
ออกแบบมูเล่(Pulley Design) 

 สวสัดีครับท่านผูอ่้าน Web Site; www.conveyorguide.co.th ทุกท่านครับ

บทความวนัน้ีจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการออกแบบมู่เล่ ( Pulley ) ครับ แต่จะเนน้

ไปในส่วนของมูเล่ ( Pulley) ท่ีใชใ้นงานหนกัถึงหนกัมาก (Heavy Duty 

Type)  มูเล่ ( Pulley)ประเภทน้ีจะมีแรงอนัมหาศาลของระบบกระท าบนตวัมนั

ท าให ้ช ารุดหรือเสียหายได ้จึงตอ้งมีมาตรฐานคุมไวส้ักหน่อย เราจะพบเห็น มูเล่ 

( Pulley)  จ าพวกน้ีใชง้านในเหมืองแร่ โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โรงปูน โรงงาน

กระดาษ หรืออุตสาหกรรมอ่ืนท่ีมีระบบสายพานท่ีมี อตัราการขนถ่ายสูงๆ 

(High Capacity) และสายพานยาวมากๆครับ  โดย Standard ท่ีน ามาอา้งอิงใน

บทความน้ีจะเป็นมาตรฐานของ BS (British Standard),SANS(South 

African National Standard) และ CEMA (Conveyor Equipment 

Manufacture Association) ผสมผสานกนัตามความเหมาะสมครับ 

 

 

 การออกแบบมูเล่แบบ  Heavy Duty Type นั้นจะมีระยะ (Distance) ท่ีส าคญั

และเป็นมาตรฐานจากตาราง (Standard Pulley Dimensions) ดา้นล่างดงัน้ี 



 

 Standard   Pulley Dimensions 
A  = Chute Plate 

B or C  = Bearing Center 

D = Pulley face to Center-Line of Bearing Housing 

E = Pulley Face to Belt Edge 

F = Pulley Face Width  

G = Pulley Face to Inside Chute Plate 



 

ภาพแสดงส่วนประกอบของ Pulley 

Table: Standard Pulley Dimensions 

 

 จากรูปดา้นบนรูปดา้นซา้ยมือเรียกวา่ Wide Bearing Center Pulley (A) ส่วน

ในดา้นขวามือเรียกวา่แบบ Narrow Bearing Center Pulley (B) ทั้งสอง



รูปแบบจะมีความแตกต่างกนัในเร่ืองระยะของ Extension Shaft (เพลาต่อ

ขยาย)  

 Wide Bearing Center Pulley (A) ใชก้บั Drive Pulley หรือลูก Pulley 

ท่ีตอ้งติดเขา้กบัชูท ( Chute ) จึงมี Center Bearing ท่ีกวา้งเพื่อง่ายต่อการ

ประกอบและการติดตั้งและบ ารุงรักษานัน่เอง  

 

Wide Bearing Center Pulley  

 

 Narrow Bearing Center Pulley (B) (รูปขวามือ) จะใชก้บั Pulley ใน

ต าแหน่งทัว่ๆไปเช่น Snub Pulley, Bend Pulley, Tail Pulley เป็นตน้ 

Pulley ในต าแหน่งต่างๆเหล่าน้ีไม่มีส่วนประกอบอ่ืนเขา้มาเก่ียวขอ้งมาก

นกัไม่วา่จะเป็น ตน้ก าลงั (Drive Unit) , Back Stop หรือ Chute จึงไม่

ตอ้งการพื้นท่ีในการประกอบและ Service มากนกั ระยะ B or C จึงแคบ

กวา่นัน่เองครับ ผูอ้อกแบบสามารถน าระยะต่างๆตามตารางดา้นบนเพื่อ

ไปเป็นแนวทางในการออกแบบ Pulley ไดถู้กตอ้งและรวดเร็วมากข้ึน

ครับ 



 

Narrow Bearing Center Pulley 
 การค านวณออกแบบ Pulley ชนิดงานหนกัหรือ (Heavy Duty Type) นั้น

สามารถแบ่งการค านวณช้ินส่วนไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ 

1. ขนาดเพลา (Shaft Diameter) ซ่ึงสามารถออกแบบโดยใชแ้รงบิด (Torque) และ

การแอ่นตวั (Deflection) ของเพลาเขา้มาออกแบบค านวณ ซ่ึงหลายๆท่านกค็งจะช านาญกนัอยู่

แลว้ในส่วนน้ี 

2. ความหนาของผวิมู่เล่ (Pulley) หรือ Shell นั้นโดยปกติแลว้จะตอ้งออกแบบ

ค านวณโดยใชว้ธีิ Finite Element ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียากและใชเ้วลาพอสมควรในการค านวณ

ส่วนมากจะท ากนัไม่เป็น ดงันั้น 

 

Shell 

Shaft 



เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของคนธรรมดาๆแบบผูใ้ชง้านไม่ตอ้งไปเสียเวลาใช ้Computer ใน

การค านวณ Conveyor Guide ขอน าเสนอ Table (หน่วยเป็น mm.) ดา้นล่างซ่ึงนอกจากจะ

บอกความหนาของผวิมู่เล่ (Pulley Shell Thickness) แลว้ยงัมีความหนาของแผน่ Plate

ดา้นขา้ง (End Disk Thickness) และขนาดของ Hub (Hub Diameter) มาใหท่้านไดศึ้กษา

เป็นแนวทางพิจารณาในการออกแบบดว้ย 

 

 หลายท่านท่ีดูตารางแลว้คงจะมีค าถาม ถามวา่ ”ท าไมมนัถึงมีขนาดมโหฬารจงั? 

ค าตอบกง่็ายๆคือ ตอ้งการ Safety Factor สูงๆ เพราะมนัเป็นแบบ Heavy Duty ไง

ครับมีแรงดึง, แรงบิด กระท ากบั ตวั Pulley อยา่งมหาศาลหากเกิดความเสียหาย

ข้ึนมามนัจะไม่คุม้ค่ากบัการออกแบบท่ีประหยดัไดน้ัน่เอง 

  ส่วนสายพานท่ีใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเลก็ เช่น โรงสี โรงมนั โรงยาง 

ไม่ตอ้งใชห้นาขนาดน้ีหรอกครับสามารถบางกวา่น้ีไดเ้ช่น Shell Thickness 8-

10 mm.กส็ามารถใชไ้ดค้รับ  



 Standard Pulley Shell Diameter (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่

มาตรฐาน ) 

 

Standard Pulley Diameter (mm.) 
เพื่อใหก้ระบวนการ ออกแบบ ผลิต และ Stock ง่ายและมีประสิทธิภาพ ฝร่ังเขาจึงได้

ก  าหนด เส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่ ( Pulley Diameter)  ไวด้งัตารางดา้นบนครับแต่ในทาง

ปฏิบติัในประเทศไทยเรา จะพบวา่ในการจะท า Pulley ใหมี้เส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่ เท่ากบั 

Standard นั้นยากเหลือเกิน เพราะวา่จะหาท่อท่ีมีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใกลเ้คียงหลงั Machine 

แลว้ใหเ้ท่า Standardนั้นไดล้  าบากมากๆครับ ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งขยบั เส้นผ่าศูนย์กลาง ข้ึน หรือ

ลงบา้งเลก็นอ้ยตามขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ของท่อท่ีมีนัน่เองครับ หากถามว่า “จะท าท่อใหมี้

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง เท่า Standard เลยไม่ไดห้รือ” ขอตอบวา่ไดค้รับแต่ไม่คุม้ท่ีจะท าหากไม่

จ าเป็นเพราะขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางของมู่เล่ต่างกนัเลก็น้อยไม่ท าให้การใช้งานจริงมีผลกระทบ

ทีม่ีนัยยะส าคญั แต่จะท าใหก้ระบวนการผลิตซบัซอ้นข้ึนและตน้ทุนแพงข้ึนโดยไม่คุม้ค่ากนั

ครับ 

 

 

   


