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สายพานลาเลียงแบบผ้าใบ
(Fabric Rubber Conveyor Belt)
ทบทวนกันนิดหนึ่งก่อน จากรูปข้างล่าง หากเราแบ่งชนิดของสายพานตามประเภท
ของ วัสดุทใ่ี ช้รบั แรง(Tension Member) ของสายพานลาเลียง (Rubber Conveyor Belt)
แบ่ ง ได้ ห ลายชนิ ด แต่ จ ะคัด เอาที่ ฮิต ๆใช้ ก ัน ก็ จ ะมี 2 ประเภทสายพานผ้า ใบ (Fabric
Conveyor Belt) สายพานลวดสลิง (Steel Cord Conveyor Belt) แต่บทความนี้จะกล่าว
เฉพาะเรื่องสายพานผ้าใบ (Fabric Conveyor Belt) เท่านัน้ ดูตามหัวข้อที่ 2.1 (Fabric)

Chart แสดงการแบ่งชนิดของสายพานได้ประเภท 3ประเภท
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3.1 โครงสร้างของสายพานผ้าใบ (STRUCTURE OF FABRIC BELT)

โครงสร้างของสายพานผ้าใบ (Fabric Conveyor Belt)
สายพานผ้าใบ(Fabric Conveyor Belt) มีสว่ นประกอบ 3 ส่วนด้วยกันคือ
 1.Covers (Top And Bottom Covers)(ผิวยางชัน้ บนและชัน้ ล่าง)
 2.Carcass (Fabric-ชัน้ ผ้าใบรับแรง)
 3.Skims /Cushion Rubber (ยางยึดระหว่างชัน้ ผ้าใบ)
Breaker Ply* (เป็ น Fabric Ply หรือ Steel Cord ก็ได้ตดิ ตัง้ บน Top Cover เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ carcass ขาดตามแนวยาวเมื่อมีของแข็งแทงผ่านสายพาน ) เป็ น Optional
component จะไม่กล่าวถึงในทีน่ ้ี แต่จะเขียนแยกให้อ่านอย่างจุใจอีกอีก 1 บทความต่างหาก
คอยติดตามหรือถ้ารอคอยไม่ไหว โทรถามก่อนก็ยนิ ดีตอบให้ครับ

Steel Breaker (Protect Rip Tear) แบบหนึ่
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3.1 Covers (Top And Bottom Covers) เป็ นส่วนของผิวยางชัน้ บนและชัน้ ล่างทีอ่ ยู่
ชัน้ นอกสุดของสายพาน (The outer component of a belt)

ส่วนหนึ่งของผิวยางชัน้ บนมีได้หลายรูปแบบเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับการใช้
งาน
3.1.1 FUNCTIONS OF COVER RUBBER (หน้าทีข่ องผิวสายพาน)
ป้องกันชัน้ ผ้าใบไม่ให้เสียหาย ( Protect belt carcass)
ยืดอายุการใช้งานของสายพาน (Extend belt’s service life)
3.1.2 ชนิดของผิวสายพานแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

ขอแบ่งเอาเองง่ายๆว่ามี 2 ชนิดคือ ประเภทใช้งานทัวไป(General
่
Use Conveyor
Belt) และประเภทใช้งานแบบพิเศษ (Special Purposes Conveyor Belt)
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1.1 ประเภทใช้งานทัวไป(General
่
Use Conveyor Belt) หรือเรียกกันว่า สายพาน
ทนสึกหรอหรือทนการเสียดสี (Wear Resistance Conveyor Belt)จะเลือกใช้สายพานแบบ
นี้การลาเลียงต้องไม่มสี าร ทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสายพาน เช่น Chemicals(สารเคมี) Oil(น้ ามัน)
High Temperature(ความร้อนสูง) Ozone (โอโซน) และ อื่นๆมาเกีย่ วข้อง

ผิวสายพาน(Cover Rubber) มีหลายประเภท

สายพานประเภทใช้งานทัวไปผิ
่ วหน้าแบบก้างปลา
1.2 ประเภทใช้งานแบบพิเศษ(Special Purposes Conveyor Belt) ซึ่งความทีว่ ่าใช้
งานแบบพิเศษนี้ ก็มกี นั มากมายหลายแบบเช่นความสามารถทนต่อ Chemicals(สารเคมี)

19

Oil(น้ ามัน) High Temperature(ทนความร้อนสูง) Sunlight(แสงแดด) Ozone (โอโซน)
Impact Force(แรงกระแทก) และ อื่นๆ

สายพานสีดาภายนอกดูเหมือนกันหมด แต่คุณสมบัตติ ่างกัน
3.1.3 คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของผิวยาง (Signification Properties Of Cover)
คุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของผิวยางทีต่ อ้ งมีและผูใ้ ช้งานต้องศึกษาดูวา่ ปจั จัยแต่ละตัว
ข้างล่างนี้คุณสมบัตสิ ว่ นไหนมีความสาคัญกับการใช้งานของตัวเองทีส่ ุด ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้
ขอให้ตดิ ตาม Website นี้เรื่อยๆ เราจะนาเสนอให้ทา่ นค่อยๆรูเ้ ป็ นลาดับๆไป
-Tensile Strength (แรงดึง)
–Elongation (การยืดตัว)
-Hardness (ความแข็ง)
-Wear resistance (การทนทานต่อการเสียดสี)
-Special Purposes resistance (ทนกับการใช้งานแบบพิเศษ)
-Resilience(การกระเด้งตัว)
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3.1.4 ผิวยางของสายพานทาด้วยอะไรกันบ้าง (What COVER MADE Of?)

เห็นสีภายนอกดาๆเหมือนกันหมดแต่คุณสมบัตติ า่ งกัน
ผิวยางของสายพานทาด้วย ยางธรรมชาติ และยางสังเคราะห์ เดีย๋ วนี้สายพานเป็ น
ยางสังเคราะห์เสียเป็ นส่วนมากครับ ลองค่อยๆอ่านคุณสมบัตติ ่างๆของสารทีผ่ สมในเนื้อยาง
จากตารางที่ให้ม าข้างล่า งนี้ ใ ห้เ กิด ความเข้า ใจ ก็จะเป็ น ประโยชน์ ในการเลือกผิว ยางให้
ถูกต้องกับการใช้งานของท่านครับ
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ตารางนี้ จะแสดงคุณสมบัตทิ ส่ี าคัญของสารทีใ่ ช้ผสมในเนื้อสายพานค่อยๆทาความเข้าใจนะ
ครับ

สายพานทีผ่ สมด้วยสารเคมีต่างกันจะมีคุณสมบัตติ ่างกัน
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3.1.5 มาตรฐานเกรดต่างๆ ของผิวสายพาน
มาตรฐานผิวยางของสายพานถูกจัดเกรดเอามาตัง้ ชื่อจากหลายค่าย ทัง้ ค่าย
ยุโรป อเมริกา(RMA) ญี่ปุน่ (JIS)ออสเตรเลีย (AS), ISO, South Africa แต่ทอ่ี า้ งอิงกันบ่อย
คือ เป็ นของ DIN จาก ประเทศเยอร์มนั นี มันมีช่อื เป็ นยังไงกันบ้างดูรายละเอียดตามตาราง
ข้างล่างได้เลยครับ

ผิวสายพานประเภทใช้งานแบบพิเศษ(Special Purposes cover Rubber)
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ตารางข้างล่างนี้ เป็ นตารางยอดฮิตใช้กนั พูดกันทัวเมื
่ องไทยเป็ นผิวสายพาน
ประเภทใช้งานทัวไป(General
่
Use Conveyor Belt) หรือเรียกกันว่า สายพานทนสึกหรอ
หรือทนการเสียดสี (Wear Resistance Conveyor Belt) จะเลือกใช้สายพานแบบนี้ใครๆก็
ชอบจะบอกว่าชอบ Grade M แต่จะเหมาะหรือแพงเกินไปเหมาะสมกับการใช้งานของเรา
หรือไม่ คงยังไม่ได้คดิ กัน เพราะบริษทั เป็ นผูจ้ ่ายตังค์ เรามีหน้าที่สงเท่
ั ่ านัน้ คราวนี้มตี าราง
มาให้เห็นคุณสมบัตกิ นั จะๆ ลองดูแล้วเลือกกันให้เหมาะสมกับงานของตัวเองนะครับ และ
บริษทั ก็จะได้ของดีมคี ุณภาพเหมาะกับการใช้งานและทีส่ าคัญคือได้ของทีเ่ หมาะสมกับคุณค่า
ของเงินทีจ่ า่ ยไป อย่างนี้เจ้านายรักแน่ๆ

ต้องหมายเหตุให้ทราบกันนิดหน่ อยว่าที่ พูดกันทัวเมื
่ องไทยว่าผิวสายพานมี Grade M-N-P
นัน้ แต่เดิมเกรดM และเกรด N เป็ นมาตรฐาน DIN ของเยอร์มนั นี แต่ปจั จุบนั เขาเลิกใช้ไป
นานแล้ว (ใช้เกรด W-X-Y-Z แทน) แต่พวกเรายังอนุ รกั ษ์ไว้อยู่ ดังนัน้ Grade M-N-P ก็ยงั ฮิต
ในบ้านเรา ส่วนเกรด P ผูเ้ ขียนยังหาทีม่ าทีไ่ ปไม่ได้ ว่ามันเกิดอย่างไร รูแ้ ต่ว่ามันมีชวี ติ อยูด่ ี
ในปจั จุบนั หากหาทีเ่ กิดได้เมื่อไหร่จะรีบมาบอกต่อนะครับ
3.2 Carcass (Fabric-ชัน้ ผ้าใบรับแรง)
3.2.1 CARCASS DEFINITION: Carcass is the fabric, cord and/or metal
reinforcing section of belt distinguished from the rubber cover.
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คาจากัดความ : ชัน้ ผ้าใบรับแรง ทาด้วยผ้า Cotton หรือใยสังเคราะห์หรือ
ลวดโลหะซึง่ ไม่ใช่สว่ นทีเ่ ป็ นผิวยาง.

สีสม้ ทีเ่ ห็นคือผ้าใบรับแรงสีดาคือ Skim

ผ้าใบรับแรงถักแบบ Straight Warp (SW) แข็งแรงมา

ผ้าใบรับแรงแบบลวดเหล็ก (Steel Cord) สาหรับรับแรงสูงๆ
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ผ้าใบรับแรงประเภทต่างๆทัง้ แบบ EP, KA (ประเภทเดียวกับผ้ากันกระสุนปืน)
3.2.2 FUNCTIONS OF CARCASS (หน้าทีข่ องชัน้ ผ้าใบรับแรง)
1) Provide the Tensile strength necessary to move the loaded. รับแรงกระทา
จากน้ าหนัก(Load) ที่บรรทุกพูดภาษาง่ายๆคือใช้รบั LOAD และลาเลียงวัสดุไปให้ถึง
จุดหมายนันเอง
่
2) Absorb the impact energy. รับแรงกระแทกจากวัสดุกนั ไม่ให้ผา้ ใบเสียหาย

ผ้าใบรับแรงกระแทกจากวัสดุ
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3) Provide lateral Stiffness required for the load support ผ้าใบต้องมี stiffness
หรือความแข็งแรงตามแนวขวางพอดีทจ่ี ะสามารถคงรูปแอ่งเพือ่ โอบวัสดุให้แนบไปกับลูกกลิง้
ได้พอดีตามรูปข้างล่าง ถ้าแข็งเกินไปสายพานจะวิง่ ส่ายไป-มา ถ้านิ่มเกินไปสายพานจะงอ
ตรงรอยต่อของลูกกลิง้ ทาให้ผา้ ใบเสียหาย

สายพานต้องไม่แอ่นตัวเกินกว่า1.5-3% ตอนใช้งาน
4) Provide adequate strength for proper bolt holding and/or fastener holding.
ผ้าใบต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะเย็บกิฟ๊ (Fastener) ได้ดว้ ยหากต้องซ่อมแซม
กรณีสายพานขาด

สภาพนี้ตอ้ งเปลีย่ นสายพานได้แล้ว
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3.3 Skims /Cushion Rubber (ยางยึดระหว่างชัน้ ผ้าใบ)
3.3.1 DEFINITION Skim: Skim is a thin layer of polymeric compound applied
to a fabric. ชัน้ บางๆ ของกาวหรือเรียกว่าน้ ากาวทีแ่ ทรกอยูร่ ะหว่างชัน้ ผ้าใบ ทาด้วย ยาง
(Rubber) ,PVC หรือ Urethane ก็ได้

Skim หรือ Cushion Rubberสีดาๆเคลือบบน EP
3.3.2 Function of Skim Rubber (หน้าทีข่ อง Skims Rubber )
1. Provide Adhesion ให้แรงยึดเกาะระหว่างผ้าใบและ Cover
2. Provide Load Support ช่วยรองรับน้ าหนักจากการบรรทุกวัสดุ
3. Provide Impact Resistance ช่วยรองรับแรงกระแทกจากการตกของวัสดุ
4. Contributors to internal belt adhesions and impact resistanceช่วยการ
ยึดเกาะภายในเพือ่ ต้านทานแรงกระแทกจากการตกของวัสดุ
5. Play a significant role in determining belt Load Support and Trough
ability (Increases flex life and creates a more elastic link).ช่วยให้
สายพานมีความยืดหยุน่ ดี
6. Skim coats cushion fabrics against impact and help protect
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สายพานต้องห่อตัวได้ดี (Trough ability) ตามลูกกลิง้
Against moisture.ช่วยปกป้องผ้าใบจากแรงกระแทกและป้องกันความชื้นไม่ให้
เข้าสูช่ นั ้ ผ้าใบ
ถึงตอนนี้ท่านก็มคี วามรูแ้ ล้วว่าสายพานสายพานผ้าใบ(Fabric Conveyor Belt) มีโครงสร้าง
3 ส่วนด้วยกันคือ
1.Covers (Top And Bottom Covers)(ผิวยางชัน้ บนและชัน้ ล่าง)
2.Carcass (Fabric-ชัน้ ผ้าใบรับแรง)
3.Skims /Cushion Rubber (ยางยึดระหว่างชัน้ ผ้าใบ)
แต่ละส่วนทาหน้าที่อะไร ในตอนต่อไปจะได้กล่าวถึง Covers (ผิวยางชัน้ บนและชัน้
ล่าง) และ Carcass(Fabric-ชัน้ ผ้าใบรับแรงชัน้ ผ้าใบ) อย่างละเอียด
ขอจบบทความ ตอนที่ 3 สายพานลาเลียงแบบผ้าใบ(Fabric Rubber Conveyor Belt)
ไว้แค่น้ีก่อนถ้าบริโภคมากไปเดีย๋ วจะจุกเสียก่อนถือคติท่วี ่า “เดินทีละก้าว...กินข้าวทีละคา”
ดีกว่านะครับ สวัสดี

