
12) ถอดรหสัสายพานทนร้อน 

ถอดรหสัสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) 

เม่ือกล่าวถึงสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ภาพแรกท่ีเพ่ือนๆนึกข้ึนมาไดก็้คือ ใชไ้ดไ้ม่นาน ผิวแตก

เร็ว แขง็เร็ว แต่ราคามนัแพง แพงกวา่สายพานแบบทนสึกธรรมดา 30-100% นัน่ก็ยงัไม่เท่าไหร่ แต่จะหาแหล่ง Supply ท่ี

สามารถไวว้างใจในคุณภาพไดอ้ยา่งไร เป็นเร่ืองท่ีหนกัใจส าหรับผูใ้ชพ้อสมควร แต่อยา่งไรก็ตามถา้จ าเป็นตอ้งใชม้นัก็ตอ้ง

ซ้ือ แต่คุณภาพล่ะ เราจะประเมินรู้ไดอ้ยา่งไรวา่มนัไดคุ้ณภาพตามท่ีเราคาดหวงัหรือเปล่า อนัน้ีเป็นเร่ืองท่ีเราจะมาท าความ

เขา้ใจกนัในบทความน้ี 

ใน Brochure ของแต่ละผูผ้ลิตก็กล่าวอา้งกนัวา่สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ของตนเองนั้นดีเลิศทุก

คร้ังไม่มีใครยอมนอ้ยหนา้ใคร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้เพ่ือนๆเจอผูข้าย (Sale Man) สายพานประเภท Sale Oriented ท่ีมาพร้อมกบั

ความมุ่งมัน่วา่ตอ้งขายใหไ้ดอ้ยา่งเตม็ท่ี แตค่วามรู้ดา้นเทคนิคไม่เพียงพอท่ีจะ ใหค้วามรู้(educate )ลูกคา้ได ้ อยา่งหมดขอ้

สงสยั แต่ลูกล่อลูกชนการขายมีเพียบ ผูซ้ื้ออยากไดอ้ะไรก็บอกไป sale จดัให ้จดัหนกัไดห้มด แบบวา่โลกสวย Say Yes รับปาก

ไดทุ้กเร่ืองทุกราว Guarantee ทุกเง่ือนไขการใชง้าน (ท าไดจ้ริงหรือไม่เป็นอีกเร่ืองหน่ึง) เพียงเพ่ือปิดงานขายรับค่าคอม ปัญหา

เอาไวแ้กห้ลงัเป็นปัญหาท่ีเจออยูเ่ป็นประจ า ถา้เป็นสายพานทนสึกแบบธรรมดา(Wear Resistant) โอกาส Sale จะรอดตวัก็มีอยู่

สูงเพราะยงัไงก็ใชง้านไดแ้น่ ความเสียหายไม่เด่นชดัโดยเร็ว เพราะ case การใชง้านมนัไม่สุดโหดหรือ ไม่ Serious การพิสูจน์

ตอ้งใชเ้วลาเพราะสายพานผิวจะค่อยๆสึกกินเวลาพอสมควร  แต่เม่ือไหร่ก็ตามท่ีเป็นสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor 

Belt)  งานเขา้แน่นอน เพราะในโลกแห่งความจริงปัญหาจะมีเยอะกวา่สายพานทนสึก ความคาดหวงัของลูกคา้กบัคุณภาพ

ของสินคา้มีอยูสู่ง แต่มนัมกัไม่สอดคลอ้งกนักบัคุณภาพท่ี sale บอกไว ้(โมม้ากเกินความเป็นจริง)  จนท าใหลู้กคา้เขา้ใจวา่ส่ิง

ท่ีน าเสนอนั้นมนัมีคุณภาพตามนั้นจริงๆ ตามค าพดูนั้นทั้งๆท่ี Technology ท่ีใชผ้ลิตสินคา้นั้นยงัไม่สามารถผลิตใหไ้ดคุ้ณภาพ

เหมือนกบัท่ี Sale กล่าวอา้งเลยโดยเฉพาะอยา่งยิง่เร่ืองของ สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) เป็นเร่ืองของงาน

คุณภาพท่ีตอ้งมี  R & D มาเก่ียวขอ้งค่อนขา้งสูง ถา้โรงงานผลิตเลก็ๆไม่มีการท า  R & D ก็ยากท่ีจะผลิต สายพานทนร้อน (Heat 

Resistant Conveyor Belt) ท่ีมีคุณภาพท่ีดีได ้

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ไดพ้ดูคุยกบัลูกคา้หลายรายท่ีใชส้ายพานทนร้อน (Heat Resistant 

Conveyor Belt) พบวา่หลงัจากท่ีใชง้านสายพานท่ีไม่ไดคุ้ณภาพท่ีดีพอ     3 เดือน 6 เดือน ก็เห็นผลแลว้ ความเสียหายเป็นรอย

แตกจะปรากฏ ปัญหาท่ีตามมาก็คือ ผูซ้ื้อก็ตอ้งการเรียกร้องความรับผิดชอบของผูข้ายตามท่ีไดค้าดหวงัไวต้อนก่อนซ้ือ 

ผูข้าย Sale (โลกสวย) ก็บอกวา่ตอนท่ีคุยกนันั้นไม่ไดห้มายความตามท่ีผูซ้ื้อเขา้ใจ ไม่น่าแปลกใจแตป่ระการใดท่ีความ

คาดหวงัทั้ง 2 ฝ่ายจะมีช่องวา่งห่างกนั จะโทษใครก็คงไม่สามารถโทษเตม็ท่ีได ้100 % เน่ืองจากขณะท่ีคุยกนัก่อนซ้ือ ต่างฝ่าย

ก็ต่างมีความรู้และขอ้มูลพ้ืนฐานท่ีแตกต่างกนัเรียกวา่เป็นขอ้มูลคนละชุดก็ได ้แมว้า่จะนอนเตียงเดียวกนัแต่ฝันคนละเร่ือง 

ดงันั้นจินตนาการเร่ืองเดียวกนัก็ตอ้งแตกต่างกนัไปดว้ยจึงเป็นเร่ืองปกติ  จึงมีความจ าเป็นมากท่ีทุกๆฝ่ายจะตอ้งมีความรู้

พ้ืนฐานท่ีถูกตอ้งในระดบัเดียวกนั มีขอ้มูลชุดเดียวกนั ก่อนถึงจะคุยกนัรู้เร่ืองเพ่ือใหค้วามคาดหวงัของแต่ละฝ่ายบรรลุ อยา่ง

ไม่ตอ้งมาถกเถียงกนัเร่ืองคุณภาพหลงัการขายอีกต่อไป 

ขอ้มลูท่ีบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co.,Ltd.) น าเสนอเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเพ่ือนๆทุกคน 

โดนเฉพาะถา้เพ่ือนๆอยูฝ่่ายผูซ้ื้อถา้อ่านเขา้ใจจริงๆ ก็จะพฒันาใหฝ่้ายผูข้าย (Sale man) ตอ้งมีความรู้จริง หากไม่มี ตอ้งรับศึก

หนกั ตอบค าถามไม่ได ้อาจรับเละ หนา้แตกกลบัไปศึกษาขอ้มูลแลว้มาใหม่ ก็เป็นได ้ขณะท่ีผูข้ายก็ตอ้งหาโอกาสเพ่ิมพนู

ความรู้ใหก้บัตนเองเพ่ือส่งมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดใหก้บัลูกคา้ หรือผูจ่้ายเงินใหเ้รา เลือกของท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมกบัการใชง้าน

ท่ีสุด อยา่งน้ี สงัคมของเราจะอยูก่นัไดย้าวนานเพราะทุกฝ่ายต่างก็พยายามมอบส่ิงดีๆ ใหแ้ก่กนัและกนั 

ต่อไปน้ีเป็นประสบการณ์ท่ีบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ไดพ้บเห็นมาและเห็นวา่เป็น

ประโยชน์ก็อดไม่ไดแ้ละยนิดี ท่ีจะน ามาแบ่งปันใหเ้พ่ือนๆไดรู้้โดยทัว่กนั 

 

 

 

 



1.เม่ือไหร่ถึงจะพิจารณาใชส้ายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) 

 

 

 

 

สภาพอยา่งน้ี อุณหภูมิเกิน 70 องศาเซลเซียส แน่นอนตอ้งใชส้ายพานทนร้อน 

ในการเลือกใชส้ายพานทนสึกแบบธรรมดา(Wear Resistant) มีหลกัการง่ายๆนัน่คืออุณหภูมิท่ีผิวหนา้ของ

สายพาน (Belt Surface) ตอ้งใกลเ้คียงกบัอุณหภูมิของบรรยากาศปกติ (Ambient Temperature)* แต่ถา้อุณหภูมิสูงกวา่

บรรยากาศปกติก็ใหพิ้จารณาใชส้ายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor 

Guide Co., Ltd.) ไดสื้บคน้ขอ้มูลจากหลายๆแหล่งพบวา่ ผูผ้ลิตหลายรายต่างก็ใหค้วามเห็นท่ีใกลเ้คียงกนัวา่ ถา้การล าเลียง

นั้นท าใหผ้ิวสายพานมีความร้อนต่อเน่ือง 60-70 องศา Celsius (วดัท่ีผิวสายพาน) ก็แนะน าใหใ้ชส้ายพานทนร้อน (Heat 

Resistant Conveyor Belt) ไดแ้ลว้ แต่ส าหรับผูใ้ชง้านอยา่งเราๆอาจจะมีความยุง่ยากเก่ียวกบัการไปวเิคราะห์อุณหภูมิวา่มนั

อยูจุ่ดไหนกนัแน่ แนะน าคิดแบบง่ายๆวา่ ถา้วสัดุของเรามีอุณหภูมิ 80 องศา Celsius ใชส้ายพานทนร้อน (Heat Resistant 

Conveyor Belt) จะคุม้ค่ากวา่ใชส้ายพานทนสึกหรอแบบธรรมดา แต่ถา้อ่านบทความน้ีจบแลว้ ก็จะสามารถเขา้ใจและ

ประยกุตเ์ลือกสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ไดอ้ยา่งมัน่ใจแน่นอนไม่ตอ้งเดา 

 

 

 

2. อุณหภูมิอะไร? วดัท่ีไหน? ถึงเวลาตอ้งท าความเขา้ใจกนัมากยิง่ข้ึน 

เม่ือพดูถึงอุณหภูมิสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) เร่ืองท่ีตอ้งท าความกระจ่างเป็นอนัดบัแรกก็

คือเร่ืองอุณหภูมิน่ีแหละ ผูใ้ชง้านเวลาจะสัง่ซ้ือสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ก็มกัจะบอกกบัผูข้ายง่ายๆ

ดงัน้ีวา่ อยากไดส้ายพานทนร้อน 300oc หน่อยมีขายมัย๊ ผูข้ายประเภท Yes ตลอดก็จะตอบวา่ “มี” ไม่เคยปฏิเสธเลยไม่วา่ผู ้

ซ้ือจะบอกระดบัอุณหภูมิสกัเท่าไหร่ 120oc, 200OC, 500OC มีตลอดแต่ตอนส่งสินคา้ไม่รู้วา่เอาคุณภาพไหนมาส่งให ้ผูซ้ื้อก็

ตรวจสอบไม่ได ้หรือไม่คุม้ค่าท่ีจะส่งหอ้งทดลองท าการตรวจสอบ สุดทา้ยก็ไม่สามารถเติมเตม็ความคาดหวงัของทั้งสอง

ฝ่ายได ้ดงันั้นเพ่ือความเขา้ใจอนัดีทั้งผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งจูนขอ้มูลให ้synchronize สอดคลอ้งเป็นชุดเดียวกนัก่อนดีกวา่นะ

ครับ 



เม่ือเราพดูถึงสายพานทนความร้อนได ้100oc อุณหภูมิท่ีเราหมายถึงคืออุณหภูมิของเน้ือสายพานเองตอ้งสามารถ

ทนความร้อนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง(เนน้ ค าวา่อยา่งต่อเน่ือง) ถึง 100 องศาแลว้สายพานไม่เสียหาย อุณหภูมิน้ีตอ้งวดัท่ีผิวของ

สายพานท่ี Discharge Pulley นะครับ ขณะท่ีอุณหภูมิของวสัดุท่ีล าเลียง  (ซ่ึงจะอยูบ่นสายพานในช่วงระยะเวลาหน่ึงแค่

ชัว่คราว ) อาจจะมีค่าสูง 200°c ,300°cหรือ 400°c  ก็ไม่เป็นไร ไม่วา่กนั แต่อุณหภูมิท่ีของเน้ือสายพานระหวา่งบรรทุกวสัดุ

ตอ้งไม่เกิน 100 องศาอยา่งน้ีสายพานรับงานได ้เรายงัสามารถใชส้ายพานโดยไม่เป็นอนัตรายแต่อยา่งใดแต่อยา่งไรก็ตาม

สายพานจะค่อยๆเส่ือมสภาพตามระยะเวลาการใชง้านซ่ึงเป็นปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

ดงันั้นผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งเขา้ใจใหต้รงกนัใหช้ดัวา่อุณหภูมิท่ีคุยกนันั้นหมายถึงอุณหภูมิของวสัดุล าเลียงหรือ

อุณหภูมิของสายพานท่ีทนได ้กรณีท่ียกตวัอยา่งน้ี หากผูซ้ื้อตอ้งการสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ท่ี 

300oC จริงๆ แลว้ผูข้ายก็จดัหามาใหไ้ดจ้ริงๆ (ท่ีฟังจากปากลูกคา้มาผูข้ายก็มกัจะรับปากเช่นน้ี) ก็เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีส าหรับ

ผูข้ายท่ีปิดการขายได ้แตเ่ป็นเร่ืองท่ีน่าเสียใจส าหรับผูซ้ื้อเพราะเท่าท่ีทราบยงัไม่มี Technology ในปัจจุบนัท่ีสามารถผลิต

สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ท่ีมีคุณภาพผิวสายพานทนร้อนไดถึ้ง 300oC ได ้

3. สายพานทนร้อนจะถูกหรือแพงอยูท่ี่ค  าพดู (ขอ้มูล) จากผูซ้ื้อท่ีใหก้บัผูข้าย In Put เป็น อยา่งไร Out Put ก็จะเป็นอยา่งนั้น 

บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.) พบเสมอวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากผูซ้ื้อ อาจจะเป็นจากผูใ้ชง้าน

ฝ่ายบ ารุงรักษา จากฝ่ายจดัซ้ือ หรือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง มกัจะเป็นขอ้มูลท่ีบอกอุณหภูมิสูงเกินจริงเผื่อไวเ้สมอ นัน่เป็นเร่ือง

ท่ีเขา้ใจได ้อาจจะเป็นเหตุผลของคนท างานท่ีตอ้งการเผื่อความปลอดภยัเพื่อ Save ตวัเองประการหน่ึง หรือไม่ตอ้งการให้

เกิดปัญหาหนา้งานจากการซ้ือสายพานคร้ังก่อนแลว้คุณภาพไม่เป็นท่ีน่าพอใจเลยตอ้งบอก spec เวอร์ๆเอาไวก่้อน แน่นอน

ผลจากขอ้มูลเวอร์ๆท่ีผูข้ายไดรั้บ ผูข้ายท่ีมกัง่ายก็จะจดัหนกัตามขอ้มูลท่ีไดรั้บมา ซ่ึงจะส่งผลกระทบถึงราคาท่ีตอ้งสูงเวอร์ๆ

แน่นอน ทนร้อนไดสู้งมากเท่าไหร่ราคาก็สูงมากข้ึนเท่านั้น และราคาไม่ไดเ้ป็นสดัส่วนโดยตรงกบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนซะดว้ย 

เช่น 

 



 

 

 

 

 

 

ขอยกตวัอยา่งของจริง เร่ืองจริง 

ขอ้มูล Copyจาก Mail ของลูกคา้ : บริษทั xxxxxx จ ากดั มีความประสงคจ์ะขอราคาสายพานล าเลียง(ยาง) แบบทนร้อน 

300OC  ปัญหาสายพานเสน้เดิมท่ีมีการใชง้านอยูน่ั้น คือ ผิวยางดา้นบนแตก หลุดออก   สายพานล าเลียง 30" EP630/3,- หนา

บน 6 mm.,- หนาล่าง 4 mm.,- ทนร้อน 220-300oC ( เกรดทนความร้อนสูง),หากตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมรบกวน

ติดต่อคุณ  xxxxx  081-731-5xxx หรือ 089-90x-xxxx 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 



 

 

ขอ้มูลท่ีเห็นเม่ือดูจากหนา้งานจริง :  เม่ือเดือน ตุลาคม 2557 น้ีบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co., Ltd.) ได้

ไปดูหนา้งานและน่ีคือค าแนะน าและขอ้สงัเกตท่ีเราใหลู้กคา้   

               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). เราพบวา่วสัดุมีอุณหภูมิประมาณ 120oC แต่ลูกคา้แจง้วา่อยากไดส้ายพานทนร้อน 

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.เราไม่พบวา่มีวสัดุท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 300OC ดงันั้นการเสนอราคาใน specification 

ดงักล่าว ( 300oC) จึงไม่เหมาะสมทั้งดา้นงบประมาณและการใชง้านท่ีถูกตอ้ง 

               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: เพือ่ทีใ่ห้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์อย่างคุ้มค่า 

               1.ผูใ้ชง้านตอ้งบอกขอ้มูลตามจริง อยา่เผื่อใหม้าก หากผูข้ายมีความรู้และมีจริยธรรมเขาจะสามารถวเิคราะห์และ

ใหค้  าแนะน าไดถู้กตอ้งผูซ้ื้อไดส้ายพานท่ีเหมาะสมทั้งราคาและการใชง้านท่ีถูกตอ้ง 

               2. ผูข้ายควรเขา้ไปส ารวจหนา้งานจริงๆ อยา่เดา เพราะสายพานสามารถเสียหายไดห้ลายกรณี เช่นจาก ความร้อน

สูง จากการกระแทกของวสัดุ หรือจากทั้งสองสาเหตหุรือมากกวา่รวมกนัก็ได ้กรณีสายพานทนร้อน (Heat Resistant 

Conveyor Belt) ตอ้งถือวา่เป็นกรณีพิเศษ เพราะสายพานเสียหายไดง่้ายหากเลือก specification ไม่ถูกตอ้ง และท่ีส าคญัคือ

ราคาสูงครับตอ้งใชใ้หคุ้ม้ค่า 

4.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) กบัความหนาของสายพาน 

               สายพานทนร้อนจะใชง้านไดย้าวนานขนาดไหน นอกเหนือจากเลือก Rubber compound ใหถู้กตอ้งแลว้ ปัจจยั

ส าคญัท่ีตอ้งพิจารณาก่อนคือ TOP cover สรุปง่ายๆไดว้า่ Top cover หนาจะมีอายกุารใชง้านไดม้ากกวา่สายพานท่ีมี Top 

cover บางกวา่ ยิง่หนามาก สายพานก็จะใชง้านไดย้าวนาน มากเท่านั้น เน่ืองจากความหนาของสายพานจะเป็นฉนวน

ป้องกนัไม่ใหค้วามร้อนไปท าลายโครงสร้างของผา้ใบ เม่ือโครงสร้างของผา้ใบ ไม่มีปัญหา  ผา้ใบสายพานจะไม่กรอบหรือ

แยกชั้นไปจากกนั(ผา้ใบEP จะกรอบและเส่ือมคุณภาพท่ีอุณหภูมิ สูงประมาณ 120oC)  สายพานจะไม่ขาดขณะใชง้าน แต่

ทั้งน้ีทั้งนั้นผูซ้ื้อจะตอ้งประเมินความคุม้ค่าของราคาและความหนาท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ยตนเองจากประวติัเก่าๆท่ีเคยใชม้า จาก

พฤติกรรมการใชง้านของโรงงาน เน่ืองจากไม่มีใครรู้สภาพหนา้งานเท่าผูใ้ชง้าน ขอ้แนะน า สายพานทนความร้อนน่าจะมี

ความหนามากกวา่สายพานทนสึกสกั 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 จึงใชม้าตรฐานของใครของมนั เป็นผล

ท าใหพ้วกเราท่ีความรู้นอ้ยอยูแ่ลว้ งงหนกัเขา้ไปอีก เพ่ือเป็นแนวทางการเรียนรู้ท่ีง่ายข้ึน บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั

(Conveyor Guide Co.,Ltd.) จะขอยกข้ึนมาแชร์เพียง 1 ตวัอยา่งเฉพาะ มาตรฐาน ISO 4195  ใหเ้พ่ือนๆมีความรู้เบ้ืองตน้พอ

สงัเขป ใครสนใจก็หาเพ่ิมเติมกนัเองในไดใ้น Google  โดยแต่ละมาตรฐานก็จะมีหลกัการคลา้ยกนัแตกต่างเลก็นอ้ยใน

รายละเอียด 

 

 

 

 

 

 

การทดสอบ ท าโดยแบ่งตวัอยา่งออกไปทดสอบ เป็น 3 ระดบั (classes) ความร้อน  พดูง่ายๆคือการทดลองน้ีจุดประสงคคื์อ

ตอ้งการทราบคุณสมบติัของผิวสายพานเม่ือสมัผสัความร้อนนานๆ วา่จะเป็นอยา่งไร โดยแบ่งประเภทผิวสายพานใหส้มัผสั

กบัความร้อนเป็น 3 ระดบั คือประเภททน ร้อนนอ้ย-ร้อนปานกลาง-ร้อนมาก ตามล าดบั 

 

 

 

 

วธีิการทดลองคือเอาตวัอยา่งของผิวสายพานเขา้เตาอบ ท่ีอุณหภูมิ 100oC, 125oC, 150oC เป็นเวลา 7 วนั จากนั้นก็จะวดัค่า 

การเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของผวิสายพานเปรียบเทียบกบัคุณสมบติัท่ียงัไม่ถูกความร้อน ( Innitial Value) ค่า Parameter ท่ี

น ามาเปรียบเทียบมี 3 ตวัคือ 

 

 



1. ค่าความแขง็ของผิวสายพาน ( Hardness) 

2. อตัราการยดืตวัจนขาดผิวสายพาน (Elongation at Break) 

3. แรงดึงของผิวสายพาน (Tensile Strength) 
 

ผลเปรียบเทียบคุณสมบติัการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัของผิวสายพานท่ี ISO 4195 ยอมใหเ้กิดข้ึนไดต้ามตาราง

ขา้งล่างน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

ส่ิงท่ีผูซ้ื้อตอ้งรู้เม่ือซ้ือสายพาน ประเภททน ร้อนนอ้ย-ร้อนปานกลาง-ร้อนมาก เราตอ้งดูค่าอะไรบา้งและแต่ละค่ามีค่า

มาตรฐานท่ียอมรับได ้มาก-นอ้ย อยา่งไร ตามล าดบั ยกตวัอยา่งสกั 1 เร่ืองเพ่ือใหเ้พ่ือนๆเขา้ใจดีข้ึน (ใหดู้ตารางขา้งบน) 

สมมุติวา่ เราซ้ือสายพาน Class 1 ทนร้อน 100oC  หลงัจาก test แลว้คุณสมบติัของสายพานตอ้งอยูใ่นกรอบน้ีคือ 

                    1.ความแขง็ของผิวสายพาน ( Hardness) หลงัจากเขา้เตาอบแลว้ 7 วนั ตอ้งไม่แขง็มากกวา่ สายพานเดิม(ท่ีไม่ไดเ้ขา้

เตาอบ) เกิน 20 Shore A เช่น สายพานเดิม(ท่ีไม่ไดเ้ขา้เตาอบ) แขง็ 60 Shore A ความแขง็ของผิวสายพาน ( Hardness) หลงัจากเขา้

เตาอบแลว้ 7 วนั ตอ้งไม่แขง็มากกวา่ 60+20 = 80 Shore A 

                    2. และตอ้งมีความแขง็ไม่เกิน 85 Shore A 

               กรณีน้ี วดัความแขง็ได ้80 Shore A นอ้ยกวา่ 85 Shore A ถือวา่ ผา่นมาตรฐานสายพานทนร้อนท่ีอุณหภูมิ 100oC 

              ส่วนกรณีอ่ืนๆเพ่ือนๆ ลองค่อยๆศึกษารายละเอียดParameter ตวัอ่ืนๆ ดูเองนะครับ เกรงวา่ถา้ตอ้งอธิบายเร่ืองน้ีอยา่ง

ละเอียดคงตอ้งใชเ้วลาอีกนานเราเป็นแคผู่ใ้ชง้านเอาความเขา้ใจในหลกัการก็น่าจะเพียงพอท่ีจะหากินได ้

               แถมอีกสักหน่อย ลองศึกษาตารางขา้งล่างน้ีเป็นมาตรฐาน DIN ซ่ึงตารางเป็นของผูผ้ลิตสายพานรายอีกหน่ึงวา่

ตารางท่ีใหม้าเม่ือเปรียบเทียบกบัมาตรฐาน ISO 4195 มีส่วนเหมือนส่วนต่างอยา่งไร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.เม่ือไหร่ถึงเวลาเปล่ียนสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) 

หลกัการแบบก าป้ันทุบดินก็คือ เราจะเปล่ียนสายพานก็ต่อเม่ือ เรามาท าความเขา้ใจขยายค าวา่ใชง้านไม่ไดว้า่มี

ลกัษณะอยา่งไร ซ่ึงขณะน้ีก็ยงัไม่มีใครใหค้วามกระจ่างชดัได ้บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.) ก็ขอ

ก าหนดเองเพ่ือใหเ้พ่ือนๆใชเ้ป็นขอ้พิจารณาไดง่้ายข้ึน เช่นสายพานแขง็เกินไป มีรอยต่อมากเกินไป ผิวหนา้เยนิเกินไป หรือ

เส่ียงเกินไปท่ีจะใชง้านต่อไป ส าหรับผูเ้ขียนมีความเห็นวา่เพ่ือนๆตอ้งสงัเกตเองจากสภาพของสายพานท่ีหนา้งานแลว้เอา

คุณสมบติั 3 ประการท่ีมาตรฐานกล่าวแลว้เป็นตวัจบัเปรียบเทียบ 

1.ความแขง็ของผิวสายพาน ( Hardness)  ค่ามากท่ีสุดท่ียอมใหใ้ชง้านคือ 85 Shore A ดูตามมาตรฐาน ISO 4195 สายพาน

ท่ีแขง็เกินไปจะไม่สมัผสัลูกกล้ิงดา้นล่าง ท าใหเ้กิดสายพานวิง่ไม่ตรงแนว (Slide) ก็ใชเ้ป็นขอ้สงัเกตหน่ึงก็ไดว้า่สายพานมนั

ไม่สามารถท าหนา้ท่ีของมนัไดแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 



2.การยดืตวัจนขาดของผิวสายพาน (Elongation at Break) เราไม่สามารถวดัค่าน้ีไดใ้นหนา้งานแต่เราสามารถสงัเกตการ

ท างาน ( performance)  ของสายพานจากตวัช้ีวดัอยา่งอ่ืนไดเ้ช่น สายพานยดืจนเราตอ้งตดั-ต่อ มาหลายคร้ังแลว้ วดัระยะความ

ยาวของสายพานท่ีตดัออก เทียบกบัการยดืตวัท่ียอมให ้ (ประมาณ 2% ของความยาวสายพาน) แสดงวา่สายพานยดืจนเส่ียงท่ี

จะขาดแลว้ หรือสงัเกตหากผิวสายพานแตกมาก ผลท่ีตามมาท่ีสงัเกตไดก็้คือจะมีวสัดุล่วงท่ีสายพานดา้นกลบั(Return Side) 

ตลอดแนวสายพานเน่ืองจากเศษวสัดุจะติดไปตามรอยแตกของผิวสายพาน Belt Cleaner ไม่สามารถท าความสะอาดไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ถึงไม่รู้วา่สายพานยดืแค่ไหน แต่ดว้ยการท างานท่ีไม่ Function ของสายพานเราก็พิจารณาเปล่ียนได ้

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.การสูญเสียแรงดึงของผิวสายพาน (Tensile Strength) ค่าน้ีเราก็ไม่สามารถวดัไดใ้นหนา้งานเช่นกนั แต่เราอาจจะ

สงัเกต สภาพผิวหนา้ของสายพานท่ีแตก (Crack) ก็จะพออนุมานไดว้า่ความร้อนน่าจะส่งผลกระทบถึงความแขง็แรงของชั้น

ผา้ใบ ชั้นผา้ใบอาจจะแยกจากกนัแลว้แต่เราไม่สามารถมองเห็นไดจ้ากภายนอกเพ่ือนๆ ก็พิจารณาเองวา่สายพานใชง้านมา

นานแค่ไหนแลว้ สมควรจะเปล่ียนหรือไม่เม่ือใด อนัน้ีก็แลว้แตค่วาม Serious ของสภาพสายพานท่ีใชง้านอยู ่หรืออาจจะ

สงัเกตวา่ สายพานวิง่ส่ายไป-มา เน่ืองจากสายพานแขง็เกินไป ทอ้งสายพานไม่สมัผสักบัลูกกล้ิงตวัล่าง สญัญาณอยา่งน้ีก็

แสดงวา่ตอ้งถึงเวลาเปล่ียนสายพานไดแ้ลว้ 

 



7.ผลกระทบของอุณหภูมิกบัสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือใชส้ายพานไปช่วงระยะเวลาหน่ึง สายพานจะเกิดขบวนการเส่ือมสภาพตามเวลาท่ีผา่นไป(Accelerated Ageing)

โดยเฉพาะสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) จะปรากฏเห็นความเสียหายไดง่้ายกวา่สายพานทนสึก โดยจะเห็น

ร่องรอยของการแตกท่ีผิวหนา้ของสายพาน (Cracking) และเน้ือสายพานจะค่อยๆแขง็ข้ึนตามล าดบั ซ่ึงจะส่งผลไปถึงแรงยดึ

เกาะระหวา่ง ผา้ใบกบัผา้ใบ และระหวา่งผา้ใบกบัผิวสายพานลดลง เน่ืองจากความร้อนไดส่้งผา่นไปถึง ท าใหช้ั้นผา้ใบ

แยกกนั นัน่หมายความวา่สายพานเสน้นั้นส้ินสุดอายกุารใชง้านแลว้ การยดือายกุารใชง้านก็คือการเพ่ิมความหนาของผิวยาง

ดา้นบน (Top Cover) เพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามร้อนแผม่าถึงชั้นผา้ใบของสายพานจนมากเกินกวา่แรงยดึเหน่ียวระหวา่งกนัจะทน

ได ้การทดสอบในหอ้งทดลองจะสามารถบอกไดว้า่ คุณภาพทางกายภาพ(Physical Property) ผิวของสายพานเสน้ไหน ลดลง

มากนอ้ยต่างกนัอยา่งไร นัน่หมายความวา่เราสามารถท านายอายกุารใชง้านของสายพานแต่ละเสน้ไดจ้ากการทดลองใน

หอ้งปฏิบติัการ 

 

 

 

 

 



8.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) มีหลายเกรด หลายราคา 

ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ การบอกค่าอุณหภูมิสายพานทนร้อนมีผลกระทบถึงราคาท่ีตอ้งจ่าย แน่นอนทนร้อนไดม้าก

เท่าไหร่ราคาก็สูงมากข้ึนเท่านั้น และราคาไม่ไดเ้ป็นสดัส่วนโดยตรงกบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนซะดว้ย ยกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพ เช่น 

ทนร้อน 100o C ราคา 2,000 บาทตอ่ตารางเมตร 

ทนร้อน 130o C ราคา 2,500 บาทตอ่ตารางเมตร  

ทนร้อน 200o C ราคา 4,000 บาทต่อตารางเมตร 

ดงันั้นผูซ้ื้อตอ้งระบุความร้อนท่ีเกิดข้ึนจริงๆ เพ่ือท่ีจะไดใ้ชส้ายพานใหคุ้ม้ค่าจริงๆ ผูผ้ลิตอาจจะแบ่งสายพานทน

ร้อนออกเป็น 2- 4 ระดบั ตวัอยา่งขา้งล่างแบ่งออกแค่ 2 ระดบัพร้อมบอกคุณสมบติัอ่ืนๆใหท้ราบอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณาเลือกสายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                นอกจากอุณหภูมิของวสัดุท่ีล าเลียงแลว้ยงัมีปัจจยัอีกหลายอยา่งท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตอ้งน ามาร่วมพิจารณาเลือก

สายพานทนร้อน เช่น 

                 1.ลกัษณะของวสัดุ ขนาดใหญ่-เลก็-เป็นผง-กลม-เหล่ียม-คม-มน ซ่ึงมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน 

วสัดุขนาดใหญ่จะระบายความร้อนไดเ้ร็ว วสัดุขนาดเลก็ระบายไดช้า้เป็นตน้ 

                     2.ลกัษณะการแผก่ระจายของวสัดุบนสายพาน เตม็-บางส่วน หนา-บางมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน

เช่นกนั 

                     3.อตัราการลดลงของอุณหภูมิของวสัดุซ่ึงมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน เช่นอยูภ่ายนอกอาคารลมพดั

แรง การระบายความร้อนก็จะท าไดดี้ 

                   4.ความยาวและความเร็วของสายพานซ่ึงมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน เช่น สายพานยาวมาก อุณหภูมิ

สะสมบนสายพานจะสูง แต่ความเร็วของสายพานมากวสัดุก็จะ Discharge ไดเ้ร็ว อุณหภูมิสะสมบนสายพานจะต ่าเป็นตน้ 

                  5.ส่ิงแวดลอ้มโดยรวมเช่น สายพานอยูใ่นท่ีปิด หรืออยูก่ลางแจง้ซ่ึงมีผลต่อการระบายความร้อนของสายพาน 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

ตารางขา้งล่างเป็น Guide line แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งขนาดของวสัดุอุณหภูมิของวสัดุท่ีบรรทุกและอุณหภูมิของสายพาน

มีค่าประมาณเท่าไหร่ ใหพ้อเป็น Idea เลือกค่าอุณหภูมิของสายพานท่ีเหมาะสมได ้

 

 

 

 

 

10.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ใชง้านท่ีไหน  

  

 

 

 

 

 

 

  

 



11.ผิว (Cover) สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) ท าดว้ยวสัดุอะไรบา้ง  

 

 

 

 

 

 

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

               เร่ืองการันตีการใชง้านของสายพานชนิดพิเศษทนร้อนเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจกนัไดย้าก เพราะผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีขอ้มูลใน

หวัคนละชุด ขอแชร์ขอ้มูลเท่าท่ีบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.) มีประสบการณ์มา ปกติโรงงานผลิต

สายพานจะไม่กลา้การันตีการใชง้าน (เพราะไม่รู้วา่หนา้งานมีลกัษณะและวธีิใชง้าน Conveyor เป็นอยา่งไร) แต่จะการันตี

คุณภาพการผลิตวา่ไดต้ามมาตรฐาน ISO, DIN แต่ผูซ้ื้อไม่อยากไดค้  าตอบประเภทน้ี และมกัจะเค่ียวเขญ็ผูข้ายวา่ สายพานคุณ

ใชไ้ดน้านแคไ่หน สายพานถึงผิวไม่แตก ผิวไม่หลุด?  ค าถามน้ีหากถามกลบัไปยงัผูซ้ื้อก็ยงัตอ้งยอมรับวา่ตอบไม่ได้

เหมือนกนั เช่น แค่ไหนถึงจะเรียกวา่ผิวสายพาน แตก-ไม่แตก เช่น มีรอย Crack ขนาด กวา้ง เท่าไหร่ถึงจะเรียกวา่ไม่แตกเช่น

Crack ขนาด 0.1 มม. แทบมองไม่เห็นเลยแต่ยงัใชง้านไดป้กติ อยา่งน้ีเรียกแตกหรือยงั แลว้วดัไดอ้ยา่งไร ส่วนกรณีผิวไม่หลุด

พอมองออกและคุยกนัไดแ้ต่สาเหตุท่ีผิวหลุดอาจจะไม่ใช่เกิดจากสายพานทนร้อนไม่มีคุณภาพก็ได ้เช่น เกิดจาก Impact แค่น้ี

ก็ใบกิ้นทั้งคนซ้ือคนขายแลว้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สงัเกตเห็นผิวสายพานมีรอยแตกดา้นขวางและแตกอยา่งรูปขวามือเป็นเมด็ๆเกิดจากความร้อนแน่นอน 

และมีเหตผุลอีกหลายประการท่ีโรงงานผลิตไม่กลา้การันตีนะครับ เหตุผลหลกัเพราะวา่ การการันตีการใชง้าน

สายพานท่ีผูผ้ลิตท าออกมานั้นอยูบ่นพ้ืนฐานของการใชง้านท่ีถูกตอ้ง รวมถึงระบบต่างๆของสายพานล าเลียง (Belt Conveyor 

System) ตอ้งท างานบนพ้ืนฐานท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ จุดปล่อย (Discharge) และจุดรับ(Belt Support) ตอ้งออกแบบอยา่งถูกตอ้ง แต่การ

ใชง้านจริงท่ีหนา้งานเป็นอยา่งไรผูข้ายไม่อาจทราบหรือประเมินได ้(ส่วนมากท่ีเห็นมกัไม่ไดม้าตรฐาน) หรือแมแ้ตข่นาด

และอุณหภูมิของวสัดุท่ีจะ Load บนสายพานก็ตอ้งไม่เกิน อุณหภูมิท่ีก าหนดไว ้มีประสบการณ์มากมายทีโรงงานมีความ

จ าเป็นตอ้งเร่งการผลิตก็เป็นปัจจยัท าใหผู้ป้ฏิบติังาน ตอ้งปฏิบติัตามไม่ค านึงถึงวา่จะท าใหส้ายพานเสียหาย ยกตวัอยา่งเช่น 

ในโรงงานท่ีผลิต  ซ่ึงใน Process นั้นระบุวา่ ก่อนท่ีวสัดุ (อุณหภูมิ 220o C) จะ Load บนสายพานตอ้งท าใหเ้ยน็ลงท่ี 150o C

เสียก่อน แต่ในขบวนการผลิตจริงๆ นั้นไม่ไดท้ าตาม เน่ืองจากฝ่ายผลิตความตอ้งการท่ีจะเร่งการผลิตดงันั้นวสัดุท่ี  อุณหภูมิ 

182.5o C จะถูก load ตรงๆลงบนสายพาน (ทนร้อน130oc) ถา้ท าใหอุ้ณหภูมิของสายพานสูงกวา่130o C สายพานจึงตอ้งเสียหาย

เร็วกวา่ก าหนด 

ดงันั้นเร่ืองการการันตีน้ี ถา้จะใหเ้ป็นท่ีเขา้ใจและถูกตอ้งน่าจะอา้งอิง Parameter การทดสอบมาตรฐานอยา่งท่ีเคย

กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ แต่ขอ้เสียคือ ความยุง่ยาก ผูซ้ื้อก็จะไม่สามารถทดสอบตามนั้นได ้จึงเป็นไปไดย้ากในทางปฏิบติั 

บางคร้ังผูซ้ื้อบางรายก็อยากจะใหอ้อกใบรับรองคุณสมบติั ผูข้ายก็ออกใหไ้ดทุ้กที เพราะในขอ้เท็จจริงผูซ้ื้อก็ไม่เคยส่ง

สายพานไปทดสอบสกัที ดงันั้นใบรับรองก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ทางเลือกท่ีเป็นขอ้แนะน าจากคือ ผูซ้ื้อตอ้งพิจารณาซ้ือ

สายพานทนร้อนจากผูผ้ลิตท่ีมีความน่าเช่ือถือ แลว้ลองใชดู้ บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co.,Ltd.) เช่ือวา่ผูผ้ลิต

ท่ีมีช่ือเสียงจะไม่ยอมเอาเครดิตท่ีสะสมมายาวนานมาแลกกบัการขายสายพานท่ีไม่ไดคุ้ณภาพเป็นแน่ ถา้ผูซ้ื้อตดัสินใจโดย

ใชร้าคาต ่าเป็นหลกั บอกไดเ้ลยวา่คุณภาพอาจจะตอ้งตรงขา้มกบัความคาดหวงัแน่นอน เพราะตน้ทุนการผลิตสายพานทน

ร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) แพงกวา่สายพานแบบทนสึกมากทีเดียว 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13.บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.)ตวัแทนจ าหน่าย สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) จากยโุรป

ยีห่อ้ SIG จากประเทศอิตาลี 

บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ไม่ขอโฆษณาชวนเช่ืออะไรมาก เราขอใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งและ

เป็นประโยชน์ เพราะเราเช่ือวา่ผูซ้ื้อทุกท่านฉลาดและมีวจิารณญาณของตนเองสามารถพิจารณาไดว้า่ส่ิงไหนท่ีเลือกแลว้

คุม้ค่ากบัเงินท่ีจ่ายออกไป เราก็ขอบอกแต่เพียงวา่เราสามารถจดัหา สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt) และสายพาน

ทัว่ไป ท่ีมีคุณภาพดีทั้งแบบผา้ใบ ทนน ้ ามนั เสริมลวดเหลก็พิเศษกนัสายพานขาดตามยาว (Rip Protection) สายพาน Pipe 

Conveyor Belt และอ่ืนๆอีกมาก มาใหท่้านพิจารณาเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ถา้ท่านเช่ือมัน่วา่เราจะเป็นหน่ึงใน Solution ท่ีน่าสนใจ 

เราก็ยนิดีรับใชเ้สมอครับ ฝาก Brochure ขา้งล่างใหท่้าน Click อ่านดว้ยครับ 

 

 

 

 

 

Brochure สายพานคุณภาพดี จากยโุรป ประเทศอิตาลี บดัน้ีมีจ าหน่ายท่ีเมืองไทยแลว้ Download ไดเ้ลย 

 


