Location of Pulley (ตาแหน่ งของมู่เลย์ )


Conveyor Layout การวาง layout ของระบบสายพานลาเลียง สามารถวางได้หลายรูปแบบหลาย profile ไม่ ว่าจะวางในแนวราบ
(horizontal) แนงเอียงขึน้ (inclined)หรือแนวเอียงลง(declined)รวมทั้งการวางในรู ปโค้ งลง (concave) หรือแบบโค้งขึน้ (convex)
หรือจะเอารู ปแบบใดๆมาประกอบกันเพือ่ ให้ ได้ รูปแบบ(Pattern) ที่เราต้ องการก็ได้ สรุ ปง่ ายๆก็คอื เราสสามารถวางรู ป layout ของ
conveyor ตามที่ใจเราชอบได้ แต่ มีข้อสาคัญที่ควรตระหนักไว้ ในใจเสมอก่ อนตัดสิ นใจครั้งสุ ดท้ ายคือ ไม่ ว่าจะวาง layout รู ปแบบใดก็
ตามควรจะมีจุดส่ งถ่ าย (transfer point ) ของconveyor น้ อยทีส่ ุ ดทั้งนีเ้ พือ่ ลดการสึกหรอของสายพาน (belt) ลดฝุ่ น (dust)
ลดเสียงดัง (noise) ลดการแตกหักและเสียหายของวัตถุที่ลาเลียง
 Profile ของระบบสายพานลาเลียง (belt conveyor) ที่แสดงข้ างล่างนีเ้ ป็ นเพียงตัวอย่างส่ วนหนึ่งเท่ านั้นเอง ในรู ปจะเห็นมู
เลย์ปรากฏอยู่ในตาแหน่ ง(Location) ต่ างๆใดๆก็ได้ตามlayout ที่เรากาหนดลองดูภาพประกอบข้ างล่ างนี้ เพื่อให้ เข้ าใจมาก
ขึน้

Horizontal Conveyor

Horizontal conveyor เป็ นการวาง profile ของ
conveyor ในแนวราบ

Declined Conveyor
Declined conveyor เป็ นการวาง profile ของ conveyor ในแนว
เอียงลง อย่ างนีต้ ้ องติดตั้ง Back Stop ของ Conveyor Guide กัน
วัสดุ หก-ตก-หล่ นจากการใหลกลับนะครับ

Inclined Conveyor
Inclined conveyor เป็ นการวาง profile conveyor ใน

แนวเอียงขึน้

Overland Conveyor

Overland conveyorเป็ น conveyor ที่ยาวมากๆ

บางกรณีอาจยาวหลายกิโลเมตร

 Pulley types (ประเภทของพูลเลย์ )
เนื่องจากยังไม่ มีใครแบ่ งแยกประเภทของ Pulley (มูเลย์ ) ออกมาให้ เป็ นหมวดหมู่ที่ชัดเจน แล้วให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน (ถ้ าท่ านผู้ใดมีความรู้
หรือทราบ รบกวนเผยแพร่ แบ่ งปันกับ conveyor guide บ้ างนะครับ) ดังนั้นหากเราจะแบ่ งประเภทของ pulleyเราจะแบ่ งตามวัสดุที่ใช้ ทาพูเลย์
(pulley) ก็จะมีพฒ
ั นาการดังนี้
 เริ่มทาจากไม้ (fabricated wood)
 ทาด้วยเหล็กหล่ อ (cast iron)
 และปัจจุบันก็นิยมนาแผ่นเหล็กมาม้ วนและเชื่อม (welded steel fabrication) ประกอบกับเป็ นรู ป pulley
 แต่ ในทางปฏิบัติในบ้ านเรา สาหรับ pulley ใช้ งานเบา(light duty)และงานปานกลาง (medium duty) โรงงานหลายแห่ ง
นิยมนาท่ อเหล็กมีขนาดใกล้ เคียงกับขนาดเส้ นผ่ านศู นย์ กลางของpulley ที่ต้องการเอามาตัดทาเป็ นถัง (drum)ของpulley
เลย ก็นับว่ าเป็ นการประยุกต์ ที่ใช้ งานได้ ดที ีเดียวแถมประหยัดเงินและราคาถูกกว่าใช้ เหล็กม้ วนเชื่อม แต่ ต้องมั่นใจว่ ามู่เล่ ย์
นั้นแข็งแรงเพียงพอจริงๆ
 แต่ หากเป็ นประเภทใช้ งานหนัก(heavy duty) ทาง conveyor guide ขอแนะนาให้ ใช้ แบบมาตรฐานโดยมีการคานวนแรงที่
กระทาต่ อ pulleyให้ เป็ นเรื่องเป็ นราวเพือ่ ควบคุมความปลอดภัยจะดีกว่ านะครับ เพราะหากดูเฉพาะภายนอกจะรู้ สึกว่ า
pulley ทุกตัวไม่ น่าจะชารุ ดหรือ เสียหายได้แต่ ในข้ อเท็จจริงในการใช้ งานจริง pulley เสียหายได้หลายกรณีและเกิดขึน้
บ่ อยๆด้วย

 ประเภทของPulley ทีน่ ิยมใช้ ในปัจจุบัน
ปัจจุบันนี้ Pulley ทาด้วยเหล็ก (steel) จะเป็ นที่นิยมใช้ กนั มากสามารถผลิตได้ หลายขนาดหลายsize ส่ วนโครงสร้ างจะมีลกั ษณะคล้ ายๆกันคือ
ประกอบด้วยส่ วนที่เป็ นตัวถัง (drum) มีรูปทรงเป็ นทรงกระบอก โดยมีแผ่นเหล็กปิ ดหัวปิ ดท้ ายเรียกว่า end dise เชื่อมติดกับ hub ถ้ าหาก pulley
มีหน้ ากว้างมาก (wide face pulley) จะต้ องมีแผ่นเหล็กเชื่อมอยู่ระหว่ างกลางที่ผวิ ด้ านในของ pulley เพื่อเพิม่ ความแข็งแรงของผิวหน้ า (rim)
ของ pulley ด้วย

ผิวหน้ าของPulley มีหลายแบบเช่ น
 เป็ นแบบผิวหน้ าเรียบอาจเป็ นแบบเรียบตรงๆ (straight faced)
 หรือหน้ าเรียบแบบเป็ นหลังเต่ า (crown faced)
 ส่ วนแบบอืน่ ๆจะเรียกว่า pulley แบบทาหน้ าที่พเิ ศษ เช่ น pulley แบบมะเฟื อง(wing pulley)ซึ่งจะทาหน้ าที่ปัดวัสดุไม่ ให้ ติด
pulley (self cleaning) ซึ่งจะใช้ pulley ประเภทนีท้ ี่tail หรือที่ take up ซึ่งมักเป็ นตาแหน่ งที่วสั ดุมักติดกับผิวของ pulley อยู่
เป็ นประจา

 ข้ อแนะนาสาคัญก่ อนการตัดสินใจเลือกใช้ Pulley แบบมะเฟื อง (wing pulley) คือ
1. ต้ องพยายามหาวิธีอนื่ ๆ ในการทาความสะอาดสายพานจนหมดทางเลือกแล้วว่าไม่ Work แน่ แล้วจึงใช้ wing pulley เพราะการใช้ ใช้ wing
pulley จะมีผลเสียคือ มีเสียงดัง และอายุการใช้ งานของสายพาน (conveyor belt) ลดลงไปมาก
2.Wing pulley ที่ใช้ ควรมีความเร็วของสายพาน (belt speed) ไม่ เกิน 450 ฟุตต่ อนาที (fpm) หรือ2.29 (m/s) เมตรต่ อวินาที เนื่องจาก wing pulley
จะมีแรงเยือ้ งศู นย์กลาง (eccentricity) ทาให้ pulley สั่ นขณะความเร็วสู ง
3.ห้ ามใช้ Wing pulley ในตาแหน่ งที่ต้องส่ งผ่านtorque (transmit torque) เช่ น ที่ Head Pulley ดังนั้นwing pulley ต้ องใช้ ที่ tail หรือ take up
pulley เท่ านั้น

 ตัวอย่ างรู ปมู่เล่ ย์แบบต่ างๆ (Typical welded steel pulley)


Drum conveyor pulley ( Pulley แบบผิวหน้ าเรียบ)
เป็ นแบบที่ใช้ กนั ปกติ ทั่วๆไป Recommend ใช้ ได้ทุก
ตาแหน่ งในระบบ Conveyor



Spun end curve crown pulley (pulley ผิวหน้ านูนแบบหลังเต่ าจะมี 2 แบบ)

 แบบ Long Face

 แบบTaper Crown

CEMA ได้ กาหนดมาตรฐานหลังเต่ า (crown) ควรมี
ความเอียง 1 ส่ วน 16 ถึง 1 ส่ วน 8 นิว้ ต่ อฟุตของ
ความกว้ างของผิวหน้ าทั้งหมด
( 1/16 ถึง 1//8 Inch per foot of total face width)


Welded steel pulley with grooved Lagging



Wing Pulley



Spiral Wing Conveyor pulley

Modify จาก Wing Pulley โดยใช้เหล็กแผ่นแบนๆ เชื่ อมรอบๆตัวปี กด้านนอกเป็ นการเพิม่ พื้นผิว
สาผัสระหว่าง pulley กับสายพาน (belt) เป็ นการลดตวามเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับสายพาน และลดเสี ยงดังด้วย



Spiral drum conveyor pulley

Spiral drum conveyor pulley
ในกรณีที่เป็ นงาน Heavy dutyที่ wing pulley (พูเลย์ แบบมะเฟื อง) ไม่ สามรถทา
ความสะอาดได้ดีพอจึงต้ องมีการดัดแปลงมาใช้ pulley แบบลายก้นหอย (spiral
pulley) ซึ่งพืน้ ที่ผวิ ของ pulley จะสัมผัสกัยผิวของสายพานได้มากกว่ า wing
pulley จะทาความสะอาดได้ดขี นึ้ และเสียงรบกวนก็จะน้ อยลงด้วย

 ในกรณี ที่ตอ้ งการ Pulley ใช้งานแบบพิเศษปั จจุบนั วิศวกรใช้ finite element เพื่อคานวนความเค้น (stress) ณ จุด
ต่างๆ ของ pulley โดยเฉพาะอย่างยิง่ pulley ที่ตอ้ งใช้งานหนักมาก ๆ (heavy duty) เช่นงานในเหมืองเป็ นต้น

