1.) ความรู้ เรื่อง Flat Top Chain
ตอนที่ 1 ความรู้เรื่ อง Flat Top Chain
วันนี้บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co., Ltd.) ลองไปสื บค้นข้อมูลเรื่ อง Top Chain ใน Google
เมื่อเราพิมพ์ top chain ลงไปในช่องค้นหา ข้อมูลที่ข้ ึนมาจะเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับแคตตาล็อก Flat Top Chain ทั้งนั้น หรื อบาง
website เมื่อคลิกเข้าไปก็จะเจอรู ป Top chain มากมายพร้อม Code รุ่ นต่างๆ คลิกลึกเข้าไปอีกก็จะเห็นรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่าง เช่น
Description
 Radius running plastic tab chain
 Small pitch for smooth product transfer with short dead plates
 1061 hinge design = identical sprocket for 770 and 1061 series chains
 For side transfer with M2420 and M2470 Flat Top 1” modular belts
ดูแล้วเป็ นการยากสาหรับผูอ้ ่านที่ไม่คุน้ เคยกับ Product ยีห่ อ้ นั้นๆ ผูอ้ ่านไม่มีทางจะทราบได้เลยว่ามันคืออะไร จะ
ใช้ประโยชน์กบั ข้อมูลที่มีอยูอ่ ย่างไร หรื อ แม้แต่อยากถามก็ไม่รู้จะเริ่ มต้นคาถามว่าอย่างไร (หากมิได้ มีประสบการณ์กบั
ผูผ้ ลิต Product ยีห่ อ้ นั้นๆมาก่อน) ข้อมูลใน Internet ในวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีการเผยแพร่ ความรู ้ที่จะช่วยให้ผซู ้ ้ือมีความรู ้แค่
ขั้นพื้นฐานว่า Flat Top Chain คืออะไร มีกี่แบบ อะไรบ้าง วัสดุทาด้วยอะไร มีวธิ ีการเลือกใช้อย่างไรจึงจะเหมาะกับการใช้
งานของเรา และคงมีคาถามอื่นๆที่ผอู ้ า่ นต้องการรู ้ตามมาอีกมากมาย สาหรับบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor guide
Co., Ltd.) มีจุดประสงค์ต้ งั แต่เริ่ มต้นว่า เราต้องการแบ่งปันความรู ้ให้แก่ท่านผูเ้ ข้ามาเยีย่ มชม Website ของเรา เราต้องการทา
ให้ผใู ้ ช้งานเข้าถึงความรู ้พ้นื ฐานเพียงพอที่จะสามารถพัฒนาการตัดสิ นใจในการพิจารณาเลือกซื้อสายพาน Flat Top Chain
ได้อย่างชาญฉลาดเหมาะสมกับการใช้งานของเราและเลือกด้วยความมัน่ ใจครับ ดังนั้นด้วยเจตจานงเดิมของบริ ษทั คอนเว
เยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co.,Ltd.) ที่เราต้องการแบ่งปันความรู ้ดา้ นนี้ โดยการให้ขอ้ มูลที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ในสิ่ งที่เรา
มีแบ่งปันให้ทุกคนในประเทศไทยเรานี้ได้ทราบ บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co.,Ltd.) จึงมีความ
ปรารถนาที่จะเขียนเรื่ องราว top chain เป็ นภาษาไทยมาเผยแพร่ ให้ท่านที่มาเยือน website ของบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด
(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ได้รับความรู ้พ้นื ฐานเพื่อไปพัฒนาต่อยอดด้วยตัวเองและพัฒนาบริ ษทั ที่ทางานอยูใ่ ห้เข็มแข็ง
ต่อไปได้ คนไทยฉลาด คนไทยมีความรู ้ คนไทยเข้มแข็ง คนไทยก็จะมีความสุข บริ ษทั ไทยฉลาด บริ ษทั ไทยเข็มแข็ง
ประเทศไทยเราก็จะเข้มแข็ง ประเทศไทยเราก็จะมัง่ คัง่ มัน่ คง ขอให้ท่านมีความสุขและประสบความสาเร็ จ เมื่อได้แล้วอย่า
ลืมแบ่งปันคนอื่นๆต่อไปด้วย ขอเริ่ มเนื้อหา Flat Top Chain ได้ ณ บัดนี้
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1. Flat Top Chain คืออะไร
Flat Top Chain หรื อ Table Top Chain และที่เรี ยกจนติดปากว่า Top Chain เฉยๆ จัดเป็ นอุปกรณ์ลาเลียงใน
ประเภทโซ่ (Chain) ทาด้วยโลหะหรื อพลาสติกก็ได้ มีลกั ษณะด้านบนเป็ นแผ่นแข็งหน้าเรี ยบ (Flat Top Plate) (ปั จจุบนั มี
ผิวหน้าหลายประเภท เช่น ปิ ดด้วยยางกันลื่น เป็ น Cleat เป็ นปุ่ มยาง-ประยุกต์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน) แต่ละแผ่นต่อกัน
ด้วยสลัก(หรื อ pin)ยาวต่อเนื่องเป็ นเส้นโซ่ Flat Top Chain นิยมใช้ในการลาเลียงวัสดุในอุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์ เช่น
ลาเลียงขวด ลาเลียงกระป๋ อง ลาเลียงกล่องกระดาษหรื อกล่องบรรจุน้ าผลไม้ กล่องบรรจุนม เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั มีการใช้
งานใน Process อื่นๆด้วย เช่น ขบวนการบรรจุ (Filling) ขบวนการบรรจุหีบห่อ (Packaging ) Flat Top Chain สามารถ
ลาเลียงวัสดุได้ท้ งั ในแนวตรง (Straight-Running) และแนวโค้ง(Side Flexing)

Flat Top Chain ประเภทต่ างๆ หลายรู ปแบบ
2 .พัฒนาการของ Flat Top Chain
พัฒนาการของ Flat Top Chain มีมาเกือบร้อยปี (ปัจจุบนั ปี 2015) แล้วโดยการพัฒนาเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1920
ถึง ค.ศ. 1930 เมื่ออุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มขยายตัวอย่างมาก ดังนั้นจึงมีความต้องการระบบลาเลียงที่มี
ความสามารถสูงในการขนถ่าย ความเร็ ว(Speed) ในการลาเลียงมีความจาเป็ นต้องสูงขึ้นเพื่อที่จะให้มีผลผลิต(Capacity)
เพิ่มขึ้นและ ระบบ Flat Top Chain จะต้องเชื่อมโยงกับ process การบรรจุ (Filling) และการขบวนการบรรจุหีบห่อ
(Packaging ) เพื่อให้การลาเลียงครบวงจรดังนั้น Flat Top Chain ที่ใช้ลาเลียงขวด กระป๋ องหรื อกล่องนม เหล่านี้จึงมีการ
พัฒนาตั้งแต่บดั นั้นเป็ นต้นมา
การพัฒนา Flat Top Chain แบบ Hinge Type (ลักษณะคล้ายกับบานพับประตู)ชนิดทาด้วยโลหะเริ่ มต้นผลิตเมื่อปี
ค.ศ. 1935 (80 ปี ที่ผา่ นมา) ผลิตครั้งแรกโดยการเอาแผ่นเหล็กเชื่อมบนโซ่แบบลูกกลิ้ง(Roller Chain) ทาให้พ้นื ที่ดา้ นบนโซ่
มีเพิ่มมากขึ้นจึงสามารถวางวัสดุประเภท Package เช่นกระป๋ องบนโซ่ได้ จึงเป็ นที่มาของคา Flat Top Chain (คือโซ่ที่มี
ด้านบนเรี ยบและก็ใช้เรี ยกต่อๆกันมาจนถึงปั จจุบนั ) วิธีการผลิตในครั้งแรกนั้น โดยการนาแผ่นเหล็กมาม้วนปลายทั้งสอง
ข้างให้เป็ นดุมโซ่พร้อมรู สลัก (Barrel) จากนั้นใช้แท่งเหล็ก หรื อสลัก (Pin)สอดเข้าไปในรู สลัก (Barrel) นั้น เพื่อให้แผ่น
เหล็กแต่ละชิ้นมาเรี ยงต่อเนื่องกันไปยาวๆเป็ นรู ปโซ่ แผ่น Flat Top Chain ในยุคแรกนั้นทาด้วย carbon steel ป้ องกันสนิมซึ่ง
สามารถโค้งงอได้เพียง 1 มิติ(Plane) การใช้งานก็ประสบผลสาเร็ จอย่างดี

Flat Top Chain ทาด้ วยโลหะวิง่ ในแนวตรง (straight-running) ในยุคเริ่มแรก
ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 (55 ปี ที่ผา่ นมา) สายพาน Flat Top Chain พลาสติกมีการผลิตขึ้นมา (เป็ นครั้งแรกรู ปร่ าง
ลักษณะก็คล้ายกับ Flat Top Chain ที่ผลิตด้วยโลหะ) โดยการหล่อพลาสติกเป็ นแผ่นบนเรี ยบพร้อมดุมโซ่และรู สลัก
(Barrel) จากนั้นก็นามาต่อกันด้วยสลัก (Pin) ต่อเนื่องกันเป็ นโซ่คล้ายกับ Flat Top Chain พลาสติกที่ใช้ในปั จจุบนั

Typical straight-running plastic flat-top chain construction

Straight-running plastic flat-top chain ปัจจุบันก็ไม่ ได้ ต่างจากอดีต
3. ประเภทของ Flat Top Chain
บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co., Ltd) ขอแบ่ง Flat Top Chain ตามความเข้าใจตัวเองเพื่อให้
เกิดความเข้าใจได้ง่ายๆโดยไม่ได้อา้ งอิงกับมาตรฐานอะไร ขอแบ่งออกได้ 2 ประเภทคือ แบบวิง่ ตรง (Straight Running)
และแบบวิง่ โค้งด้านข้างได้ (Side Flexing)
1.แบบวิง่ ตรง (Straight Running) วิง่ ได้ เพียง 1 ระนาบ (Plane)
Flat Top Chain ที่วงิ่ ได้เฉพาะในทางตรง (Straight Running) นี้ถูกจัดอยูใ่ น standard ของ ASME
B29.17M, Hinge Type Flat Top Conveyor Chains and Sprocket Teeth

ตัวอย่ าง Application Flat Top Chain แบบวิง่ ตรง (Straight Running)
2.แบบวิง่ โค้ งด้ านข้ างได้ (Side Flexing) วิง่ ได้ มากกว่ า 1 ระนาบ (Plane)

แม้วา่ Flat Top Chain แบบวิง่ ตรง(Straight Running) จะตอบปั ญหาการลาเลียงได้ดีระดับหนึ่งแต่มี
ข้อจากัดที่เลี้ยวด้านข้างไม่ได้ เมื่อจาเป็ นต้องเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ จึงต้องใช้ Flat Top Chain แบบวิง่ ตรง
หลายๆตัวมาวางสลับต่อเนื่องกัน การวาง Lay Out ลักษณะนี้จึงไม่ดีพอเพราะมีจุดเชื่อมต่อทาให้การลาเลียงไม่
ราบเรี ยบ หาก Product ไม่รักษาสมดุล Product อาจล้มและเสี ยหายได้ นอกจากนี้ยงั ต้องใช้พ้นื ที่ในการทางานมาก
และไม่อานวยความสะดวกในกรณี ที่การลาเลียงมี Process การทางานที่สลับซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น เหตุผลหลักอีก
อย่างหนึ่งคือโรงงานมีพ้นื ที่จากัด ต้องใช้พ้นื ที่นอ้ ยที่สุดแต่เกิดประโยชน์ในการใช้พ้นื ที่สูงสุด เนื่องจาก Flat Top
Chain แบบวิง่ ตรงไม่สามารถหลบหลีกสิ่ งกีดขวางในโรงงานได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนา Flat Top Chain แบบวิง่ โค้ ง
ด้ านข้ างได้ (Side Flexing) ซึ่งสามารถเลี้ยวโค้งได้มากกว่า 1 ระนาบ Flat Top Chain ชนิดนี้ จะไม่ครอบคลุมอยู่
ใน ANSI Standard
 Side Flexing แบบดั้งเดิม (Standard)

ตัวอย่ าง Application Flat Top Chain วิง่ โค้ งด้ านข้ างได้ (Side Flexing)

ตัวอย่ าง Specification ของ Side-flexing Stainless Steel flat-top chain with tabs.

ตัวอย่ าง Specificaton ของ Side-flexing Plastic flat-top chain
 Side Flexing แบบ Generation ใหม่ เลี้ยวได้ดว้ ยรัศมีนอ้ ยกว่าแบบ Standard

เปรียบเทียบรัศมีการเลีย้ วโค้ งของ Side Flexing แบบเดิม กับแบบ Generation ใหม่

แบบ Generation ใหม่ มรี ู สลักรูปสี่เหลีย่ มผืนผ้ามีแกนหมุนอยู่ตรงกลางสามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ อสิ ระมากกว่ าแบบ Standard
Flat Top Chain แบบ Generation ใหม่ เป็ น Flat Top Chain ที่เลี้ยวโค้งได้ในมุมที่แคบกว่าแบบเดิม สามารถเลี้ยว
แบบบันไดเวียน( Spiral ) ได้ ลาเลียงในแนวเอียง (Incline) หรื อหนีบ( Wedge) วัสดุลาเลียงขึ้นที่สูงได้ การวาง Lay Out
ระบบ Flat Top Chain Generation ใหม่น้ ี สามารถประหยัดพื้นที่ได้มาก ความเร็ วในการลาเลียงมากขึ้น การลาเลียงมี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น และประหยัด Operation Cost ในระยะยาว ขณะที่ราคาค่าตัวเริ่ มต้นก็สูงกว่า Flat Top Chain รุ่ น
Standard เช่นกัน (Flat Top Chain แบบ Generation ใหม่นิยมเรี ยกกันตามชื่อยีห่ อ้ ของผูผ้ ลิตที่คนุ ้ ๆ ในบ้านเราว่า FlexLink
บ้าง FlexMove บ้าง FlexOn บ้าง Rexnord บ้าง System Past บ้างแต่ยงั มีอีกหลายยีห่ อ้ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่น้ ีอีกมากมายที่มี
ความสามารถเหมือนๆกันขณะที่ราคาก็แตกต่างกันเพื่อเป็ นทางเลือกของผูใ้ ช้งานได้เช่นกัน)

Side Flexing-Generation ใหม่ ประหยัดเนือ้ ทีก่ ารใช้ งานและมีประสิทธิภาพสู ง

อุปกรณ์ ชิ้นสาคัญ ของ Side Flexing-Generation ใหม่ เช่ นตัวขับ ตัวท้ าย ตัวเลีย้ ว โครงสร้ างเป็ นมาตรฐานง่ ายต่ อการ
ประกอบ ส่ วนมากจะเป็ นงาน ขัน Nut and Bolt
4. Scope ของ Flat Top Chain ในบทความนี้
4.1 Scope หลักการของ Flat Top Chain ที่กาลังนาเสนอนี้ เป็ นเพียงพื้นฐานบางส่วนของ Standard Flat Top
Chain ที่ครอบคลุมขนาด Pitch 1 นิ้วครึ่ ง (38.1 มม.) เท่านั้น ทั้งแบบวิง่ ตรง (Straight Running) และวิง่ โค้งด้านข้างได้ (Side
Flexing-ชนิด Standard) ที่วสั ดุทามาจากเหล็ก Stainless Steel และ Acetal (POM) ไม่รวม Flat Top Chain แบบ Generation
ใหม่ อย่างไรก็ตามหลักการทัว่ ไปยังคล้ายคลึงกันสามารถนาไปพิจารณาร่ วมได้
4.2 TENSILE LOADS AND REQUIRED STRENGTH
Flat Top Chain เป็ นโซ่ลาเลียงที่ใช้แบบเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่ง จัดอยูใ่ นประเภท Slat Conveyor ในภาวการณ์
ทางานปกติ Flat Top Chain ไม่ควรมีความเร็ วสูงสุดเกิน 300 FPM. (1.5 MPS หรื อ 91.4 MPM) และมีแรงดึงสูงสุดไม่เกิน
พันปอนด์หรื อประมาณ 455 kg. แรงดึงที่เกิดขึ้นในโซ่ ที่สาคัญได้แก่ แรงดึงเนื่องจากน้ าหนักบรรทุก แรงจาก Shock Loads
แรงเนื่องจากความเฉื่ อย (Inertia Loads) แรงที่นามาพิจารณาได้แก่
 Yield Strength เป็ นตัวสาคัญที่จะนามาพิจารณาออกแบบ Flat Top Chain
(Ultimate Tensile Strength ในการออกแบบ flat top chain ตัว ultimate strength ไม่ใช่ตวั สาคัญที่จะ
นามาพิจารณา)

4.3 WEAR การสึกหรอของ Flat Top Chain
การสึ กหรอของ Flat Top Chain จะมี 3 อย่างก็คือ Joint Wear, Top Plate and Track wear, Top Plate
and Sprocket Wear
 Joint Wear คือความสึ กหรอที่เกิดที่ขอ้ ต่อของ Plate แต่ละแผ่น เนื่องจากขณะที่โซ่เคลื่อนที่ไปพร้อม
กับเฟื องโซ่ (Sprocket) สลัก(Pin) จะเสี ยดสี กบั รู สลัก (Barrel) ทาให้ สลัก(Pin) สึ กหรอ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ภายนอกของ Pin ลดน้อยลง ขณะเดียวกันเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในของรู สลัก (Barrel) เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น
เมื่อใช้งานโซ่ไปได้ระยะเวลาหนึ่งโซ่จึงยืดตัวเนื่องจากการยืดตัวรวมกันของ Joint แต่ละ Joint ทาให้มี
ผลกระทบกับการทางานของเฟื องโซ่ (Sprocket) เนื่องจากเฟื องโซ่ (Sprocket) ของ Flat Top Chain
ไม่ได้ออกแบบมา เพื่อรองรับสายพานที่ยดื มากๆได้ ดังนั้นโซ่จะไม่สามารถขบกันได้พอดีกบั ฟันของ
เฟื องโซ่ (Sprocket) โซ่จะเกิดการกระโดดหรื อ Slip ระหว่างทางานได้ การสึ กหรอชนิดนี้มีความสาคัญ
มากในการออกแบบและมีผลกระทบเห็นได้อย่างชัดเจน
 Top Plate and Track wear คือการสึ กหรอระหว่าง Top Plate กับ Wear Strip ที่รองรับสายพาน
เนื่องจากการเสี ยดสี ในขณะที่สายพานวิง่ บน Wear Strip ทาให้ Top Plate บางลงและลดความแข็งแรงก็
จะลดลง ถ้าหากการสึ กหรอเกิดขึ้นต่อเนื่องไปเรื่ อยๆก็จะทาให้ Top Plate แตกได้ หรื อทาให้โซ่ทางาน
ไม่ปกติ ถ้าหากเป็ น Flat Top Chain ชนิด Side Flexing วัสดุตรงตาแหน่งปี กโซ่ (Tab) และ Wear Strip
บริ เวณส่วนโค้งจะบางลง ปี กโซ่(Tab) จะแตกได้ ทาให้โซ่ไม่สามารถเกาะกับรางวิง่ โซ่จะกระโดดออก
จากรางวิง่ ได้
 Top Plate and Sprocket Wear การสึ กหรอระหว่าง Flat Top Chain กับ Sprocket จะไม่มีนยั ยะสาคัญ
ในการออกแบบเพราะว่า Flat Top Chain จะไม่สึกหรอมากเนื่องจากโซ่แต่ละข้อจะสัมผัสกับ Sprocket
อย่างทัว่ ถึงทุกข้อในแต่ละรอบ(Cycle) การทางานของสายพาน
4.4 การหล่อลืน่ (Lubrication) การหล่อลื่นมีความสาคัญมากในการออกแบบ ถึงแม้วา่ Flat Top Chain หลาย
ประเภทสามารถออกแบบโดยไม่มีการหล่อลื่นหรื อมีระบบหล่อลื่นเพียงเล็กน้อยก็ได้ อย่างไรก็ตามเมื่อต้อง
ออกแบบ Flat Top Chain โดยไม่มีการหล่อลื่นการเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะทั้ง ตัวโซ่ และ Wear strip ต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ
4.5 สิ่งแวดล้อม (Environment) สิ่ งแวดล้อมมีความสาคัญอย่างยิง่ ในการออกแบบ Flat Top Chain หาก Flat Top
Chain จะต้องทางานอยูใ่ นสภาพสิ่ งแวดล้อมที่เลวร้าย เช่น ต้องเผชิญกับการขัดสี ที่รุนแรง หรื อการกัดกร่ อนอย่าง
สูง หรื อบางครั้งต้องทางานในที่ที่มีอุณหภูมิต่ามากหรื อมีอุณหภูมิสูงมาก การเลือกวัสดุที่ใช้ทา Flat Top Chain จึง
ต้องถูกต้องเหมาะสม เพราะว่าการคัดเลือกวัสดุที่ผิดจะทาให้โซ่ไม่สามารถทางานในสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้ได้

5. Flat Top Chain construction and component
5.1 Straight-Running Flat-Top Chain โครงสร้างของ Flat Top Chain แบบวิง่ ตรงทาด้วยแผ่นเหล็กหรื อแผ่น
พลาสติก ม้วนปลายทั้งสองข้างให้เป็ นดุมโซ่พร้อมรู สลัก (Barrel) จากนั้นใช้แท่งเหล็ก หรื อเรี ยกว่าสลัก (Pin)
สอดเข้าไป (ลักษณะคล้ายกับบานพับประตู) ในรู สลัก (Barrel) ด้วยวิธีสวมอัดหรื อหลวมคลอนให้สายพานต่อกัน
เพื่อให้แผ่นเหล็กหรื อแผ่นพลาสติก แต่ละชิ้นมาเรี ยงต่อเนื่องกันไปยาวเป็ นรู ปสายโซ่ Flat Top Chain ชนิดนิ่งตรง
นี้สามารถเคลื่อนที่ได้ใน 1 ระนาบเท่านั้น

ตัวอย่ าง Flat Top Chain แบบวิง่ ตรง (Straight Running) แบบพลาสติก
5.2 Side-Flexing Flat-Top Chain คล้ายกันกับ Flat Top Chain แบบวิง่ ตรงแตกต่างกันก็คือ รู สลักจะมีลกั ษณะ
คล้ายรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ทาให้สลักสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระมากขึ้น Side-Flexing Flat-Top Chain เมื่อเคลื่อนที่
ในแนวโค้งจะมีแรงหนีศูนย์กลางพยายามผลักให้โซ่หลุดจากราง ดังนั้น Side-Flexing Flat-Top Chain จึงมีปีก
โซ่ (Tab) คอยเกาะหรื อหนีบกับราง (Track) ไว้ไม่ให้โซ่ กระโดดออกจากนอกราง

ปี กโซ่ ( Tab)

5.3 หน้ าทีข่ อง Top plate มี 3 อย่ างคือ
ข้ อที่ 1 ตัวดุมโซ่ (Barrel) ของ Top plate มีหน้าที่ตอ้ งขบ (Mesh) กับ Sprocket ได้อย่างพอดีเพื่อที่จะขับสายพาน
ให้เคลื่อนที่โดยไม่สะดุด
ข้ อที่ 2 Top Plate ต้องทาหน้าที่เป็ นตัวส่งผ่านแรงดึงจาก Link หนึ่งของโซ่ไปสู่อีก Link ถัดไปได้อย่างดี

ข้ อที่ 3 ตัว Top plate ทาตัวเองเหมือนเป็ น Slat คอนเวเยอร์คือเป็ นตัวแบบรับน้ าหนักของวัสดุที่ลาเลียงไว้ที่ตวั มัน
เองและส่งวัสดุน้ นั ต่อใน process ถัดไป
 โลหะที่ใช้ทา Top plate อาจเป็ น Carbon Steel หรื อ Stainless Steel สาหรับ Stainless Steel เหมาะ
สาหรับใช้ในงานที่มีสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่ อนสูง
ดุมโซ่และรู สลัก (Barrel) ของ Top plate ที่เป็ นโลหะต้องม้วนหรื อปั๊ มออกมาด้วยความละเอียดสูงเพราะเป็ น
ส่วนที่ตอ้ งขบ(Mesh) กับฟันSprocket ได้อย่างพอดีและต้องมีพ้นื ที่มากเพียงพอที่จะสามารถรับแรงจากตัวสลักได้
ตัวแผ่นของโลหะ Top plate จะต้องมีความแข็งแรงมากพอที่จะรับแรงดึงโดยไม่ทาให้ตวั Top plate เสี ยรู ป ขณะที่
วัสดุเคลื่อนที่โดยการลื่นไถล(Slide) บนพื้นผิวของ Top plate บริ เวณที่ตอ้ งสัมผัสกับวัสดุจะต้องมีความแข็งมาก
พอ ไม่สึกหรอง่าย และต้องไม่แตกหรื อร้าว (Crack) เมื่อถูกกระทาด้วยแรงซ้ าๆในลักษณะเดิม(Repeated Loading)
 Top plate ที่ทาด้วยพลาสติก ทามาจากเทอร์โมพลาสติกหลายชนิดแต่ที่นิยมใช้กนั มากก็ทามาจาก POM
แบบธรรมดาและ POM แบบมีแรงเสี ยดทานน้อย (Low Fiction) ปกติแล้วพลาสติกที่ใช้ทา Flat Top
Chain จะสามารถทนต่อการกัดกร่ อนได้ดี และมีผิวหน้าที่ทนต่อการขูดขีดขณะที่วสั ดุเคลื่อนที่โดยการ
ลื่นไถล(Slide)บนผิวได้ดี ขณะเดียวกันก็ตอ้ งการความหล่อลื่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การทา Mold ของ
Flat Top Chain พลาสติกจะต้องทาอย่างละเอียด เพื่อที่ทาออกมาแล้วตัว Flat Top Chain พลาสติกต้องมี
ความแข็งแรงมากพอที่จะรองรับแรงดึงได้ดีโดยที่ตวั เองไม่บิดงอเสี ยรู ปหรื อแตกร้าว ขณะเดียวกัน Flat
Top Chain พลาสติกต้องทนต่อการเสี ยดสี ผิวของพลาสติกจะต้องแข็งโดยเฉพาะอย่างยิง่ บริ เวณผิวหน้า
บริ เวณดุมโซ่ที่ใส่สลักซึ่ง พลาสติกมีความต้านทานต่อการสึ กหรอ(Wear Resistance) ได้ดีอยูแ่ ล้วแม้วา่
ค่าความแข็งแรงจะมีค่าไม่มากนักก็ตาม
 Pin หรื อสลักทาหน้าที่รับแรงดึงที่ถ่ายมาจากดุมโซ่ เพื่อที่จะส่งแรงดึงจาก Flat Top Chain หนึ่งไปยัง
Flat Top Chain ถัดไปดังนั้นสลักต้องทาหน้าที่เป็ นทั้งคาน(Beam) และแบริ่ ง (Bearing) ในตัวเดียวกัน
สลักต้องมีผิวหน้าที่แข็งแรงเพื่อที่จะป้ องกันการสึ กหรอขณะที่สลักเคลื่อนที่ไป-มา ดังนั้นสลักส่วนมาก
จึงนิยมทามาจาก Stainless Steel เพื่อป้ องกันการกัดกร่ อนและมีความแข็งแรงเพียงพอไม่สึกหรอง่าย

ทาลายทีป่ ลายสลักเพือ่ ให้ มี Friction สู ง ติดแน่ น

ด้ านนีร้ ู สลักจะมีลกั ษณะคล้ ายรู ป 3 ส่ วน 4 ของวงกลมเอาไว้ลอ็ ก Pin ให้ แน่ น

รู สลักจะมีลกั ษณะคล้ ายรู ปวงรีทาให้ Pin เคลือ่ นทีไ่ ด้ มากขึน้
 ถึงตรงนี้ท่านคงได้ความรู ้พ้นื ฐานเรื่ อง Flat Top Chain แล้วแต่เรื่ องนี้ยงั มีต่อ ขอพักยกเสี ยก่อน ขอเสี ยง
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