5) เรื่องของขนาดเพลา

วิธีเลือกขนาดเพลา article
มาต่อกันที่เรื่ องที่ 5 การเลือกขนาดเพลา หลายท่านที่ได้ดูหรื ออ่าน Catalog Back Stop ของ
Conveyor Guide กันไปแล้วก็คงจะสงสัยว่าทาไมมันไม่เห็นมี Detail ขนาดของลิ่มเลยแล้วจะออกแบบ
ขนาดของร่ องลิ่ม (Key Way) ที่เพลาของ Pulley กันได้อย่างไรหลายคนคงจะสงสัยและราคาญใจอยูไ่ ม่นอ้ ย
แต่ท้ งั ที่จริ งแล้ว เราไม่ได้หลงลืมหรื อเผลอเลอในประเด็นนี้เลย เหตุที่เราไม่ใส่ มนั ลงไปใน Catalog Back
Stop ก็เนื่ องจากใน Back Stop 1 Series นั้น สามารถเลือกใช้เพลาได้หลายขนาดครับ ดังนั้นในบทความวันนี้
ผมจะมาเขียนถึงการเลือกขนาดของลิ่ม ที่เหมาะสมกับเพลาขนาดต่างๆกันครับ โดยลิ่มที่ใช้กบั Back Stop
เพื่อให้ เข้ากับเพลาของ Pulley นั้นจะต้องเป็ นลิ่มขนานหรื อลิ่มขัด (Parallel Key)เท่านั้นครับ หลายท่านคง
จะนึกสงสัยอยูใ่ นใจว่าใช้ลิ่มชนิดอื่นไม่ได้หรื ออย่างไร คาตอบคือได้ครับแต่จะไม่เหมาะสมกับลักษณะของ
งานครับ ส่ วนสาเหตุวา่ ทาไม่เพราะอะไรนั้นจะขอกล่าวให้ฟังในฉบับต่อไปครับ เดี๋ยวจะหลงประเด็นไปกัน
ใหญ่ มาเข้าเรื่ องของเราวันนี้ กนั ดีกว่าครับ
ตัวแปรสาคัญในการเลือกขนาดลิ่มก็คือขนาดของเพลาครับ สามารถหาขนาดเพลาได้ 3 วิธีดงั นี้
1.คานวณโดยใช้ Torque ของระบบจากLoad ที่กระทากับเพลาเป็ นตัวแปร

2.กรณี คานวณเลือกใช้ Gear Motor ไว้แล้ว (ไม่เผื่อ Safety Factor มากจนเกินไป) ก็สามารถ
ประมาณขาดของเพลาของ Pulley หรื อ Sprocket ได้จากรู ของ Gear Hollow Shaft หรื อเพลาของ Gear Solid
Shaft ครับ

3.กรณี มีเพลาของ Pulley หรื อ Sprocket ติดตั้งอยูแ่ ล้วในระบบสามารถติด Back Stop กับ-นาดเพลา
เดิมได้เลย

ขนาดเพลาที่เลือกหรื อคานวณได้น้ นั เราควรจะต้องนามาพิจารณาเลือกขนาดเพลาให้เป็ นไปตาม
ISO Standard ทาไมต้องเลือกขนาดเพลาตาม ISO Standard หรื อครับมีเหตุผลดังนี้ครับ
1. Component ของทุก Brand ในโลกต่างผลิตขนาดอ้างอิง Standard ตาม ISO Standard
2. ทาให้ง่ายต่อการซ่อมบารุ ง หากอุปกรณ์ชิ้นใดส่ วนใดเสี ยหายก็สามารถนามาปรับเปลี่ยนทดแทน
กันได้
3. ง่ายต่อการทา Spare Part และการสั่งซื้ อ
คราวนี้ เรามาดูขนาดเพลาที่เราควรเลือกใช้ตามมาตรฐาน ISO/R775-1969

ร่ ายมาซะยาวเลยขอสรุ ปว่าสุ ดท้ายแล้วเพลาและรู เพลาของ Back Stop ก็ควรที่จะมีขนาดตามตาราง
ด้านบนนี่ แหละครับ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นหากพิจารณาเลือกใช้ Back Stop
CG 10 Series ซึ่งมี Range ของเพลา 25 -45 mm (จาก Catalog Back Stop) ก็จะสามารถพิจารณาเลือกเพลา
ได้ 5 ขนาดคือ 25, 30,35,40,45 mm ครับ

หลังจากที่ทราบขนาดของเพลาแล้วคราวนี้เรื่ องของร่ องลิ่มก็ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป โดยท่านผูอ้ ่าน
สามารถ Download ขนาดลิ่มมาตรฐานได้ที่ Menu Download ครับซึ่ งจะทาให้เราสามารถทราบค่า ขนาด
ความกว้าง ความสู งของลิ่ม และความความลึกร่ องลิ่มของทั้งตัว Back Stop และ Shaft ครับ ในด้านของ
ความยาวนั้นให้ใช้ความยาวลิ่มตามระยะ B ของ Back Stop Type นั้นๆได้เลยครับ

ขนาดเพลาที่เลือกหรื อคานวณได้น้ นั เราควรจะต้องนามาพิจารณาเลือกขนาด ตาม ISO Standard มี
เหตุผลดังนี้ครับ
1. Component ของทุก Brand ในโลกต่างผลิตขนาดอ้างอิง Standard ตาม ISO Standard
2. ง่ายต่อการซ่อมบารุ ง หากอุปกรณ์ชิ้นใดส่ วนใดเสี ยหายก็สามารถนามาปรับเปลี่ยนทดแทน
กันได้
3. ง่ายต่อการทา Spare Part และการสัง่ ซื้ อ
คราวนี้ เรามาดูขนาดเพลาที่เราควรเลือกใช้ตามมาตรฐาน ISO/R775-1969

ร่ ายมาซะยาวเลยขอสรุ ปว่าสุ ดท้ายแล้วเพลาและรู เพลาของ Back Stop ก็ควรที่จะมีขนาดตาม
ตารางด้านบนนี่ แหละครับ เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นหากพิจารณาเลือกใช้ Back
Stop CG 10 Series ซึ่งมี Range ของเพลา 25 -45 mm (จาก Catalog Back Stop) ก็จะสามารถพิจารณาเลือก
เพลาได้ 5 ขนาดคือ 25, 30,35,40,45 mm ครับ
หลังจากที่ทราบขนาดของเพลาแล้วคราวนี้เรื่ องของร่ องลิ่มก็ไม่ใช่เรื่ องยากอีกต่อไป โดยท่าน
ผูอ้ ่านสามารถ Download ขนาดลิ่มมาตรฐานได้ที่ Menu Download ครับซึ่ งจะทาให้เราสามารถทราบค่า
ขนาดความกว้าง ความสู งของลิ่ม และความความลึกร่ องลิ่มของทั้งตัว Back Stop และ Shaft ครับ ในด้าน
ของความยาวนั้นให้ใช้ความยาวลิ่มตามระยะ B ของ Back Stop Type นั้นๆได้เลยครับ

