11) จาหน่ายสายพานยางดา

บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด (Conveyor Guide Co.Ltd.) จัดหาสายพานที่ใช้ในงานลาเลียงประเภทใช้งานหนัก
สายพานยางดา(Rubber Belt) มารับใช้ท่านผูม้ ีอุปการะคุณ เราเชื่อว่าเรามีความสามารถเลือกสายพานให้ท่านได้ถูกต้องคุม้ ค่า
กับเงินที่จ่าย (Value for Money Paid) ไปด้วยราคาที่ยตุ ิธรรมและ ยินดีแชร์กบั ท่านทุกแง่มุม ตั้งแต่ การออกแบบ การผลิต การ
เลือก การเก็บรักษา การบารุ งรักษา การซ่อมแซม การต่อ การใช้งาน การ Modify ปั ญหาด้านเทคนิค Application การใช้งานที่
ไม่ปกติ อะไรที่แปลกๆ ถามที่เราได้เลยครับ มีของเท่าไหร่ ปล่อยหมด ไม่มีกกั๊ ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม ‚บอกทุกสิ่ งที่คนอื่นไม่อยาก
ให้คุณรู ้‛
ท่านสามารถเรี ยกใช้บริ การให้เรารับใช้ได้ต้ งั แต่บดั นี้ได้เลยครับ
1.สายพานเรี ยบทนสึ ก (Wear Resistance) ธรรมดา (Flat Belt)-สายพานบั้ง (Pattern Belt) -สายพานแบบผนังยืดหยุน่
(Sidewall Belt)-สายพานแบบเส้นลวด (Steel Cord Belt)
2.สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)-ทนน้ ามัน-ทนสารเคมี
ทั้งแบบสายพาน (Flat Belt)-สายพานบั้ง (Pattern Belt) -สายพานแบบผนังยืดหยุน่ (Sidewall Belt)-สายพานแบบเส้นลวด (Steel Cord
Belt) สายพานพิเศษเหล่านี้เรานาเข้าจากยุโรป ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ องคุณภาพ

สายพานเรี ยบ ธรรมดา (Flat Belt)

สายพานบั้ง (Pattern Belt)

สายพานแบบผนังยืดหยุน่ (Sidewall Belt)

สายพานแบบเส้นลวด (Steel Cord Belt)

Application ของ สายพานทนร้อน (Heat Resistant Conveyor Belt)

3.สายพานชนิดพิเศษอื่นๆ เช่น สายพานป้ องกันการขาดตามแนวยาว (Rip Resistance)
ตัวรับแรงทาด้วยลวดถักทั้งแนวยาว (Weft) และแนวขวาง (Warp) เส้นลวดในแนวขวาง (Warp) จะป้ องกันสายพาน
ไม่ให้ขาดตามยาว

โครงสร้างTension Member สายพานป้ องกันการขาดตามแนวยาว (Rip Resistance)
4.สายพานชนิ ดพิเศษแปลกๆ อื่นๆ เช่น สายพานใช้ในอุตสาหกรรมทาไม้และอีกมากมายไม่สามารถพูดได้หมด

ขอให้ท่านถามเข้ามา เราจะหาคาตอบให้ท่าน

ตัวอย่างคาสัง่ ซื้อสายพานผ้าใบที่สมบูรณ์
ต้องการซื้อสายพานเรี ยบ หน้ากว้าง 900 มม. EP 125 จานวน 4 ชั้น หนาบน 4 มม. หนาล่าง 2 มม. เกรด M ยาว 100 เมตร ตัดยาว

การระบุ Specification คาสัง่ ซื้อสายพานผ้าใบที่สมบูรณ์

เวลาสัง่ ซื้อสายพาน ผูซ้ ้ือต้องมีขอ้ มูล Specification ของสายพานผ้าใบ เอาไว้บอกให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ ายเพื่อ
ป้ องกันการเข้าใจผิดกันภายหลัง ประกอบด้วยสาระสาคัญดังนี้
1.
2.
3.

ประเภทของสายพาน เรี ยบ,บั้ง, (sidewall)
กว้าง (Belt Width) หรื อหน้ากว้าง ของสายพานมีหน่วยเป็ น mm.
EP คือ ชั้นผ้าใบรับแรงดึงมีค่า เป็ น N/mm. ประกอบด้วย Polyesterในแนวยาว และ Nylonในแนวขวาง ค่า EP ปกติที่

นิยมใช้กนั มี EP 100,125,160,200,250 ยกตัวอย่าง EP 125 จานวน 4 ชั้น หรื อบางครั้งก็เรี ยกกันว่า 500/4
Tensile Strength ) ที่สายพานสามารถรับได้ ในที่น้ ี

คือ ค่าแรงดึง (

คือ 500 N/mm โดยมีช้ นั ผ้าใบ EPทั้งหมด 4 ชั้น โดย EP แต่ละชั้น

จะ มีค่าชั้นละ 125 N/mm
Table 17 : การระบุสเปคของชั้นผ้าใบ เขียนได้ 2 แบบ
มาตรฐานที่ 1
เท่ากับ
มาตรฐานที่ 2
EP 200/2
EP 315/3
EP 400/4
EP 250/2
EP 400/3
EP 500/4
EP 500/3
EP 630/4
EP 800/5
EP 630/3
EP 800/4
EP 1000/5
EP 1000/4
EP 1250/5
EP 1250/4
EP 1600/5

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

2 PLY, EP 100
3 PLY, EP 105
4 PLY, EP 100
2 PLY, EP 125
3 PLY, EP 125
4 PLY, EP 125
3 PLY, EP 160
4 PLY, EP 160
5 PLY, EP 160
3 PLY, EP 200
4 PLY, EP 200
5 PLY, EP 200
4 PLY, EP 250
5 PLY, EP 250
4 PLY, EP 315
5 PLY, EP 315

ตารางเปรี ยบเทียบวิธีการบอกแรงดึงของสายพาน
4.

4.0 คือ ความหนาของผิวยางด้านบน (Top Cover) มีหน่วยเป็ น mm. ส่ วน 2.0 คือ ความหนาของผิวยางด้านล่าง (Bottom
Cover) มีหน่วยเป็ น mm.

5.

Grade M

คือ เกรด (Grade) ของสายพานทนสึ กหรอ (ดูตารางข้างล่าง) หรื อระบุเป็ น เกรดทนร้อน ทนไฟ

ทน

น้ ามัน ใช้กบั อาหาร หรื อบอกจุดประสงค์การใช้งานให้ผขู ้ าย ให้ผขู ้ ายแนะนา เลือกให้ ถ้าผูข้ ายคิดไม่ออก บอก
ไม่ได้ก็ไม่ตอ้ งซื้อ ไปหาซื้อเจ้าอื่นก็แล้วกัน เพราะถ้าเลือกได้แบบมัว่ ๆ ได้สายพานที่ไม่เหมาะสมกับการ ใช้
งาน ผูซ้ ้ือก็จะขาดทุนครับ

คุณสมบัตผิ วิ สานพาน ประเภทสึกหรอ (Wear Resistance)
Rubber Cover Property
(คุณสมบัตขิ องผิวยาง)
Min. elongation at break (%)
Min. tensile strength (N/mm2)
Max. wear loss (mm2)

ISO 10247

Use in Thailand
M
450
18
200

N
400
14
250

P
300
8
400

H
400
24
100

D
450
18
120

DIN 22102, 1991
L
350
15
200

W
400
18
90

X
450
25
120

Y
400
20
150

Z
300
15
250

ตารางแสดงเกรดสายพานแบบทนสึ ก
6.

100 m. คือ ความยาว (Length) ของสายพานที่ตอ้ งการสัง่ ซื้อ(เมื่อคลี่ออกมาเป็ นเส้นก๋ วยเตี๋ยวแล้วเท่ากับ 100 เมตร)

7.

ต้องบอกไปด้วยว่าต้องการสายพานแบบ แบบต่อกลม (Endless) หรื อแบบตัดยาว (Open) เพื่อผูข้ ายจะได้ผลิตให้
ถูกต้องตามความต้องการ การสัง่ ซื้อกรณี แบบตัดยาว (Open)นี้ เป็ นสายพานที่ ต้องเอาไปต่อหัวสายพานที่หน้างาน
จึงจะสะดวก (เสี ยเงินค่าต่อสายพานเพิ่ม) ถ้าหากเป็ นสายพานขนาดสั้นๆ เช่น 15-30 เมตรบางครั้งก็สามารถสัง่ ให้
ต่อกลมไป (ไม่เสี ยเงินค่าต่อสายพานเพิ่มแต่ตอ้ งเสี ยค่าแรงเพื่อรื้ อและประกอบอุปกรณ์ใน line สายพาน) แล้วให้
ช่างในโรงงานประกอบเข้า line สายพานก็ได้ งานนี้ท่านต้องประเมินเอาเองว่าแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับท่าน

สุดท้าย บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด(Conveyor Guide Co.Ltd.) ขอขอบคุณท่านผูอ้ ่านทุกท่านที่ให้กาลังใจและอุดหนุนสิ นค้า
ของเรา เราสัญญาว่า เราจะตอบสนองท่านอย่างมีประสิ ทธิภาพ ไม่หยุดนิ่ง เราไม่เคยทางานลวกๆ หรื อลดระดับการ
ปฏิบตั ิงานตนเอง เราทราบวิธีและมีความสามารถ ที่จะสร้างความเรี ยบง่ายบนความซับซ้อนอยากใช้เราก็ติดต่อเราครับ ง่าย
นิดเดียว
สงสัยสิ่ งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู ้อะไรเพิม่ เติมอย่างเร่ งด่วน โทรศัพท์มา
สอบถามรายละเอียด เรายินดีให้คาปรึ กษาตลอดเวลา หรื อต้องการให้เราไปอบรมหรื อจัดสัมมนาให้หน่วยงานบารุ งรักษา
ในหน่อยงานของท่านก็ได้ (มีค่าบริ การนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่ องนี้เท่านั้นนะครับ เรื่ องอะไรก็ได้ที่ท่านอยากรู ้เกี่ยวกับ
สายพานลาเลียงก็ลองติดต่อเข้ามาได้อะไรที่แบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็ยนิ ดีรับใช้ฟรี ครับ เพราะเรามี
ั ’’ ครับ เราจะหาความรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบลาเลียงมานาเสนอ
Motto การทางานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กน
อย่างสม่าเสมอ ‚มีของเท่าไหร่ กป็ ล่อยหมด ไม่มี กัก๊ ไม่มีดึง ไม่มีเม้ม‛ ‚ถึงแม้วา่ เราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่เคยหยุดเดิน‛ หาก
อ่านแล้ว ‚ชอบ‛ก็ขอ ‚ช่วย‛ ‚เชียร์ ‛ ‚แชร์‛ ด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม

