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หลายคาถาม..หลากคาตอบ.กับ สายพานโมดูล่าร์(Modular Belt) ตอน
(9-11)
9.ซึ่งวัสดุที่ใช้ผลิตเป็ นสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีหลักๆอยู่ 4 ชนิดมีคุณสมบัติ
ต่างกันอย่างไรจะเลือกใช้ยงั ไงดี?
 PP (Polypropylene) ตัวนี้เป็ นตัวยอดฮิต นิยมใช้กนั มากเพราะ เปรี ยบเทียบ
ความคุม้ ค่ากับสมรรถนะของการใช้งานแล้วน่าใช้ที่สุด เพราะราคาถูกที่สุด
ไม่ตอ้ งแปลกใจที่ผขู ้ ายจะแนะนา PP เกือบทุก Application ให้ท่าน แต่จริ งๆ
แล้ว PP เหมาะสมกับงานเบาถึงปานกลางทัว่ ๆไป ในสภาพแวดล้อมปรกติ
ครอบคลุมการทางานได้หลายหลากประเภท คุณสมบัติเด่นๆ คือ ทนความ
ร้อนได้สูง (4-100 *C) ทนทานต่อการเสี ยดสี (Wear Resistance) ทนทานต่อ
สารเคมี ประเภทต่างๆ แต่เปราะเมื่อใช้งานที่อุณหภูมิต่าๆ ไม่แนะนาใช้กบั
งานที่มีแรงกระแทก

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีหลากหลายชนิดมาก แต่ละชนิดก็จะเหมาะสมกับการใช้งาน
เฉพาะ (Specific Application)
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 PE (Polyethylene) ตัวนี้เป็ นเหมาะสมที่สุดกับการใช้งานที่อุณหภูมิต่าๆ 70*C-35C* (Low Temperature) ใช้งานในห้องเย็นได้ดี ทนต่อแรงกระแทก
ได้สูง (High Impact Resistance) ทนทานต่อการเสี ยดสี (Wear Resistance) มี
ความถ่วงจาเพาะ (0.95) น้อยกว่าน้ าจึงลอยน้ าได้นิยมใช้กนั มากใน
อุตสาหกรรมอาหารประเภทสัตว์ปีก (Poultry) เนื่องจากผิวลื่นไม่เกาะติดกับ
เนื้อสัตว์

 POM หรื อ Acetal (Polyoxymethylen/Polyformaldehyde) วัสดุตวั นี้เป็ นวัสดุ
ที่แข็งแรง(High Strength) กว่า PP หรื อ PE เนื่องจากมีผวิ แข็งแรงมาก ลื่น
เหมาะสมที่สุดกับการใช้งานที่วสั ดุลาเลียงเคลื่อนที่บนผิว (Slide Contact)
ของสายพาน ด้วยความเร็ วสู งเช่นการ ลาเลียงขวดหรื อกระป๋ อง และวัสดุตวั
นี้ยงั ทนต่อแรงตกกระทบที่รุนแรง ทนต่อแรงกระแทกได้สูง(High Impact
Resistance) ทนทานต่อการเสี ยดสี -ขีด-ข่วนได้ดี (High Wear Resistance)
เหมาะสาหรับงานหนัก นิยมใช้กนั มากในอุตสาหกรรมประเภทที่ตอ้ งใช้ของ
มีคมสัมผัสโดยตรงกับตัวสายพานทนทานเช่นมีดตัดเนื้อสัตว์ มีดตัดเนื้อยาง
นอกจากนี้ยงั เหมาะสมกับการใช้งานในระยะยาว ในสภาพสิ่ งแวดล้อมที่
สัมผัสกับ กรดเข้มข้นสู ง (High Concentration Acid) และ Chlorine

ทั้ง PP-PE-POM สามารถสัมผัสโดยตรงกับอาหารได้
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 PA (Polyamide) ตัวนี้เป็ นวัสดุที่แข็งแรง (High Strength) ทนทานต่อการ
เสี ยดสี -ขีด-ข่วนได้ดี (High Abrasion / High Wear Resistance ) เหมาะ
สาหรับการใช้งานหนัก ทนทานใช้งานที่อุณหภูมิสูงและแห้ง ไม่เหมาะสม
กับงานเปี ยก
 เนื่องจากสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีหลากหลายชนิดมาก แต่ละชนิดก็จะ
เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะ (Specific Application) ประเภทนั้นๆ ถ้าเป็ นมือใหม่กจ็ ะ
เข้าใจได้ยากหน่อยดังนั้น Conveyor Guide Co.Ltd ก็จะให้แนวทางการเลือกไว้ให้ท่าน
ได้หยิบมาง่ายๆจะได้ไม่เสี ยเวลา
o 1.เลือกชนิดของวัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานเสี ยก่อนเช่นใช้งานที่อุณหภูมิ
ต่าๆ -70*C-35C* (Low Temperature) หรื อทนต่อแรงกระแทกได้สูง (High
Impact Resistance) หรื อทนทานต่อการเสี ยดสี (Wear Resistance) หรื อต้องการ
แข็งแรง (High Strength) มากๆ ใช้งานที่สิ่งแวดล้อมเปี ยกหรื อแห้ง เพื่อให้เห็น
ภาพรวมจึงขอนาตารางที่บรรพบุรุษรวบรวมคุณสมบัติไว้แล้วมาเสนอต่อเพื่อ
ท่านจะได้เลือกง่ายขึ้น

Material Selection Guide
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 2.เลือกแบบของสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt)ให้เหมาะกับการใช้งานเช่นแบบผิว
เรี ยบ(Flat Top) ทึบ ไม่มีรู ซึ่งจะให้ความแข็งแรงทนทานสู ง หรื อเลือก Flush Grid มีรู
สามารถระบาย (Drain) น้ าหรื อของเหลวออกจากวัสดุและให้อากาศ ไหล (Flow) ผ่าน
ตัวสายพานได้( 10-50%) และยังมีแบบแปลกๆที่ใช้งานได้มากมายหลาย Applications
เช่น มีครี บ(Cleat) เพื่อลาเลียงในแนวชัน มีขอบข้าง (Side Guard) ป้ องกันของตก มีผวิ
หยาบขรุ ขระ เคลือบด้วยยาง (Grip) ป้ องกันของไหลหรื อลื่นขณะลาเลียง หรื อมีกระพ้อ
(Bucket) หรื อ Sidewall สาหรับขนถ่ายในที่สูงชัน ค่อยๆเลือกหรื อสงสัยไม่เข้าใจ
สอบถามเราก่อนก็ได้

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีท้ งั แบบผิวเรี ยบ (Flat Top) ทึบ และ Flush Grid มีรู
สามารถให้ น้ าหรื ออากาศผ่านได้

 3.เลือกกาลังขับหรื อเลือกขนาดของ Motor เป็ นการคานวณล้วนๆ ไม่สามากเล่าจบใน
หัวข้อนี้ได้ขอยกยอดไปเขียนแยกต่างหากในโอกาสต่อไปท่านใดสงสัยไม่เข้าใจ ใจร้อน
อยากรู ้ก่อน สอบถามเราบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์จากัด(Conveyor Guide Co.Ltd. ) มาเลย
ก็ได้

10.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีลกั ษณะโครงสร้าง (Feature) อย่างไร?
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เท่าที่บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์จากัด(Conveyor Guide Co.Ltd. ) ได้เห็นและศึกษา สายพานโมดู
ล่าร์ (Modular Belt) ของหลายสานักทั้งยุโรป อเมริ กา เอเชีย ต่างก็มีลกั ษณะโครงสร้าง (Feature)
คล้ายๆกันทั้งนั้นเข้าใจว่าสานักที่เกิดขึ้นตอนหลังคงลอกคาตอบของสานักแรกๆ แล้วเอามา
แก้ไขนิดหน่อยเป็ นของตัวเอง หลายแบบคล้ายกันมากถ้าไม่มียหี่ อ้ ติดที่สายพานก็จะดูไม่ออก
หรอกว่าใครเป็ นใคร อย่างไรก็ตามลักษณะโครงสร้าง (Feature) ที่สาคัญของสายพานโมดูล่าร์
(Modular Belt) มีดงั นี้
 1.สายพาน Modular Belt เป็ นสายพานพลาสติก (Thermo Plastic) ที่ผลิตขึ้นมาจากการ
ขึ้น Mold แล้วฉีด Plastic ออกมาเป็ นชิ้นๆ (Unit หรื อ Module) โดยนามาประกอบเข้า
ด้วยกันโดยใช้ (ROD) แท่งพลาสติกหรื อ Stainless ยึดระหว่างตัวชิ้นส่ วน แล้วต่อกันเป็ น
แผ่นๆโดยมีโครงสร้างการยึดกันแบบการก่ออิฐ (Bricklayed) ซึ่งให้ความแข็งแรง
(Strength) ทั้งในแนวแกน (Longitudinal) และแนวขวาง (Lateral) ตัว ROD จะเป็ น
ตัวรับแรงเฉือน (Shear)ในขณะที่สายพานทางาน
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โครงสร้างการยึดกันแบบการก่ออิฐ (Bricklayed)

 2.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) นามาประกอบเข้าด้วยกันโดยใช้ (ROD) ที่ทาหน้าทา
คล้ายบานพับ (Hinge) ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ
 2.1 บานพับแบบปิ ด(Closed Hinge) ออกแบบมาให้ซ่อนแกนมิดชิด ป้ องกัน
ไม่ให้ Rod สัมผัสโดยตรงกับฝุ่ นหรื อเศษวัสดุ มีความแข็งแรงสู งและทนทาน
ต่อการขัดสี (Abrasion Resistance) สู งเหมาะสาหรับการลาเลียงทัว่ ๆไป
(Non Food) ไม่เหมาะสมกับการลาเลียงอาหารไม่ใช่วา่ ทนแรงดึงไม่ได้แต่
เป็ นเหตุผลเรื่ องความสะอาดไม่ผา่ นเกณฑ์

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) แบบบานพับปิ ด (Closed Hinge)
 2.2บานพับแบบเปิ ด(Opened Hinge) ออกแบบมาสาหรับให้เหมาะสมกับการ
ลาเลียงอาหารที่มีความสะอาดเป็ นหัวใจสาคัญ บานพับแบบเปิ ด (Opened
Hinge) นี้ จะมีช่องว่างมาก (Gap) ระหว่างข้อสายพาน (Link) จึงทาความ
สะอาดความได้ง่าย

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) แบบบานพับเปิ ด (Opened Hinge)

7

 3.สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) มีผวิ หน้า 2 แบบคือ
 3.1 ผิวแบบเรี ยบ (Flat top) ปิ ดทึบ (Closed Belt Surface) ออกแบบมาสาหรับ
ให้ผวิ หน้าปิ ด ไม่มีรู (0% Open area)

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ผิวแบบเรี ยบ (Flat top) ปิ ดทึบ
 3.2ผิวแบบFlush Grid มีรูสามารถระบาย (Drain) น้ าหรื อของเหลวออกจาก
วัสดุและให้อากาศ ไหล (Flow) ผ่านตัวสายพานได้( 10-50%) เพื่อเพิ่ม/ลด
อุณภูมิ หรื อให้น้ าไหลผ่านเพื่อทาความสะอาดวัสดุที่ลาเลียงได้

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ผิวแบบFlush Grid มีรู

11.อยากจะออกแบบสายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ต้องรู้อะไรบ้างครับ?
เนื่องจากความสามารถที่โดดเด่นของสายพานModular มีหลายอย่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับสายพาน
ยางดา สายพาน PVC- PU คือสายพานModular มีท้ งั แบบที่เป็ นแบบทึบ ไม่มีรู ซึ่งจะให้ความ
แข็งแรงทนทานสู ง บางรุ่ นมีรูสามารถระบาย (Drain) น้ าหรื อของเหลวออกจากวัสดุลาเลียง
รวมถึงไห้อากาศ Flow ผ่านตัวสายพานได้ เพื่อให้วสั ดุแห้ง ก่อนส่ งไป process ต่อไป และ
สายพานModular ยังมีแบบแปลกๆที่ใช้งานได้มากมายหลาย Applications ดังนั้นหากต้องการ
ออกแบบ ก็ตอ้ งรู ้ขอ้ มูลเฉพาะ สภาพการทางานและสิ่ งแวดล้อมดังต่อไปนี้
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 1.ดู Application ของเราว่าต้องการสายพานเดินตรง (Straight )อย่างเดียวหรื ออยากให้ตี
โค้ง(Curve) ได้ดว้ ยหรื อลาเลียงในแนวเอียง Incline

สายพานเดินตรง (Straight)

สายพานเดินตีโค้ง(Curve)
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สายพานลาเลียงในแนวเอียง (Incline)
 2.เลือกวัสดุให้เหมาะสมกับงานและสิ่ งแวดล้อมของท่าน ดูรายละเอียดในบทความข้อ 9.

 3.ดูมิติ(Dimensions)ระยะต่างๆ ของระบบสายพานที่ตอ้ งการเพราะสายพานโมดูล่าร์
(Modular Belt)มีหลักการออกแบบค่อนข้างตายตัวเรี ยกว่าบรรพบุรุษลองผิดลองถูกกัน
มามากแล้วก็เลยยกเอาตัวอย่างมาให้พวกเราใช้งานได้เลย มีรูปแบบการออกแบบ
มากมายหลายอย่างลองดูหนังตัวอย่างบางตอนข้างล่างนี้สาหรับสายพานที่เดินตรงๆก่อน
ครับ
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มิติ(Dimensions) สาหรับออกแบบ ของสายพานเดินตรง (Straight)
 4.เลือกความเร็วของสายพาน (Belt Speed)
 5.ดูลกั ษณะจาเพาะของวัสดุที่ลาเลียง(Characteristics of Conveyed Product) ซึ่งแต่ละข้อ
ก็จะมีผลกระทบกับการเลือกชนิดของสายพานด้วยครับ ลองมาดูกนั ว่ามีอะไรบ้าง
 ความหนาแน่น(Density)
 ขนาด/รู ปร่ าง(Size/Shape)
 ความแข็ง/ความแกร่ ง/ความเปราะ(Hardness/Rigidity/Brittleness)
 ลักษณะผิว เรี ยบ/หยาบ/เป็ นเม็ด/เป็ นก้อน/เหนียว(Texture)
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 การกัดกร่ อน(Corrosiveness)
 ความชื้น(Moisture Content)
 อุณหภูมิ(Temperature)
 ความฝื ดหรื อแรงเสี ยดทาน(Friction)

 6.ดูกระบวนการเปลี่ยนแปลงระหว่างการลาเลียง
ร้อน/เย็น/เปี ยก/แห้ง-มีลม/น้ า
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 7.ต้องดูวา่ ต้องผ่านการรับรองของ FDA/EU/USDA หรื อไม่
 8.ดูลกั ษณะการ Load และ Unload ของวัสดุ

 9.ดูสิ่งแวดล้อมขณะทางานของโรงงานของท่าน
 การกัดกร่ อน(Corrosiveness)
 ความชื้น(Moisture Content)
 อุณหภูมิ(Temperature)
 อันตราย มีฝน/ไม่
ุ่
มีฝนุ่
 ดูกระบวนการเปลี่ยนแปลงระหว่างการลาเลียง ร้อน/เย็น/เปี ยก/แห้ง-มี
ลม/น้ า

