บ

ทนา มู่เล่เป็ นชิ้นส่ วนสาคัญมากชิ้นหนึ่งในระบบสายพานลาเลียง(belt conveyor
system)เพราะ pulley จะทางานร่ วมกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆในระบบแบบเป็ นจังหวะ ให้
ระบบทางานได้แบบต่อเนื่อง ลองนึกภาพดูวา่ หากมูเล่เสี ยหายไม่สามารถทางานได้

นัน่ หมายความว่าระบบต่างๆก็ตอ้ งหยุดทางานทันทีพร้อมๆกัน ความเสี ยหายเกิดขึ้นกับการผลิตจะ
มหาศาลขนาดไหน คนที่รับผิดชอบโรงงานนั้นย่อมรู ้ดีที่สุด เมื่อ Pulley มีความสาคัญขนาดนี้หลาย
ท่านก็คงอยากทราบว่าเราจะมีพ้นื ฐานการเลือกใช้ประเภท Pulley ที่ถูกต้องอย่างไร เพราะที่ผา่ นๆ
มาหลายท่านคงไม่เคยสนใจเรื่ องของ Pulley จริ งๆ จังๆ เลย ตาราที่จะศึกษาก็มีนอ้ ย ส่ วนมากเมื่อมี
ความต้องการจะทาอะไร ก็มกั จะอ้างอิงกับของเดิมที่ติดตั้งมาแล้ว เอาให้เหมือนของเดิมก็แล้วกัน
มักเป็ นคาตอบที่ใช้กนั เป็ นประจา ทั้งๆที่ของเดิมที่เห็นอยูน่ ้ นั สภาพในปัจจุบนั อาจไม่เหมาะสมกับ
การใช้งานแล้วก็เป็ นได้ ดังนั้นเรามาหาความรู ้กนั แบบกว้างๆเกี่ยวกับประเภทของ pulley ก่อนเพื่อ
เป็ นแนวทาง(Guideline)พื้นฐาน ที่จะช่วยตัดสิ นใจเลือก pulley ได้ถูกต้องต่อไป
แม้วา่ Pulley แบบ Welded steel จะใช้กนั อย่างแพร่ หลายตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 แต่เท่าที่ Conveyor
Guide Co.,Ltd. ทราบปั จจุบนั ยังไม่ มใี ครกาหนดมาตรฐานของ Pulley แล้วเป็ นทีย่ อมรับกันทัว่ ไป
ดังนั้นแต่ละผูผ้ ลิต แต่ละผูใ้ ช้งาน ก็ผลิต Pulley ตามมาตรฐานของตัวเอง โชคดีที่มี Dimention
หลักๆหลายอย่างที่พอจะเป็ นที่ยอมรับร่ วมกัน (common practice) ได้บา้ งแม้วา่ ยังไม่มีใครเป็ นผู ้
กาหนด Standard ให้เป็ นที่ยอมรับในสากลได้ท้ งั หมดก็ตาม เรามาดูกนั ว่าข้อมูลเบื้องต้นที่ยอมรับ
กันในอุตสาหกรรม เขาแบ่ง Pulley ออกเป็ น 4 แบบดังนี้

1. Standard duty conveyor pulley ( pulley แบบใช้ งานมาตรฐาน )

เป็ นความโชคดีอย่างยิง่ ที่ Pulley ประเภทนี้มีขาใหญ่ เป็ นผูใ้ ห้มาตรฐานเอาไว้บา้ ง ขาใหญ่ที่
กล่าวถึงก็คือ CEMA( Conveyor Equipment Manufacturers Association ) ได้จดั
มาตรฐานของ Welded Steel Conveyor Pulley (CEMA standard B105.1) และ Welded
Steel Wing Pulley (CEMA standard B501.1) ไว้ซ้ ึงใน Standard ได้กาหนด Load Ratings ,
Allowable Vibration , Crown Dimension และระยะห่างๆต่างๆ ( overall dimension ) ที่
จาเป็ นระหว่างชิ้นส่ วน ( part ) ต่างๆ ซึ่งหากท่านผูใ้ ดสนใจเรื่ องการออกแบบ ก็สามารถเดิน
ตาม (Follow) การคานวนและข้อแนะนาตาม Standard ที่เขาตั้งไว้ ซึ่งจะประกอบด้วยสู ตร
และตารางต่างๆให้เลือกได้ หากทาตามที่เขาว่านี้กเ็ ป็ นที่ไว้ใจว่าปลอดภัยแน่ เพราะค่าต่างๆ
เหล่านั้นได้มาจากประสบการณ์อนั ยาวนานของการใช้งานแล้วรวบรวมมาเป็ นสู ตรสาเร็จให้
พวกเราได้ใช้กนั ใครสนใจก็ลองสื บค้นกันเองได้ครับ

2. Heavy duty conveyor Pulley (Pulley ประเภทใช้ งานหนัก)
Pulley ประเภทนี้ จัดเป็ นประเภทที่ใช้งานหนักกว่าแบบ Standard Duty เช่น มีชวั่ โมงการ
ทางานมากกว่า มี Impact Load หรื อ หรื อใช้งานในพื้นที่ที่มีการกัดกร่ อนสู ง (high
corrosion) ดังนั้น Pulley แบบนี้จึงต้ องเพิม่ ความหนาของผิว (shell) และขนาดเส้ นผ่ าน
ศู นย์ กลางของเพลา (shaft diameter) ให้ โตขึน้ ตามความต้องการสิ่ งแวดล้อมของผูใ้ ช้งาน
ทั้งนี้พ้นื ฐานการคานวนยังยึดหลักเช่นเดียวกับ Standard Duty Pulley ทุกประการ

3. Mine duty conveyor pulley ( pulley ใช้ ในงานเหมือง)

เป็ นที่ยอมรับกันว่างานเหมืองเป็ นงานที่โหดและหินมากกว่างานประเภทอื่นๆ เพราะระบบ
Conveyor ต้องเจอกับการใช้งานแบบ None-Stopเกือบตลอด 24 ชัว่ โมง เหมืองส่ วนมากจะ
รี บผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตมากๆเนื่องจากเวลาสัมประทานมีจากัด จึงพบเสมอว่า ระบบ
สายพานลาเลียง(belt conveyor) มักจะถูกใช้งานเกิน (over load ) ที่ออกแบบไว้เสมอๆ
นอกจากนี้ สภาพของเหมืองเองต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เรี ยกว่าไม่เหมือนกับ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น เจอกับขนาดของวัสดุ(lump) ที่ใหญ่มาก สภาพของพื้นที่ที่เปี ยกชื้น
ร้อนจัด ฯลฯ ดังนั้นจึงมีสารพัดงานเข้ าบ่ อยๆ ทั้งด้ าน Over load ,Vibration ,Slip งาน

Conveyor ของเหมืองจึงมีขอ้ กาหนดเฉพาะพิเศษของเขาเองทั้ง Pulley , เพลา, Looking
Element ตลอดจนชนิดของวัสดุที่มาประกอบเป็ นลูก Pulley ต้องได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ไว้คือ ทน และอึด
สาเหตุที่เขากาหนดมาตรฐานของ Mine Duty Pulley ไว้สูง เนื่องจากว่า ในอดีตที่มี
การทาเหมืองใต้ดิน( underground Mining ) ซึ่งมีการกัดกร่ อน ( abrasion ) และการขัดสี
(abrasive ) สู ง ตลอดจนต้องเผชิญกับสิ่ งแวดล้อมอันเลวร้าย ดังนั้นการเปลี่ยน Pulley แต่ละ
ครั้ง ถือว่า “งานเข้ า แบบ จัดหนัก” จะทาให้เกิดความเสี ยหายมากมายทั้งด้านการผลิต และ
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรื อติดตั้งใหม่ ดังนั้นการผลิต Pulley จะต้องถือคติ “ ใหญ่ และ หนา ”
เข้าไว้จะปลอดภัยและมีอายุการใช้งาน (service life) ที่ยาวนานกว่าแน่นอน เนื่องจาก
ชิ้นส่ วนที่ประกอบเป็ นมู่เล่ เมื่อ “ ใหญ่ และ หนา ” จะเกิด Stress (ความเค้น) และการโก่ง
งอ(deflection) น้อยกว่า Standard Duty Pulley ที่กาหนดโดย CEMA ต่อมาการออกแบบ
conveyor ของเหมืองโดยทัว่ ไปจึงออกแบบเป็ นประเภทอนุรักษ์นิยม( conservative design )
ปฏิบตั ิต่อเนื่องกันโดยใช้ขอ้ กาหนดของ Underground Mining เป็ นต้นแบบมาตราบเท่าทุก
วันนี้
ปัจจัยทีบ่ ่ งชี้ว่าการใช้ งานเป็ นแบบ Mine Duty Pulley ต้ องมีลกั ษณะดังนี้
1. ในการทางานต้องเปิ ด (start) และปิ ด (stop) ระบบ conveyor บ่อยๆ
2. Overload เกินกว่า 150% ของแรงดึง (running tension) ที่ใช้งาน
3. เมื่อต้องการความมัน่ ใจ (Reliability)ในการทางานสู งๆ

4. Engineered class pulleys

Engineered Class Pulley
Pulley ชนิดนี้ ต้องเรี ยกว่าเป็ น pulley ชนิดพิเศษ ที่ออกแบบให้เฉพาะเจาะจงตาม
Requirement ของผูใ้ ช้งานจริ งๆ ดังนั้นการออกแบบ ต้องสามารถเช็คย้อนกลับ (traceable)
ได้ทุกขั้นตอน การเลือกวัสดุตอ้ งพิถีพิถนั ต้องเช้คกันอย่าถี่ยบิ ต้องมีใบ Certificate ของวัสดุ
และงานเชื่อม ขั้นตอนการผลิตจะต้องควบคุมให้ได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ
นอกจากนี้ การประกอบ pulley/shaft/hub/looking element/bearing จะต้องใช้เทคนิค
เหมาะสมกับการใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงนั้นๆ
ปัจจัยในการเลือกใช้ Engineered Class pulley อาจมีแตกต่ างกันไป เช่ น
1. แรงตึง(Belt tension) และแรงลัพท์ (Resultant load) มากกว่าที่ระบุไว้ใน CEMA
Standard B 105.1 และ B 501.1
2. เส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เล ( Pulley Diameter) หน้ากว้าง( Face width) และ
เส้นผ่าศูนย์กลางของเพลา (shaft diameter) อยูน่ อกเหนือที่กล่าวไว้ใน CEMA Standard
B 105.1 และ B 501.1
3. เมื่อใช้สายพานชนิดพิเศษเช่น สายพานเส้นลวด( Steel cord belt) ,Steel mesh , Aramid
หรื อ สายพานชนิดอื่นๆที่มี High Modulus Carcass
หมายเหตุ :

1. High Modulus Carcass หมายถึง สายพานที่มี Tension Rating > 800 PIW หรื อ
Carcass Modulus ของชั้นรับแรงสู งๆ (Modulus > 80,000 PIW )
2) PIW = 0.175 N/mm.)

Steel cord Belt

Steel Mesh Belt

Aramid Belt

4. ต้องการประหยัดงบประมาณของโครงการ( Project Cost Control ) ดังนั้นจึงต้อง
ออกแบบให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด (Optimizing Design) เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ตามภาวะและสิ่ งแวดล้อมที่ตอ้ งการอย่างแท้จริ ง ไม่เผือ่ เลย
5. เมื่อระบบสายพาน ต้องทางานที่ความเร็วสู ง ( High Speed ) และใช้งานอย่างต่อเนื่อง
เกือบตลอดเวลา
ตัวอย่ างของ Conveyor ทีใ่ ช้ Engineered Class Pulley เช่ น
๐ Overload Conveyor

๐ Conveyor ในเหมืองทีม่ ีนา้ หนักบรรทุกสู ง (High Tonnage)

๐ Conveyor ทีใ่ ช้ ในโรงงานไฟฟ้ าขนาดใหญ่ (ใช้ ถ่านหิน)

๐ Conveyor ในขบวนการผลิตแร่ เหล็ก ( Ore Process )

๐ ในโครงการทีล่ งทุนทา Conveyor ขนาดใหญ่
5. ผมควรเลือกใช้ Pulley ประเภทไหน?
จากเนื้อหาที่ได้กล่าวไว้อย่างกว้างๆ ข้างบน ท่านผูอ้ ่านคงกาหนดไว้ในใจได้แล้วว่าระบบ
Conveyor ของท่านจัดอยูใ่ นประเภทอะไร อย่างไรก็ตาม Conveyor Guide Co.,Ltd. ก็
อยากจะเล่าประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมา เพื่อจะเป็ นประโยชน์ให้ท่านนาไปให้ประกอบ
การพิจรณาตัดสิ นใจ
เท่าที่เรามีประสบการณ์ได้ เห็นระบบสายพานลาเลียงมากมายในประเทศไทย ทั้งใน
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ โรงงานผลิตไฟฟ้ าจากถ่านหินขนาดใหญ่ โรงงานน้ าตาล โรงโม่
หิน เหมือง และฯลฯ ก็พอจะบอกและจาแนกระบบ Duty conveyor ของโรงงานประเภท
ต่างๆคร่ าวๆ ได้ดงั นี้
1. Conveyor ใน line ที่สาคัญ ( main )ในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็ นปูนซีเมนต์
โรงไฟฟ้ าที่ใช้ถ่านหิน และ ฯลฯ ระบบ Conveyor มักถูกออกแบบ เป็ น Heavy Duty
และ Engineer Class จากต่างประเทศเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ เช่นจาก แก๊งค์ ยุโรป ญี่ปุ่น หรื อ
ออสเตรเลีย เกาหลี ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกนักในการเลือกใช้ Pulley แนะนาว่าให้
เลือกใช้แบบที่ติดตั้งมากับระบบเดิมก็จะเป็ นการสะดวก แต่ถา้ เป็ นระบบที่มาจาก
ประเทศจีน ต้องดูเป็ น Case ๆ ไป
2. ระบบ Conveyor ในเหมือง ส่ วนมากก็ออกแบบในต่างประเทศเช่นกัน เช่นที่เหมืองแม่
เมาะในประเทศไทย หรื อแม้แต่เหมืองในประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรา ก็ใช้บริ การการ
ออกแบบ ของต่างประเทศ (Australia) มาตรฐานของ Pulley คาดเดาว่า เป็ นประเภท Mine
Duty Pulley
3. ระบบ conveyor ที่ใช้งานทัว่ ไปในประเทศไทย

ตามความเห็นของ Conveyor Cuide Co.,Ltd. เกินกว่า 80% ของ pulley ที่ใช้งานกันอยูน่ ่าจะ
จัดอยูใ่ นประเภท 1 คือ standard duty pulley ดังนั้นถ้า ท่านจะอ้างอิงจาก standard ของ
CEMA ที่กล่าวไว้กน็ ่าจะเป็ นการเพียงพอ และปลอดภัยแน่นอน
กล่าวสรุ ปโดยรวมว่า ถ้าหากท่านผูอ้ ่านเป็ นประเภท Beginner อ่านแล้วยังไม่เข้าใจ ก็
สามารถ E-mail มาถาม Conveyor Guide Co.,Ltd.ได้ เรายินดีให้คาแนะนา ส่ วนท่านที่เป็ น
มืออาชีพ ประเภท Epert แล้วทาง Conveyor Guide Co.,Ltd. ก็อยากจะใคร่ ขอคาแนะนาดีๆ
จากประสบการณ์ของท่านด้วยนะครับ แล้วเราจะนาความรู ้ที่ได้รับจากท่านมาเผยแพร่
เพื่อให้ผอู ้ ่านท่านอื่นอื่นได้รับสิ่ งดีๆ ด้วยเช่นกัน

