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สายพาน Modularโค้งในอุสาหกรรมกระดาษลูกฟูก
1.ความเป็ นมา ทาไมต้องทาเอง
หลังจากที่บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.Ltd.)ได้ลงบทความเรื่ อง
สายพานลาเลียง D.I Y แบบยางดา คุณทาเองได้ ปรากฏว่ามีเสี ยงตอบรับมาถึงเราดีมากทัว่ ทุก
ภาค จากเหนือ เชียงใหม่ ลาพูน ถึงใต้ กระบี่ นครศรี ธรรมราช อิสาน สุ รินทร์ กาฬสิ นธุ์ และภาค
กลางอีกหลายจังหวัด ที่เราภูมิใจสุ ดๆก็คือ เสี ยงจากผูอ้ ่านที่อยูห่ ่างไกลจากกรุ งเทพ ทั้งจากเหนือ
และอิสาน ที่บอกเราว่าเมื่ออ่านบทความและได้รับคาแนะนาจากเราแล้วเกิด ‘แรงบันดาลใจ’ มี
ลูกฮึด ลองทาจนประสบผลสาเร็จใช้งานได้
นี่กเ็ ป็ นผลสื บเนื่องจากท่านผูอ้ ่านที่มี Feed Back กับเรามาดีมากๆ บอกว่าอยากจะให้
บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.) นา Idea ดีๆประเภท D.I Y นี้มาฝากอีก
เราก็เกิดมีกาลังใจมีลูกฮึด เกิด ‘แรงบันดาลใจ’เช่นกัน วันนี้จึงตั้งใจนาเรื่ อง “Modular Belt คุณ
เองได้...ง่ายนิดเดียว” ซึ่งเป็ นระบบสายพาน Generation ใหม่ลาเลียงสิ นค้าได้สารพัดที่จะมา
ทดแทนสายพาน PVC PU ส่ วนใหญ่ในเร็วๆนี้แน่นอน ติดตามwebsite ของเราสม่าเสมอรับรอง
ท่านจะเพื่อไม่ให้ท่านตก Trend ใหม่ๆในวงการขนถ่ายอย่างแน่นอน
ในบทความนี้เป็ นการลาเลียงในอุตสาหกรรมกระดาษลูกฟูก Finish Product เป็ น
กระดาษลูกฟูกเพื่อผลิตเป็ นของใช้ประเภทผลิตภัณฑ์ประเภทรักษ์โลก ระบบลาเลียง
ประกอบด้วยสายพาน PVC เป็ นตัวขับเคลื่อนระบบ มีขนาดหน้ากว้าง 1100 มม. ยาวตัวละ 2
เมตรหลายๆตัวต่อกันเป็ นช่วงๆ ยาวมากวิง่ อยูก่ ลางระหว่าง Roller Conveyor โดย Roller
Conveyor มีขนาดหน้ากว้างประมาณ 500 มม. 2 ชุดประกบซ้าย-ขวา ตลอดแนวยาวของ
สายพาน PVC เพื่อประคองกองกระดาษลูกฟูกให้เคลื่อนที่อย่างมีเสถียรภาพ ตัวกองกระดาษ
ลูกฟูกก็หนักมาก ประมาณ 1-2 ตันต่อ ตารางเมตร
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ผลิตภัณฑ์ประเภทรักษ์โลก น่ารักจังเลย
2.ความเป็ นมาของปัญหา
ปัญหาสายพานลาเลียงประเภทสายพาน PVC เกิดขึ้นได้กบั บริ ษทั ทุกระดับ ไม่ใช่จะมี
เฉพาะรายเล็กๆเท่านั้น ต่อไปนี้กเ็ ป็ นตัวอย่างหนึ่งของบริ ษทั ขนาดใหญ่ที่อยากจะเปลี่ยน
สายพาน ประเภทสายพาน PVC เป็ นสายพาน Modular Belt ด้วยตนเอง ด้วยสาเหตุและความ
เบื่อหน่ายสายพาน PVC แบบเก่าที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ด้วยเหตุต่อไปนี้
1. สายพานแบบ Light duty ประเภท PVC , PU ประสบกับปัญหาเรื่ องความทนทานของ
สายพานที่ไม่สามารถสู ้งานหนักได้ จึงเกิด ฉีกขาด(Cut) ของสายพาน ปัญหา การเสี ยหาย
จากการขัดสี -ขูด-ขาด-ลาก-ถู-เจาะ (High Abrasion-harsh) ต้องตัด-ต่อบ่อยๆ เสี ยเวลาการ
ผลิตมาก คนดูแลก็หน่ายเจ้านายก็บ่น
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ฉีก-ขาด

2. ปัญหาเกี่ยวกับการทางาน (Operation) ของระบบลาเลียงเช่น การที่สายพานลื่น (Slip)
สายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment) หรื อสายพาน Slide ปัญหาการ สายพานฉีกขาด
ที่ขอบตลอดแนว ปั ญหาการ ฉีกขาด(Cut) ของตัวสายพานซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็ น
ปัญหาพื้นฐานต้องเกิดขึ้นแน่ๆสาหรับPVC ที่ใช้งานหนัก เนื่องจากไม่ใช่ธรรมชาติของ
สายพานประเภท Light Duty PVC-PU ที่ชอบงานเบาๆสบายๆ

ดูดีๆ สายพาน Slide
กินข้ างนีเ้ ยอะเลย

3

WWW.CONVEYORGUIDE.CO.TH

3.ปัญหาเกี่ยวกับการทางาน (Operation) ของระบบลาเลียงอีกประเภทหนึ่งคือระบบที่ใช้
งานอยูป่ ัจจุบนั เป็ นการลาเลียงทีไ่ ม่ ต่อเนื่องคือเมื่อลาเลียงมาถึงทางโค้งต้องหยุด แล้วส่ ง
กองกระดาษให้สายพานประเภท Light Duty PVC (ทาในแนวตรง หากใช้สายพาน PVC
ทาในแนวโค้งการเคลื่อนที่กไ็ ม่ราบเรี ยบ กองกระดาษอาจจะไถล) ที่สามารถเคลื่อนที่ได้
(Moveable Roller Conveyor) อีกต่อหนึ่ง สลับซับซ้อนกันเกินไป แล้วยังต้องให้เสี ยเวลา
ในการจัดการเพิ่มขึ้น และการทางานก็ชา้ อีกด้วย

ดูดีสายพาน ตัวนี ้
เคลื่อนที่ได้
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ดูดีสายพาน ตัวนีก้ าลัง
เคลื่อนที่เปลี่ยนตาแหน่ ง
แล้ ว

4.ปัญหาเกี่ยวกับProduct เสี ยหาย ต้องทิ้งกระดาษแผ่นสุ ดท้ายล่างสุ ดของกองเนื่องจาก
ระดาษเสี ยรู ป ทาให้เกิดการสู ญเสี ยผลผลิตโดยใช่เหตุ

แผ่ นสุดท้ ายต้ องเอาทิง้
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3.แนวทางการแก้ปัญหา
1. สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) เป็ นทางเลือกใหม่ แก้ปัญหาการฉีกขาด(Cut) ของ
สายพาน ปัญหา การเสี ยหายจากการขัดสี -ขูด-ขาด-ลาก-ถู-เจาะ (High Abrasion-harsh)
ต้องตัด-ต่อบ่อยๆ เหล่านี้ให้ทุเลาเบาบางได้มากแม้ไม่ท้ งั หมดได้ 100 % เนื่องจากตัว
สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) แข็งแรง ทนทาน สู ้งานหนักได้ดีกว่าส่ วนสายพาน
Light Duty PVC-PU มากการตัด-ต่อก็สามารถทาได้รวดเร็วเพราะลักษณะการต่อ
สายพานเป็ นเหมือนตัวต่อ LEGO ต่อกันด้วย Rod จึงง่ายใครๆก็ทาได้ไม่เสี ยเวลา

ตัด-ต่อ-ย่อ-ขยาย ใครๆก็ทาได้ดว้ ยอุปกรณ์ง่ายๆ
2.ปัญหาเกี่ยวกับการทางาน (Operation) ของระบบลาเลียงเช่น การที่สายพานลื่น (Slip)
สายพานเดินไม่ตรงแนว (Misalignment) สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) ตอบโจทย์น้ ี
ได้ 100% เนื่องจากระบบขับเคลื่อนเป็ นแบบ Positive Drive (Tension ต่า) ปกติ ไม่ตอ้ งมี
ชุดปรับความตึง(Take Up) เนื่องจาก Modular Belt ใช้ฟันของ Sprocket เกี่ยวเข้าไปในรู
ของตัวสายพานModular หรื อช่วงบานพับที่ตวั สายพานเชื่อมต่อกัน จึงไม่ได้ขบั โดย
Friction ที่อาศัยจากแรงตึงของสายพาน โดยน้ าหนักของสายพานในด้าน Return จะเป็ น
ตัวเก็บสายพาน( Catenary sag) ในส่ วนที่เกิน(ทาหน้าที่คล้ายๆตัวปรับความตึงอัตโนมัติ)
แต่กม็ ีบางกรณี พิเศษที่ตอ้ งใช้ Take Up เอาไว้คุยเรื่ องการออกแบบยาวๆเมื่อมีโอกาสที่
เหมาะสม
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สายพาน Modular ขับแบบโซ่จกั รยานจึงไม่ Slip หรื อ Slide
3.ปัญหาเกี่ยวกับการทางาน (Operation) ของระบบลาเลียงอีกประเภทหนึ่งคือระบบที่ใช้
อยูป่ ัจจุบนั เป็ นการลาเลียงที่ไม่ต่อเนื่องทาให้เสี ยเวลาในการจัดการเพิ่มขึ้น และการ
ทางานก็ชา้ อีกด้วย แต่สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหาของ สายพาน Modular เพราะสายพานโมดูล่าร์
(Modular Belt) สามารถวิง่ ในแนวโค้ง (Horizontal Curve) ได้โดยใช้สายพานแค่เส้น
เดียว ไม่ตอ้ งมีระบบสายพานหลายเส้นต่อกันเมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางที่ลาเลียง จึงทา
ให้ วัสดุไม่ลม้ ไม่เสี ยหาย ประหยัดทั้งพลังงานและพื้นที่ ลดจุดเชื่อมต่อแก้ปัญหาการ
เสี ยเวลาได้

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) เข้ าโค้ งได้ หลายรู ปแบบ
4.ปัญหาเกี่ยวกับProduct เสี ยหาย ต้องทิ้งกระดาษแผ่นสุ ดท้ายของกองเนื่องจากระดาษ
เสี ยรู ป ทาให้เกิดการสู ญเสี ยผลผลิตโดยใช่เหตุ ดังที่กล่าวไว้วา่ สายพานโมดูล่าร์
(Modular Belt) สามารถวิ่งในแนวโค้ง (Horizontal Curve) ได้โดยใช้สายพานแค่เส้น
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เดียว ไม่ตอ้ งมีระบบสายพานหลายเส้นต่อกันเมื่อต้องการเปลี่ยนทิศทางที่ลาเลียง จึงทา
ให้ วัสดุไม่ลม้ ไม่เสี ยหาย แก้ปัญหานี้ไปได้ประหยัดทั้งพลังงานและพื้นที่ ลดจุด
เชื่อมต่อแก้ปัญหาการเสี ยเวลาได้

สายพานโมดูล่าร์ (Modular Belt) สามารถวิง่ ในแนวโค้ง
(Horizontal Curve) ได้โดยใช้สายพานแค่เส้นเดียว

4.Recommendation
งานนี้บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดได้แนะนาให้ใช้สายพานรุ่น 500 B โดยมีระยะหน้า
งานตามสะเก็ตแบบ Layout สายพายโค้ง ดังรู ปข้างล่าง ที่สาคัญต้องมีระยะรัศมีความโค้ง อย่าง
น้อยเท่ากับ 1250 มม.มีระยะทางตรงต่อจากส่ วนโค้งอีก ข้างละประมาณ 2 เมตรเป็ นอย่างน้อย
(จะยาวกว่านี้อีกหลายสิ บเมตรก็ได้) เพื่อติดตั้งมอเตอร์ สายพานรุ่น 500 B รับ load ได้ 1,000
กก.ต่อ ตารางเมตร ในแนวโค้ง ถ้ าเป็ นแนวตรงรับได้ มากกว่ านีห้ ลายเท่ า
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ถ้าท่านอื่นๆที่มีความคิดว่าจะเปลี่ยนสายพานเช่นเดียวกันลองดู Case อย่างนี้เป็ นตัวอย่าง
เห็นว่าพื้นที่หน้างานมีระยะเพียงพอที่จะวาง Layout ได้ ก็อย่ารี รอสั่งซื้อ สายสายพาน Modular,
Wear Strip และ Sprocket กับบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.) รับรอง
ราคาทีเ่ ราเสนอคุ้มค่ ากับเงินที่ท่านจ่ายแน่นอน เพราะ เรารู้ งาน เรารู้ Product เรารู้ การออกแบบ
เรารู้ Application การใช้ งาน เรารู ้การบารุ งรักษา ดังนั้นเราจึงสามารถเลือกสรรสิ่ งที่เหมาะสม
กับการใช้งานให้ท่านนี่คือความแตกต่างของสิ่ งที่เราจัดหาให้ได้เปรี ยบเทียบกับสิ่ งที่ท่านคุน้ เคย
อยูใ่ นปัจจุบนั นอกจากนี้เรายังมีขอ้ มูลทางวิชาการ Back Up ช่วยเหลือกรณี ท่านติดขัดได้
ตลอดเวลา เป็ นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่คุณ พูดมากก็จะเป็ นว่าขี้คุยเกินตัว ลองใช้บริ การของเราดู ถ้า
หากเห็นว่าทาไม่ได้ ดีแต่คุย ก็ขอให้สาบส่ งเลิกคบกันไปเลย เมื่อสั่งซื้อแล้วหากท่านเป็ น
มือใหม่เราก็จะให้แบบ Guide Design ของระบบสายพานแต่ ละLayout พร้อม Specification ไป
ให้ท่าน เท่านี้ท่านก็สามารถสร้างโครงสร้างขึ้นตามระยะต่างๆที่เราให้ไปได้แบบง่ายๆ
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Specification สายพานลาเลียง Modular รุ่ น 500B
หากท่านใดมีปัญหาหรื อข้อกังวล ไม่มนั่ ใจตอนเลือกขนาดของมอเตอร์
เนื่องจากว่าท่านอาจไม่มีความชานาญด้านการคานวณ งานนี้โดนหลักปรกติท่าน
สามารถใช้มอเตอร์ตวั เดิมที่ติดมากับระบบเดิมได้เลย ไม่ตอ้ งซื้อใหม่ ถ้าอยากให้
เราช่วยเหลือเราก็จะคานวณมือให้แบบสดๆกันไปเลยจะได้รู้วา่ เราไม่ได้มวั่ ครับดู
ตามตัวอย่างข้างล่างตัวอย่างนี้ได้เลย แต่รายการคานวณนี้เป็ นแค่การยกตัวอย่าง
ว่าเราทาให้จริ ง ไม่ใช่ของรายของบทความนี้นะครับแต่เป็ นลูกค้ารายอื่นที่ให้
Order เราแล้ว
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สาหรับลูกค้าท่านอื่นๆทราบไว้บา้ งก็ดีวา่ ปรกติระบบสายพาน Modular ที่ใช้กนั
ทัว่ ไปถือว่าเป็ น Light Duty ใช้ ขนาดของมอเตอร์ ตั้งแต่ 180 Watt – 750 Watt
ก็เพียงพอ สาหรับระบบสายพาน Modular ที่บรรทุกแบบ Heavy Duty เช่น
กระสอบน้ าตาล รถยนต์ แบตตารี่ กล่องกระดาษ หรื อวัสดุอื่นๆ ที่มีน้ าหนัก
บรรทุก เป็ น 100-500 Kg/Sq.M. ก็ไม่เป็ นไรครับ บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์
จากัด ยินดีรับคานวณหาขนาดของมอเตอร์ ใช้ ท่านฟรีๆ เพียงท่านบอกข้อมูล
ดังต่อไปนี้มาให้เรา แล้วเราจะคานวณขนาดของมอเตอร์ให้ท่านได้
วัสดุทขี่ นคืออะไร
 ขนาดของ Package
ความหนาแน่ นของวัตถุ กีต่ ันต่ อ ลูกบาศก์เมตร
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ปริมาณการขนถ่ ายทีต่ ้ องการกีต่ ัน-กีช่ ิ้นต่ อชั่วโมง
Conveyor วางเอียงกีอ่ งศา /หรืออยู่ในแนวราบ
ต้ องการใช้ สายพานหน้ ากว้ างเท่ าไร
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