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การออกแบบกระพ้อลาเลียง เปิดตาราง (แบบที่ 1)
บทนา
เมื่อมีลูกค้าต้องการได้ระบบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) สักต้น
หนึ่ง ลูกค้าก็จะติดต่อบริษทั ทีท่ างานเกี่ยวกับระบบสายพานลาเลียงหรือโรงงาน Fabrication
ให้ออกแบบและผลิตให้ ซึ่งบริษทั ส่วนมากก็จะสามารถตอบสนองผลิตและส่งมอบให้ได้โดย
ไม่ยากเย็นนัก แต่เมื่อถามผูท้ เ่ี ป็ น Project Engineer หรือโรง fabrication หรือผูท้ ร่ี บั ผิดชอบ
โครงการว่าได้ทางานตามStep ทีค่ วรทาให้ครบวงจรทัง้ ระบบหรือไม่ เริม่ ตัง้ แต่ ได้ตรวจสอบ
ความต้องการของลูกค้า ประเภทของวัสดุเป็ น Industrial หรือ Agricultural Material ขนาด
ของวัสดุทจ่ี ะลาเลียง เพื่อเลือก Type ระบบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator)
ทีเ่ หมาะสม ได้ คานวณ ออกแบบ เลือก Type ส่วนประกอบ (Component)ต่างๆก่อนผลิต
หรือไม่ คาตอบส่วนมาก ก็คอื ‚ไม่ได้คานวณ‛ ถามว่าแล้วทางานเสร็จได้อย่างไร คาตอบก็
คือใช้วชิ า Copy แบบเดิม คือทาเหมือนของเดิมทีเ่ คยๆทากันมา วิธนี ้ีมสี ่วนดี คือ เร็ว แต่ถูก
หรือผิด ใช้งานได้ดหี รือไม่ดี ก็ไม่สามารถให้คาอธิบายแบบมันใจได้
่
รูแ้ ค่ว่ามันหมุนได้และใช้
งานได้กพ็ อ ส่วนจุดอ่อนของการลอกข้อสอบแบบนี้ก็คอื ถ้าของเดิมผิดของใหม่ก็จะผิดและ
ถ่ายทอด D.N.A ผิดๆต่อเนื่องกันไปจากรุ่นสู่รุ่น(ขออภัยหากท่านอื่นๆไม่ได้ทาตามที่เรา
กาลังยกตัวอย่าง) เราเชื่อว่ามีเรื่องทีเ่ ป็ นความเชื่อผิดๆแต่เชื่อกันว่ามันถูกต้องโดยบริสุทธ์ใจ
เคยเกิดขึน้ ประมาณนี้ในทุกบริษทั แน่นอนไม่เชื่อไปถามเถ้าแก่ดู
ยกตัวอย่างของจริงสักเรื่อง เมื่อกลางปี 2556 เพื่อนทีเ่ คยร่วมทางานด้วยกันมาเมื่อ
3 ปี ท่แี ล้วคนหนึ่ง ได้มาเล่าให้ฟงั ว่าช่วงทีแ่ ยกกันมา 3 ปี ได้ทางานและติดตัง้ สายพานกระ
พ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) สาเร็จมาแล้ว ร่วม 30 ต้น หากมีโอกาสช่วยแนะนา
ลูกค้าทีอ่ ยากได้ สายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ไปใช้งานให้ดว้ ย ผูเ้ ขียนก็
เลยสอบถามเรื่องทัวๆไปและ
่
ขอนามาเล่าให้ฟงั เพียงบางส่วนทีเ่ กี่ยวกับเรื่องการออกแบบ
ว่าการออกแบบ คานวณทากันอย่างไร ใครเป็ นคนทา คาตอบที่เป็ นมาตรฐาน คือ ‚ไม่ได้
คานวณ‛ Copy แบบเก่าๆต่อกันมาเรื่อยๆ พอดูรายละเอียดใน Drawing ก็พบว่ามีขอ้ มูล
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หลายสิง่ หลายอย่างทีย่ งั ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กบั การ ออกแบบทีด่ ี ไม่วา่ จะเป็ น ความเร็ว
ทีต่ อ้ งสัมพันธ์กบั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Drive Pulley หรือระยะห่างของ Bucket ซึ่งมัน
จะเกีย่ วเนื่องกับ Capacity และการสาด (Discharge) ของวัสดุ การวางตาแหน่ งทีไ่ ม่ถูกต้อง
ส่งผลให้เกิดการ ล่วง-หก-ตก-หล่น ของวัสดุ หรือตาแหน่ งของintake ก็ไม่ถูกต้องทาให้การ
เติมวัสดุไม่มปี ระสิทธิภาพ และยังมีรายการอื่นๆทีเ่ พีย้ นและไม่ได้กล่าวถึงอีก ความไม่ลงตัว
เหล่านี้จะทาให้ประสิทธิภาพการทางานของกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ต่ า แต่
อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่องที่โชคดีของเพื่อนคนนี้ท่สี ามารถส่งมอบงานไปได้ ทันทีท่เี ก็บเงิน
เรีย บร้ อ ย ระบบของกรรมจะเริ่ม ท างานทัน ที เพราะกฎแห่ ง กรรมจะไม่ เ สื่อ มสลาย
เช่นเดียวกับกับกฎของพลังงานมันเพียงเปลี่ยนจากกรรมของคนหนึ่งมาเป็ นอีกคนหรือพ่วง
กรรมของหลายคนไว้ดว้ ยกัน เมื่อกรรมเริม่ ทางาน ความโชคดีของเพื่อนที่เริม่ ขึน้ ก็จะแปร
สภาพเป็ นความโชคร้ายของเจ้าของงานในบัดดล และยังต้องผูกพันเป็ นกรรมร่วมทาให้ทงั ้
สองฝา่ ยไม่มคี วามสุขตลอดเวลาทีย่ งั อยูใ่ นสัญญาการค้าประกัน 1 ปี
สาหรับเจ้าของงานก็อยากได้ของดีราคาถูกบอกได้เลยว่าหายาก เราขอแนะนาว่า
การได้รบั ของทีเ่ หมาะสมกับการใช้งานด้วยราคาทีย่ ตุ ธิ รรมเป็ นทางออกทีด่ กี บั ทุกฝา่ ย เพราะ
ของทีเ่ หมาะสมมักดี ของดีทไ่ี ม่เหมาะสมก็ไม่เกิดประโยชน์ ของถูกมักเป็ นทีพ่ อใจของผูซ้ ้อื
ในระยะแรกแต่จะสร้างปญั หาให้กบั ทุกฝ่ายในระยะต่อมามากต่อมากแล้ว การตรวจรับงาน
บนพื้นฐานการออกแบบที่ไม่เหมาะสม หากตัวแทนเจ้าของงานไม่มีความรู้เพียงพอที่จะ
ยอมรับงาน โดยคิดว่าปรากฏการณ์วสั ดุล่วง-หก-ตก-หล่น ก็เป็ นเรื่องปรกติของระบบมันหก
ร่วงอยู่ภายใน ไม่มคี นเห็น ร่วงได้ก็ร่วงไป ใครเดือดร้อน กระพ้อก็ขุด ก็ตกั ไป เรื่อยๆ จน
งานเสร็จ ส่วน Capacity ขาดไปบ้างก็ใช้เวลาทางานเพิม่ ให้มากขึน้ ไปก็แล้วกันเวลาทีเ่ สียไป
‚ใครแคร์‛ ในฐานะลูกจ้างรับรองได้เลยมีน้อยคนที่จะใส่ใจเรื่องอย่างนี้ให้นายจ้าง เพราะ
เจ้าของงานก็ไม่มเี วลามาดูแล และไม่ทราบรายละเอียดส่วนนี้ แน่ นอน ซึ่งความเสียหาย
เหล่านี้เหมือนเงินร่วง ตก-หล่น เต็มพืน้ ดินละลานตาไปหมด แต่ไม่มใี ครมองเห็น เพราะมัน
ไม่เคยถูกบันทึกเป็ นระบบว่ามีค่าเท่าใด หรือ ไม่ปรากฏให้เห็นในระบบบัญชีแต่อย่างใด จึง
ไม่มผี ใู้ ดใส่ใจ ผลกระทบสุดท้ายก็จะตกเป็ นของเจ้าของงานหรือเถ้าแก่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ดังนัน้ เรื่องที่เรากาลังนาเสนอนี้ นอกจากจะเป็ นประโยชน์ กบั ผู้ ออกแบบ และผูป้ ฏิบตั ิงาน
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แล้ว ยังเป็ นเรื่องทีเ่ ป็ นประโยชน์สาหรับเจ้าของงานหรือเถ้าแก่ทต่ี อ้ งรู้ ควรอ่าน หาความรูใ้ น
website ของเราด้วย เถ้าแก่รุ่นใหม่ หนุ่ มแน่ น ฉลาดเป็ นกรด มีมากขึน้ เรื่อยๆ ต้องรับรูเ้ รื่อง
เหล่านี้ดว้ ย รับรองอ่านแล้วมีแต่ได้กบั ได้ มีเงินตกคืนในกระเป๋าเต็มๆแบบคุม้ ค่าแน่ๆ
ด้วยเหตุดงั กล่าว บริษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด จึงถือว่าเป็ นภาระหน้าทีข่ องเราทีจ่ ะ
นาเสนอสิง่ ดีๆที่เป็ นสาระ สรรหาวิชาการที่เป็ นเรื่องง่ายๆมารับใช้ทุกท่านที่สนใจและรับใช้
องค์กรประเภท SME ในบ้านเราที่ องค์ความรูห้ ลายอย่างที่ยงั พร่องอยู่ ตาม Motto การ
ทางานของเรา คือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กนั ’’ ครับเราให้ Solution คุณ
มากกว่าจะเสนอขายของตะบีต้ ะบัน เราบอกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสายพานที่คุณอยากรู้ เปิ ด
ทุกสิง่ ที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู้ อ่านแล้วชอบคาตอบอยูท่ ่คี ุณ เอง สงสัยสิง่ ใดสอบถามได้เลย
ครับ
2.จุดประสงค์ต่อผูอ้ ่านเรื่องนี้
จุดประสงค์ของการนาเสนอเรื่องนี้ก็เพื่อให้ ช่างเทคนิ ค หรือ Young Engineer
สามารถมี Guide line การออกแบบที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคานวณ การเลือกใช้ ระบบ
สายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) จับมาใช้งานได้งา่ ยๆ คัดสรรมาแต่เรื่อง
แบบชิวๆ เรื่องเหล่านี้อาจจะไม่ได้เรียนในขณะที่เป็ นนักศึกษา หรือได้เรียนแต่ไม่ได้สนใจ
หรือ อาจารย์ไม่ได้สอน แต่พอมาทางานแล้วมีความจาเป็ นทีจ่ ะต้องใช้ความรูเ้ หล่านี้ทามาหา
กิน ถามใครก็ไม่ถนัดนัก ในใจก็กลัวคนอื่นเขาจะดูถูกว่าเราโง่ กลัวเสียเหลี่ยม ถามลูกพี่ท่ี
โรงงานก็ไม่ตอบ-อมภูม-ิ ไม่ร-ู้ หรือหากบอกแล้ว กลัวเราเก่งกว่าก็ไม่อาจประเมินได้ (ผูเ้ ขียน
เห็นว่า เราไม่ควรอับอายที่จะถามคนอื่นเพื่อความรู้ เพราะคนที่รตู้ นว่าตัวเองไม่รู้ คือความ
งามของการไม่รูเ้ ช่นกัน) ส่วนท่านที่เป็ น Senior Engineer หรือเป็ น Engineer ที่ฉลาด
หัวแหลมยิง่ กว่าจรวจ ความรู้ ภาษาไทยยอด ภาษาอังกฤษเยีย่ ม พูดฉะฉาน อ่านเป๊ะเวอร์
ไม่ตอ้ งเสียเวลามาอ่านครับ ข้ามไปได้เลย เพราะท่านสามารถ ถามไถ่กบั อาจารย์กู( Google)
ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านร่างทรงของบริษัท คอนเวเยอร์ ไกด์ จากัดเลยยิงตรงไปเลยได้ผล
ดีกว่า สาหรับท่านทีม่ ปี ระสบการณ์สงู จะแนะนา สิง่ ทีเ่ ราขาดตกบกพร่องเราก็จะน้อมรับด้วย
ความยินดียงิ่ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
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3. Design Roadmap

เนื่องจากการออกแบบ-คานวณ มีมากมายหลาย Approach เปรียบได้กบั คา
กล่าวที่ว่า ‚หากเราพูดถึงประเทศอินเดียไม่ว่าเราจะนิยามประเทศอินเดียอย่างถูกต้องว่า
อย่างไร สิง่ ทีเ่ ป็ นเรื่องตรงข้ามก็มกั จะเป็ นความจริงด้วยเช่นกัน‛ การคานวณก็เช่นกันมีหลาย
รูปแบบ มารูปแบบไหนก็ใช้ได้กนั หมด เพียงแต่เราต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานเพื่อสนับสนุ นการใช้
วิจารณญาณเลือกให้ถูกต้องเท่านัน้ เอง เราจะขอยกมานาเสนอ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
แบบ เปิดตารางและแบบการคานวณทางทฤษฎี
3.1 แบบ เปิ ดตาราง ซึ่งตารางเหล่านี้มที ่มี าจากหลายแหล่ง ส่วนมากมาจากค่าย
Europe และ USA ดังนัน้ หน่ วยทีใ่ ช้จงึ ยังเป็ น British Standard อยูอ่ าจจะอ่านยากหน่ อย
เพราะความไม่คุน้ เคย ผลลัพธ์ทไ่ี ด้มาอาจจะแตกต่างกันบ้างซึ่งมีหลายปจั จัยทีเ่ กี่ยวข้อง แต่
จะไม่ขอกล่าวในที่น้ี แต่เมื่อท่านดูลกึ ลงไปในรายละเอียดก็จะสามารถทาความเข้าใจเองได้
เราได้นาเสนอให้ท่านเลือกใช้จาก 2 แหล่ง แบบเปิ ดตาราง1 และ เปิ ดตาราง 2 จาก 2 ค่าย
จะได้เปรียบเทียบกัน และท่านยังสามารถเอาไปเปรียบเทียบกับการคานวณที่ได้จากทาง
ทฤษฎี(ที่เราจะนาเสนอในลาดับต่อไป)ได้อกี ด้วย เพื่อความ Sure แล้วท่านสามารถใช้
Common Sense เลือกสิง่ ทีเ่ หมาะสมเอาเอง
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3.2 การคานวณทางทฤษฎี ซึ่งมีแหล่งทีม่ าทัง้ จาก Europe/USA/Japan เราเลือกจะ
นาเสนอการคานวณของทางค่าย ญีป่ นุ่ เพราะมีตวั แปรในการคานวณน้อยกว่าค่าย Europe,
USA มาก การคานวณค่าย Europe, USA จะอ้างอิงCEMA เป็ นหลัก ค่าย ญี่ปุน่ ก็อา้ งอิง
Japanese Standard ส่วนผลลัพธ์ทไ่ี ด้กไ็ ม่ได้แตกต่างจนมีนัยยะสาคัญ เราจึงเลือกนาเสนอ
ของง่ายๆ
4. Case Study ตัวอย่างการคานวณแบบเปิดตาราง (แบบที่ 1)
4.1) โจทย์ จงออกแบบระบบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt
Elevator) ตามข้อมูลทีใ่ ห้ขา้ งล่างนี้
 Material: Crushed Bituminous Coal, 1/2 inch size
 2. Weight (หรือ Bulk density): 50 Lb. / Cu. Ft.
 3. Capacity: 70 TPH.
 4. Shaft center: 65 Ft. (Distance between center of Drive Shaft
and Boot Shaft)
4.2) Solution: ง่ายนิดเดียวมีแค่ 4 Steps
Step 1. เลือก Type ของกระพ้อ เลือกจาก Table 1
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เลือกได้ Elevator Type ได้ Type1 กับ Type 7
Step 2 หาค่า Volume Capacity เพือ่ เลือก Elevator Type ว่าจะใช้ Type1 กับ Type 7
Volume Capacity = 70x2, 000/50 = 2,800 Cu.Ft/Hour (1 Ton= 2,000 Lb.)
 Table 2 : Type 7 คือ กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge
Elevator) ค่ามากทีส่ ุดใน ตารางคือ 2,340 < 2,800 Cu.Ft/Hour น้อยกว่าค่า Volume
Capacity ทีต่ อ้ งการ ไม่สามารถใช้ได้ ตัดทิง้ ไปเลย
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Ø
Table 3: Type1 คือ กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
(Centrifugal Discharge Elevator) เลือก Elev. No. 152, Volume Capacity = 3,039 >
2,800 Cu.Ft / Hour OK.
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เราได้อะไรจาก Table 3
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Step 3: เลือกกาลังม้า

จาก Elev. No. 152, ค่า Weight: 50 Lb. / Cu. Ft. และ Shaft Center = 65 Ft.,
เลือกกาลังม้าได้ 15 H.P และ เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลา Drive Pulley ได้ 2-15/16 นิ้วเรา
ได้อะไรจาก Table 3
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Step 4. ตารางที่ 5 เลือกความหนาของเหล็กและระยะต่างๆของส่วนประกอบของต้นกระพ้อ
ก็ได้ขอ้ มูลทุกอย่างทีต่ อ้ งการแล้วไปทา Detail Design เพื่อผลิตได้เลย ให้พยายามดูเอาเอง
นะครับ

Step 5: ทบทวนตรวจสอบค่าต่างๆทีเ่ ลือกไว้ กับข้อกาหนดของกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบ
แรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ทีเ่ คยเขียนไว้ในบทความของ
เราว่าสอดคล้องกันหรือไม่ เนื่ องจากเราได้ค้นคว้า อ้างอิงมาจากหลายสานักค่าต่างๆจึง
อาจจะแตกต่างกันบ้างก็ไม่ตอ้ งแปลกใจ ความแตกต่างเป็ นความงามอย่างหนึ่ง ขึน้ อยูก่ บั ว่า
เราจะใช้ประโยชน์จากมุมมองทีต่ ่างกันนัน้ ๆได้อย่างไร เอ๊า เริม่ ตรวจสอบกันได้เลย
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วัสดุท่ลี าเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆมีวสั ดุก้อนใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้วตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.) ปะปนในสัดส่วนทีน่ ้อย (<10%)
(ค่าทีเ่ ลือก Material: Crushed Bituminous Coal, 1/2 inch size < 2 inches…OK.)
2. ความเร็ว ที่ใ ช้ก ับ กระพ้อ ล าเลีย งจ่ า ยวัส ดุ แ บบแรงเหวี่ย งหนี ศู น ย์ก ลาง ( Centrifugal
Discharge Elevator) จะเร็วกว่าแบบอื่นๆ (ทีต่ อ้ งเร็วก็เพราะต้องการมีแรงเหวีย่ งวัสดุออกให้
หมด) อยูใ่ นช่วง 70-125 M/Min.
(ค่าทีเ่ ลือก Head pulley Diameter 30 Inch, Belt Speed ทีเ่ ลือก 298 FPM < 305 FPM…..
OK.)
เนื่ อ งจากในประเทศไทยเราใช้ก ระพ้อ ล าเลีย งจ่า ยวัส ดุ แ บบแรงเหวี่ย งหนี
ศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) กับ ผลผลิตทางการเกษตรมากเช่นกันเราจึง
นาเสนอความเร็วทีใ่ ช้กบั วัสดุทเ่ี ป็ นเม็ด (Grain) เพือ่ ใช้อา้ งอิงตามตารางข้างล่าง

‚อ้างอิง Goodyear Handbook of conveyor and Elevator Belting‛
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3.ในทางปฏิบตั คิ วรเผือ่ ความกว้างของสายพานให้มากกว่า ความกว้างของลูกกระพ้อดังนี้
เพิม่ 1 นิ้ว สาหรับความกว้างของสายพานน้อยกว่า 15 นิ้ว
เพิม่ 2 นิ้ว สาหรับความกว้างของสายพานมากกว่า 15 นิ้ว
(ค่าที่เลือก ความกว้างของลูกกระพ้อ 18 นิ้ว ความกว้างของสายพาน 18 +2 นิ้ว
...OK)
บทความเดิมๆนามาต่อท้ายเพือ่ ให้อา่ นเข้าใจได้ต่อเนื่องไม่ตอ้ งสลับหน้าอ่านไป-มา
1.1 กระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) คืออะไร?
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1.2 ประเภทของสายพานกระพ้อลาเลียง (Types of Bucket Belt Elevator)

ประเภทของสายพานกระพ้อลาเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) หากแบ่ง
ตาม ระยะห่างระหว่างลูกกระพ้อ (Bucket Spacing) และ ลักษณะของการจ่ายวัสดุ (Mode
of Discharge) จะแบ่งได้ 3 แบบ คือ
กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนี ศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge
Elevator) กระพ้อลาเลียงแบบนี้ จะติดลูกกระพ้อบนสายพาน (Belt) หรือโซ่ (Chain) ห่างกัน
เป็ นช่วงๆ (Regular Pitch) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปญั หาลูกกระพ้อกระทบกระทั ่งกันขณะลูก
กระพ้อรับ (Load) หรือจ่าย (Discharge) วัสดุ กระพ้อลาเลียงแบบนี้ส่วนมากจะทางานใน
แนวดิง่ และวัสดุท่ลี าเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆมีวสั ดุก้อนใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2
นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสัดส่วนทีน่ ้อย ( <10%) มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง
เมล็ดน้อย แห้ง ค่อนข้างไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมล็ดผลิตผลทางการเกษตร ข้าง
ข้าวโพด ถัวเขี
่ ย ว หรือ ถ่ านหิน ทราย น้ าตาล เกลื อ สารเคมี หรือชนิ ด เป็ นผงเช่น ผง
ปูนซีเมนต์ ผงยิบซัม่ เหตุท่วี สั ดุลาเลียงต้องมีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้ว) ก็เพื่อ
ไม่ให้ลูก กระพ้อเสีย หายง่า ยเกิน ไปขณะที่ขุด /ตัก (Dig/Scoop)วัส ดุ วัส ดุจ ะถู กป้ อนเข้า สู่
ด้านล่าง(Boot) ทางรางป้อน Loading Leg (ตาแหน่ งอยู่เหนือ Center lineของ Boot Pulley
10-15 ซม.) ลูกกระพ้อจะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุและจะถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว(Head)ที่
เป็ นตาแหน่งจ่าย(Discharge) วัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge)
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ลูกกระพ้อขณะทีข่ ดุ /ตัก (Dig/Scoop) วัสดุ

แสดงส่วนหัว (Head) ทีเ่ ป็ นตาแหน่งจ่าย (Discharge) วัสดุ
ความเร็วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal
Discharge Elevator) จะเร็วกว่าแบบอื่นๆ (ทีต่ อ้ งเร็วก็เพราะต้องการมีแรงเหวีย่ งวัสดุออกให้
หมด) อยูใ่ นช่วง 70-125 M/Min. จะไม่เหมาะสมกับขนาดวัสดุทใ่ี หญ่กว่า 50 มม. (ตัก/ขุด
ยาก) และจะไม่เหมาะสมกับวัสดุท่เี ป็ นผงที่ละเอียดกว่าตะแกรงเบอร์ 200 เนื่องจากจะเกิด
ฝุน่ มาก (Aerated) วัสดุเกิดการสูญเสีย และปญั หาวัสดุตดิ (Jam) ได้เอง เนื่องจากวัสดุทเ่ี ป็ น
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ผงขนาดเล็กมีคุณสมบัตเิ ฉพาะค่อนข้างอ่อนไหวง่ายเช่น เหนียวขึน้ หรือร่วนเมื่อความชื้น
เปลีย่ นแปลง
TIPS. วิธีสงั เกตว่า วัสดุใดใช้ระบบกระพ้อ ลาเลีย งจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ลาเลียงได้ คือ ถ้าวัสดุนนั ้ สามารถใช้พลัวตั
่ ก
ขึน้ ด้วยมือได้ง่ายๆ วัสดุนัน้ สามารถใช้กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง
(Centrifugal Discharge Elevator) ได้

รูปแสดงการจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator)
1.2.2.กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator) จะ
ติดลูกกระพ้อบนสายพาน(Belt)หรือโซ่(Chain) โดยลูกกระพ้อ จะติดกันต่อเนื่องไม่ให้มี
ช่องว่าง กระพ้อลาเลียงแบบนี้สว่ นมากจะทางานในแนวดิง่ ใช้ลาเลียงวัสดุทม่ี ขี นาดใหญ่กว่า
50 มม.ได้ (วิง่ ช้า) วัสดุจะถูกป้อนเข้าสู่ ลูกกระพ้อโดยตรง(จะไม่ขุด/ตัก (Dig/Scoop) ทาง
รางLoading Leg หรือ Chute (ตาแหน่ งอยูเ่ หนือ Center line ของ Boot Pulley 50-65 ซม.)
ซึ่ง Chute จะมีขนาดใกล้เคียงและมีระยะชิดใกล้ลูกกระพ้อมากที่สุดเพื่อให้มชี ่องว่างน้อย
ทีส่ ุดทีจ่ ะป้องกันไม่ให้วสั ดุตกลงไปทีส่ ่วนล่าง(Boot) ของต้นกระพ้อ ควรทาสะอาดส่วนล่าง
(Boot) ของกระพ้ออย่างสม่าเสมอ เพราะหากวัสดุตกลงและกองสะสมทีด่ า้ นล่างมากขึน้ จะทา
ให้ลกู กระพ้อ ขุด/ตัก วัสดุทาให้ตวั กระพ้อเสียหาย (เพราะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทางานแบบ
นี้) ได้งา่ ยและสิน้ เปลืองพลังงานโดยไม่มปี ระโยชน์ ส่วนวัสดุเหมาะสมกับการลาเลียงจะเป็ น
ประเภทเม็ดเล็กๆ แต่ขนาดใหญ่ข้นึ หน่ อยก็ยงั ใช้ได้ มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้ อย แห้ง
ค่อนข้างไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมล็ดผลิตผลทางการเกษตร ข้าง ข้าวโพด ถัวเขี
่ ยว หรือ
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ถ่านหิน ทรายน้ าตาล เกลือ สารเคมี ชนิดเป็ นผงเช่น ผงปูนซีเมนต์ ผงยิบซัม่ ความเร็วใน
การขนถ่ายจะน้อยมากวัสดุจะถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว(Head)ทีเ่ ป็ นตาแหน่ งจ่าย(Discharge)
โดยวัสดุจะไหลผ่านผนัง(ทาหน้าทีค่ ล้ายเป็ น Moving Chute ในตัว) ด้านบนของลูกกระพ้อ
ตัวก่อนหน้า ทีเ่ พิง่ จ่ายวัสดุออกไปจนหมด แล้วไหลไปยัง Fixed Chute ทีร่ บั วัสดุอกี ทอด
หนึ่ง

ลูกกระพ้อติดกันต่อเนื่องไม่ให้มชี อ่ งว่าง
ความเร็วทีใ่ ช้กบั กระพ้อลาเลียงแบบจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge
Elevator) จะช้า อยูใ่ นช่วง 30-50 M/Min. ใช้ลาเลียงวัสดุทม่ี ขี นาดใหญ่กว่า 50 มม.ได้ ถ้า
วัสดุทไ่ี หลยากขึน้ หน่อย ต้องปรับความเร็วของกระพ้อให้ต่ าลงเพื่อให้วสั ดุมเี วลามากขึน้ ทีจ่ ะ
ไหลออกจากลูกกระพ้อจนหมด เนื่องจากกระพ้อลาเลียงแบบนี้ มีความเร็วน้อยจึงเหมาะสมที่
จะลาเลียงวัสดุท่แี ตกหักง่าย (Fragile) และ เป็ นผง เนื่องจากไม่ฟ้ ุ งกระจายเกิดฝุ่นมาก
(Aerated) เกินไป และวัสดุไม่สญ
ู เสีย และไม่เกิดปญั หาวัสดุตดิ (Jam)
1.2.3.กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบ Positive กระพ้อลาเลียงแบบนี้ เหมือนกับกระ
พ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) เช่นลูก
กระพ้อจะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุทด่ี า้ นล่าง (Boot) และจะถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว (Head)
ทีเ่ ป็ นตาแหน่ งจ่าย (Discharge) แต่จะแตกต่างกันอยู่ 2 จุดคือ 1. ลูกกระพ้อจะติดห่างกัน
เป็ นช่วงๆ(Regular Pitch) บนโซ่ (Chain) 2 เส้น 2.มีลอ้ กดใต้ Head Pulley เพื่อให้มนใจว่
ั่ า
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เมื่อลูกกระพ้อจะคว่าเมื่อเคลื่อนทีผ่ า่ น Head Pulley สามารถจ่าย (Discharge) วัสดุออกได้
อย่างหมดจด (ไม่ได้จา่ ย วัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง) วัสดุทล่ี าเลียงจะเป็ นประเภทเม็ด
เล็กๆ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้ว) มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้ อย แห้ง ไหลง่ายๆ (Free
Flow) น้ าหนักเบา (Light) หรือนิ่ม (Soft) ความเร็วทีใ่ ช้กบั กระพ้อลาเลียงแบบจ่ายวัสดุแบบ
Positive ประมาณ 36 M/Min
สรุป เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้ ท่านผูอ้ ่านลองไปตรวจสอบว่า กระพ้อของท่านเข้าข่ายเป็ น
ประเภทใด จากนัน้ ตรวจสอบว่าวัสดุทล่ี าเลียงเป็ นอะไร มีความเร็วตามทีบ่ ทความนี้ได้อา้ งอิง
ไว้หรือไม่ (ความเร็วจะเกี่ยวข้องกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Pulley ด้วยจะนาเสนอ
ภายหลัง) TIPS เล็กๆน้อยๆดูตามข้างล่างนี้ได้เลย
1. หากมีวสั ดุก้อนใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)
ปะปนในสัดส่วนที่น้อย ( <10%) ใช้กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
(Centrifugal Discharge Elevator) ได้
2. หากมีว สั ดุ ก้อ นใหญ่ (เกิน 50 มม. หรือ 2 นิ้ ว -ต าราบางเล่ม ระบุ แ ค่ 25 มม.)
ปะปนในสัด ส่ว นที่น้ อ ย ( >10%) กระพ้อ ล าเลีย งจ่ า ยวัส ดุ แ บบต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Discharge Elevator)
3. ถ้าวัสดุมกี ารกัดกร่อนสูง (High Corrosive) ใช้สายพานเป็ นตัวกลางลาเลียง หรือ
ถ้าเป็ นโซ่ตอ้ งชุบแข็ง ใช้ Stainless Pin ตัวลูกกระพ้ออาจจะต้องใช้เป็ นวัสดุAlloy
4. ถ้าวัสดุเปี ยกหรือแฉะ (Wet or Damp) ควรใช้ กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุ
แบบต่อเนื่อง (Super Continuous Bucket) ทีม่ โี ซ่คู่ ติดลูกกระพ้อแบบ
5.การเลือกขนาดของลูกกระพ้อให้เหมาะสมกับขนาดของวัสดุ (Lump Size) ลูกกระ
พ้อควรมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของวัสดุ (Lump Size) อย่างน้อย 4 เท่า เพื่อป้องกันไม่ให้วสั ดุ
หลุดล่วงขณะทางาน
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6. ในทางปฏิบตั ไิ ม่ควรใช้สายพานที่มชี นั ้ ผ้าใบอย่างน้อยน้อย 4 ชัน้ แม้จะเป็ นการ
ทางานเบาๆก็ตาม
ในทางปฏิบตั คิ วรเผือ่ ความกว้างของสายพานให้มากกว่า ความกว้างของลูกกระพ้อดังนี้
เพิ่ ม 1 นิ้ ว สาหรับความกว้างของสายพานน้ อยกว่า 15 นิ้ ว
เพิ่ ม 2 นิ้ ว สาหรับความกว้างของสายพานมากกว่า 15 นิ้ ว
8.ข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับเลือกว่าจะออกแบบกระพ้อว่าจะเป็ นประเภทไหน ดูตาม
ตารางข้างล่าง

บทความประเภทนี้เราจะนาเสนอท่านอย่างสม่ าเสมอ ขอฝากท่านไว้ด้วยว่าหาก
ท่านจะกรุณาอุดหนุ นสินค้าของเรา เพื่อให้เรามีเรี่ยวแรงแสวงหาความรู้มาแบ่ งกันอย่าง
ต่อเนื่อง และทาให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมันคงก็
่ จะขอขอบพระคุณอย่างยิง่ สินค้าเราที่
มีจาหน่ายทีเ่ กีย่ วเนื่องกับกระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) มี 3 อย่างคือ
Back Stop หรือเรียกอีกอย่างว่า‚Hold Back‛ เป็ นอุปกรณ์ ป้องกันสายพานไหล
กลับ เมื่อมอเตอร์หยุดกะทันหัน ใช้ในระบบสายพานลาเลียง(Belt Conveyor) โซ่ลาเลียง
(Chain Conveyor) รวมถึงกระพ้อลาเลียง(Bucket Conveyor) ทีม่ ที ศิ ทางในการลาเลียงขึน้
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(Incline) ท่านทีเ่ ป็ นเจ้าของโครงการหรือเป็ นเจ้าของโรงงานหรือ End User ควรจะแจ้งให้
ผูท้ าเครื่องจักรติดตัง้ Back Stop ตัง้ แต่เริม่ ออกแบบได้เลย เพราะผูร้ บั เหมาเขาจะไม่ตดิ ตัง้
ให้ท่านแน่ นอน ผ่านเวลาค้าประกัน 1 ปี ไปแล้ว ปญั หาที่เกิดขึน้ เป็ นของท่านไม่ใช่ของเขา
ยังไงก็คุ้มค่ากว่ากันเยอะ ท่านที่ต้องการใช้งาน ไม่ต้องออกแบบเอง ไม่ต้องเขียนแบบเอง
อ่านบทความของเราท่า นก็เลือกเองได้ หากไม่ทราบ โทรหาวิศวกรของเรา ทุกคาถามมี
คาตอบให้ครับ จัดเต็มแบบว่าให้ทา่ นสะดวกทีส่ ุด

Back Stop หรือเรียกอีกอย่างว่า“Hold Back”
สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting)แบบ Solid Woven ยังไม่มกี ารผลิตในประเทศ
ไทย แต่หาได้ทน่ี ่ี

โครงสร้างแบบ Solid Woven ยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated
Tension) ไม่ตอ้ งตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆ

65

ทราบหรือไม่ว่าสายพานกะพ้อแบบผ้าใบ EP ธรรมดาทีท่ ่านใช้อยู่ ณ.ขณะนี้ ยืดตัว
ได้ตอนใช้งาน 2%-4% ต้องตัด -ต่อ บ่อ ย ขาดง่าย ชัน้ สายพานแยกจากกัน แต่ สายพาน
กะพ้อผ้าใบ แบบ Solid Woven ยืดตัวต่ ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 %ของ Rated
Tension) มีความเสถียรสูงไม่ตอ้ งตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆ หรือไม่ตอ้ งตัดเลยตลอดการใช้งาน
(หากระยะ Take Up มากพอ) ชัน้ สายพานทอเป็ นมัด ไม่มกี ารแยกชัน้ ใช้ Bolt ยึดกับลูก
กะพ้อได้แน่ นมากสายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากได้ของพิเศษอย่างสายพานกะพ้อแบบ
Solid Woven ก็ตอ้ งสอบถามบริษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดเท่านัน้ เพราะเราชอบ หาของดี
ท างานยากๆที่ค นอื่น ไม่ อ ยากท า และเราก็ เ ชื่อ ว่ า เราท าได้ดี สายพานกะพ้อ ( Bucket
Elevator Belting) แบบSolid Woven คนรูเ้ รื่องมีน้อย จึงไม่ปรากฏให้เห็น ถ้าใช้แล้วจะติดใจ
เลิก คิด ถึง ของเดิม ๆที่เ คยใช้ม าก่ อ นหน้ า นี้ ลองดู ค รับ ไม่ ไ ด้โ ฆษณา แต่ ท้า ให้ล อง ให้
Solution คุณมากกว่าขายของ บอกทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสายพานที่คุณอยากรู้ เปิ ดทุกสิง่ ที่
คนอื่นไม่อยากให้คุณรู้ อ่านแล้วชอบคาตอบอยูท่ ค่ี ุณเอง สอบถามได้เลยครับ

Conveyor Belt Pulley ทัง้ มู่เล่ แบบ Standard ผิวเรียบ จะทา Crown (หลังเต่า)
หรือไม่ทา Crown ก็ได้ Pulley หุม้ ยางใช้ได้กบั ระบบสายพานลาเลียงและกระพ้อลาเลียง
น๊ อตและ Bolt กระพ้อ และประกับ (Fastener)ต่อสายพาน แบบ Light Duty สาหรับ
สายพาน Tension Rating (Max ) 800 N/mm
สงสัยสิง่ ใด ส่งรายละเอียดทัง้ หมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรูอ้ ะไร
เพิม่ เติมอย่างเร่งด่วน โทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียด เรายินดีให้คาปรึกษาตลอดเวลา
เพราะเรามี Motto การทางานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กนั ’’ ครับ เราจะ
หาความรูเ้ กี่ยวกับระบบลาเลียงมานาเสนออย่างสม่ าเสมอ ‚ถึงแม้ว่าเราจะเดินช้า...แต่เราก็
ไม่เคยหยุดเดิน‛ แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณทีต่ ดิ ตาม

