2) การเลือกใช้ Flat Top Chain
ตอน 2 การเลือกใช้ Flat Top Chain (Top Chain Selection)
1. Scope ของ Flat Top Chain ทีค่ รอบคลุมในบทความนี้
Flat Top Chain ที่กาลังนาเสนอนี้ เป็ นเพียงพื้นฐานบางส่วนของ Standard Flat Top Chain ที่มีขนาด Pitch 1 นิว้
ครึ่ง (38.1 มม.) เท่านั้น ครอบคลุม Flat Top Chain ทั้งแบบวิง่ ตรง (Straight Running) และวิง่ โค้งด้านข้างได้ (Side Flexingชนิด Standard) และครอบคลุมวัสดุที่ทามาจาก เหล็ก, Stainless Steel และพลาสติกประเภท Acetal (POM) ไม่รวม Flat
Top Chain แบบ Generation ใหม่ อย่างไรก็ตาม Flat Top Chain แบบ Generation ใหม่ ยังสามารถนาหลักการในบทความนี้
ไปประยุกต์ได้ Flat Top Chain แบบ Generation ใหม่ จะมี Product Specification เป็ นของตัวเองผูซ้ ้ือสามารถสอบถามได้
จากตัวแทนจาหน่ายยีห่ อ้ นั้นๆ

Straight-running plastic flat-top chain ทีค่ รอบคลุมในบทความนี้

Side-Flexing Flat-Top Chain ทีค่ รอบคลุมในบทความนี้

Side-Flexing Flat-Top Chain (Generation ใหม่ ) ทีไ่ ม่ ครอบคลุมในบทความนี้
2.แนวทางในการเลือก Flat-Top Chain
ข้ อที่ 1 คอนเวเยอร์ Lay Out
หลักการวาง Lay out ของ Conveyor ให้เลือกใช้ Conveyor ชนิดวิง่ ตรง (Straight Running) เป็ นอันดับแรกเสมอ
เพราะเป็ น Conveyor แบบง่ายที่สุด ราคาถูกที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุด อย่างไรก็ตามใน process การผลิตจะไม่สามารถ
ใช้ Conveyor แบบวิง่ ตรงวิง่ ไปเพียงตัวเดียวได้ ดังนั้นหากจาเป็ นต้องเปลี่ยนทิศทางอาจจะต้องพิจารณาใช้ Conveyor ชนิด
วิง่ ตรง (Straight Running) หลายๆตัวมาต่อกันเป็ นทอดทอดได้
หากมีการเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางอาจจะใช้ Side-Flexing Flat-Top Chain (ที่สามารถตีโค้งด้านข้าง)มาทางานร่ วมกัน
ได้ นอกจากจะเป็ นการประหยัดชุดขับ เช่น มอเตอร์ และ Sprocket แล้วยังมีผลดีต่อการลาเลียง product เช่น ทาให้ Product
ไหลลื่นอย่างต่อเนื่องไม่ตอ้ งรอคิวจนปริ มาณ Product อัดแน่นเกินไป Product ไม่ลม้ ไม่ตอ้ งมีจุดเชื่อมต่อ (Transfer)
ขณะเดียวกันเพื่อให้การออกแบบ Side-Flexing Flat-Top Chain แบบตีโค้งด้านข้างได้มีประสิ ทธิภาพที่ดี จะต้องพิจารณา
ปั จจัยอื่นร่ วมด้วย เช่น ต้องออกแบบให้มีรัศมีการเลี้ยว(ความโค้ง)มากที่สุด(Large Turning Radius) และพยายามทาให้มี
จานวนโค้งน้อยที่สุดเพื่อลดแรงดึงในโซ่ ณ จุดที่มุมเลี้ยวจะต้องมีการหล่อลื่นหรื อติดตั้งระบบกลไกที่จะลดแรงเสี ยดทาน
ให้เหลือน้อยที่สุด และชุดขับจะต้องอยูห่ ่างจากจุดเลี้ยวให้มากที่สุดจึงจะเป็ นการวาง Lay Out ที่ดีและถูกต้อง(ดูรูป)

ข้ อที่ 2 การเลือกความกว้ างและความสู งของ (Conveyor Width and Clearance Height)
Flat-Top Chain คอนเวเยอร์ จะต้องมีความกว้างมากพอที่จะทาให้ Product ที่ลาเลียง สามารถวางอยูบ่ น top chain
และเคลื่อนที่ไปได้โดยไม่ติดอุปสรรคใดๆ เนื่องจากหน้ากว้างของ Flat-Top Chain มีขนาดจากัดและความเร็ วของ

Conveyor ก็ถูกจากัดด้วยปั จจัยหลายอย่าง ในกรณี ที่ตอ้ งการที่จะเพิ่มปริ มาณลาเลียงมากขึ้น จาเป็ นต้องใช้ FlatTop Chain หลายหลายชุดวางขนานกันเพื่อเพิ่มหน้ากว้างให้โซ่สามารถลาเลียงให้ได้ Capacity ตามต้องการ นอกจากนี้
จะต้องพิจารณาด้วยว่า Conveyor จะต้องยกสูงแค่ไหนเพื่อให้ขา้ มสิ่ งกีดขวางทั้งด้าน Carry และ ด้าน Return

Conveyor จะต้ องยกสู งเพือ่ ให้ ข้ามสิ่งกีดขวางทั้งด้ าน Carry และ ด้ าน Return
ข้ อที่ 3 CONVEYOR LENGTHS AND SHAFT CENTER DISTANCE
เนื่องจากความยาวของ Conveyor และระยะ Center to Center ของ shaft ถูกจากัดด้วย Tensile Strength ของโซ่
แรงดึงในโซ่เกิดขึ้นจากแรงเสี ยดทานของโซ่ (จากน้ าหนักของโซ่และน้ าหนักของ Product) กับ Support ดังนั้นเมื่อ
ออกแบบให้ Conveyor มีความยาวมาก (จะมีแรงเสี ยดทานสูง) ทาให้ปริ มาณ Product วางบนโซ่ได้นอ้ ย ซึ่งในทางตรงกัน
ข้ามหาก Conveyor สั้นจะลาเลียงProductได้ปริ มาณมาก ปกติแล้ว Conveyor ไม่ควรจะมีความยาวเกิน 100 ฟุต หรื อ 30
เมตร ทั้งนี้เนื่องจากข้อจากัดของแรงดึงในโซ่นนั่ เอง
ข้ อที่ 4 การโหลด Product บน คอนเวเยอร์
การปล่อยวัสดุลงบน Conveyor ควรทาด้วยความเบาและนิ่มนวลเพื่อป้ องกันแรงกระแทกที่จะเกิดขึ้นกับ
Conveyor ถ้าเป็ นไปได้ควรพยายามโหลดProductในแนวเดียวกันกับการเคลื่อนที่ของโซ่โดยให้ Product สไลด์บน
Conveyor เพื่อป้ องกันแรงกระชากหรื อกระตุกขณะที่ Product ตกกระทบโซ่ การโหลดที่ดีตอ้ งให้Productอยูต่ รงกลางของ
Conveyor เพราะหาก Product ไม่อยูต่ รงกลางจะทาให้ load unbalance คอนเวเยอร์จะไม่สมดุล โซ่เดินเสี ยแนวศูนย์กลาง
(Off Center) โซ่จะเสี ยหายได้
ข้ อ 5 Conveyor Capacity (ปริมาณการขนถ่ าย)
สามารถหาปริมาณการขนถ่ ายได้จากสู ตรต่ อไปนี้

ข้ อ 6 Conveyor Speed
การเลือกความเร็ วของ Flat Top Chain ขึ้นอยูก่ บั ขับ Capacity (ปริ มาณProductที่ตอ้ งการลาเลียง) ขณะเดียวกันก็
ขึ้นอยูก่ บั ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้ทาโซ่และWear Strip ปั จจัยทั้ง 2 ตัวนี้ก็เป็ นตัวกาหนดความเร็ วของ Conveyor ด้วย
นอกจากนี้ประเภทและชนิดของการหล่อลื่นและกลไกการลดความเสี ยดทานก็เป็ นตัวกาหนดความเร็ วสูงสุดของ Conveyor
ด้วยเช่นกัน วิธีการโหลด (วิธีการปล่อยวัสดุ) ลง Conveyor ก็มีผลต่อการกาหนดความเร็ วของ Conveyor ปกติแล้ว
Conveyor ไม่ ควรมีความเร็วเกิน 300 FPM (1.52 เมตรต่ อวินาที หรือ 91.4 MPM.)

ตัวอย่ างความเร็วทีแ่ นะนาของผู้ผลิตรายหนึ่ง
ข้ อ 7 Accumulations
Accumulation คือการสะสมของ Product ณ บริ เวณหนึ่งๆขณะที่ Conveyor กาลังทางาน กรณี น้ ีจะทาให้เกิดแรง
ดึงในโซ่เพิ่มขึ้นในส่วน (Section) ที่เกิดการสะสม ดังนั้นในการออกแบบต้องให้ section สะสมสั้นที่สุดและต้องวางอยูใ่ น
แนวตรงของ Conveyor เพื่อลดแรงดึงที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เวลาที่ Product สะสมต้องใช้ให้นอ้ ยที่สุดเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิด
ความร้อนมากเกินไปในขณะที่วสั ดุเสี ยดสี กบั ผิวหน้าของโซ่

ข้ อที่ 8 Chain Type
การเลือกวัสดุของโซ่ Flat Top Chain ที่เรากาลังนาเสนอนี้เป็ น Flat Top Chain ทาจากโลหะหรื อพลาสติกก็ได้ ถ้า
เป็ นหากเป็ นโลหะก็ทามาจาก Carbon Steel หรื อ Stainless Steel ถ้าเป็ นพลาสติกทามาจาก Acetal (POM) และ POM
ประเภทที่มีแรงเสี ยดทานน้อย (Low Friction-POM) วัสดุท้ งั 3 ชนิดนี้สามารถใช้ได้กบั Flat Top Chain ทั้งแบบวิง่ แนวตรง
straight-running และแบบตีโค้งด้านข้าง Side Flexing ได้ การเลือกวัสดุและประเภทของโซ่ที่ใช้ข้ ึนอยูก่ บั ชนิดของวัสดุ
(Product) ที่ลาเลียงและเงื่อนไขในการลาเลียง
8.1 Carbon Steel Flat Top Chain ปกติแล้วทาจาก Cold-Finished Carbon หรื อ Low Alloy Steel ชุบ
แข็ง(ประมาณ 44 HRC) ที่ผิวหน้าเพื่อป้ องกันการขีดข่วน Carbon Steel Flat Top Chain ใช้ได้ดีในการ
ลาเลียงในภาวะแห้งที่ไม่มีการกัดกร่ อน (Corrosion) เช่น ลาเลียง กระดาษ ขวดแก้ว สิ นค้าพวกเศษ
โลหะ หรื อวัสดุประเภทที่มีความคม รับแรงดึงได้มากกว่า Stainless Steel
8.2 Stainless Flat Top Chain ปกติแล้วทาจาก Cold-Finished austenitic Stainless Steel (AISI30418% chrome and 8% nickel)จะสามารถทนต่อแรงขัดสี ได้ดีและมีความสามารถในการป้ องกันการกัด
กร่ อนจากกรดได้สูง ความแข็ง 26-30 HRC ใช้ได้ดีสาหรับการลาเลียง Product ประเภทขวด หรื อ
product

ที่บรรจุของเหลวที่อาจจะรั่วออกมาจากที่บรรจุ

และของเหลวนั้นสามารถกัดกร่ อนได้

นอกจากนี้ Stainless Flat Top Chain ยังใช้ได้ดีในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่ องดื่มหรื ออุตสาหกรรมที่
ต้องการความสะอาดสูง

ตัวอย่ างโซ่ โลหะแบบต่ างๆทีม่ จี าหน่ ายในท้ องตลาดทั้งแบบ Straight Running และ Side-Flexing Applications

8.3 Plastic Flat Top chain
เป็ นพลาสติกทามาจาก Acetal (POM) และ POMประเภทที่มีแรงเสี ยดทานน้อย (Low
Friction) ปกติแล้วจะมีความเสี ยดทานต่าและมีความสามารถในการต้านทานการกัดกร่ อนได้อย่างดี
ใช้ได้ดีในการลาเลียงกระป๋ องอลูมิเนียม เครื่ องดื่ม soft drink นอกจากนี้ POM ยังเกิดเสี ยงเบาขณะ
ทางาน POM และ POM แบบแรงเสี ยดทานน้อยไม่ตอ้ งหล่อลื่นเลย ใช้ได้ดีสาหรับลาเลียงสิ นค้าประเภท
Paper Board หรื อกล่องกระดาษ (ไม่เปื้ อน Product)

ตัวอย่ างโซ่ พลาสติกแบบต่ างๆทีม่ จี าหน่ ายในท้ องตลาดทั้งแบบ Straight Running และ Side-Flexing Applications
ในกรณี เลือกใช้ Side Flexing Flat Top Chain ทั้งแบบโลหะและแบบพลาสติกที่ Conveyor จะต้องเลี้ยวในรัศมี
แคบ แม้วา่ จะเป็ นวัสดุชนิดเดียวกันแต่ตอ้ งตรวจสอบแรงดึงให้ดี เนื่องจาก Side Flexing Flat Top Chain สามารถทนแรงดึง
ได้นอ้ ยกว่าแบบแนวตรง (Straight-running Flat Top Chain)

ตัวอย่ างผิวหน้ าโซ่ ต่างๆทีใ่ ช้ งานต่าง Application เช่ น เป็ น Roller สาหรับงาน Accumulation เป็ น ยางสาหรับงานขึน้ ทีส่ ู ง
เป็ นต้ น

ตัวอย่ างผิวหน้ าโซ่ ต่างๆทีใ่ ช้ งานเฉพาะ Application พิเศษ เช่ นต้ องการแรงดึงสู งใช้ ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เกีย่ วกับนม
เป็ นต้ น

การเลือกประเภทของวัสดุทที่ าโซ่

ตัวอย่ างคุณสมบัตติ ่ างๆของ Wear Strip เช่ น เรื่องเสียง (ความเงียบขณะโซ่ ทางาน) การสึกหรอ หรือ สัมประสิทธิ์ของแรง
เสียดทาน
ข้ อ 9 Load carrying Strand Ways and Wear strip
Load Carry Strand (รางโซ่) เป็ นตัวรองรับน้ าหนักโซ่และลาเลียง (ปกติใช้ Wear Strip วางบนผิวหน้าของ Load
Carry Strand หรื อตัวรับน้ าหนัก) Wear Strip มีหน้าที่ 3 อย่างคือ
1. ป้ องกันรางโซ่ไม่ให้สึกหรอ
2. ลดแรงเสี ยดทานระหว่างรางโซ่กบั โซ่ ซึ่งจะทาให้ลดพลังงานไปด้วย
3. ลดการสึ กหรอของแผ่นโซ่ (Plate)
Wear Strip มีหลายชนิดและคุณสมบัติแตกต่างกันอย่างเด่นชัด ดังน้นเมื่อรู ้ Application การใช้งานแล้วต้องเลือก
วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะเป็ นเรื่ องๆไป เช่น บริ เวณสิ่ งแวดล้อมที่มีการกัดกร่ อนหรื อขัดสี สูง และในที่มี
อุณหภูมิสูง ต้องการการหล่อลื่นน้อยหรื อไม่ตอ้ งการการหล่อลื่น วัสดุบางชนิดไม่เหมาะสมที่จะใช้ในที่เปี ยก (เช่นไนลอน

จะบวมเมื่อดูดความชื้น) UHMWP ต้องการการหล่อลื่น ใช้ได้ดีท้ งั สภาวะที่แห้งและเปี ยก เนื่องจากไม่ซึมซับน้ า
และไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับความชื้น คุณสมบัติของ Wear Strip สามารถเลือกใช้ได้ตามตารางที่ให้มาข้างล่างนี้

การเลือก Load carrying Strand Ways and Wear strip
เมื่อใช้พลาสติกเป็ น Wear Strip จะต้องยึดปลายข้างหนึ่งไว้ให้แข็งแรง แล้วปล่อยให้อีกปลายหนึ่งเป็ นอิสระเพื่อ
รองรับการขยายตัว-หดตัว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ หรื อการขยายตัวเนื่องจากความชื้น
เราจะพิจารณาเปลี่ยนโซ่ดว้ ยข้อสังเกต 3 ประการ
1. ความหนาของแผ่นโซ่ (Plate Wear) เหลือประมาณครึ่ งหนึ่งจากความหนาเริ่ มต้น
2. โซ่เริ่ มเดินไม่เรี ยบ
3. โซ่ยดื มากกว่า 3% และเริ่ มกระโดด (Jump)

คุณสมบัตขิ อง Wear Strip ทีเ่ ป็ นโลหะ

คุณสมบัตขิ อง Wear Strip ทีเ่ ป็ นพลาสติก

ข้ อ 10 Return Strand Support and wear strip

Wear Strip ต้ องใส่ เต็มหน้ ากว้ างของโซ่ ในด้ าน Return และควรเจาะรู ให้ เศษวัสดุหลุดออกไปจากระบบได้

Wear Strip แบบงูเลือ้ ย (Serpentine-type) ของโซ่ ในด้ าน Return เศษวัสดุสามารถหลุดออกไปจากระบบได้ง่าย

ใน Conveyor ยาวๆ (มากกว่ า 1.5 เมตร) ต้ องใช้ ลูกกลิง้ รองรับในด้าน Return ขนาดเส้ นผ่าศูนย์ กลางของลูกกลิง้ อย่ างน้ อย
ทีส่ ุ ดต้ องมีขนาดใหญ่ กว่ า 2 เท่ า ของรัศมีของโซ่ ด้านกลับ (Back-Flex Radius)

ระยะ Clearance ระหว่ างโซ่ แต่ละแถวต้องมีเพียงพอทีจ่ ะไม่ ทาให้ Product กระทบกระทัง่ กันขณะลาเลียง

ตัวอย่ างการจัดวาง Carrying Way และ Wear Strip สาหรับแถวเดียวเลือกวางแบบ A หรือ B ก็ได้ ส่ วนแบบ C วางแยก
แถวกันทิศทางการเคลือ่ นทีท่ าได้ ท้งั ไปทิศทางเดียวกันและสวนกัน

ระยะห่ างของ Guide Clearance (GC) for Straight Running ทีแ่ นะนา
ข้ อ 11 ระยะตกท้ องช้ าง (Catenary)
การออกแบบ Conveyor มีความยาวมากกว่า 5 ฟุตหรือ (ประมาณ 1.5 เมตร) ต้องกาหนดให้มีระยะตกท้องช้าง
(Catenary) ด้วยเหตุผล 2 อย่างคือ
ประการที่ 1 เป็ นระยะที่เผื่อไว้สาหรับเก็บโซ่เมื่อโซ่ยดื ตัว
ประการที่ 2 น้ าหนักของโซ่ที่ตกท้องช้างนี้จะเป็ นตัวทาให้เกิดแรงดึงด้านที่มีแรงดึงต่า (Slack Tension) เป็ นตัว
ถ่วงทาให้โซ่วงิ่ เรี ยบไม่Slip หรื อกระโดด

ระยะตกท้ องช้ าง (Catenary) ทีแ่ นะนาให้ ใช้
ระยะตกท้องช้างนี้ตอ้ งออกแบบให้อยูใ่ กล้กบั Sprocket ตัวขับมากที่สุดและต้องมีระยะเพียงพอดังกาหนดไว้ (ดู
รู ป) เมื่อใช้งาน Conveyor ไปได้ระยะหนึ่งโซ่จะยืดมากขึ้นจนทาให้ระยะตกท้องช้างมีมากเกินกว่าระยะที่กาหนดไว้ในรู ป
ดังนั้นจะต้องมีการตัดโซ่ ให้ส้ นั ลงจนอยูใ่ นระยะกาหนด มิฉะนั้นจะทาให้เกิดแรงดึงในโซ่เพิ่มขึ้นมากเกินไปและเปลือง
พลังงาน
ระยะเผื่อ (Take up) โซ่ยดื ตัว ไม่แนะนาให้ใช้ในการออกแบบ Flat Top Chain การเผื่อระยะโซ่ดว้ ย ระยะตก
ท้ องช้ าง (Catenary) ก็เพียงพอสาหรับการ operation ของโซ่แล้ว
ถ้าปล่อยโซ่ให้ตกท้องช้างโดยไม่มีการ Support ด้าน Return การคานวณต้องคานึงถึงน้ าหนักของโซ่ (ซึ่งเปรี ยบ
เหมือนแรงดึงในโซ่เพิม่ ขึ้นเนื่องจากน้ าหนักโซ่) ในช่วง Return ที่ไม่มีการ support ด้วย น้ าหนักของโซ่จะมีผลต่อการ
คานวณเกี่ยวกับแบริ่ งและ Shaft ของตัวขับด้วย

ข้ อ 12 Entry Radius
เมื่อโซ่เคลื่อนผ่านระยะตกท้องช้างเข้าสู่ในช่วง Return ของ Conveyor จะต้องมีตวั Return Support มารองรับ
น้ าหนักโซ่ดา้ นกลับ รัศมีของตัว support ต้องมีค่ามากกว่าค่าน้อยที่สุดของรัศมีของโซ่ในด้านกลับ (Minimum Back Flex
Radius) เพื่อให้โซ่เข้าของด้าน Return ด้วยความราบเรี ยบ ค่า Back Flex Radius นี้หาได้จาก Catalog ของผูผ้ ลิตโซ่ดงั
ตัวอย่างข้างล่าง

Minimum back flex radius for straight running chain (mm.)

Back Flex Radius ด้ าน Return Entry ต้ องมีรัศมีทมี่ ากพอขณะทีโ่ ซ่ เคลือ่ นทีจ่ ากระยะตกท้ องช้ างเข้ าด้ าน Return ได้ อย่ าง
ราบเรียบ

Minimum back flex radius for side flexing chain (mm.)
ข้ อ 13 Sprocket
Sprocket หรื อเฟื องโซ่ของ Flat Top Chain ควรเลือก Sprocket ที่มีฟันจานวน 19 ฟัน สาหรับงานทัว่ ไป และ 23
ฟันหรื อมากกว่า สาหรับงานที่ตอ้ งการให้โซ่วงิ่ เรี ยบ ไม่สนั่ ไม่กระตุก ฟันของ Sprocket ควรเป็ นเลขคี่ เพื่อให้โซ่ขบกับฟัน
ของ Sprocket โดยไม่ซ้ าตาแหน่ง ความสึ กหรอจะเฉลี่ยกันไปเท่าๆกัน

Alignment of the sprocket (จุดสู งสุ ดของ Sprocket ต้ องไม่ สูงกว่ าจุดสู งสุ ดของ Wear Strip)

ระยะ H และ P

Minimum number of teeth for Table Top Chains (The minimum number of teeth for chains, 1873 and 3873,
is 15 and for chains, 2873, 24 teeth. If the number of teeth is less than this minimum, the distance between the hub of the
sprocket and the hold-down tabs is insufficient)
ข้ อ 14 Frequent Stop and Start
การหยุดหรื อเริ่ มต้น Start คอนเวเยอร์บ่อยๆขณะที่มีน้ าหนักบรรทุกบน conveyor เป็ นสาเหตุให้โซ่เกิดแรงดึง
เพิ่มขึ้นเป็ นครั้งคราวดังนั้นในการออกแบบ จะต้องนา Safety Factor ของเรื่ องนี้มาพิจารณาร่ วมในการคานวณด้วย
ข้ อ 15 Environmental
วัสดุแต่ชนิดที่ใช้ทาโซ่ มีความสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงสุดและต่าจุดต่างๆกันไป ดังนั้นในการเลือกต้อง
พิจารณาปั จจัยเรื่ องอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของการใช้งานและสิ่ งแวดล้อมของ Conveyor ด้วย ดูการเลือกใช้วสั ดุที่
เหมาะสมที่มีปัจจัยอุณหภูมิเกี่ยวข้องอยูใ่ นตารางข้างล่าง

ในสิ่งแวดล้อมทีม่ กี ารกัดกร่ อน การใช้ เหล็ก Carbon steel alloy ก็ไม่ เหมาะสม การเลือกวัสดุให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
สามารถดูได้ จากตารางทีใ่ ห้ ไว้ข้างล่ างนี้

ในแอพพลิเคชัน่ ที่สภาพแวดล้อมที่มีการขัดสี สูง วัสดุที่ใช้ตอ้ งมีความคงทนต่อการขัดสี สูงกรวด ทราย ฝุ่ น ทราย
แก้ว เศษโลหะ สามารถทาความเสี ยหายให้ โซ่และ Wear Strip ได้ง่ายมาก วิธีที่ดีที่สุดที่จะลดความสึ กหรอเนื่องจากการขัด
สี คือควบคุมหรื อลดจานวนของเศษวัสดุให้มีนอ้ ยที่สุด การหล่อลื่นต้องทาในภาวะที่เหมาะสม
เราช่ วยอะไรได้ บ้างติดต่ อเข้ ามาได้ ครับ
ประเภทของงาน
1.Maker อยากทาเอง

เราช่ วยอะไรได้ บ้าง
หมายเหตุ
แนะนา-การเลือกใช้component-Guide เรามีอุปกรณ์-ชิ้นส่วน จาหน่าย
Design-Sketch Drawing-ตอบข้อสงสัย
2.เจ้าของงานโครงการ ทาโครงการ
วาง Lay Out ระบบ รับทา Turn Key ท่านทาเองหรื อจ้างใครทาก็ได้
ใหม่
หรื อ รับออกแบบอย่างเดียวก็ได้
3.สาหรับโรงงานมีระบบอยูแ่ ล้ว
ท่าน บอกรุ่ น บอก Specification หรื อ บอกSpecification รุ่ นมา เราเทียบ
ต้องการทางเลือกใหม่ เพื่อทดแทน
ถ่ายรู ปมา เราแนะนา-การเลือกใช้โซ่- อุปกรณ์-ชิ้นส่วน ที่ใช้ร่วมกันได้
ของเดิม
component-ตอบข้อสงสัย
4.งานปรับปรุ งระบบเดิม
แนะนา-การเลือกใช้component-Guide เรามีอุปกรณ์-ชิ้นส่วน เทียบรุ่ นได้
Design-Sketch Drawing-ตอบข้อสงสัย จาหน่าย
บทความตอนต่อไปจะรับใช้เรื่ อง การออกแบบ Flat Top Chain (Sample Flat Top Chain Calculation) ซึ่งจะนาเสนอใน
โอกาสต่อไป
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