Weft) ถักขึ้น-ลง
กันไป-มาคล้ายรูป Sine Wave เป็นสายพานที่เรากันว่า ผ้าใบ EP ที่นิยมใช้อยู่ใน
ปัจจุบันใช้กันเป็นสายพานลาเลียง เนื้อผ้าใบของสายพานแบบนี้จะหลวมและไม่แน่น
เท่าใดนัก ทาให้เมื่อสายพานรับน้าหนักจะยืดตัวได้สูง

ถักแบธรรมดา(Plain Weave)
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โครงสร้างของผ้าใบในสายพานลาเลียงธรรมดา (Multi Ply Belt)
 1.1.2.สายพานลาเลียงถักแบบด้ายตรง(Straight Warp) คือมีด้ายถัก 2 ด้านด้านยาว
(Warp) วิ่งตรงๆเป็นด้ายหลักรับ Tension และมี Fill Yarns และ Binder warp ถักไขว้
ขึ้น-ลง กันไป-มาสลับกัน การถักแบบนี้ทาให้สายพานมีคุณสมบัติคล้ายกับคาน
(Beam) มีความเสถียรสูง(High Stability) มีความแน่นสูง การยืดตัวต่า ขาดยาก ขอบ
ข้างไม่เปื่อยยุ่ยง่าย ทนต่อแรงกระแทก มีความแข็งแรงด้านขวางสูงใช้กับงานประเภท
ทนแรงดึงสูง ทนการกระแทกสูง และราคาก็สูงตามคุณภาพไปด้วย

การถักแบบด้ายตรง(Straight Warp)
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ผ้าใบรับแรงถักแบบ Straight Warp (SW) แข็งแรงมาก
 1.1.3 สายพานลาเลียงถักแบบ Solid Woven (Solid Woven) คือการปรับปรุง(Modify
) การถักแบบด้ายตรง(Straight Warp)ให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มชั้นการถัก
แบบตรง(Straight Warp)ให้มากกว่า 1 ชั้น แล้วใช้ด้ายตามแนวขวางถักมัดให้แน่นเป็น
ก้อนเดียวกัน ดังนั้นการถักแบบSolid Woven จึงมีความเสถียรสูง(High Stability) มี
ความแน่นสูง ตัวผ้าใบของสายพานล็อกกันเป็นก้อนเดียวกัน ในสภาพการใช้งานปรกติ
ขอบข้างไม่แยกชั้น ไม่หลุดลุ่ย( Fray )(เพราะการถักผ้าใบเป็นก้อนเดียวกัน)เป็นแข็งแรง
มากใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพ้อได้แข็งแรงขาดยาก

ถักแบบ Solid Woven Belt ผ้ าใบหลายชัน้ แต่ ล็อกกันเป็ นก้ อนเดียวแข็งแรงมาก
สายพานลาเลียงถักแบบ Solid Woven (Solid Woven) การยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติ
ประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) ขาดยาก ทนต่อแรงกระแทก มีความแข็งแรงด้าน
ขวางสูง ที่ต่างประเทศใช้เป็นสายพานลาเลียงในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูง เช่นใน
เหมืองถ่านหินใต้ดิน (Under Ground Mining) ที่บ้านเรายังผลิตกันไม่ได้ เท่าที่ทราบผู้ผลิตใน
ประเทศไทยไม่เคยกล่าวถึงสายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting)แบบSolid Woven
TOGETHER WE SHARE
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(Solid Woven) เลย อาจจะไม่ได้ผลิตหรือกลัวเสียตลาดสายพานแบบธรรมดาที่ใช้กันอยู่ก็ได้
ขณะที่ต่างประเทศมีการใช้งานอย่างกว้างขวางแม้ในประเทศจีนที่เรามักดูเขาด้วยสายตาที่
แปลความหมายว่ายังไม่พัฒนาเท่าใดนัก ก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติการยืดตัวต่า
อย่างนี้นอกจากจะใช้กับงานหนักๆแล้ว ยังเหมาะสมจะทาสายพานกะพ้ ออย่ างยิ่ง เพราะ
การยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) จึงมีความเสถียรสูงไม่
ต้องตัดสายพานบ่อยๆ หรือไม่ต้องตัดเลยตลอดการใช้งาน และใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพ้อได้แน่น
มากขาดยากทนสุดๆ
2. สายพานกะพ้ อแบบSolid Woven ดีกว่ าสายพานแบบธรรมดา (Multi Ply Belt)
อย่ างไร?
2.1 สายพานกะพ้ อแบบSolid Woven มีคุณสมบัตกิ ารยืดตัวต่ากว่ ามาก (ปรกติประมาณ
< 0.5 -0.7 % ของ Rated Tensionขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ผลิต) ลองสมมุติตัวเลขกันดูหน่อยเพื่อให้
เข้าใจง่ายขึ้นว่า ต้นกระพ้อสูง 20 เมตร สายพานจะยาวประมาณ 42 เมตร การยืดตัวเมื่อใช้
งาน 0.5 % เท่ากับ 21 ซม. สมมุติว่ามีระยะ Take Up 30 ซม. (ปรับความตึงสายพานได้ยาว 2
เท่าคือ 60 ซม.)จะเห็นว่า ระยะปรับตึงมีมากมายเพียงพอ และจากการปรับตรึงครั้งแรกแล้ว
แทบไม่ต้องปรับ Take up เลยตลอดเวลาของการใช้งาน ขณะที่สายพานกะพ้อ (Bucket
Elevator Belting) ธรรมดาแบบ (Multi Ply Belt) จะมีการยืดตัว 4 % ของ Rated Tension
(ประมาณ 1.72 เมตร) คานวณเอาเองก็แล้วกันว่าต้องตัดต่อกันกี่ครั้ง และหากยืดมากขนาดนี้
ก็ต้องเปลี่ยนสายพานแล้วเพื่อความปลอดภัย
สายพานกะพ้อแบบSolid Woven มีลักษณะการถักของผ้าใบหลายๆชั้นมัดให้แน่นเป็น
ก้อนเดียวกัน จึงมีความเสถียรสูง(High Stability) มีความหนาแน่นสูงดังนั้นจึงไม่ต้องตัด-ต่อเปลี่ยนสายพานบ่อยๆ ราคาค่าเปลี่ยนสายพานเริ่มต้นที่หลักแสนบาทหรือหลายแสนเป็นต้นไป
นอกจากนี้ยังทาให้โรงงานเสียโอกาสในการผลิตอีกด้วยเรียกว่าเสียกันหลายต่อทีเดียว ดังนั้น
จึงเป็นเรื่องของผู้ใช้งานต้องพิจารณาให้ดีว่า จะจ่ายสูงหน่อยตอนเริ่มต้นแต่สบายนาน หรือ
จ่ายแต่น้อย ลาบากมากขึ้นทั้งด้านงานและความเสียหายต่อเนื่อง(Associated Loss) ในเวลา
ต่อมา เป็นที่เข้าใจได้ไม่ยากว่าส่วนมากแล้วผู้ใช้งานซึ่งมักจะเป็นฝ่ายช่างเป็นผู้เสนองาน ตอน
เริ่มต้นความคิดแบบเดิมๆคืออยากได้แต่ของราคาถูกๆ เป็นผลงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ผิด เพราะ
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ตัวเลขเหล่านี้จะบันทึกเป็ นรายจ่ าย ใครๆเห็นง่าย เวลาเสนอเจ้านายไม่เป็นที่ระคาย
สายตาจะอนุมัติให้ซื้อง่าย เมื่อซื้อมาแล้วหากเสียก็ซ่อมกันไป ไม่มีใครว่าเพราะทุกคนก็เห็นว่า
มันเสียจริงๆ ส่วนค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาสจากการผลิต เพราะต้องหยุดงานเพื่อซ่อมสายพาน
ตัวเลขเหล่านี้ ไม่ ปรากฏให้ เห็นทางด้ านบัญชีก็ช่างหัวมัน ไม่มีใครสนใจหรอก เพราะคิดว่า
ไม่ใช่เรื่องของเราทั้งๆที่ค่าเสียหายเหล่ านีม้ ีค่ามากกว่ าค่ าสายพานดีๆสักเส้ นมากนัก
สาหรับบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดขอแนะนาว่าหากท่านที่เป็นช่างอยากทางานให้เข้าตา
เจ้านาย ต้อง Up Grade ความคิดหรือทัศนคติของตัวเองหน่อย ก่อนอื่นเลยต้องเป็นผู้กล้า
เสียก่อน กล้าคิดในสิ่งดีๆ ใหม่ๆ ที่เรามั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของเรา พยายามคิดถึง
ภาพรวมก่อนภาพย่อยเสมอ ต้ องคิดแบบผู้บริหาร หาเหตุผลว่าจ่ายแพงหน่อยแต่คุ้มค่ากว่า
กันมากๆๆๆมันมีได้ด้วยเหตุผลอะไร อธิบายให้เจ้านายเข้าใจ เชื่อเถอะไม่มีเจ้านายคนไหนที่
โง่เง่าหรอก รับรองหากกล้าเสนอเจ้าด้วยเหตุผลที่โดนๆ รับรองนายรักและพร้อม Promote ท่าน
แน่ๆ ฟั นธงๆๆๆๆๆๆ
ส่วนสายพานแบบธรรมดา (Multi Ply Belt) ที่ยืดมากก็เป็นเพราะคุณสมบัติของมันเอง
ประการหนึ่ง โดยปรกติแล้วถ้าสายพานลาเลียงยืดตัวตอนใช้งาน 2 % ถือว่าต้องระวังแล้วถ้า
ยืดมากว่านี้ถึง 4% ต้องเปลี่ยนเพราะเสี่ยงกับสายพานขาดได้ นอกจากนี้หากสายพานทางาน
ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่น ร้อนมาก มีสารเคมี ขัดสีสูง ใช้ไปโดยขาดการบารุงรักษาเข้า
วัสดุก็ไปติดกับ Pulley บดกับสายพาน สายพานก็เสียหาย ต้องเปลี่ยนสายพานเร็วกว่าปรกติ
อย่างแน่นอน
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Plant ผสมปูนของ CPAC ประเภทนีเ้ ฉลี่ยเปลี่ยนสายพานแบบธรรมดา (Multi Ply
Belt) ทุก 2 ปี
2.2 สายพานกะพ้ อแบบSolid Wovenเนือ้ สายพานแน่ นและแข็งแรงกว่ ามากลูกกะพ้ อ
ติดไม่ หลุดง่ าย
การถักแบบSolid Woven จึงมีความเสถียรสูง(High Stability) ตัวผ้าใบมีความแน่นสูง
ตัวผ้าใบของสายพานล็อกกันเป็นก้อนเดียวกัน ขอบข้างไม่แยกชั้น ไม่หลุดลุ่ย( Fray )ง่ายๆ
ภายใต้การทางานปรกติ(เพราะการถักผ้าใบเป็นก้อนเดียวกัน) ดังนั้นเนื้อสายพานจะไม่หลุด
ปนเปื้อนกับสินค้าที่ลาเลียง แม้จะเสียดสีบ้างก็ตาม เนื้อสายพานแข็งแรงมากใช้ Bolt ยึดกับลูก
กะพ้อขาด-หลุดยาก จากประสบการณ์ของเราสาหรับสายพานลาเลียงแบบ (Multi Ply Belt)
บางครั้งตัวสายพานยังมีสภาพที่จะใช้งานต่อได้ แต่ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นเพราะรู สายพานฉีก
ขาด ลูกกะพ้อหลุดออกจากรูสายพานเพราะตัวโครงสร้างผ้าใบสายพานไม่แข็งแรงพอ
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ผ้าใบของสายพานSolid Wovenล็อกกันเป็นก้อนเดียวกันขอบข้างไม่แยกชั้นไม่หลุดลุ่ย(Fray)

สายพานลาเลียงแบบ (Multi Ply Belt) ขอบข้างหลุดลุ่ย ( Fray )ได้ง่าย

รูสายพานที่ยึด Bolt ขาดง่ายเพราะชั้นผ้าใบไม่แข็งแรงเพียงพอต้องเปลี่ยนสายพานใหม่ทั้งเส้น
2.3 สายพานกะพ้ อแบบSolid Wovenไม่ เกิดการล้ า (Fatigue) และผ้ าใบไม่ แยกชัน้
สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) ชนิดสายพานลาเลียง (Multi Ply Belt) ที่
นาผ้าใบหลายๆชั้นมาทาให้ติดกันโดยใช้ Skim หรือ Cushion Rubberเคลือบบนผ้าใบ EP
ดังนั้นเมื่อใช้งานมานานๆ Skim ที่ยึดชั้นผ้าใบจะเกิดการล้า (Fatigue) หักงอ เนื่องจากต้องเข้า
โค้งของ Pulley นับแสนๆรอบ ผ้าใบจะเกิดการแยกชั้น นั่นหมายความว่ าถึงเวลาต้ อง
เปลี่ยนสายพานอีกแล้ ว ขณะที่สายพานแบบSolid Woven จะไม่เกิดการแยกชั้นเพราะ
สายพานแบบSolid Woven ถักมัดให้แน่นเป็นก้ อนเดียวกัน ดังนั้น จึงมีความเสถียรสูง(High
Stability) มีความแน่นสูง ตัวผ้าใบของสายพานล็อกกันเป็นก้อนเดียวกัน ขอบข้างไม่แยกชั้น ไม่
หลุดลุ่ย( Fray )ทนทานกว่ากันหลายเท่า
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สายพานลาเลียงแบบ (Multi Ply Belt) เป็ นสายพานที่นาผ้ าใบหลายๆชัน้ มาทาให้
ติดกันโดยใช้ Skim หรื อ Cushion Rubberเคลือบบนผ้ าใบ EP

Skim หรื อ Cushion Rubberสีดาๆเคลือบบน EP
2.4 สายพานกะพ้ อแบบSolid Wovenกับคุณสมบัตพ
ิ เิ ศษอื่นๆที่มาเป็ น Standard
2.4.1 เนื่องจากสายพานแบบSolid Woven ออกแบบมาเพื่องาน พิเศษมี การยืดตัวต่า
มากๆ ขาดยาก ทนต่อแรงกระแทก มีความแข็งแรงด้านขวางสูง ที่ต่างประเทศนิยมใช้ ในเหมือง
ถ่านหินใต้ดิน (Under Ground Mining) ที่ต้องการความปลอดภัยสูง ผิวสายพานเคลือบด้ วย
PVC ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติพิเศษติดตัวมาด้วยเสมอเช่น Flame resistance, Anti-static, rip
resistance, Oil resistance, Chemical Resistance and Water Proof ซึ่งไม่มีคุณสมบัติ
เหล่านี้ในสายพานลาเลียง (Multi Ply Belt) แบบธรรมดา
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3. Advantage ของสายพานกะพ้ อแบบSolid Woven
ในแง่การผลิตที่ทาให้สายพานแบบSolid Wovenมีข้อได้เปรียบสายพานลาเลียง (Multi
Ply Belt) แบบธรรมดา อ่านได้ตามนี้เลยครับ
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4. สั่งซือ้ สายพานกะพ้ อแบบSolid Wovenดู Specification ที่น่ ี
Specification ของสายพานกะพ้อแบบSolid Woven อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนิดๆหน่อยๆ
ตามแต่ผู้ผลิต แต่ไม่ได้เป็นสาระสาคัญ อยากได้ ของพิเศษอย่ างสายพานกะพ้ อแบบSolid
Woven ก็ต้องสอบถามบริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดเท่านั้น เพราะเราชอบทางานยากๆที่คน
อื่นไม่ทา และเราก็เชื่อว่าเราทาได้ดี เพราะเป็นเรื่องที่ถนัด บอกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสายพานที่
คุณอยากรู้ เปิดทุกสิ่งที่

Specification ของสายพานกะพ้อแบบSolid Woven

ขอจบบทความ ทางเลือกใหม่ สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) ไว้
แค่นี้ก่อนถ้าบริโภคมากไปเดี๋ยวจะจุกเสียก่อนถือคติที่ว่า “เดินทีละก้าว...กินข้าวทีละ
คา”ดีกว่านะครับ สวัสดี
TOGETHER WE SHARE

Note : 1.รายงานผลการทดสอบความสามารถในการทนสึกของสายพานจาก สถาบัน ศูนย์วิจัยเทคโนโลยียาง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.ค่าแสดงความสามารถในการทนสึกของสายพานยางดำโดยทั่วไปมีค่า 120-250 mm3จะพบว่า
สายพาน Solid Woven Elevator Belt สามารถทนสึกได้ดีกว่าสายพานโดยทั่วไป ยิ่งค่า Abrasion resistance
มีค่าน้อย แสดงว่าสายพานสามารถทนการสึกหรอได้สูง

ไม่ ร้ ู จกั ในไลน์ ยังกล้ าทัก ตัวเป็ นๆน่ ารั ก รี บทักเลย

ทีมงานพร้ อมให้ บริการด้ วยหัวใจ
สุดท้าย บริษัท คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผู้อ่านทุก
ท่านที่ให้กาลังใจติดตามอ่านผลงานและสนับสนุนสินค้าของเรา เราสัญญาว่า จะนาเสนอ
เรื่องราวดีๆมีประโยชน์มาให้ท่านได้เรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เราจะตอบสนองท่านอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทางานลวกๆ หรือลดระดับการปฏิบตั ิงานตนเอง เราทราบ
วิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างสร้างความ เรียบง่ายบนซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อเราครับ
ง่ายนิดเดียว สงสัยสิ่งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้
อะไรเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด ไม่รู้จักในไลน์ ยังกล้าทัก ตัวเป็นๆ
น่ารัก รีบทักเลย เรายินดีให้คาปรึกษาตลอดเวลา หรื อต้ องการให้ เราไปอบรมหรื อจัด
สัมมนาให้หน่วยงานบารุงรักษาในหน่อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่
เรื่องนี้เท่านั้นนะครับ เรื่องอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู้เกี่ยวกับสายพานลาเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้
อะไรที่แบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยินดีรับใช้ฟรีครับ เพราะเรามี Motto การ
ทางานคือ ‘’Together We Share ไปด้ วยกัน...เผื่อแผ่ กัน...แลกเปลี่ยน...เรี ยนรู้
ร่ วมกัน’’ ครับ เราจะหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบลาเลียงมานาเสนออย่างสม่าเสมอ “มี
ของเท่ าไหร่ กป็ ล่ อยหมด ไม่ มี กั๊ก ไม่ มีดงึ ไม่ มีเม้ ม” “ถึงแม้ ว่าเราจะเดินช้ า...แต่ เราก็ไม่
เคยหยุดเดิน” แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม

