ทาหลังเต่ า(Crown) ทีพ่ ่เู ลย์ (Pulley)ดีมยั๊
การทา CrownในPulley หรื อบางครั้งเรี ยก ทาหลังเต่าที่พเู่ ลย์ (Pulley) ของระบบ
สายพานลาเลียงหรื อกระพ้อลาเลียงนั้นในประเทศไทยเท่าที่เห็นมา เป็ นที่นิยมหรื อไม่นิยมยังไม่
สามารถตัดสิ นหรื อวัดกันได้อย่างชัดเจนอันนี้กต็ ามแต่ผอู ้ อกแบบละบุคคลจะมีความเห็นเป็ น
อย่างไร ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาส่ วนเราในฐานะที่ต้ งั ใจเข้าเยีย่ มชม
www.Conveyorguide.co.th แล้วก็ควรจะได้อะไรติดไม้ติดมือออกไปบ้าง มามองหาหลักการสัก
นิดหนึ่ง ให้เข้าใจเสี ยก่อนค่อยตัดสิ นใจ ไม่วา่ จะทาหลังเต่าที่พ่เู ลย์(Pulley)หรื อไม่กต็ าม เวลาคน
อื่นถามก็มีเหตุผลตอบเขาได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ ของการทาหลังเต่ าที่พ่ เู ลย์ (Pulley)ก็คือช่วยปรับแนววิง่ ของสายพาน
ลาเลียงหรื อกระพ้อลาเลียงให้วงิ่ ตรงหรื อเรี ยกว่าช่วยปรับ Alignment การทาหลังเต่าที่พ่เู ลย์
(Pulley)ในระบบสายพานลาเลียง จะได้ผลหรื อเกิดประสิ ทธิภาพนั้นตาแหน่งในการติดตั้งลูก
Pulley จะต้อง อยูใ่ นบริ เวณที่มีแรงดึงของสายพานต่า(Low Tension) ไม่อยูใ่ กล้ชุดลูกกลิ้ง
(Trough Set) หรื อในตาแหน่งที่มีแรงดึงในระบบสู งๆ (High Tension) เพราะหลังเต่าที่พ่เู ลย์
(Pulley) มีแรงปรับแนวสายพานให้เข้าตรงกลางได้ไม่มากพอ ที่จะชนะแรงหรื อทิศทางในแนว
วิง่ ของสายพานที่ผา่ นใกล้ชุดลูกกลิ้งแอ่งได้ (ตาแหน่งนี้มีแรงดึงสู ง) ดังนั้นที่ Head

Pulley/Drive Pulley ไม่ควรทาหลังเต่าที่พเู่ ลย์(Pulley) เพราะในตาแหน่งดังกล่าวมีแรงดึงสู ง
เนื่องจากอยูใ่ กล้กบั Trough Roller (ชุดลูกกลิ้งแอ่งมากเกินไป) ถามว่าหากจะติดตั้ง หลังเต่าที่พู่
เลย์(Pulley) ในตาแหน่งดังกล่าวจะทาได้หรื อไม่ คาตอบคือทาได้ (เห็นทากันเยอะแยะไป)
เช่นกันแต่จะจะได้ผลอย่างที่ตอ้ งการให้เป็ นหรื อไม่กเ็ ป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง
ตาแหน่งที่เหมาะสมของการติดตั้ง Pulley Crown นั้นก็คือตาแหน่งที่มีแรงดึงในระบบ

น้อย (Low Tension) เช่น Pulley ติดตั้งห่างจากชุดลูกกลิ้ง(Trough Set) เป็ นต้นว่า Triple

Discharge Pulley, Bend Pulley, Tail Pulley หรื อ Boot Pulley ในระบบกระพ้อลาเลียง หาก
ติดตั้งให้ลูกกลิ้งด้าน Return มีระยะห่างจากตัว Tail Pulley มากเท่าไหร่ กจ็ ะเป็ นผลดีต่อการปรับ
แนวการวิง่ ของ Pulley Crown มากขึ้นตามไปด้วย
การทาหลังเต่าที่พ่เู ลย์(Pulley) ห้ามใช้ในสายพาน Steel Cord เนื่องจาก จะทาให้ยาง
ระหว่างช่องว่างของ Steel Cord ฉีกขาดเป็ นแนวยาวได้ และไม่แนะนาให้ใช้กบั สายพานผ้าใบที่
มีช้ นั ผ้าใบหลายชั้นเพราะระบบลาเลียงเหล่านั้นมีแรงดึงสู ง การทาหลังเต่าที่พ่เู ลย์ (Pulley) อาจ
สร้างความเสี ยหายให้กบั ชั้นรับแรง (Carcass) ของสายพานเองได้ ถึงแม้ช้ นั รับแรงของสายพาน
เหล่านั้นไม่เสี ยหาย แต่ผลของหลังเต่า (Crown Effect) ของ Pulley Crown ก็จะไม่เกิดประโยชน์
ที่มีนยั ยะต่อการปรับแนวการวิง่ ของสายพานเนื่องจากระบบสายพานมีแรงดึงที่สูงมาก

ในสายพานลาเลียง Steel Cord ก็ไม่ แนะนาให้ ใช้ Crown Pulley เช่ นเดียวกัน
การหลังเต่าที่พ่เู ลย์ (Pulley) นั้นจะเหมาะสมกับสายพานที่สามารถรับแรงดึง (Working
Tension)ได้ไม่เกิน 13.30 KN/M. ต่อหนึ่งชั้นผ้าใบ (ประมาณ EP 125 /ชั้นรับแรง) หรื อ แรงดึง
ในตาแหน่งของ Pulleys นั้นๆต้องน้อยกว่า 40 % ของแรงดึงของตัวสายพาน (Rate Tension)
 Pulley Crown สาหรับ Drive Pulley ขับแบบ 2 ลูกไม่ แนะนาให้ ใช้

 Pulley Crown Types
Pulley Crown แบ่ งออกเป็ น 3 รูปแบบคือ
1. Taper Crown Pulley จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปตัว V ควา่ โดยทัว่ ไปจะมีอตั ราเรี ยวที่
5.88 mm./m. – 10.94 mm./m. ซึ่งเป็ นที่นิยมกันมากในระบบสายพานลาเลียงแบบ
ยางดา

2. Trapezoidal Crown Pulley จะมีลกั ษณะคล้ายรู ปสี่ เหลี่ยมคางหมูโดยแบ่งหน้า
Pulleys ออกเป็ น 3 ส่ วน ตรงกลางของ Pulley จะเป็ นแบบ Flat เรี ยบ แบบปรกติและ
ด้านข้างทั้งสองฝั่งจะเรี ยวลง การทาหลังเต่าที่พ่เู ลย์ (Pulley) ในลักษณะนี้จะเหมาะ
กับ Pulley ที่มีหน้ากว้าง(Wide Face Width) มากๆ

3. Curve Crown Pulley รู ปแบบของ Crown ประเภทนี้จะคล้ายคลึงกับ Trapezoidal
Crown แต่จะแตกต่างกันตรงที่ดา้ นข้างแทนที่จะเป็ นแบบเรี ยวลงก็จะเป็ นแบบผิว
โค้งแทนโดยผิวโค้งด้านข้างนี้จะต้องไม่ส้ นั จนเกินไปจะต้องมีความยาว อย่างน้อย
ข้างละ 200 mm.

หวังว่าข้อมูลในบทความนี้คงจะเป็ นประโยชน์ช่วยท่านผูอ้ ่านมีความมัน่ ใจในการ
ออกแบบหรื อเลือกใช้ Pulley ในระบบลาเลียงทั้ง สายพานลาเลียง กระพ้อลาเลียงนะครับ
อย่างไรก็ดีขอ้ ความในบทความนี้จะใช้ได้เหมาะสมกับระบบสายพานลาเลียงแบบ Medium -

Heavy Duty เท่านั้นครับ ส่ วนในระบบสายพานลาเลียงงานเบาจาพวก สายพาน PVC
สายพาน PU การทาหลังเต่าที่พเู่ ลย์ (Pulley) นั้นวัตถุประสงค์ยงั เหมือนเดิม แต่ผลลัพธ์จะ
เป็ นหนังคนละม้วนกันเลยทีเดียว ซึ่ งConveyor Guide จะนาเสนอบทความในโอกาสถัด
ต่อไปครับ

