
 

1.) ความรู้เร่ือง Flat Top Chain 

           ตอนท่ี 1 ความรู้เร่ือง Flat Top Chain 

วนัน้ีบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co., Ltd.) ลองไปสืบคน้ขอ้มูลเร่ือง Top Chain ใน Google 

เม่ือเราพิมพ ์top chain ลงไปในช่องคน้หา ขอ้มูลท่ีข้ึนมาจะเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัแคตตาลอ็ก Flat Top Chain ทั้งนั้น หรือบาง 

website เม่ือคลิกเขา้ไปก็จะเจอรูป Top chain มากมายพร้อม Code รุ่นต่างๆ คลิกลึกเขา้ไปอีกก็จะเห็นรายละเอียดของ

ผลิตภณัฑ ์ยกตวัอยา่ง 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 

ดูแลว้เป็นการยากส าหรับผูอ่้านท่ีไม่คุน้เคยกบั Product ยีห่อ้นั้นๆ ผูอ่้านไม่มีทางจะทราบไดเ้ลยวา่มนัคืออะไร จะ

ใชป้ระโยชน์กบัขอ้มูลท่ีมีอยูอ่ยา่งไร หรือ แมแ้ต่อยากถามก็ไม่รู้จะเร่ิมตน้ค าถามวา่อยา่งไร (หากมิได ้มีประสบการณ์กบั

ผูผ้ลิต Product ยีห่อ้นั้นๆมาก่อน) ขอ้มูลใน Internet ในวนัน้ีไม่ปรากฏวา่มีการเผยแพร่ความรู้ท่ีจะช่วยใหผู้ซ้ื้อมีความรู้แค่

ขั้นพ้ืนฐานวา่  Flat Top Chain คืออะไร มีก่ีแบบ อะไรบา้ง วสัดุท าดว้ยอะไร มีวธีิการเลือกใชอ้ยา่งไรจึงจะเหมาะกบัการใช้

งานของเรา และคงมีค าถามอ่ืนๆท่ีผูอ่้านตอ้งการรู้ตามมาอีกมากมาย ส าหรับบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor guide 

Co., Ltd.) มีจุดประสงคต์ั้งแตเ่ร่ิมตน้วา่ เราตอ้งการแบ่งปันความรู้ใหแ้ก่ท่านผูเ้ขา้มาเยีย่มชม Website ของเรา เราตอ้งการท า

ใหผู้ใ้ชง้านเขา้ถึงความรู้พ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะสามารถพฒันาการตดัสินใจในการพิจารณาเลือกซ้ือสายพาน Flat Top Chain 

ไดอ้ยา่งชาญฉลาดเหมาะสมกบัการใชง้านของเราและเลือกดว้ยความมัน่ใจครับ ดงันั้นดว้ยเจตจ านงเดิมของบริษทั คอนเว

เยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co.,Ltd.) ท่ีเราตอ้งการแบ่งปันความรู้ดา้นน้ี โดยการใหข้อ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริง ในส่ิงท่ีเรา

มีแบ่งปันใหทุ้กคนในประเทศไทยเราน้ีไดท้ราบ บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co.,Ltd.) จึงมีความ

ปรารถนาท่ีจะเขียนเร่ืองราว top chain เป็นภาษาไทยมาเผยแพร่ใหท่้านท่ีมาเยอืน website ของบริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั 

(Conveyor Guide Co.,Ltd.) ไดรั้บความรู้พ้ืนฐานเพ่ือไปพฒันาต่อยอดดว้ยตวัเองและพฒันาบริษทัท่ีท างานอยูใ่หเ้ขม็แขง็

ต่อไปได ้คนไทยฉลาด คนไทยมีความรู้ คนไทยเขม้แขง็ คนไทยก็จะมีความสุข บริษทัไทยฉลาด บริษทัไทยเขม็แขง็ 

ประเทศไทยเราก็จะเขม้แขง็ ประเทศไทยเราก็จะมัง่คัง่ มัน่คง ขอใหท่้านมีความสุขและประสบความส าเร็จ เม่ือไดแ้ลว้อยา่

ลืมแบ่งปันคนอ่ืนๆต่อไปดว้ย  ขอเร่ิมเน้ือหา Flat Top Chain ได ้ณ บดัน้ี 

 



 

 

 

 

 

ประเภทของงาน เราช่วยอะไรได้บ้าง หมายเหตุ 
1.Maker อยากท าเอง แนะน า-การเลือกใชc้omponent-

Guide Design-Sketch Drawing-
ตอบขอ้สงสยั 

เรามีอุปกรณ์-ช้ินส่วน จ าหน่าย 

2.เจา้ของงานโครงการ ท า
โครงการใหม่ 

วาง Lay Out  ระบบ รับท า Turn 
Key หรือ รับออกแบบอยา่งเดียวก็
ได ้

ท่านท าเองหรือจา้งใครท าก็ได ้

3.ส าหรับโรงงานมีระบบอยูแ่ลว้
ตอ้งการทางเลือกใหม่ เพ่ือ
ทดแทนของเดิม 

ท่านบอกรุ่น บอก Specification 
หรือถ่ายรูปมา เราแนะน า-การ
เลือกใชโ้ซ่component-ตอบขอ้
สงสยั 

บอก Specification รุ่นมา เราเทียบ
อุปกรณ์-ช้ินส่วน ท่ีใชร่้วมกนัได ้

4.งานปรับปรุงระบบเดิม แนะน า-การเลือกใชc้omponent-
Guide Design-Sketch Drawing-
ตอบขอ้สงสยั 

เรามีอุปกรณ์-ช้ินส่วนเทียบรุ่นได ้
จ าหน่าย 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง Application ล าเลยีงกล่อง Package 

 

 



 

 

ตวัอย่าง Application ล าเลยีงขวดแก้ว 

 

 

 

 

ตวัอย่าง Application ล าเลยีงขวดพลาสตกิบรรจุน า้ 

 

 

 

 

  

 

ตวัอย่าง Application จริงๆทีเ่ราท า 

1. Flat Top Chain คอือะไร 

Flat Top Chain หรือ Table Top Chain และท่ีเรียกจนติดปากวา่ Top Chain เฉยๆ จดัเป็นอปุกรณ์ล าเลียงใน

ประเภทโซ่ (Chain) ท าดว้ยโลหะหรือพลาสติกก็ได ้มีลกัษณะดา้นบนเป็นแผน่แขง็หนา้เรียบ (Flat Top Plate) (ปัจจุบนัมี

ผิวหนา้หลายประเภท เช่น ปิดดว้ยยางกนัล่ืน เป็น Cleat เป็นปุ่มยาง-ประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัการใชง้าน) แต่ละแผน่ต่อกนั

ดว้ยสลกั(หรือ pin)ยาวต่อเน่ืองเป็นเสน้โซ่  Flat Top Chain นิยมใชใ้นการล าเลียงวสัดุในอุตสาหกรรมบรรจุภณัฑ ์เช่น 

ล าเลียงขวด ล าเลียงกระป๋อง ล าเลียงกล่องกระดาษหรือกล่องบรรจุน ้ าผลไม ้กล่องบรรจุนม เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการใช้

งานใน Process อ่ืนๆดว้ย เช่น ขบวนการบรรจุ (Filling)  ขบวนการบรรจุหีบห่อ (Packaging ) Flat Top Chain สามารถ

ล าเลียงวสัดุไดท้ั้งในแนวตรง (Straight-Running) และแนวโคง้(Side Flexing) 

 



 

 

 

Flat Top Chain ประเภทต่างๆ หลายรูปแบบ 

2 .พฒันาการของ Flat Top Chain 

พฒันาการของ Flat Top Chain มีมาเกือบร้อยปี(ปัจจุบนั ปี 2015) แลว้โดยการพฒันาเกิดข้ึนระหวา่งปี ค.ศ. 1920 

ถึง ค.ศ. 1930 เม่ืออุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืมขยายตวัอยา่งมาก ดงันั้นจึงมีความตอ้งการระบบล าเลียงท่ีมี

ความสามารถสูงในการขนถ่าย ความเร็ว(Speed) ในการล าเลียงมีความจ าเป็นตอ้งสูงข้ึนเพ่ือท่ีจะใหมี้ผลผลิต(Capacity) 

เพ่ิมข้ึนและ ระบบ Flat Top Chain จะตอ้งเช่ือมโยงกบั process การบรรจุ (Filling) และการขบวนการบรรจุหีบห่อ 

(Packaging ) เพ่ือใหก้ารล าเลียงครบวงจรดงันั้น Flat Top Chain ท่ีใชล้  าเลียงขวด กระป๋องหรือกล่องนม เหล่าน้ีจึงมีการ

พฒันาตั้งแต่บดันั้นเป็นตน้มา 

การพฒันา Flat Top Chain แบบ Hinge Type (ลกัษณะคลา้ยกบับานพบัประตู)ชนิดท าดว้ยโลหะเร่ิมตน้ผลิตเม่ือปี 

ค.ศ. 1935 (80 ปี ท่ีผา่นมา) ผลิตคร้ังแรกโดยการเอาแผน่เหลก็เช่ือมบนโซ่แบบลูกกล้ิง(Roller Chain) ท าใหพ้ื้นท่ีดา้นบนโซ่

มีเพ่ิมมากข้ึนจึงสามารถวางวสัดุประเภท Package เช่นกระป๋องบนโซ่ได ้จึงเป็นท่ีมาของค า Flat Top Chain (คือโซ่ท่ีมี

ดา้นบนเรียบและก็ใชเ้รียกต่อๆกนัมาจนถึงปัจจุบนั ) วธีิการผลิตในคร้ังแรกนั้น โดยการน าแผน่เหลก็มามว้นปลายทั้งสอง

ขา้งใหเ้ป็นดุมโซ่พร้อมรูสลกั (Barrel) จากนั้นใชแ้ท่งเหลก็ หรือสลกั (Pin)สอดเขา้ไปในรูสลกั (Barrel) นั้น เพ่ือใหแ้ผน่

เหลก็แต่ละช้ินมาเรียงต่อเน่ืองกนัไปยาวๆเป็นรูปโซ่ แผน่ Flat Top Chain ในยคุแรกนั้นท าดว้ย carbon steel ป้องกนัสนิมซ่ึง

สามารถโคง้งอไดเ้พียง 1 มิติ(Plane) การใชง้านก็ประสบผลส าเร็จอยา่งดี 

 

 

Flat Top Chain ท าด้วยโลหะวิง่ในแนวตรง (straight-running) ในยุคเร่ิมแรก 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1960 (55 ปี ท่ีผา่นมา) สายพาน Flat Top Chain พลาสติกมีการผลิตข้ึนมา (เป็นคร้ังแรกรูปร่าง

ลกัษณะก็คลา้ยกบั Flat Top Chain ท่ีผลิตดว้ยโลหะ) โดยการหล่อพลาสติกเป็นแผน่บนเรียบพร้อมดุมโซ่และรูสลกั 

(Barrel) จากนั้นก็น ามาต่อกนัดว้ยสลกั (Pin) ต่อเน่ืองกนัเป็นโซ่คลา้ยกบั Flat Top Chain พลาสติกท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

 

 



 

Typical straight-running plastic flat-top chain construction 

 

 

 

 

 

 

 

Straight-running plastic flat-top chain ปัจจุบันกไ็ม่ได้ต่างจากอดตี 

3. ประเภทของ Flat Top Chain 

บริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั (Conveyor Guide Co., Ltd) ขอแบ่ง Flat Top Chain ตามความเขา้ใจตวัเองเพื่อให้

เกิดความเขา้ใจไดง่้ายๆโดยไม่ไดอ้า้งอิงกบัมาตรฐานอะไร ขอแบ่งออกได ้2 ประเภทคือ แบบวิง่ตรง (Straight Running) 

และแบบวิง่โคง้ดา้นขา้งได ้(Side Flexing) 

1.แบบวิง่ตรง (Straight Running) วิง่ได้เพยีง 1 ระนาบ (Plane) 

Flat Top Chain ท่ีวิง่ไดเ้ฉพาะในทางตรง (Straight Running) น้ีถูกจดัอยูใ่น standard ของ ASME 
B29.17M, Hinge Type Flat Top Conveyor Chains and Sprocket Teeth   
 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง Application Flat Top Chain แบบวิง่ตรง (Straight Running) 

2.แบบวิง่โค้งด้านข้างได้ (Side Flexing) วิง่ได้มากกว่า 1 ระนาบ (Plane) 



แมว้า่ Flat Top Chain แบบวิง่ตรง(Straight Running) จะตอบปัญหาการล าเลียงไดดี้ระดบัหน่ึงแต่มี
ขอ้จ ากดัท่ีเล้ียวดา้นขา้งไม่ได ้เม่ือจ าเป็นตอ้งเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี จึงตอ้งใช ้Flat Top Chain แบบวิง่ตรง
หลายๆตวัมาวางสลบัต่อเน่ืองกนั การวาง Lay Out ลกัษณะน้ีจึงไม่ดีพอเพราะมีจุดเช่ือมต่อท าใหก้ารล าเลียงไม่
ราบเรียบ หาก Product ไม่รักษาสมดุล Product อาจลม้และเสียหายได ้นอกจากน้ียงัตอ้งใชพ้ื้นท่ีในการท างานมาก 
และไม่อ านวยความสะดวกในกรณีท่ีการล าเลียงมี Process การท างานท่ีสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เหตผุลหลกัอีก
อยา่งหน่ึงคือโรงงานมีพ้ืนท่ีจ ากดั ตอ้งใชพ้ื้นท่ีนอ้ยท่ีสุดแต่เกิดประโยชน์ในการใชพ้ื้นท่ีสูงสุด เน่ืองจาก Flat Top 
Chain แบบวิง่ตรงไม่สามารถหลบหลีกส่ิงกีดขวางในโรงงานได ้ดงันั้นจึงมีการพฒันา Flat Top Chain แบบวิง่โค้ง
ด้านข้างได้ (Side Flexing) ซ่ึงสามารถเล้ียวโคง้ไดม้ากกวา่ 1 ระนาบ  Flat Top Chain ชนิดน้ี  จะไม่ครอบคลุมอยู่
ใน ANSI Standard 

 
 Side Flexing แบบดั้งเดิม (Standard) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง Application Flat Top Chain วิง่โค้งด้านข้างได้ (Side Flexing) 

 

 

 

 

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

 

 



 

 

ตวัอย่าง Specificaton ของ Side-flexing Plastic flat-top chain 

 Side Flexing แบบ Generation ใหม่ เล้ียวไดด้ว้ยรัศมีนอ้ยกวา่แบบ Standard 

 

 

 

  

 

 

เปรียบเทยีบรัศมกีารเลีย้วโค้งของ Side Flexing แบบเดมิ กบัแบบ Generation ใหม่ 

 

 

 

 

 แบบ Generation ใหม่มรูีสลกัรูปส่ีเหลีย่มผนืผ้ามแีกนหมุนอยู่ตรงกลางสามารถเคลือ่นทีไ่ด้อสิระมากกว่าแบบ Standard 

Flat Top Chain แบบ Generation ใหม่ เป็น Flat Top Chain ท่ีเล้ียวโคง้ไดใ้นมุมท่ีแคบกวา่แบบเดิม สามารถเล้ียว

แบบบนัไดเวยีน( Spiral ) ได ้ล าเลียงในแนวเอียง (Incline) หรือหนีบ( Wedge) วสัดุล าเลียงข้ึนท่ีสูงได ้การวาง Lay Out 

ระบบ Flat Top Chain Generation ใหม่น้ี สามารถประหยดัพ้ืนท่ีไดม้าก ความเร็วในการล าเลียงมากข้ึน การล าเลียงมี

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และประหยดั Operation Cost ในระยะยาว ขณะท่ีราคาค่าตวัเร่ิมตน้ก็สูงกวา่ Flat Top Chain รุ่น 

Standard เช่นกนั  (Flat Top Chain แบบ Generation ใหม่นิยมเรียกกนัตามช่ือยีห่อ้ของผูผ้ลิตท่ีคุน้ๆ ในบา้นเราวา่ FlexLink 

บา้ง FlexMove บา้ง FlexOn บา้ง Rexnord บา้ง System Past บา้งแต่ยงัมีอีกหลายยีห่อ้ท่ีไม่ไดก้ล่าวถึงในท่ีน้ีอีกมากมายท่ีมี

ความสามารถเหมือนๆกนัขณะท่ีราคาก็แตกต่างกนัเพ่ือเป็นทางเลือกของผูใ้ชง้านไดเ้ช่นกนั) 

 



 

 

 

Side Flexing-Generation ใหม่ประหยดัเนือ้ทีก่ารใช้งานและมปีระสิทธิภาพสูง 

 

 

 

  

 

อุปกรณ์ช้ินส าคญั ของ Side Flexing-Generation ใหม่ เช่นตวัขับ ตวัท้าย ตวัเลีย้ว โครงสร้างเป็นมาตรฐานง่ายต่อการ

ประกอบ ส่วนมากจะเป็นงาน ขนั Nut and Bolt 

4. Scope ของ Flat Top Chain ในบทความนี ้

4.1 Scope หลกัการของ Flat Top Chain ท่ีก าลงัน าเสนอน้ี เป็นเพียงพ้ืนฐานบางส่วนของ Standard Flat Top 

Chain ท่ีครอบคลุมขนาด Pitch 1 น้ิวคร่ึง (38.1 มม.) เท่านั้น ทั้งแบบวิง่ตรง (Straight Running) และวิง่โคง้ดา้นขา้งได ้(Side 

Flexing-ชนิด Standard) ท่ีวสัดุท ามาจากเหลก็ Stainless Steel และ Acetal (POM) ไม่รวม Flat Top Chain แบบ Generation 

ใหม่ อยา่งไรก็ตามหลกัการทัว่ไปยงัคลา้ยคลึงกนัสามารถน าไปพิจารณาร่วมได ้

4.2 TENSILE LOADS AND REQUIRED STRENGTH 

Flat Top Chain เป็นโซ่ล าเลียงท่ีใชแ้บบเฉพาะเจาะจงอยา่งหน่ึง จดัอยูใ่นประเภท Slat Conveyor ในภาวการณ์

ท างานปกติ  Flat Top Chain ไม่ควรมีความเร็วสูงสุดเกิน 300 FPM. (1.5 MPS หรือ 91.4 MPM)  และมีแรงดึงสูงสุดไม่เกิน

พนัปอนดห์รือประมาณ 455 kg. แรงดึงท่ีเกิดข้ึนในโซ่ ท่ีส าคญัไดแ้ก่ แรงดึงเน่ืองจากน ้ าหนกับรรทุก แรงจาก Shock Loads 

แรงเน่ืองจากความเฉ่ือย (Inertia Loads) แรงท่ีน ามาพิจารณาไดแ้ก่ 

 Yield Strength เป็นตวัส าคญัท่ีจะน ามาพิจารณาออกแบบ Flat Top Chain  

(Ultimate Tensile Strength ในการออกแบบ flat top chain ตวั ultimate strength ไม่ใช่ตวัส าคญัท่ีจะ

น ามาพิจารณา) 



4.3 WEAR การสึกหรอของ Flat Top Chain 

การสึกหรอของ Flat Top Chain จะมี 3 อยา่งก็คือ Joint Wear, Top Plate and Track wear, Top Plate 

and Sprocket Wear 

 Joint Wear คือความสึกหรอท่ีเกิดท่ีขอ้ต่อของ Plate แต่ละแผน่ เน่ืองจากขณะท่ีโซ่เคล่ือนท่ีไปพร้อม

กบัเฟืองโซ่ (Sprocket) สลกั(Pin) จะเสียดสีกบัรูสลกั (Barrel) ท าให ้สลกั(Pin) สึกหรอ เสน้ผา่ศูนยก์ลาง

ภายนอกของ Pin ลดนอ้ยลง ขณะเดียวกนัเสน้ผา่ศูนยก์ลางดา้นในของรูสลกั (Barrel) เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้น

เม่ือใชง้านโซ่ไปไดร้ะยะเวลาหน่ึงโซ่จึงยดืตวัเน่ืองจากการยดืตวัรวมกนัของ Joint แต่ละ Joint  ท าใหมี้

ผลกระทบกบัการท างานของเฟืองโซ่ (Sprocket) เน่ืองจากเฟืองโซ่ (Sprocket) ของ Flat Top Chain 

ไม่ไดอ้อกแบบมา เพ่ือรองรับสายพานท่ียดืมากๆได ้ดงันั้นโซ่จะไม่สามารถขบกนัไดพ้อดีกบัฟันของ

เฟืองโซ่ (Sprocket) โซ่จะเกิดการกระโดดหรือ Slip ระหวา่งท างานได ้การสึกหรอชนิดน้ีมีความส าคญั

มากในการออกแบบและมีผลกระทบเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 Top Plate and Track wear คือการสึกหรอระหวา่ง Top Plate กบั Wear Strip ท่ีรองรับสายพาน
เน่ืองจากการเสียดสี ในขณะท่ีสายพานวิง่บน Wear Strip ท าให ้Top Plate บางลงและลดความแขง็แรงก็
จะลดลง ถา้หากการสึกหรอเกิดข้ึนต่อเน่ืองไปเร่ือยๆก็จะท าให ้Top Plate แตกได ้หรือท าใหโ้ซ่ท างาน
ไม่ปกติ  ถา้หากเป็น Flat Top Chain ชนิด Side Flexing วสัดุตรงต าแหน่งปีกโซ่ (Tab) และ Wear Strip 
บริเวณส่วนโคง้จะบางลง ปีกโซ่(Tab) จะแตกได ้ท าใหโ้ซ่ไม่สามารถเกาะกบัรางวิง่ โซ่จะกระโดดออก
จากรางวิง่ได ้

 Top Plate and Sprocket Wear  การสึกหรอระหวา่ง Flat Top Chain กบั Sprocket จะไม่มีนยัยะส าคญั

ในการออกแบบเพราะวา่ Flat Top Chain จะไม่สึกหรอมากเน่ืองจากโซ่แต่ละขอ้จะสมัผสักบั Sprocket 

อยา่งทัว่ถึงทุกขอ้ในแต่ละรอบ(Cycle) การท างานของสายพาน 

 

4.4 การหล่อลืน่ (Lubrication) การหล่อล่ืนมีความส าคญัมากในการออกแบบ ถึงแมว้า่ Flat Top Chain หลาย

ประเภทสามารถออกแบบโดยไม่มีการหล่อล่ืนหรือมีระบบหล่อล่ืนเพียงเลก็นอ้ยก็ได ้อยา่งไรก็ตามเม่ือตอ้ง

ออกแบบ Flat Top Chain โดยไม่มีการหล่อล่ืนการเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะทั้ง ตวัโซ่ และ Wear strip ตอ้งมีการ

พิจารณาอยา่งรอบคอบ 

 

4.5 ส่ิงแวดล้อม (Environment) ส่ิงแวดลอ้มมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการออกแบบ Flat Top Chain หาก Flat Top 

Chain จะตอ้งท างานอยูใ่นสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีเลวร้าย เช่น ตอ้งเผชิญกบัการขดัสีท่ีรุนแรง หรือการกดักร่อนอยา่ง

สูง หรือบางคร้ังตอ้งท างานในท่ีท่ีมีอุณหภูมิต ่ามากหรือมีอุณหภูมิสูงมาก การเลือกวสัดุท่ีใชท้ า Flat Top Chain จึง

ตอ้งถูกตอ้งเหมาะสม เพราะวา่การคดัเลือกวสัดุท่ีผิดจะท าใหโ้ซ่ไม่สามารถท างานในส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีได ้



5. Flat Top Chain construction and component 

5.1 Straight-Running Flat-Top Chain โครงสร้างของ Flat Top Chain แบบวิง่ตรงท าดว้ยแผน่เหลก็หรือแผน่

พลาสติก มว้นปลายทั้งสองขา้งใหเ้ป็นดุมโซ่พร้อมรูสลกั (Barrel) จากนั้นใชแ้ท่งเหลก็ หรือเรียกวา่สลกั (Pin) 

สอดเขา้ไป (ลกัษณะคลา้ยกบับานพบัประตู) ในรูสลกั (Barrel) ดว้ยวธีิสวมอดัหรือหลวมคลอนใหส้ายพานต่อกนั 

เพ่ือใหแ้ผน่เหลก็หรือแผน่พลาสติก แต่ละช้ินมาเรียงต่อเน่ืองกนัไปยาวเป็นรูปสายโซ่ Flat Top Chain ชนิดน่ิงตรง

น้ีสามารถเคล่ือนท่ีไดใ้น 1 ระนาบเท่านั้น 

 

 

 

 

ตวัอย่าง Flat Top Chain แบบวิง่ตรง (Straight Running) แบบพลาสตกิ 

5.2 Side-Flexing Flat-Top Chain คลา้ยกนักบั Flat Top Chain แบบวิง่ตรงแตกต่างกนัก็คือ รูสลกัจะมีลกัษณะ

คลา้ยรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ท าใหส้ลกัสามารถเคล่ือนท่ีไดอิ้สระมากข้ึน Side-Flexing Flat-Top Chain เม่ือเคล่ือนท่ี

ในแนวโคง้จะมีแรงหนีศูนยก์ลางพยายามผลกัใหโ้ซ่หลุดจากราง ดงันั้น Side-Flexing Flat-Top Chain จึงมีปีก

โซ่ (Tab) คอยเกาะหรือหนีบกบัราง (Track) ไวไ้ม่ใหโ้ซ่ กระโดดออกจากนอกราง 

 

 

 

 

 

ปีกโซ่ ( Tab) 

 

5.3 หน้าทีข่อง Top plate ม ี3 อย่างคอื 

 

ข้อที ่1 ตวัดุมโซ่ (Barrel) ของ Top plate มีหนา้ท่ีตอ้งขบ (Mesh) กบั Sprocket ไดอ้ยา่งพอดีเพ่ือท่ีจะขบัสายพาน

ใหเ้คล่ือนท่ีโดยไม่สะดุด 

ข้อที ่2 Top Plate ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นตวัส่งผา่นแรงดึงจาก Link หน่ึงของโซ่ไปสู่อีก Link ถดัไปไดอ้ยา่งดี 



ข้อที ่3 ตวั Top plate ท าตวัเองเหมือนเป็น Slat คอนเวเยอร์คือเป็นตวัแบบรับน ้ าหนกัของวสัดุท่ีล าเลียงไวท่ี้ตวัมนั

เองและส่งวสัดุนั้นต่อใน process ถดัไป 

 

 โลหะท่ีใชท้ า Top plate อาจเป็น Carbon Steel หรือ Stainless Steel ส าหรับ Stainless Steel เหมาะ

ส าหรับใชใ้นงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีมีการกดักร่อนสูง 

 

ดุมโซ่และรูสลกั (Barrel) ของ Top plate ท่ีเป็นโลหะตอ้งมว้นหรือป๊ัมออกมาดว้ยความละเอียดสูงเพราะเป็น

ส่วนท่ีตอ้งขบ(Mesh) กบัฟันSprocket ไดอ้ยา่งพอดีและตอ้งมีพ้ืนท่ีมากเพียงพอท่ีจะสามารถรับแรงจากตวัสลกัได ้

ตวัแผน่ของโลหะ Top plate จะตอ้งมีความแขง็แรงมากพอท่ีจะรับแรงดึงโดยไม่ท าใหต้วั Top plate เสียรูป ขณะท่ี

วสัดุเคล่ือนท่ีโดยการล่ืนไถล(Slide)  บนพ้ืนผิวของ Top plate บริเวณท่ีตอ้งสมัผสักบัวสัดุจะตอ้งมีความแขง็มาก

พอ ไม่สึกหรอง่าย และตอ้งไม่แตกหรือร้าว (Crack) เม่ือถูกกระท าดว้ยแรงซ ้ าๆในลกัษณะเดิม(Repeated Loading) 

 

 Top plate ท่ีท าดว้ยพลาสติก ท ามาจากเทอร์โมพลาสติกหลายชนิดแต่ท่ีนิยมใชก้นัมากก็ท ามาจาก POM 

แบบธรรมดาและ POM แบบมีแรงเสียดทานนอ้ย (Low  Fiction)  ปกติแลว้พลาสติกท่ีใชท้ า Flat Top 

Chain จะสามารถทนต่อการกดักร่อนไดดี้ และมีผิวหนา้ท่ีทนต่อการขดูขีดขณะท่ีวสัดุเคล่ือนท่ีโดยการ

ล่ืนไถล(Slide)บนผิวไดดี้ ขณะเดียวกนัก็ตอ้งการความหล่อล่ืนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น การท า Mold ของ 

Flat Top Chain พลาสติกจะตอ้งท าอยา่งละเอียด เพ่ือท่ีท าออกมาแลว้ตวั Flat Top Chain พลาสติกตอ้งมี

ความแขง็แรงมากพอท่ีจะรองรับแรงดึงไดดี้โดยท่ีตวัเองไม่บิดงอเสียรูปหรือแตกร้าว ขณะเดียวกนั Flat 

Top Chain พลาสติกตอ้งทนต่อการเสียดสี ผิวของพลาสติกจะตอ้งแขง็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บริเวณผิวหนา้ 

บริเวณดุมโซ่ท่ีใส่สลกัซ่ึง พลาสติกมีความตา้นทานต่อการสึกหรอ(Wear Resistance) ไดดี้อยูแ่ลว้แมว้า่

ค่าความแขง็แรงจะมีค่าไม่มากนกัก็ตาม 

 

 Pin หรือสลกัท าหนา้ท่ีรับแรงดึงท่ีถ่ายมาจากดุมโซ่ เพ่ือท่ีจะส่งแรงดึงจาก Flat Top Chain หน่ึงไปยงั 

Flat Top Chain ถดัไปดงันั้นสลกัตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นทั้งคาน(Beam) และแบร่ิง (Bearing) ในตวัเดียวกนั 

สลกัตอ้งมีผิวหนา้ท่ีแขง็แรงเพ่ือท่ีจะป้องกนัการสึกหรอขณะท่ีสลกัเคล่ือนท่ีไป-มา ดงันั้นสลกัส่วนมาก

จึงนิยมท ามาจาก Stainless Steel เพ่ือป้องกนัการกดักร่อนและมีความแขง็แรงเพียงพอไม่สึกหรอง่าย 

 

 

 

 



 

 

 

ท าลายทีป่ลายสลกัเพือ่ให้ม ีFriction สูง ตดิแน่น 

 

 

 

 

 

ด้านนีรู้สลกัจะมลีกัษณะคล้ายรูป 3 ส่วน 4 ของวงกลมเอาไว้ลอ็ก Pin ให้แน่น 

 

 

 

 

รูสลกัจะมลีกัษณะคล้ายรูปวงรีท าให้ Pin เคลือ่นทีไ่ด้มากขึน้ 

 ถึงตรงน้ีท่านคงไดค้วามรู้พ้ืนฐานเร่ือง Flat Top Chain แลว้แต่เร่ืองน้ียงัมีต่อ ขอพกัยกเสียก่อน ขอเสียง

และ Feedback จากท่านผูอ่้านดว้ย วา่ตอ้งการใหบ้ริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide 

Co.,Ltd.) น าเสนอเป็น Series เร่ืองยาวๆท่ีมีประโยชน์ต่อเน่ืองกนั เช่น การเลือก การออกแบบ การ

บ ารุงรักษา หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม เด๋ียวเราจะกลบัมา ‚ถึงแม้ว่าเราจะเดนิช้า...แต่เรากไ็ม่เคยหยุดเดนิ‛ 

สุดทา้ย บริษทั  คอนเวเยอร์ไกด ์จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.) ขอขอบคุณท่านผูอ่้านทุกท่านท่ีใหก้ าลงัใจและ

อุดหนุนสินคา้ของเรา เราสญัญาวา่ เราจะตอบสนองท่านอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่หยดุน่ิง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือลด

ระดบัการปฏิบติังานตนเอง เราทราบวธีิและมีความสามารถ ท่ีจะสร้างความเรียบง่ายบนซบัซอ้นอยากใชเ้ราก็ติดต่อเราครับ 

ง่ายนิดเดียว สงสัยส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน 

โทรศพัทม์าสอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจดัสัมมนาใหห้น่วยงาน
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