
3) การออกแบบ Flat Top Chain 

    ตอน 3 การออกแบบ Flat Top Chain (Sample Flat Top Chain Calculation) 

จากความรู้ตอนท่ี 2 การเลือกใช ้Flat Top Chain เราจะรู้หลกัการเลือก Flat Top Chain ทั้งแบบวิง่ตรง (Straight 

Running) และวิง่โคง้ดา้นขา้งได ้(Side Flexing) ตอนน้ีเรามาท าความเขา้ใจกบัการค านวณกนัจริงๆบา้ง ขอยกมาแค่ 1 

ตวัอยา่งเพ่ือเป็น guideline ใหท่้านได ้Idea ไปคน้ควา้ต่อเพราะ การค านวณจะแตกต่างกนัไปตาม Lay out ของ Conveyor 

แต่ละแบบไม่เคยซ ้ าแบบกนั จะยกทุกตวัอยา่งมีหวงัผูเ้ขียนตอ้งมาเอาดีทางน้ีแน่ หวงัวา่ท่านจะไดใ้ชข้อ้มูลเหล่าน้ีไปเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพการเลือก การออกแบบ การใชง้าน Flat Top Chain  ตามสมควร การค านวณแบ่งออกไดเ้ป็น 

14 Steps ดงัน้ี 

STEP 1: OBTAIN NECESSARY INFORMATION 

การหาขอ้มูลท่ีจ าเป็นท่ีตอ้งใชใ้นการค านวณ เป็นโจทยท่ี์เราตอ้งสอบถามขอ้มูลกบัผูใ้ชง้านวา่มีความตอ้งการ

อยา่งไร สมมุติวา่ไดข้อ้มูลมาตามขา้งล่างน้ี 

 Conveyor layout: Conveyor แบบ วิง่ตรง (straight) ยาว 2 ฟตุ, เล้ียว(Turn)  90 องศาไปทางขวา แลว้วิง่

ตรงไปอีก 12 ฟตุ 

 Conveyor length: C = 2 + 1.2 + 12 = 15.2 ft. 

 Product conveyed: วสัดุท่ีล าเลียงเป็นกระป๋องขนาดบรรจุ 12 oz. 

 แต่ละกระป๋องหนกัเท่ากบั 0.85 ปอนด.์ 

 เสน้ผา่ศูนยก์ลางของกระป๋องเท่ากบั 2.6 น้ิว 

 Weight ของ product ท่ีล  าเลียง ตอ่ฟตุ = (12/2.6) x 0.85 = 3.92 lb/ft. 

 Capacity : กระป๋องล าเลียงติดกนัเป็นแถวเดียวไม่มีช่องวา่งระหวา่งกระป๋อง  ตอ้งการCapacity  เท่ากบั  

60,000 กระป๋องต่อชัว่โมง 

 Conveyor width: เลือกใหเ้หมาะสมกบัขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของกระป๋อง 

 Conveyor speed: ค านวณไดจ้ากสมการ 

WC= 60WS 

WC = ปริมาณขนถ่าย (conveyor capacity) (in lb/hr or units/hr), 

W = น ้าหนกัของท่ีล าเลียง (amount of material carried) (in lb/ft or units/ft), and 

S = ความเร็วของโซ่ (conveyor speed) (in ft/min). 



   WC = 60,000 cans/hr 

W = 12/2.6 = 4.6 units/ft, 

S = 60000/(60 x 4.6) = 217 ft/min. 

 Weight of chain: ตอ้งการหาสมมุติเพ่ือการค านวณเบ้ืองตน้เท่ากบั 1.0 lb/ft. 

 Diameters of shafts and sprockets:ตอ้งการหา 
 Diameters of shafts and sprockets : ตอ้งการหา 

 Environment: มีการกดักร่อนบา้ง (Some corrosion possible). 

 Available lubrication: Soap and water. 

STEP 2: SELECT CHAIN MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

จากตารางสามารถเลือกใชท้ั้ง Stainless steel และ low-friction acetal ดงันั้นเลือกแบบ acetal เน่ืองจากราคาถูกกวา่และรับ

ไดทุ้กเง่ือนไขของโจทย ์

STEP 3: SELECT WEAR STRIP MATERIAL 

 

 

 

 

 

Coefficient of friction ระหว่างโซ่ และ wear strips = 0.15 

 



STEP 5: OBTAIN CORNER FACTORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

โซ่เป็น regular acetal, wear strip เป็น UHMWPE, มุมเล้ียวเป็น 90 องศา หล่อล่ืนดี 

             Corner factor คือ 1.20 

STEP 6: CALCULATE BASIC CHAIN PULL 

 

 

 

W, weight of the conveyed material (in lb/ft); 

fs, coefficient of friction between the chain and wear strips 

fw, coefficient of friction between the material and chain 

Kc, corner factor 

Ka, slippage (accumulation) factor 

Kv, speed factor 

Ks, frequent starts factor 

 

PA, added chain pull from accumulation (in lb), 

 

 



การค านวณ Curve Conveyor ใชสู้ตร ขา้งล่างน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For this sample selection, Equation 12.5 through Equation 12.7 are used: 

At point 1: P1 = 0.0. 

At point 2: P2 = 2.0 x 0.15 x [(2.0 x 1.0) + 3.92] = 1.8 lb. 

At point 3: P3 = [1.8 + (1.2 x 0.15 x 5.92)] x 1.20 = 3.4 lb. 

At point 4: P4 = 3.4 + (12 x 0.15 x 5.92) = 14 lb. 

STEP 7: CALCULATE THE PRELIMINARY REQUIRED WORKING LOAD 

Calculate the preliminary required working load using Equation 

Pw = PKv = 14 x 4.0 = 56 lb. 

Note: speed factor ( Kv) หาไดจ้ากตารางขา้งล่างน้ี 

 



 

 

 

 

 

STEP 8: CALCULATE CATENARY SAG AND TENSION 

 

 

 

 

เลือกความยาวของส่วนโคง้ตกทอ้งชา้งในแนวราบเท่ากบั 24 น้ิว และระยะตกทอ้งชา้งในแนวด่ิงเท่ากบั 3 น้ิว 

 

 

 

 

                                               

 

  Catenary Tension Pc = 242 x 1/ 96x3 = 2 

                                               ไดค้่าแรงดึงเน่ืองจากโซ่ตกทอ้งชา้งเท่ากบั 2 ปอนด ์

STEP 9: DETERMINE THE TOP PLATE WIDTH 

ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของกระป๋องเท่ากบั 2.6 น้ิว ล าเลียงเป็นแถวเดียว เลือกความกวา้งของ Top Plate เท่ากบั 3.25 น้ิวก็

เพียงพอ 

 



STEP 10: SELECT A CHAIN AND RECALCULATE THE REQUIRED WORKING LOAD เลอืกโซ่ได้แล้วเร่ิม

ค านวณหา Working Load ทีแ่ท้จริงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            จากตาราง เราตอ้งการ working load เท่ากบั 58 lb (Pw + PC) 

 สามารถเลือกโซ่ได ้2 รุ่น คือ 880 BEV และ 880 TAB 

 สมมุติวา่เลือก โซ่ 880 TAB 

 ตอ้งค านวณ working load ท่ีตอ้งการจริงๆใหม่ 

 ตอนน้ีไดน้ ้ าหนกัของโซ่ท่ีเลือกแลว้คือหนกั  0.73 lb/ft. 

 

At point 2: P2 = 2.0 x 0.15 x [(2.0 x 0.73) + 3.92] = 1.6 lb. 

At point 3: P3 = [1.6 + (1.2 x 0.15 x 5.38)] x 1.20 = 3.1 lb. 

At point 4: P4 = 3.1 + (12 x 0.15 x 5.38) = 12.8 lb. 

      ดงันั้น Working Load ทีค่ านวณเบือ้งต้นคอื 

      Pw = PKv = 12.8 x 4.0 = 51.2 lb, 

 Catenary tension is only 1.5 lb. 

 The final required working load is = 51.2+1.5= 52.7 lb. 

 โซ่เบอร์  880 TAB  ใช้ได้ (Maximum Load 425 lb,> 52.7 lb.) 

STEP 11: SELECT A SPROCKET SIZE 

เน่ืองจากโซ่วิง่ดว้ยความเร็วมากกวา่ 100 ft/min เลือก Sprocket 111/2 (effective teeth)(23actual teeth) 



STEP 12: CALCULATE THE REQUIRED CHAIN LENGTH 

หาความยาวของโซ่ สมมุติ shaft center distance เท่ากบั conveyor length,ดงันั้น 

Lp = 11.5 + [(24 x 15.2)/1.5] = 254.7 pitches. 

ปัดเศษเป็น 255 pitches. 

STEP 13: CALCULATE THE REQUIRED POWER 

The power required by this conveyor is calculated using 

Equation: hp = PS/33,000 

hp = (51.2 x 217)/33,000 = 0.33 hp. 

STEP 14: SELECT THE LUBRICATION METHOD 

โซ่หล่อล่ืนดว้ยสบู่และน ้ า 

 เร่ืองน้ียงัมีต่อ ขอพกัยกเสียก่อน ขอเสียงและ Feedback จากท่านผูอ่้านดว้ย วา่ตอ้งการใหบ้ริษทั คอนเวเยอร์ไกด ์

จ ากดั(Conveyor Guide Co., Ltd.) น าเสนอเป็น Series เร่ืองยาวๆท่ีมีประโยชน์ต่อเน่ืองกนั เช่น การเลือก การ

ออกแบบ การบ ารุงรักษา หรือไม่ อยา่งไรก็ตาม เด๋ียวเราจะกลบัมา  “ถึงแม้ว่าเราจะเดนิช้า...แต่เรากไ็ม่เคยหยุด

เดนิ” 

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

และอุดหนุนสินคา้ของเรา เราสญัญาวา่ เราจะตอบสนองท่านอยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่หยดุน่ิง เราไม่เคยท างานลวกๆ หรือ

ลดระดบัการปฏิบติังานตนเอง เราทราบวธีิและมีความสามารถ ท่ีจะสร้างความเรียบง่ายบนซบัซอ้นอยากใชเ้ราก็ติดต่อเรา

ครับ ง่ายนิดเดียว สงสยัส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพ่ิมเติมอยา่งเร่งด่วน 

โทรศพัทม์าสอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจดัสัมมนาใหห้น่วยงาน

บ ารุงรักษาในหน่วยงานของท่านก็ได ้(มีค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เร่ืองน้ีเท่านั้นนะครับ เร่ืองอะไรก็ไดท่ี้ท่านอยากรู้

เก่ียวกบัสายพานล าเลียงก็ลองติดต่อเขา้มาไดอ้ะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิดีรับใชฟ้รีครับ 

เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปดว้ยกนั...เผื่อแผก่นั’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบ

ล าเลียงมาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ ‚มีของเท่าไหร่ก็ปล่อยหมด ไม่มี กัก๊ ไม่มีดึง ไม่มีเมม้‛ ‚ถึงแมว้า่เราจะเดินชา้...แต่เราก็ไม่

เคยหยดุเดิน‛ แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

 

  



 Website : www.conveyorguide.co.th 

 Email  : Info@conveyorguide.co.th 

 Tel.   : 02-992-1025, 090-9076077, 083-1318644 

 Fax.  : 02-992-1022 


