ระบบป้ องกันวัสดุเล็ดรอดออกจากสายพาน (Sealing system)
การร่ วง หก ตก หล่น ของวัสดุที่เกิดขึ้นที่ Transfer Point เป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ น
ประจาวัน เป็ นธรรมชาติ เหมือนเราต้องกินอาหารแล้วต้องขับถ่าย เช่นเดียวกันเมื่อ load วัสดุ
แล้วไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการ ร่ วง หก ตก หล่น เป็ นเรื่ องยาก มากๆ เหมือนกินอาหารแล้วไม่
ขับถ่ายก็เป็ นไปไม่ได้เลย เท่าที่ ผูเ้ ขียนมีประสบการณ์ ได้พดู คุยกับทั้งผูบ้ ริ หารและผูป้ ฏิบตั ิการ
ก็ยงั ไม่เห็นมีโรงงานไหนจัดการกับปัญหาการร่ วง หก ตก หล่น ของวัสดุ จนพอใจในผลงาน
ตัวเองสักที ส่ วนหนึ่งอาจจะเป็ นเพราะถือว่าเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องของ Cost ล้วนๆ ไม่ใช่เรื่ องรายได้จึง
ให้ความสนใจน้อย ซึ่งเป็ นเรื่ องที่เข้าใจผิดอย่างยิง่ อีกทั้งฝ่ ายบริ หารก็ให้งบมาน้อย ฝ่ าย
Maintenance มีหน้าที่แก้ไขปัญหาตามงบที่มี ก็แก้กนั ไป ถูกวิธีบา้ ง ผิดวิธีบา้ ง ปัญหาก็ยงั คงอยู่
และไม่รู้จกั จบสิ้ น จบเรื่ องนี้กเ็ กิดปัญหาเรื่ องอื่นมาอีก สู ้กบั ปัญหาเหล่านี้กนั มานานไม่ชนะสักที
จนรู ้สึกท้อและในที่สุดก็หมดความตั้งใจที่จะสู ้ต่อ ยากก็ยาก สกปรกก็ปานนั้น ร้อนก็ร้อน
สิ่ งแวดล้อมที่วา่ แย่แล้วยังเรี ยกงานนี้วา่ พี่ จึงจาใจ จาทนอยูอ่ ย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คิดเสี ยว่าอยูๆ่ ไป
ก็เคยชินๆกันไปเอง เหมือนสามีกบั ภริ ยาอยูก่ นั มาเป็ นสิ บๆปี แล้ว เกิดปัญหาเมื่อไหร่ กป็ รับความ
เข้าใจกัน ดีกนั สักพักก็เกิดปัญหาเดิมๆอีกซ้ ากันเป็ นวัฏจักร เกิด-ดับ-เกิด-ดับ จะทิง้ จะหนีปัญหา
ก็ไม่ได้จึงจาเป็ นต้องอยูๆ่ ไปก็เคยชินๆกันไปเช่นกัน วันนี้ได้อ่านบทความนี้แล้วอย่าเพิง่ ท้อแท้
หมดความหวัง ทุกอย่างมีทางออกหมด เมื่อเรารู ้จกั วิธีที่ถูกต้องที่จะรองรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น
รับรองผลที่ได้มาต้องดีกว่าเดิมแน่นอน ฟันธง
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รู ปแสดง Transfer Point
วัตถุประสงค์ของ ระบบ Sealing คือป้ องกันมาให้วสั ดุร่วง หก ตก หล่น ออกจาก
สายพานขณะที่ Load วัสดุ เรื่ องเหล่านี้ ผูเ้ ขียนได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาเพื่อหาทางปรับปรุ ง
ป้ องกันไม่ให้วสั ดุร่วง หก ตก หล่น ออกจากระบบก็เลยอยากจะเรี ยบเรี ยงมาเล่าสู่ กนั ฟังเพื่อว่า
จะเกิดประโยชน์ต่อท่านได้บา้ ง โดยเริ่ มต้นที่ วัสดุ จะ ร่ วง หก ตก หล่น รั่ว ไหล หนีออกจาก
Transfer point ขณะ load วัสดุมาในของการกระเด็น กระดอนออก การเบียดออกจากยาง Skirt
(Spillage) หรื อจากรู ที่ปิดไม่มิดชิด การติดกับสายพานด้าน return ในรู ปของ Carry back หรื อมา
ในรู ปของฝุ่ นผง ลองดูภาพข้างล่างเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
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Three forms of spillage

สาเหตุทวี่ สั ดุ ร่ วง หก ตก หล่น รั่ว ไหลเพราะ Belt sag
ของการกระเด็น กระดอนออก การเบียด
ออกจากยาง Skirt ซึ่งไม่สามารถต้านทาง
แรงผลักของวัสดุดนั ออกมาทางด้านข้างได้

วัสดุ จะ ร่ วง หก ตก หล่น รั่ว ไหล หนี
ออกจาก Transfer point ขณะ load วัสดุมา
ในของการกระเด็น กระดอนออกจนกอง
เต็มไปหมด รวมทั้งเต็ม ทางเดินด้วย
วัสดุ จะ ร่ วง หก ตก หล่น รั่ว ไหล หนี
ออกจาก Transfer point ขณะ load หรื อ
จากรู ที่ปิดไม่มิดชิด รวมทั้งฝุ่ นขนาดเล็ก
กระจายออกมาตลอดเวลา
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วัสดุจาก Carry Back กองที่ดา้ นท้ายบริ เวณ
End tail ของ Chute เนื่องจาก ตั้งยาง Skirt
ติดกับสายพานมากเกินไป

Skirtboard เป็ นสนิม รั่ว วัสดุ จะ ร่ วง หก
ตก หล่น รั่ว ไหล หนีออกจาก Transfer
Point ขณะ load รวมทั้งฝุ่ นขนาดเล็กก็
กระจายออกมาตลอดเวลาด้วย

บริ เวณปาก Chute ต้องมียางปิ ดกันฝุ่ น

บริ เวณภายใน Chute ต้องมียางปิ ดกันฝุ่ น
กั้นเป็ นระยะๆ หลายๆอัน เพื่อให้ฝนมี
ุ่ เวลา
ตกลงสู่ พ้นื ก่อนจะออกมานอก Chute
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การแก้ปัญหาหรื อลดปั ญหาเรื่ องเหล่านี้ ให้เหลือน้อยที่สุดขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายอย่าง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การออกแบบ Transfer Point ให้ถูกต้องตั้งแต่แรก โดยต้องออกแบบให้
สามารถ Load วัสดุบนสานพานได้ตามลักษณะต่อไปนี้
• Centrally ลงตรงกลางสายพาน
• At a uniform rate ด้วยอัตราการ Load ที่สม่าเสมอ
• In the direction of belt travel. การ Load ต้องไปในทิศทางเดียวกับทิศที่สายพานวิง่
• At the same speed as the belt is moving.การ load ต้องมีความเร็วเท่ากับความเร็ว
สายพาน
• After the belt is fully troughed.ตาแหน่งที่ Load ต้องอยูใ่ นแอ่งของลูกกลิ้ง
• With minimum impact.การ load ต้องเป็ นไปอย่างนิ่มนวล ไม่กระแทกรุ นแรง
นอกจากนี้ Transfer Point ต้องมีระยะหรื อพื้นที่เพียงพอสาหรับติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการร่ วง
หก ตก หล่น รั่ว ไหล และทาความสะอาดสายพาน
• Edge sealing and back sealing.อุปกรณ์ปิดด้านข้างและด้านท้าย
• Carry back removal.อุปกรณ์ Belt Cleaner
• Dust management.อุปกรณ์กาจัดฝุ่ น
• Inspection and service activities.พื้นที่เพียงพอสาหรับการ service
เรื่ องที่กล่าวถึงข้างบนนั้นมีเนื้อหามากเหลือเกินพูดกันได้เป็ นหลายวัน แต่ ณ.ที่น้ ี ผูเ้ ขียนสมมุติ
ว่าปัจจัยข้างต้นที่กล่าวถึง ผูอ้ อกแบบเขาทาได้ดีหมด และในบทความนี้จะกล่าวเน้นถึงเรื่ องหนึ่ง
ที่สาคัญคือต้องมี ระบบการป้ องกันวัสดุไม่ให้หลุดหนีออก Transfer Point อย่ามีประสิ ทธิภาพ
(Effective Sealing System)
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