เรื่ องที่ 2 TIPS และส่ วนประกอบของสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) มี
อะไรบ้าง?

ภาพด้านข้างของกระพ้อลาเลียง(Bucket Elevator)
บทนา กระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) เป็ นอุปกรณ์ขนถ่ายที่ใช้กนั มาตั้งแต่โบราณ ตาราฝรั่งบางเล่มอ้างอิงว่า
กระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator)ที่ใช้ถว้ ย/กระพ้อ(Cup/Bucket) ติดกับสายพานผ้าฝ้ ายหรื อผ้าใบนั้นใช้กนั ตั้งแต่ช่วง
ปลายศตวรรษที่ 18 มีบริ ษทั บางรายที่อเมริ กาที่ทากระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) กล่าวว่าได้ทากระพ้อลาเลียง (Bucket
Belt Elevator) ขายครบ 123 ปี ในปี 2556 นี้ ดังนั้นเมื่อกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) สามารถมีอายุยนื ยาวขนาดนี้
และปั จจุบนั ก็ยงั ใช้งานกันอย่างแพร่ หลาย นึกดูวา่ มันต้องมีอะไรดีแน่ๆ ดังนั้นผูเ้ ขียนจึงเห็นว่าเป็ นเรื่ องน่าสนใจ ที่จะนามา
พูดคุยแบ่งปั นเรื่ องราวดีๆ ให้เข้าใจในแง่มุมต่างๆของกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ก็จะเป็ นประโยชน์ร่วมกันไม่
น้อยทีเดียว

1.ส่วนประกอบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator)
ผูเ้ ขียนขอแบ่งส่วนประกอบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ออกเป็ น 3 ส่วนเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆคือ
1.1 ด้านล่าง(Boot) หรื อจะเรี ยกว่าด้านท้ายของตัวกระพ้อก็ได้ ประกอบด้วย ตัวเรื อน(กล่องเหล็ก) , Pulley ,Take
Up(อาจจะเป็ นแบบ Screw take Up หรื อ Gravity Take Up ก็ได้) รางป้ อน (Loading Leg) หน้าที่ของด้านล่าง (Boot) คือ
เป็ นส่วนที่รับวัสดุ โดยวัสดุจะถูกป้ อนทางรางป้ อน Loading Leg (ตาแหน่งอยูเ่ หนือ Center line ของ Boot Pulley) เพื่อเติม
วัสดุให้เต็มลูกกระพ้อ (กรณี เป็ นกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator)) หรื อให้ลูกกระพ้อ
จะขุด/ตัก (Dig/Scoop)วัสดุก็ได้ (กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator))
แล้วแต่ประเภทของสายพานกระพ้อลาเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) จากนั้นวัสดุและจะถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว
(Head)ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย(Discharge)
เพื่อให้ดา้ นล่าง(Boot) ที่เป็ นส่วนที่รับวัสดุทางานได้ดี จาเป็ นต้องออกแบบให้มุมของ Intake มีประสิ ทธิภาพ
สูงสุด เพื่อลดฝุ่ นและวัสดุแตกหัก ตาแหน่งของ Intake ควรทามุม
 45 องศากับแนวราบ(Horizontal) เมื่อลาเลียงวัสดุที่เป็ นเมล็ดพืช (Grain)
 50 องศากับแนวราบ(Horizontal) เมื่อวัสดุเป็ น Meal or Pellet
 55 องศากับแนวราบ(Horizontal) เมื่อเป็ นวัสดุอุสาหกรรม (Industrial Material)
สาหรับ Boot Pulley ที่ลาเลียงวัสดุประเภทที่เป็ นเมล็ด (Grain) ควรเป็ นแบบผิวเรี ยบ แต่ถา้ หากวัสดุเป็ นเม็ดแข็ง
เหนียว หากวัสดุเหล่านี้ติดระหว่างสายพานและ Pulley ที่จะทาให้สายพานยืด เสี ยหายและส่ายไป-มา สามารถเปลี่ยนใช้เป็ น
Wing Pulley ก็ลดปั ญหานี้ได้ นอกจากนี้ควรบุ (Lining) ผนังด้านล่างให้เรี ยบเพื่อลดแรงเสี ยดทานขณะลูกกระพ้อขุด/ตัก
(Dig/Scoop) วัสดุจะทาให้สายพานจะเดินเรี ยบ ไม่เปลืองพลังงาน
ควรทาช่องเปิ ดขนาดใหญ่ที่ระยะสูง 90 ซม.จากพื้นเหนือ Boot เพื่อเป็ นช่องสาหรับตรวจสอบ (Inspection door)
การทางานของอุปกรณ์ต่างๆ
ควรทาช่องเปิ ดสาหรับทาความสะอาดวัสดุที่สะสมใน Boot ให้สะอาดอยูเ่ สมอ ในกรณี ที่ไม่ตอ้ งการให้วสั ดุต่าง
ชนิดผสมกันและกัน ต้องทาความสะอาดวัสดุที่สะสมใน Bootทุกครั้งหลังการ Load แล้วเสร็ จ เพื่อความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
ถ้าหากออกแบบตัวรับวัสดุเป็ นกล่องสามารถดึง หรื อชักออกมได้ทุกครั้งหลังการ Load แล้วเสร็ จก็จะเป็ นการดีมาก
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการทาความสะอาด ตาแหน่งช่องเปิ ดสาหรับทาความสะอาดวัสดุที่สะสมใน Boot ควร
อยูต่ ่ากว่า ลูกกระพ้อ 15 ซม. ณ. ตาแหน่งที่ Take Up อยูต่ ่าที่สุด
ปรกติแล้วต้นกระพ้อจะตั้งอยูใ่ น Pit ที่ต่ากว่าระดับพื้นดิน การสร้าง Pit ควรเผื่อระยะ อย่างน้อย 60 ซม.รอบๆต้น
กระพ้อ เพื่อความสะดวกในงานบารุ งรักษา

ด้านล่าง(Boot) Take up เป็ นแบบ Screw Take Up หรื อ Gravity Take Up ก็ได้การบุ (Lining) ผนังด้านล่างให้เรี ยบ สายพาน
จะเดินไม่สะดุด

1.2 ตัวเรื อน (Casing) หรื อเป็ นส่วนกลางของกระพ้อ คือกล่องเหล็กขึ้นรู ป เรามักเรี ยกกันว่า ซองกระพ้อ ถ้าเป็ น
กระพ้อแบบตั้งได้อิสระด้วยตัวเองต้องมีการค้ ายันด้านข้างเป็ นช่วงๆเพื่อให้โครงสร้างได้แนวดิ่งและเนื่องจากกระพ้อมี
ความสูงมาก การค้ ายันด้านข้างยังสามารถป้ องกันแรงลมได้ดีอีกด้วย
กล่องเหล็กขึ้นรู ปมีหน้าที่ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการใช้งาน นอกจากนี้ยงั ป้ องกันไม่ให้ฝนฟุ้
ุ่ ง
กระจาย อาจทาโดยเชื่อมปิ ด ตัวเรื อน(Casing) ทั้งหมดหรื อ ใช้วสั ดุกนั ฝุ่ นอุดระหว่าง ตัวเรื อน (Casing) ก็ได้

ตัวเรื อน(Casing) ส่วนกลาง
ตัวเรื อน(Casing) ควรมีระยะอย่างน้อย 15 ซม. ใหญ่กว่า ความกว้างของสายพานสาหรับต้นกระพ้อขนาดเล็ก
สาหรับต้นกระพ้อที่สูงกว่า 25 เมตรควรเพิ่มระยะมากขึ้นอีกเพื่อให้เกิดความสะดวกในงานบารุ งรักษา

การประกอบตัวเรื อน(Casing) ส่วนกลาง
1.3ส่วนหัว (Head) ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย (Discharge) วัสดุ

ส่วนหัว(Head) ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย (Discharge) วัสดุ

ประกอบด้วย Head Pulley Assembly, Motor, Back stop, Gear Box, Discharge Chute, Explosion Vent และ
Access Door สิ่ งสาคัญที่ตอ้ งคานึงของส่วนนี้คือ Head Pulley ควรจะหุม้ ยางเพื่อเพิ่มแรงเสี ยดทานระหว่างสายพานและ
Pulley จะทาให้สายพานวิง่ ตรงแนว ไม่ Slip ควรมี Access Door หรื อช่องเปิ ดในตาแหน่งที่สามารถตรวจสอบการจ่ายวัสดุ
ได้ และติดตั้งในตาแหน่งที่ต่ากว่า Head Pulley นิดหน่อยเพื่อใช้สาหรับปรับระยะลิ้น (Rubber Lip) ให้ระยะห่างระหว่าง
ปลายลิ้นกับปากกระพ้ออยูใ่ นช่วง

ระยะห่างระหว่างลิ้นกับปากกระพ้ออยูใ่ นช่วง 6-12 มม.
6-12 มม. เพื่อป้ องกันไม่ให้วสั ดุขนาดเล็กตกลงไปด้านล่างของกระพ้อ
การออกแบบผนังของตัวHead Cover เองก็มีความสาคัญไม่นอ้ ย ไม่ใช่วา่ จะออกแบบอย่างไรก็ได้แต่ตอ้ งออกแบบ
ให้มีความโค้งที่เหมาะสมเพื่อให้วสั ดุที่จ่ายออกจากลูกกระพ้อเคลื่อนที่ Slide ไปตามผนังได้อย่างนุ่มนวล (smooth) เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้เกิดฝุ่ นฟุ้ งและป้ องกันวัสดุแตกหัก เสี ยหาย
การออกแบบส่วนหัวของกระพ้อมีลกั ษณะแบนๆ (Flat top) และมีรอยต่อระหว่างแผ่น อาจทาให้วสั ดุที่จ่ายออก
จากลูกกระพ้อหมุนวนเวียน ปั่นป่ วน บริ เวณส่วนบนของ Head pulley และตกลงสู่ดา้ นล่าง (Boot) ในที่สุด นอกจากนี้ผนัง
ส่วนหัวต้องปะทะกับเมล็ดวัสดุที่จ่ายออกมาตลอดเวลา ดังนั้นวัสดุที่ใช้ทาผนัง ควรเป็ นวัสดุที่ทนทานต่อการขัดสี (Wear
Resistance Plate) ได้ดี

Head Cover ต้องออกแบบให้มีความโค้งที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยงั มีส่วนประกอบอื่นที่เป็ นส่วนอานวยความสะดวก ในการบารุ งรักษา เช่น บันได พื้นที่สาหรับการ
บารุ งรักษา(Plate form) เป็ นต้นท่านที่เป็ นผูอ้ อกแบบควรนาปัจจัยเหล่านี้ประกอบการออกแบบด้วย

บันได พื้นที่สาหรับการบารุ งรักษา(Plate form)

1.4 สรุ ปท่านที่เป็ นผูอ้ อกแบบควรนาปั จจัยที่เป็ น Tips เล็กๆน้อยๆ เหล่านี้ประกอบการออกแบบด้วยเพื่อให้
การใช้งานของกระพ้อมีประสิ ทธิภาพมากที่สุด
บทความประเภทนี้เราจะนาเสนอท่านอย่างสม่าเสมอ ขอฝากท่านไว้ดว้ ยว่าหากท่านจะกรุ ณาอุดหนุนสิ นค้า
ของเรา เพื่อให้เรามีเรี่ ยวแรงแสวงหาความรู ้มาแบ่งกันอย่างต่อเนื่อง และทาให้เราเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมัน่ คงก็จะ
ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ สิ นค้าเราที่มีจาหน่ายที่เกี่ยวเนื่องกับกระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) มี 3 อย่างคือ
1. Back Stop หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า‚Hold Back‛ เป็ นอุปกรณ์ ป้ องกันสายพานไหลกลับ เมื่อมอเตอร์หยุดกะทันหัน ใช้ใน
ระบบสายพานลาเลียง(Belt Conveyor) โซ่ลาเลียง (Chain Conveyor) รวมถึงกระพ้อลาเลียง(Bucket Conveyor) ที่มีทิศทาง
ในการลาเลียงขึ้น (Incline) ท่านที่เป็ นเจ้าของโครงการหรื อเป็ นเจ้าของโรงงานหรื อ End User ควรจะแจ้งให้ผทู ้ าเครื่ องจักร
ติดตั้ง Back Stop ตั้งแต่เริ่ มออกแบบได้เลย เพราะผูร้ ับเหมาเขาจะไม่ติดตั้งให้ท่านแน่นอน ผ่านเวลาค้ าประกัน 1 ปี ไปแล้ว
ปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นของท่านไม่ใช่ของเขา ยังไงก็คุม้ ค่ากว่ากันเยอะ ท่านที่ตอ้ งการใช้งาน ไม่ตอ้ งออกแบบเอง ไม่ตอ้ งเขียน
แบบเอง อ่านบทความของเราท่านก็เลือกเองได้ หากไม่ทราบ โทรหาวิศวกรของเรา ทุกคาถามมีคาตอบให้ครับ จัดเต็มแบบ
ว่าให้ท่านสะดวกที่สุด

Back Stop หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า‚Hold Back‛
2. สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย แต่หาได้ที่นี่

โครงสร้างแบบ Solid Woven ยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 % ของ Rated Tension) ไม่ตอ้ งตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆ

ทราบหรื อไม่วา่ สายพานกะพ้อแบบผ้าใบ EP ธรรมดาที่ท่านใช้อยูข่ ณะนี้ ยืดตัวได้ตอนใช้งาน 2%-4% ต้อง
ตัด-ต่อ บ่อย ขาดง่าย ชั้นสายพานแยกจากกัน แต่สายพานกะพ้อผ้าใบ แบบ Solid Woven ยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติประมาณ
0.5 -0.7 % ของ Rated Tension-ตอนใช้งาน) มีความเสถียรสูงไม่ตอ้ งตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆ หรื อไม่ตอ้ งตัดเลยตลอดการใช้
งาน(หากระยะ Take Up มากพอ) ชั้นสายพานทอเป็ นมัดแน่นหนา ไม่มีการแยกชั้น ใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพ้อได้แน่นมาก
สายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากได้ของพิเศษอย่างสายพานกะพ้อแบบSolid Woven ก็ตอ้ งสอบถามบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์
จากัดเท่านั้น เพราะเราชอบ หาของดี ทางานยากๆที่คนอื่นไม่อยากทา และเราก็เชื่อว่าเราทาได้ดี สายพานกะพ้อ (Bucket
Elevator Belting) แบบ Solid Woven คนรู ้เรื่ องมีนอ้ ย จึงไม่ปรากฏให้เห็นมากนัก ถ้าใช้แล้วจะติดใจ เลิกคิดถึงของเดิมๆที่
เคยใช้มาก่อนหน้านี้ ลองดูครับไม่ได้โฆษณา แต่ทา้ ให้ลอง บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดให้ Solution คุณมากกว่าขายของ
บอกทุกเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพานที่คุณอยากรู ้ เปิ ดทุกสิ่ งที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู ้ อ่านแล้วชอบคาตอบอยูท่ ี่คุณเอง สอบถาม
ได้เลยครับ
3. Conveyor Belt Pulley ทั้งมู่เล่ แบบ Standard ผิวเรี ยบ จะทา Crown (หลังเต่า) หรื อไม่ทา Crown ก็ได้ รับหุม้ ยาง Pulley
ใช้ได้กบั ระบบสายพานลาเลียงและกระพ้อลาเลียงทุกประเภท
สงสัยสิ่ งใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู ้อะไรเพิ่มเติมอย่างเร่ งด่วน โทรศัพท์
มาสอบถามรายละเอียด เรายินดีให้คาปรึ กษาตลอดเวลา เพราะเรามี Motto การทางานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...
เผื่อแผ่กนั ’’ ครับ เราจะหาความรู ้เกี่ยวกับระบบลาเลียงมานาเสนออย่างสม่าเสมอ ‚ถึงแม้วา่ เราจะเดินช้า...แต่เราก็ไม่เคยหยุด
เดิน‛ แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตาม

