12) ถอดรหัสสายพานทนร้อน

ถอดรหัสสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)
เมื่อกล่าวถึงสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ภาพแรกที่เพื่อนๆนึกขึ้นมาได้ก็คือ ใช้ได้ไม่นาน ผิวแตก
เร็ ว แข็งเร็ ว แต่ราคามันแพง แพงกว่าสายพานแบบทนสึ กธรรมดา 30-100% นัน่ ก็ยงั ไม่เท่าไหร่ แต่จะหาแหล่ง Supply ที่
สามารถไว้วางใจในคุณภาพได้อย่างไร เป็ นเรื่ องที่หนักใจสาหรับผูใ้ ช้พอสมควร แต่อย่างไรก็ตามถ้าจาเป็ นต้องใช้มนั ก็ตอ้ ง
ซื้อ แต่คุณภาพล่ะ เราจะประเมินรู ้ได้อย่างไรว่ามันได้คุณภาพตามที่เราคาดหวังหรื อเปล่า อันนี้เป็ นเรื่ องที่เราจะมาทาความ
เข้าใจกันในบทความนี้
ใน Brochure ของแต่ละผูผ้ ลิตก็กล่าวอ้างกันว่าสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ของตนเองนั้นดีเลิศทุก
ครั้งไม่มีใครยอมน้อยหน้าใคร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเพื่อนๆเจอผูข้ าย (Sale Man) สายพานประเภท Sale Oriented ที่มาพร้อมกับ
ความมุง่ มัน่ ว่าต้องขายให้ได้อย่างเต็มที่ แต่ความรู ้ดา้ นเทคนิคไม่เพียงพอที่จะ ให้ความรู ้(educate )ลูกค้าได้ อย่างหมดข้อ
สงสัย แต่ลูกล่อลูกชนการขายมีเพียบ ผูซ้ ้ืออยากได้อะไรก็บอกไป sale จัดให้ จัดหนักได้หมด แบบว่าโลกสวย Say Yes รับปาก
ได้ทุกเรื่ องทุกราว Guarantee ทุกเงื่อนไขการใช้งาน (ทาได้จริ งหรื อไม่เป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง) เพียงเพื่อปิ ดงานขายรับค่าคอม ปัญหา
เอาไว้แก้หลังเป็ นปั ญหาที่เจออยูเ่ ป็ นประจา ถ้าเป็ นสายพานทนสึ กแบบธรรมดา(Wear Resistant) โอกาส Sale จะรอดตัวก็มีอยู่
สูงเพราะยังไงก็ใช้งานได้แน่ ความเสี ยหายไม่เด่นชัดโดยเร็ ว เพราะ case การใช้งานมันไม่สุดโหดหรื อ ไม่ Serious การพิสูจน์
ต้องใช้เวลาเพราะสายพานผิวจะค่อยๆสึ กกินเวลาพอสมควร แต่เมื่อไหร่ ก็ตามที่เป็ นสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor
Belt)

งานเข้าแน่นอน เพราะในโลกแห่งความจริ งปั ญหาจะมีเยอะกว่าสายพานทนสึ ก ความคาดหวังของลูกค้ากับคุณภาพ

ของสิ นค้ามีอยูส่ ูง แต่มนั มักไม่สอดคล้องกันกับคุณภาพที่ sale บอกไว้ (โม้มากเกินความเป็ นจริ ง) จนทาให้ลูกค้าเข้าใจว่าสิ่ ง
ที่นาเสนอนั้นมันมีคุณภาพตามนั้นจริ งๆ ตามคาพูดนั้นทั้งๆที่ Technology ที่ใช้ผลิตสิ นค้านั้นยังไม่สามารถผลิตให้ได้คุณภาพ
เหมือนกับที่ Sale กล่าวอ้างเลยโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่ องของ สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) เป็ นเรื่ องของงาน
คุณภาพที่ตอ้ งมี

R & D มาเกี่ยวข้องค่อนข้างสู ง ถ้าโรงงานผลิตเล็กๆไม่มีการทา R & D ก็ยากที่จะผลิต สายพานทนร้อน (Heat

Resistant Conveyor Belt) ที่มีคุณภาพที่ดีได้

บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ได้พดู คุยกับลูกค้าหลายรายที่ใช้สายพานทนร้อน (Heat Resistant
Conveyor Belt) พบว่าหลังจากที่ใช้งานสายพานที่ไม่ได้คุณภาพที่ดีพอ

3 เดือน 6 เดือน ก็เห็นผลแล้ว ความเสี ยหายเป็ นรอย

แตกจะปรากฏ ปั ญหาที่ตามมาก็คือ ผูซ้ ้ือก็ตอ้ งการเรี ยกร้องความรับผิดชอบของผูข้ ายตามที่ได้คาดหวังไว้ตอนก่อนซื้อ
ผูข้ าย Sale (โลกสวย) ก็บอกว่าตอนที่คุยกันนั้นไม่ได้หมายความตามที่ผซู ้ ้ือเข้าใจ ไม่น่าแปลกใจแต่ประการใดที่ความ
คาดหวังทั้ง 2 ฝ่ ายจะมีช่องว่างห่างกัน จะโทษใครก็คงไม่สามารถโทษเต็มที่ได้ 100 % เนื่องจากขณะที่คุยกันก่อนซื้อ ต่างฝ่ าย
ก็ต่างมีความรู ้และข้อมูลพื้นฐานที่แตกต่างกันเรี ยกว่าเป็ นข้อมูลคนละชุดก็ได้ แม้วา่ จะนอนเตียงเดียวกันแต่ฝันคนละเรื่ อง
ดังนั้นจินตนาการเรื่ องเดียวกันก็ตอ้ งแตกต่างกันไปด้วยจึงเป็ นเรื่ องปกติ จึงมีความจาเป็ นมากที่ทุกๆฝ่ ายจะต้องมีความรู ้
พื้นฐานที่ถูกต้องในระดับเดียวกัน มีขอ้ มูลชุดเดียวกัน ก่อนถึงจะคุยกันรู ้เรื่ องเพื่อให้ความคาดหวังของแต่ละฝ่ ายบรรลุ อย่าง
ไม่ตอ้ งมาถกเถียงกันเรื่ องคุณภาพหลังการขายอีกต่อไป
ข้อมูลที่บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.,Ltd.) นาเสนอเหล่านี้จะเป็ นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกคน
โดนเฉพาะถ้าเพื่อนๆอยูฝ่ ่ ายผูซ้ ้ือถ้าอ่านเข้าใจจริ งๆ ก็จะพัฒนาให้ฝ่ายผูข้ าย (Sale man) ต้องมีความรู ้จริ ง หากไม่มี ต้องรับศึก
หนัก ตอบคาถามไม่ได้ อาจรับเละ หน้าแตกกลับไปศึกษาข้อมูลแล้วมาใหม่ ก็เป็ นได้ ขณะที่ผขู ้ ายก็ตอ้ งหาโอกาสเพิ่มพูน
ความรู ้ให้กบั ตนเองเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กบั ลูกค้า หรื อผูจ้ ่ายเงินให้เรา เลือกของที่ดีที่สุดและเหมาะสมกับการใช้งาน
ที่สุด อย่างนี้ สังคมของเราจะอยูก่ นั ได้ยาวนานเพราะทุกฝ่ ายต่างก็พยายามมอบสิ่ งดีๆ ให้แก่กนั และกัน
ต่อไปนี้เป็ นประสบการณ์ที่บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ได้พบเห็นมาและเห็นว่าเป็ น
ประโยชน์ก็อดไม่ได้และยินดี ที่จะนามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รู้โดยทัว่ กัน

1.เมื่อไหร่ ถึงจะพิจารณาใช้สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)

สภาพอย่างนี้ อุณหภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียส แน่นอนต้องใช้สายพานทนร้อน
ในการเลือกใช้สายพานทนสึ กแบบธรรมดา(Wear Resistant) มีหลักการง่ายๆนัน่ คืออุณหภูมิที่ผิวหน้าของ
สายพาน (Belt Surface) ต้องใกล้เคียงกับอุณหภูมิของบรรยากาศปกติ (Ambient Temperature)* แต่ถา้ อุณหภูมิสูงกว่า
บรรยากาศปกติก็ให้พิจารณาใช้สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor
Guide Co., Ltd.) ได้สืบค้นข้อมูลจากหลายๆแหล่งพบว่า ผูผ้ ลิตหลายรายต่างก็ให้ความเห็นที่ใกล้เคียงกันว่า ถ้าการลาเลียง
นั้นทาให้ผิวสายพานมีความร้อนต่อเนื่อง 60-70 องศา Celsius (วัดที่ผิวสายพาน) ก็แนะนาให้ใช้สายพานทนร้อน (Heat
Resistant Conveyor Belt) ได้แล้ว แต่สาหรับผูใ้ ช้งานอย่างเราๆอาจจะมีความยุง่ ยากเกี่ยวกับการไปวิเคราะห์อุณหภูมิวา่ มัน
อยูจ่ ุดไหนกันแน่ แนะนาคิดแบบง่ายๆว่า ถ้าวัสดุของเรามีอุณหภูมิ 80 องศา Celsius ใช้สายพานทนร้อน (Heat Resistant
Conveyor Belt) จะคุม้ ค่ากว่าใช้สายพานทนสึ กหรอแบบธรรมดา แต่ถา้ อ่านบทความนี้จบแล้ว ก็จะสามารถเข้าใจและ
ประยุกต์เลือกสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ได้อย่างมัน่ ใจแน่นอนไม่ตอ้ งเดา

2. อุณหภูมิอะไร? วัดที่ไหน? ถึงเวลาต้องทาความเข้าใจกันมากยิง่ ขึ้น
เมื่อพูดถึงอุณหภูมิสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) เรื่ องที่ตอ้ งทาความกระจ่างเป็ นอันดับแรกก็
คือเรื่ องอุณหภูมินี่แหละ ผูใ้ ช้งานเวลาจะสัง่ ซื้อสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ก็มกั จะบอกกับผูข้ ายง่ายๆ
ดังนี้วา่ อยากได้สายพานทนร้อน 300oc หน่อยมีขายมัย๊ ผูข้ ายประเภท Yes ตลอดก็จะตอบว่า “มี” ไม่เคยปฏิเสธเลยไม่วา่ ผู ้
ซื้อจะบอกระดับอุณหภูมิสกั เท่าไหร่ 120oc, 200OC, 500OC มีตลอดแต่ตอนส่งสิ นค้าไม่รู้วา่ เอาคุณภาพไหนมาส่งให้ ผูซ้ ้ือก็
ตรวจสอบไม่ได้ หรื อไม่คุม้ ค่าที่จะส่งห้องทดลองทาการตรวจสอบ สุดท้ายก็ไม่สามารถเติมเต็มความคาดหวังของทั้งสอง
ฝ่ ายได้ ดังนั้นเพื่อความเข้าใจอันดีท้ งั ผูซ้ ้ือและผูข้ ายต้องจูนข้อมูลให้ synchronize สอดคล้องเป็ นชุดเดียวกันก่อนดีกว่านะ
ครับ

เมื่อเราพูดถึงสายพานทนความร้อนได้ 100oc อุณหภูมิที่เราหมายถึงคืออุณหภูมิของเนื้อสายพานเองต้องสามารถ
ทนความร้อนได้อย่างต่อเนื่อง(เน้น คาว่าอย่างต่อเนื่อง) ถึง 100 องศาแล้วสายพานไม่เสี ยหาย อุณหภูมิน้ ีตอ้ งวัดที่ผิวของ
สายพานที่ Discharge Pulley นะครับ ขณะที่อุณหภูมิของวัสดุที่ลาเลียง (ซึ่งจะอยูบ่ นสายพานในช่วงระยะเวลาหนึ่งแค่
ชัว่ คราว ) อาจจะมีค่าสูง 200°c ,300°cหรื อ 400°c ก็ไม่เป็ นไร ไม่วา่ กัน แต่อุณหภูมิที่ของเนื้อสายพานระหว่างบรรทุกวัสดุ
ต้องไม่เกิน 100 องศาอย่างนี้สายพานรับงานได้ เรายังสามารถใช้สายพานโดยไม่เป็ นอันตรายแต่อย่างใดแต่อย่างไรก็ตาม
สายพานจะค่อยๆเสื่ อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานซึ่งเป็ นปกติ

ดังนั้นผูซ้ ้ือและผูข้ ายต้องเข้าใจให้ตรงกันให้ชดั ว่าอุณหภูมิที่คุยกันนั้นหมายถึงอุณหภูมิของวัสดุลาเลียงหรื อ
อุณหภูมิของสายพานที่ทนได้ กรณี ที่ยกตัวอย่างนี้ หากผูซ้ ้ือต้องการสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ที่
300oC จริ งๆ แล้วผูข้ ายก็จดั หามาให้ได้จริ งๆ (ที่ฟังจากปากลูกค้ามาผูข้ ายก็มกั จะรับปากเช่นนี้) ก็เป็ นเรื่ องที่น่ายินดีสาหรับ
ผูข้ ายที่ปิดการขายได้ แต่เป็ นเรื่ องที่น่าเสี ยใจสาหรับผูซ้ ้ือเพราะเท่าที่ทราบยังไม่มี Technology ในปัจจุบนั ที่สามารถผลิต
สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ที่มีคุณภาพผิวสายพานทนร้อนได้ถึง 300oC ได้
3. สายพานทนร้อนจะถูกหรื อแพงอยูท่ ี่คาพูด (ข้อมูล) จากผูซ้ ้ือที่ให้กบั ผูข้ าย In Put เป็ น อย่างไร Out Put ก็จะเป็ นอย่างนั้น
บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co., Ltd.) พบเสมอว่าข้อมูลที่ได้จากผูซ้ ้ือ อาจจะเป็ นจากผูใ้ ช้งาน
ฝ่ ายบารุ งรักษา จากฝ่ ายจัดซื้อ หรื อจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง มักจะเป็ นข้อมูลที่บอกอุณหภูมิสูงเกินจริ งเผื่อไว้เสมอ นัน่ เป็ นเรื่ อง
ที่เข้าใจได้ อาจจะเป็ นเหตุผลของคนทางานที่ตอ้ งการเผื่อความปลอดภัยเพื่อ Save ตัวเองประการหนึ่ง หรื อไม่ตอ้ งการให้
เกิดปั ญหาหน้างานจากการซื้อสายพานครั้งก่อนแล้วคุณภาพไม่เป็ นที่น่าพอใจเลยต้องบอก spec เวอร์ๆเอาไว้ก่อน แน่นอน
ผลจากข้อมูลเวอร์ๆที่ผขู ้ ายได้รับ ผูข้ ายที่มกั ง่ายก็จะจัดหนักตามข้อมูลที่ได้รับมา ซึ่งจะส่งผลกระทบถึงราคาที่ตอ้ งสูงเวอร์ๆ
แน่นอน ทนร้อนได้สูงมากเท่าไหร่ ราคาก็สูงมากขึ้นเท่านั้น และราคาไม่ได้เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นซะด้วย
เช่น

ขอยกตัวอย่างของจริ ง เรื่ องจริ ง
ข้อมูล Copyจาก Mail ของลูกค้า : บริ ษทั xxxxxx จากัด มีความประสงค์จะขอราคาสายพานลาเลียง(ยาง) แบบทนร้อน
300OC ปั ญหาสายพานเส้นเดิมที่มีการใช้งานอยูน่ ้ นั คือ ผิวยางด้านบนแตก หลุดออก สายพานลาเลียง 30" EP630/3,- หนา
บน 6 mm.,- หนาล่าง 4 mm.,- ทนร้อน 220-300oC ( เกรดทนความร้อนสูง),หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรบกวน
ติดต่อคุณ xxxxx 081-731-5xxx หรื อ 089-90x-xxxx

ข้อมูลที่เห็นเมื่อดูจากหน้างานจริ ง : เมื่อเดือน ตุลาคม 2557 นี้บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co., Ltd.) ได้
ไปดูหน้างานและนี่คือคาแนะนาและข้อสังเกตที่เราให้ลูกค้า
1.This is a belt conveying hot chemicals with a size between a “ping pong ball” and a “tennis ball” (J) at a
temperature of 120 OC degrees (peak). เราพบว่าวัสดุมีอุณหภูมิประมาณ 120oC แต่ลูกค้าแจ้งว่าอยากได้สายพานทนร้อน
300oC
2. We are very reluctant to offer you the belt under this specification (heat resistant peaks up to 300
degrees).After visiting the site and looking at the system operating in detail, it looks like this specification will not deal in
the best matter with the given situation.เราไม่พบว่ามีวสั ดุที่มีอุณหภูมิสูงถึง 300OC ดังนั้นการเสนอราคาใน specification
ดังกล่าว ( 300oC) จึงไม่เหมาะสมทั้งด้านงบประมาณและการใช้งานที่ถูกต้อง
3. We did not observe material at the temperature of 200 degrees and peaks up to 300 degrees Celsius. On top of
that, seen the lump size of the material, you can expect that the belt temperature will be even lower. In the situation we
have observed the belt a heat resistance of 120 degrees, peak up to 150 degrees should be suitable.
4. At the other side, we could observe that the belt is subject to high impact. This might cause the cracks and the
peeling off of the top cover at different areas. It is recommended to test the hardness of the belt in order to understand if
heat or impact is the main reason for the cracks and peeling off of the material on the top cover.

5. Important in this case is in our opinion to upgrade the chute by adapting the support of the belt at the place
of impact to reduce the impact energy. Furthermore a better design of the chute to have a “softer” loading the material to
the conveyor belt is strongly recommended.
6. We have the intention to provide high quality belts meeting the requirements of the applications they are
used for. Over dimensioning in one way (like too high heat resistance if not needed) will bring new technical issues and
are from an economical (financial) point of view not acceptable. Therefore, in this case, we suggest to offer EP 630/3 8+2
MX (temp 120 degrees, peaks up to 150 degrees) 750 mm wide and also strongly recommend to improve the load system
on the belt.
The combination of both, belt and improved loading on the belt of the material should increase dramatically the life time
of the belt.
I trust that this information is useful for you and look forward to hear your feedback!
สรุป: เพือ่ ทีใ่ ห้ ทุกฝ่ ายได้ รับผลประโยชน์ อย่ างคุ้มค่ า
1.ผูใ้ ช้งานต้องบอกข้อมูลตามจริ ง อย่าเผื่อให้มาก หากผูข้ ายมีความรู ้และมีจริ ยธรรมเขาจะสามารถวิเคราะห์และ
ให้คาแนะนาได้ถูกต้องผูซ้ ้ือได้สายพานที่เหมาะสมทั้งราคาและการใช้งานที่ถูกต้อง
2. ผูข้ ายควรเข้าไปสารวจหน้างานจริ งๆ อย่าเดา เพราะสายพานสามารถเสี ยหายได้หลายกรณี เช่นจาก ความร้อน
สูง จากการกระแทกของวัสดุ หรื อจากทั้งสองสาเหตุหรื อมากกว่ารวมกันก็ได้ กรณี สายพานทนร้อน (Heat Resistant
Conveyor Belt) ต้องถือว่าเป็ นกรณี พิเศษ เพราะสายพานเสี ยหายได้ง่ายหากเลือก specification ไม่ถูกต้อง และที่สาคัญคือ
ราคาสูงครับต้องใช้ให้คุม้ ค่า
4.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) กับความหนาของสายพาน
สายพานทนร้อนจะใช้งานได้ยาวนานขนาดไหน นอกเหนือจากเลือก Rubber compound ให้ถูกต้องแล้ว ปั จจัย
สาคัญที่ตอ้ งพิจารณาก่อนคือ TOP cover สรุ ปง่ายๆได้วา่ Top cover หนาจะมีอายุการใช้งานได้มากกว่าสายพานที่มี Top
cover บางกว่า ยิง่ หนามาก สายพานก็จะใช้งานได้ยาวนาน มากเท่านั้น เนื่องจากความหนาของสายพานจะเป็ นฉนวน
ป้ องกันไม่ให้ความร้อนไปทาลายโครงสร้างของผ้าใบ เมื่อโครงสร้างของผ้าใบ ไม่มีปัญหา ผ้าใบสายพานจะไม่กรอบหรื อ
แยกชั้นไปจากกัน(ผ้าใบEP จะกรอบและเสื่ อมคุณภาพที่อุณหภูมิ สูงประมาณ 120oC) สายพานจะไม่ขาดขณะใช้งาน แต่
ทั้งนี้ท้ งั นั้นผูซ้ ้ือจะต้องประเมินความคุม้ ค่าของราคาและความหนาที่เพิม่ ขึ้นด้วยตนเองจากประวัติเก่าๆที่เคยใช้มา จาก
พฤติกรรมการใช้งานของโรงงาน เนื่องจากไม่มีใครรู ้สภาพหน้างานเท่าผูใ้ ช้งาน ข้อแนะนา สายพานทนความร้อนน่าจะมี
ความหนามากกว่าสายพานทนสึ กสัก 2-3 มม.

5. ISO 4195 มาตรฐานการทดสอบสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)
มาตรฐานการทดสอบสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) มีหลายมาตรฐาน เช่น
UNI,BS,DIN,NF,RMA,ASTM เพราะแต่ละค่าย ต่างคนต่างใหญ่ ไม่มีใครยอมใคร จึงใช้มาตรฐานของใครของมัน เป็ นผล
ทาให้พวกเราที่ความรู ้นอ้ ยอยูแ่ ล้ว งงหนักเข้าไปอีก เพื่อเป็ นแนวทางการเรี ยนรู ้ที่ง่ายขึ้น บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด
(Conveyor Guide Co.,Ltd.) จะขอยกขึ้นมาแชร์เพียง 1 ตัวอย่างเฉพาะ มาตรฐาน ISO 4195 ให้เพื่อนๆมีความรู ้เบื้องต้นพอ
สังเขป ใครสนใจก็หาเพิม่ เติมกันเองในได้ใน Google โดยแต่ละมาตรฐานก็จะมีหลักการคล้ายกันแตกต่างเล็กน้อยใน
รายละเอียด

การทดสอบ ทาโดยแบ่งตัวอย่างออกไปทดสอบ เป็ น 3 ระดับ (classes) ความร้อน พูดง่ายๆคือการทดลองนี้จุดประสงค์คือ
ต้องการทราบคุณสมบัติของผิวสายพานเมื่อสัมผัสความร้อนนานๆ ว่าจะเป็ นอย่างไร โดยแบ่งประเภทผิวสายพานให้สมั ผัส
กับความร้อนเป็ น 3 ระดับ คือประเภททน ร้อนน้อย-ร้อนปานกลาง-ร้อนมาก ตามลาดับ

วิธีการทดลองคือเอาตัวอย่างของผิวสายพานเข้าเตาอบ ที่อุณหภูมิ 100oC, 125oC, 150oC เป็ นเวลา 7 วัน จากนั้นก็จะวัดค่า
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผิวสายพานเปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติที่ยงั ไม่ถูกความร้อน ( Innitial Value) ค่า Parameter ที่
นามาเปรี ยบเทียบมี 3 ตัวคือ

1. ค่าความแข็งของผิวสายพาน ( Hardness)
2. อัตราการยืดตัวจนขาดผิวสายพาน (Elongation at Break)
3. แรงดึงของผิวสายพาน (Tensile Strength)
ผลเปรี ยบเทียบคุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผิวสายพานที่ ISO 4195 ยอมให้เกิดขึ้นได้ตามตาราง
ข้างล่างนี้

สิ่ งที่ผซู ้ ้ือต้องรู ้เมื่อซื้อสายพาน ประเภททน ร้อนน้อย-ร้อนปานกลาง-ร้อนมาก เราต้องดูค่าอะไรบ้างและแต่ละค่ามีค่า
มาตรฐานที่ยอมรับได้ มาก-น้อย อย่างไร ตามลาดับ ยกตัวอย่างสัก 1 เรื่ องเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจดีข้ ึน (ให้ดูตารางข้างบน)
สมมุติวา่ เราซื้อสายพาน Class 1 ทนร้อน 100oC หลังจาก test แล้วคุณสมบัติของสายพานต้องอยูใ่ นกรอบนี้คือ
1.ความแข็งของผิวสายพาน ( Hardness) หลังจากเข้าเตาอบแล้ว 7 วัน ต้องไม่แข็งมากกว่า สายพานเดิม(ที่ไม่ได้เข้า

เตาอบ) เกิน 20 Shore A เช่น สายพานเดิม(ที่ไม่ได้เข้าเตาอบ) แข็ง 60 Shore A ความแข็งของผิวสายพาน ( Hardness) หลังจากเข้า
เตาอบแล้ว 7 วัน ต้องไม่แข็งมากกว่า 60+20 = 80 Shore A
2. และต้องมีความแข็งไม่เกิน 85 Shore A

กรณี น้ ี วัดความแข็งได้ 80 Shore A น้อยกว่า 85 Shore A ถือว่า ผ่านมาตรฐานสายพานทนร้อนที่อุณหภูมิ 100oC
ส่วนกรณี อื่นๆเพื่อนๆ ลองค่อยๆศึกษารายละเอียดParameter ตัวอื่นๆ ดูเองนะครับ เกรงว่าถ้าต้องอธิบายเรื่ องนี้อย่าง
ละเอียดคงต้องใช้เวลาอีกนานเราเป็ นแค่ผใู ้ ช้งานเอาความเข้าใจในหลักการก็น่าจะเพียงพอที่จะหากินได้
แถมอีกสักหน่อย ลองศึกษาตารางข้างล่างนี้เป็ นมาตรฐาน DIN ซึ่งตารางเป็ นของผูผ้ ลิตสายพานรายอีกหนึ่งว่า
ตารางที่ให้มาเมื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐาน ISO 4195 มีส่วนเหมือนส่วนต่างอย่างไร

6.เมื่อไหร่ ถึงเวลาเปลี่ยนสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)

หลักการแบบกาปั้ นทุบดินก็คือ เราจะเปลี่ยนสายพานก็ต่อเมื่อ เรามาทาความเข้าใจขยายคาว่าใช้งานไม่ได้วา่ มี
ลักษณะอย่างไร ซึ่งขณะนี้ก็ยงั ไม่มีใครให้ความกระจ่างชัดได้ บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co., Ltd.) ก็ขอ
กาหนดเองเพื่อให้เพื่อนๆใช้เป็ นข้อพิจารณาได้ง่ายขึ้น เช่นสายพานแข็งเกินไป มีรอยต่อมากเกินไป ผิวหน้าเยินเกินไป หรื อ
เสี่ ยงเกินไปที่จะใช้งานต่อไป สาหรับผูเ้ ขียนมีความเห็นว่าเพื่อนๆต้องสังเกตเองจากสภาพของสายพานที่หน้างานแล้วเอา
คุณสมบัติ 3 ประการที่มาตรฐานกล่าวแล้วเป็ นตัวจับเปรี ยบเทียบ
1.ความแข็งของผิวสายพาน ( Hardness)

ค่ามากที่สุดที่ยอมให้ใช้งานคือ 85 Shore A ดูตามมาตรฐาน ISO 4195 สายพาน

ที่แข็งเกินไปจะไม่สมั ผัสลูกกลิ้งด้านล่าง ทาให้เกิดสายพานวิง่ ไม่ตรงแนว (Slide) ก็ใช้เป็ นข้อสังเกตหนึ่งก็ได้วา่ สายพานมัน
ไม่สามารถทาหน้าที่ของมันได้แล้ว

2.การยืดตัวจนขาดของผิวสายพาน (Elongation at Break) เราไม่สามารถวัดค่านี้ ได้ในหน้างานแต่เราสามารถสังเกตการ

ทางาน ( performance) ของสายพานจากตัวชี้วดั อย่างอื่นได้เช่น สายพานยืดจนเราต้องตัด-ต่อ มาหลายครั้งแล้ว วัดระยะความ
ยาวของสายพานที่ตดั ออก เทียบกับการยืดตัวที่ยอมให้ (ประมาณ 2% ของความยาวสายพาน) แสดงว่าสายพานยืดจนเสี่ ยงที่
จะขาดแล้ว หรื อสังเกตหากผิวสายพานแตกมาก ผลที่ตามมาที่สงั เกตได้ก็คือจะมีวสั ดุล่วงที่สายพานด้านกลับ(Return
ตลอดแนวสายพานเนื่องจากเศษวัสดุจะติดไปตามรอยแตกของผิวสายพาน

Belt Cleaner

Side)

ไม่สามารถทาความสะอาดได้อย่างมี

ประสิ ทธิภาพ ถึงไม่รู้วา่ สายพานยืดแค่ไหน แต่ดว้ ยการทางานที่ไม่ Function ของสายพานเราก็พิจารณาเปลี่ยนได้

3.การสู ญเสี ยแรงดึงของผิวสายพาน (Tensile Strength) ค่านี้ เราก็ไม่สามารถวัดได้ในหน้างานเช่นกัน แต่เราอาจจะ

สังเกต สภาพผิวหน้าของสายพานที่แตก (Crack) ก็จะพออนุมานได้วา่ ความร้อนน่าจะส่งผลกระทบถึงความแข็งแรงของชั้น
ผ้าใบ ชั้นผ้าใบอาจจะแยกจากกันแล้วแต่เราไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเพื่อนๆ ก็พิจารณาเองว่าสายพานใช้งานมา
นานแค่ไหนแล้ว สมควรจะเปลี่ยนหรื อไม่เมื่อใด อันนี้ก็แล้วแต่ความ Serious ของสภาพสายพานที่ใช้งานอยู่ หรื ออาจจะ
สังเกตว่า สายพานวิง่ ส่ ายไป-มา เนื่องจากสายพานแข็งเกินไป ท้องสายพานไม่สมั ผัสกับลูกกลิง้ ตัวล่าง สัญญาณอย่างนี้ก็
แสดงว่าต้องถึงเวลาเปลี่ยนสายพานได้แล้ว

ั สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)
7.ผลกระทบของอุณหภูมิกบ

เมื่อใช้สายพานไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง สายพานจะเกิดขบวนการเสื่ อมสภาพตามเวลาที่ผา่ นไป(Accelerated Ageing)
โดยเฉพาะสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) จะปรากฏเห็นความเสี ยหายได้ง่ายกว่าสายพานทนสึ ก โดยจะเห็น
ร่ องรอยของการแตกที่ผิวหน้าของสายพาน (Cracking) และเนื้อสายพานจะค่อยๆแข็งขึ้นตามลาดับ ซึ่งจะส่งผลไปถึงแรงยึด
เกาะระหว่าง ผ้าใบกับผ้าใบ และระหว่างผ้าใบกับผิวสายพานลดลง เนื่องจากความร้อนได้ส่งผ่านไปถึง ทาให้ช้ นั ผ้าใบ
แยกกัน นัน่ หมายความว่าสายพานเส้นนั้นสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว การยืดอายุการใช้งานก็คือการเพิ่มความหนาของผิวยาง
ด้านบน (Top Cover) เพื่อป้ องกันไม่ให้ความร้อนแผ่มาถึงชั้นผ้าใบของสายพานจนมากเกินกว่าแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันจะทน
ได้ การทดสอบในห้องทดลองจะสามารถบอกได้วา่ คุณภาพทางกายภาพ(Physical Property) ผิวของสายพานเส้นไหน ลดลง
มากน้อยต่างกันอย่างไร นัน่ หมายความว่าเราสามารถทานายอายุการใช้งานของสายพานแต่ละเส้นได้จากการทดลองใน
ห้องปฏิบตั ิการ

8.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) มีหลายเกรด หลายราคา

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การบอกค่าอุณหภูมิสายพานทนร้อนมีผลกระทบถึงราคาที่ตอ้ งจ่าย แน่นอนทนร้อนได้มาก
เท่าไหร่ ราคาก็สูงมากขึ้นเท่านั้น และราคาไม่ได้เป็ นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นซะด้วย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพ เช่น
ทนร้อน 100o C ราคา 2,000 บาทต่อตารางเมตร
ทนร้อน 130o C ราคา 2,500 บาทต่อตารางเมตร
ทนร้อน 200o C ราคา 4,000 บาทต่อตารางเมตร
ดังนั้นผูซ้ ้ือต้องระบุความร้อนที่เกิดขึ้นจริ งๆ เพื่อที่จะได้ใช้สายพานให้คุม้ ค่าจริ งๆ ผูผ้ ลิตอาจจะแบ่งสายพานทน
ร้อนออกเป็ น 2- 4 ระดับ ตัวอย่างข้างล่างแบ่งออกแค่ 2 ระดับพร้อมบอกคุณสมบัติอื่นๆให้ทราบอีกด้วย

9.ปั จจัยที่ใช้พิจารณาเลือกสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)

นอกจากอุณหภูมิของวัสดุที่ลาเลียงแล้วยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ผซู ้ ้ือและผูข้ ายต้องนามาร่ วมพิจารณาเลือก
สายพานทนร้อน เช่น
1.ลักษณะของวัสดุ ขนาดใหญ่-เล็ก-เป็ นผง-กลม-เหลี่ยม-คม-มน ซึ่งมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน
วัสดุขนาดใหญ่จะระบายความร้อนได้เร็ ว วัสดุขนาดเล็กระบายได้ชา้ เป็ นต้น
2.ลักษณะการแผ่กระจายของวัสดุบนสายพาน เต็ม-บางส่วน หนา-บางมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน

เช่นกัน
่ ายนอกอาคารลมพัด
3.อัตราการลดลงของอุณหภูมิของวัสดุซ่ ึ งมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน เช่นอยูภ
แรง การระบายความร้อนก็จะทาได้ดี
4.ความยาวและความเร็ วของสายพานซึ่ งมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน เช่น สายพานยาวมาก อุณหภูมิ

สะสมบนสายพานจะสูง แต่ความเร็ วของสายพานมากวัสดุก็จะ Discharge ได้เร็ ว อุณหภูมิสะสมบนสายพานจะต่าเป็ นต้น
5.สิ่ งแวดล้อมโดยรวมเช่น สายพานอยูใ่ นที่ปิด หรื ออยูก่ ลางแจ้งซึ่ งมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน

ตารางข้างล่างเป็ น Guide line แสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของวัสดุอุณหภูมิของวัสดุที่บรรทุกและอุณหภูมิของสายพาน
มีค่าประมาณเท่าไหร่ ให้พอเป็ น Idea เลือกค่าอุณหภูมิของสายพานที่เหมาะสมได้

10.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ใช้งานที่ไหน

11.ผิว (Cover) สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ทาด้วยวัสดุอะไรบ้าง

12.การการันตี (Warrantee) สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)

เรื่ องการันตีการใช้งานของสายพานชนิดพิเศษทนร้อนเป็ นเรื่ องที่เข้าใจกันได้ยาก เพราะผูซ้ ้ือกับผูข้ ายมีขอ้ มูลใน
หัวคนละชุด ขอแชร์ขอ้ มูลเท่าที่บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co., Ltd.) มีประสบการณ์มา ปกติโรงงานผลิต
สายพานจะไม่กล้าการันตีการใช้งาน (เพราะไม่รู้วา่ หน้างานมีลกั ษณะและวิธีใช้งาน Conveyor เป็ นอย่างไร) แต่จะการันตี
คุณภาพการผลิตว่าได้ตามมาตรฐาน ISO, DIN แต่ผซู ้ ้ือไม่อยากได้คาตอบประเภทนี้ และมักจะเคี่ยวเข็ญผูข้ ายว่า สายพานคุณ
ใช้ได้นานแค่ไหน สายพานถึงผิวไม่แตก ผิวไม่หลุด? คาถามนี้หากถามกลับไปยังผูซ้ ้ือก็ยงั ต้องยอมรับว่าตอบไม่ได้
เหมือนกัน เช่น แค่ไหนถึงจะเรี ยกว่าผิวสายพาน แตก-ไม่แตก เช่น มีรอย Crack ขนาด กว้าง เท่าไหร่ ถึงจะเรี ยกว่าไม่แตกเช่น
Crack ขนาด 0.1 มม. แทบมองไม่เห็นเลยแต่ยงั ใช้งานได้ปกติ อย่างนี้ เรี ยกแตกหรื อยัง แล้ววัดได้อย่างไร ส่ วนกรณี ผิวไม่หลุด

พอมองออกและคุยกันได้แต่สาเหตุที่ผิวหลุดอาจจะไม่ใช่เกิดจากสายพานทนร้อนไม่มีคุณภาพก็ได้ เช่น เกิดจาก Impact แค่น้ ี
ก็ใบ้กินทั้งคนซื้อคนขายแล้ว

สังเกตเห็นผิวสายพานมีรอยแตกด้านขวางและแตกอย่างรู ปขวามือเป็ นเม็ดๆเกิดจากความร้อนแน่นอน
และมีเหตุผลอีกหลายประการที่โรงงานผลิตไม่กล้าการันตีนะครับ เหตุผลหลักเพราะว่า การการันตีการใช้งาน
สายพานที่ผผู ้ ลิตทาออกมานั้นอยูบ่ นพื้นฐานของการใช้งานที่ถูกต้อง รวมถึงระบบต่างๆของสายพานลาเลียง (Belt Conveyor
System) ต้องทางานบนพื้นฐานที่ถกู ต้องสมบูรณ์ จุดปล่อย (Discharge) และจุดรับ(Belt Support) ต้องออกแบบอย่างถูกต้อง แต่การ

ใช้งานจริ งที่หน้างานเป็ นอย่างไรผูข้ ายไม่อาจทราบหรื อประเมินได้ (ส่วนมากที่เห็นมักไม่ได้มาตรฐาน) หรื อแม้แต่ขนาด
และอุณหภูมิของวัสดุที่จะ Load บนสายพานก็ตอ้ งไม่เกิน อุณหภูมิที่กาหนดไว้ มีประสบการณ์มากมายทีโรงงานมีความ
จาเป็ นต้องเร่ งการผลิตก็เป็ นปั จจัยทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ต้องปฏิบตั ิตามไม่คานึงถึงว่าจะทาให้สายพานเสี ยหาย ยกตัวอย่างเช่น
ในโรงงานที่ผลิต ซึ่งใน Process นั้นระบุวา่ ก่อนที่วสั ดุ (อุณหภูมิ 220o C) จะ Load บนสายพานต้องทาให้เย็นลงที่ 150o C
เสี ยก่อน แต่ในขบวนการผลิตจริ งๆ นั้นไม่ได้ทาตาม เนื่องจากฝ่ ายผลิตความต้องการที่จะเร่ งการผลิตดังนั้นวัสดุที่ อุณหภูมิ
182.5o C จะถูก load ตรงๆลงบนสายพาน (ทนร้อน130oc) ถ้าทาให้อณ
ุ หภูมิของสายพานสูงกว่า130o C สายพานจึงต้องเสี ยหาย
เร็ วกว่ากาหนด
ดังนั้นเรื่ องการการันตีน้ ี ถ้าจะให้เป็ นที่เข้าใจและถูกต้องน่าจะอ้างอิง Parameter การทดสอบมาตรฐานอย่างที่เคย
กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ขอ้ เสี ยคือ ความยุง่ ยาก ผูซ้ ้ือก็จะไม่สามารถทดสอบตามนั้นได้ จึงเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ
บางครั้งผูซ้ ้ือบางรายก็อยากจะให้ออกใบรับรองคุณสมบัติ ผูข้ ายก็ออกให้ได้ทุกที เพราะในข้อเท็จจริ งผูซ้ ้ือก็ไม่เคยส่ง
สายพานไปทดสอบสักที ดังนั้นใบรับรองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทางเลือกที่เป็ นข้อแนะนาจากคือ ผูซ้ ้ือต้องพิจารณาซื้อ
สายพานทนร้อนจากผูผ้ ลิตที่มีความน่าเชื่อถือ แล้วลองใช้ดู บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.,Ltd.) เชื่อว่าผูผ้ ลิต
ที่มีชื่อเสี ยงจะไม่ยอมเอาเครดิตที่สะสมมายาวนานมาแลกกับการขายสายพานที่ไม่ได้คุณภาพเป็ นแน่ ถ้าผูซ้ ้ือตัดสิ นใจโดย
ใช้ราคาต่าเป็ นหลัก บอกได้เลยว่าคุณภาพอาจจะต้องตรงข้ามกับความคาดหวังแน่นอน เพราะต้นทุนการผลิตสายพานทน
ร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) แพงกว่าสายพานแบบทนสึ กมากทีเดียว

13.บริ ษท
ั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co., Ltd.)ตัวแทนจาหน่าย สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) จากยุโรป

ยีห่ อ้ SIG จากประเทศอิตาลี
บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ไม่ขอโฆษณาชวนเชื่ออะไรมาก เราขอให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องและ
เป็ นประโยชน์ เพราะเราเชื่อว่าผูซ้ ้ือทุกท่านฉลาดและมีวจิ ารณญาณของตนเองสามารถพิจารณาได้วา่ สิ่ งไหนที่เลือกแล้ว
คุม้ ค่ากับเงินที่จ่ายออกไป เราก็ขอบอกแต่เพียงว่าเราสามารถจัดหา สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) และสายพาน
ทัว่ ไป ที่มีคุณภาพดีท้ งั แบบผ้าใบ ทนน้ ามัน เสริ มลวดเหล็กพิเศษกันสายพานขาดตามยาว (Rip Protection) สายพาน Pipe
Conveyor Belt และอื่นๆอีกมาก มาให้ท่านพิจารณาเป็ นอีกทางเลือกหนึ่ ง ถ้าท่านเชื่อมัน
่ ว่าเราจะเป็ นหนึ่งใน Solution ที่น่าสนใจ
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