3) การออกแบบกระพ้อลาเลียง เปิ ดตาราง (แบบที่ 1)

เรื่ องที่ 1. การออกแบบกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator Design) เปิ ดตาราง (แบบที่ 1)
1.บทนา
เมื่อมีลูกค้าต้องการได้ระบบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) สักต้นหนึ่ง ลูกค้าก็จะติดต่อบริ ษทั ที่
ทางานเกี่ยวกับระบบสายพานลาเลียงหรื อโรงงาน Fabrication ให้ออกแบบและผลิตให้ ซึ่งบริ ษทั ส่วนมากก็จะสามารถ
ตอบสนองผลิตและส่งมอบให้ได้โดยไม่ยากเย็นนัก แต่เมื่อถามผูท้ ี่เป็ น Project Engineer หรื อโรง fabrication หรื อผูท้ ี่
รับผิดชอบโครงการว่าได้ทางานตามStep ที่ควรทาให้ครบวงจรทั้งระบบหรื อไม่ เริ่ มตั้งแต่ ได้ตรวจสอบความต้องการของ
ลูกค้า ประเภทของวัสดุเป็ น Industrial หรื อ Agricultural Material ขนาดของวัสดุที่จะลาเลียง เพื่อเลือก Type ระบบสายพาน
กระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ที่เหมาะสม ได้ คานวณ ออกแบบ เลือก Type ส่วนประกอบ(Component) ต่างๆก่อน
ผลิตหรื อไม่ คาตอบส่วนมาก ก็คือ ‚ไม่ได้คานวณ‛ ถามว่าแล้วทางานเสร็ จได้อย่างไร คาตอบก็คือใช้วชิ า Copy แบบเดิม คือ
ทาเหมือนของเดิมที่เคยๆทากันมา วิธีน้ ีมีส่วนดี คือ เร็ ว แต่ถูกหรื อผิด ใช้งานได้ดีหรื อไม่ดี ก็ไม่สามารถให้คาอธิบายแบบ
มัน่ ใจได้ รู ้แค่วา่ มันหมุนได้และใช้งานได้ก็พอ ส่วนจุดอ่อนของการลอกข้อสอบแบบนี้ก็คือ ถ้าของเดิมผิดของใหม่ก็จะผิด
และถ่ายทอด D.N.A ผิดๆต่อเนื่องกันไปจากรุ่ นสู่รุ่น(ขออภัยหากท่านอื่นๆไม่ได้ทาตามที่เรากาลังยกตัวอย่าง) เราเชื่อว่ามี
เรื่ องที่เป็ นความเชื่อผิดๆแต่เชื่อกันว่ามันถูกต้องโดยบริ สุทธ์ใจ เคยเกิดขึ้นประมาณนี้ในทุกบริ ษทั แน่นอนไม่เชื่อไปถามเถ้า
แก่ดู
ยกตัวอย่างของจริ งสักเรื่ อง เมื่อกลางปี 2556 เพื่อนที่เคยร่ วมทางานด้วยกันมาเมื่อ 3 ปี ที่แล้วคนหนึ่ง ได้มาเล่าให้
ฟังว่าช่วงที่แยกกันมา 3 ปี ได้ทางานและติดตั้งสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) สาเร็ จมาแล้ว ร่ วม 30 ต้น
หากมีโอกาสช่วยแนะนาลูกค้าที่อยากได้ สายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ไปใช้งานให้ดว้ ย ผูเ้ ขียนก็เลย
สอบถามเรื่ องทัว่ ๆไปและ ขอนามาเล่าให้ฟังเพียงบางส่วนที่เกี่ยวกับเรื่ องการออกแบบ ว่าการออกแบบ คานวณทากัน
อย่างไร ใครเป็ นคนทา คาตอบที่เป็ นมาตรฐาน คือ ‚ไม่ได้คานวณ‛ Copy แบบเก่าๆต่อกันมาเรื่ อยๆ พอดูรายละเอียดใน
Drawing ก็พบว่ามีขอ้ มูลหลายสิ่ งหลายอย่างที่ยงั ไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กบั การ ออกแบบที่ดี ไม่วา่ จะเป็ น ความเร็ วที่ตอ้ ง
สัมพันธ์กบั ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Drive Pulley หรื อระยะห่างของ Bucket ซึ่งมันจะเกี่ยวเนื่องกับ Capacity และการ
สาด (Discharge) ของวัสดุ การวางตาแหน่งที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการ ล่วง-หก-ตก-หล่น ของวัสดุ หรื อตาแหน่งของ
intake ก็ไม่ถูกต้องทาให้การเติมวัสดุไม่มีประสิ ทธิภาพ และยังมีรายการอื่นๆที่เพี้ยนและไม่ได้กล่าวถึงอีก ความไม่ลงตัว
เหล่านี้จะทาให้ประสิ ทธิภาพการทางานของกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ต่า แต่อย่างไรก็ตาม เป็ นเรื่ องที่โชคดี
ของเพื่อนคนนี้ที่สามารถส่งมอบงานไปได้ ทันทีที่เก็บเงินเรี ยบร้อย ระบบของกรรมจะเริ่ มทางานทันที เพราะกฎแห่งกรรม
จะไม่เสื่ อมสลายเช่นเดียวกับกับกฎของพลังงานมันเพียงเปลี่ยนจากกรรมของคนหนึ่งมาเป็ นอีกคนหรื อพ่วงกรรมของหลาย
คนไว้ดว้ ยกัน เมื่อกรรมเริ่ มทางาน ความโชคดีของเพื่อนที่เริ่ มขึ้นก็จะแปรสภาพเป็ นความโชคร้ายของเจ้าของงานในบัดดล
และยังต้องผูกพันเป็ นกรรมร่ วมทาให้ท้ งั สองฝ่ ายไม่มีความสุขตลอดเวลาที่ยงั อยูใ่ นสัญญาการค้ าประกัน 1 ปี

สาหรับเจ้าของงานก็อยากได้ของดีราคาถูกบอกได้เลยว่าหายาก เราขอแนะนาว่า การได้รับของที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานด้วยราคาที่ยตุ ิธรรมเป็ นทางออกที่ดีกบั ทุกฝ่ าย เพราะของที่เหมาะสมมักดี ของดีที่ไม่เหมาะสมก็ไม่เกิดประโยชน์
ของถูกมักเป็ นที่พอใจของผูซ้ ้ือในระยะแรกแต่จะสร้างปั ญหาให้กบั ทุกฝ่ ายในระยะต่อมามากต่อมากแล้ว การตรวจรับงาน
บนพื้นฐานการออกแบบที่ไม่เหมาะสม หากตัวแทนเจ้าของงานไม่มีความรู ้เพียงพอที่จะยอมรับงาน โดยคิดว่าปรากฏการณ์
วัสดุล่วง-หก-ตก-หล่น ก็เป็ นเรื่ องปรกติของระบบมันหกร่ วงอยูภ่ ายใน ไม่มีคนเห็น ร่ วงได้ก็ร่วงไป ใครเดือดร้อน กระพ้อก็
ขุด ก็ตกั ไป เรื่ อยๆ จนงานเสร็ จ ส่วน Capacity ขาดไปบ้างก็ใช้เวลาทางานเพิ่มให้มากขึ้นไปก็แล้วกันเวลาที่เสี ยไป ‚ใคร
แคร์‛ ในฐานะลูกจ้างรับรองได้เลยมีนอ้ ยคนที่จะใส่ใจเรื่ องอย่างนี้ให้นายจ้าง เพราะเจ้าของงานก็ไม่มีเวลามาดูแล และไม่
ทราบรายละเอียดส่วนนี้แน่นอน ซึ่งความเสี ยหายเหล่านี้เหมือนเงินร่ วง ตก-หล่น เต็มพื้นดินละลานตาไปหมด แต่ไม่มีใคร
มองเห็น เพราะมันไม่เคยถูกบันทึกเป็ นระบบว่ามีค่าเท่าใด หรื อ ไม่ปรากฏให้เห็นในระบบบัญชีแต่อย่างใด จึงไม่มีผใู ้ ดใส่
ใจ ผลกระทบสุดท้ายก็จะตกเป็ นของเจ้าของงานหรื อเถ้าแก่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นเรื่ องที่เรากาลังนาเสนอนี้ นอกจากจะ
เป็ นประโยชน์กบั ผูอ้ อกแบบ และผูป้ ฏิบตั ิงานแล้ว ยังเป็ นเรื่ องที่เป็ นประโยชน์สาหรับเจ้าของงานหรื อเถ้าแก่ที่ตอ้ งรู ้ ควร
อ่าน หาความรู ้ใน website ของเราด้วย เถ้าแก่รุ่นใหม่ หนุ่มแน่น ฉลาดเป็ นกรด มีมากขึ้นเรื่ อยๆ ต้องรับรู ้เรื่ องเหล่านี้ดว้ ย
รับรองอ่านแล้วมีแต่ได้กบั ได้ มีเงินตกคืนในกระเป๋ าเต็มๆแบบคุม้ ค่าแน่ๆ
ด้วยเหตุดงั กล่าว บริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัด จึงถือว่าเป็ นภาระหน้าที่ของเราที่จะนาเสนอสิ่ งดีๆที่เป็ นสาระ สรร
หาวิชาการที่เป็ นเรื่ องง่ายๆมารับใช้ทุกท่านที่สนใจและรับใช้องค์กรประเภท SMEในบ้านเราที่ องค์ความรู ้หลายอย่างที่ยงั
พร่ องอยู่ ตาม Motto การทางานของเรา คือ ‘’Together We Share ไปด้วยกัน...เผื่อแผ่กนั ’’ ครับเราให้ Solution คุณมากกว่า
จะเสนอขายของตะบี้ตะบัน เราบอกทุกเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพานที่คุณอยากรู ้ เปิ ดทุกสิ่ งที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู ้ อ่านแล้ว
ชอบคาตอบอยูท่ ี่คุณเอง สงสัยสิ่ งใดสอบถามได้เลยครับ
2.จุดประสงค์ต่อผูอ้ ่านเรื่ องนี้
จุดประสงค์ของการนาเสนอเรื่ องนี้ก็เพื่อให้ ช่างเทคนิค หรื อ Young Engineer สามารถมี Guide line การออกแบบ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคานวณ การเลือกใช้ ระบบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) จับมาใช้งานได้ง่ายๆ คัด
สรรมาแต่เรื่ องแบบชิวๆ เรื่ องเหล่านี้อาจจะไม่ได้เรี ยนในขณะที่เป็ นนักศึกษา หรื อได้เรี ยนแต่ไม่ได้สนใจ หรื อ อาจารย์
ไม่ได้สอน แต่พอมาทางานแล้วมีความจาเป็ นที่จะต้องใช้ความรู ้เหล่านี้ทามาหากิน ถามใครก็ไม่ถนัดนัก ในใจก็กลัวคนอื่น
เขาจะดูถูกว่าเราโง่ กลัวเสี ยเหลี่ยม ถามลูกพี่ที่ โรงงานก็ไม่ตอบ-อมภูมิ-ไม่รู้- หรื อหากบอกแล้ว กลัวเราเก่งกว่าก็ไม่อาจ
ประเมินได้ (ผูเ้ ขียนเห็นว่า เราไม่ควรอับอายที่จะถามคนอื่นเพื่อความรู ้ เพราะคนที่รู้ตนว่าตัวเองไม่รู้ คือความงามของการ
ไม่รู้เช่นกัน) ส่วนท่านที่เป็ น Senior Engineer หรื อเป็ น Engineer ที่ฉลาด หัวแหลมยิง่ กว่าจรวจ ความรู ้ ภาษาไทยยอด
ภาษาอังกฤษเยีย่ ม พูดฉะฉาน อ่านเป๊ ะเวอร์ ไม่ตอ้ งเสี ยเวลามาอ่านครับ ข้ามไปได้เลย เพราะท่านสามารถ ถามไถ่กบั อาจารย์
กู(Google) ได้โดยตรง ไม่ตอ้ งผ่านร่ างทรงของบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดเลยยิงตรงไปเลยได้ผลดีกว่า สาหรับท่านที่มี
ประสบการณ์สูงจะแนะนา สิ่ งที่เราขาดตกบกพร่ องเราก็จะน้อมรับด้วยความยินดียงิ่ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

3. Design Roadmap

เนื่องจากการออกแบบ-คานวณ มีมากมายหลาย Approach เปรี ยบได้กบั คากล่าวที่วา่ ‚หากเราพูดถึงประเทศ
อินเดียไม่วา่ เราจะนิยามประเทศอินเดียอย่างถูกต้องว่าอย่างไร สิ่ งที่เป็ นเรื่ องตรงข้ามก็มกั จะเป็ นความจริ งด้วยเช่นกัน‛ การ
คานวณก็เช่นกันมีหลายรู ปแบบ มารู ปแบบไหนก็ใช้ได้กนั หมด เพียงแต่เราต้องมีความรู ้พ้นื ฐานเพือ่ สนับสนุนการใช้
วิจารณญาณเลือกให้ถูกต้องเท่านั้นเอง เราจะขอยกมานาเสนอ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะแบบ เปิ ดตารางและแบบการ
คานวณทางทฤษฎี
3.1 แบบเปิ ดตาราง ซึ่งตารางเหล่านี้มีที่มาจากหลายแหล่ง ส่วนมากมาจากค่าย Europe และ USA ดังนั้นหน่วยที่ใช้
จึงยังเป็ น British Standard อยูอ่ าจจะอ่านยากหน่อยเพราะความไม่คุน้ เคย ผลลัพธ์ที่ได้มาอาจจะแตกต่างกันบ้างซึ่งมีหลาย
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง แต่จะไม่ขอกล่าวในที่น้ ี แต่เมื่อท่านดูลึกลงไปในรายละเอียดก็จะสามารถทาความเข้าใจเองได้ เราได้
นาเสนอให้ท่านเลือกใช้จาก 2 แหล่ง แบบเปิ ดตาราง1 และ เปิ ดตาราง 2 จาก 2 ค่าย จะได้เปรี ยบเทียบกัน และท่านยัง
สามารถเอาไปเปรี ยบเทียบกับการคานวณที่ได้จากทางทฤษฎี(ที่เราจะนาเสนอในลาดับต่อไป)ได้อีกด้วย เพื่อความ Sure
แล้วท่านสามารถใช้ Common Sense เลือกสิ่ งที่เหมาะสมเอาเอง
3.2 การคานวณทางทฤษฎี ซึ่งมีแหล่งที่มาทั้งจาก Europe/USA/Japan เราเลือกจะนาเสนอการคานวณของทางค่าย
ญี่ปุ่น เพราะมีตวั แปรในการคานวณน้อยกว่าค่าย Europe, USA มาก การคานวณค่าย Europe, USA จะอ้างอิง CEMA เป็ น
หลัก ค่าย ญี่ปุ่นก็อา้ งอิง Japanese Standard ส่วนผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ได้แตกต่างจนมีนยั ยะสาคัญ เราจึงเลือกนาเสนอของง่ายๆ
4. Case Study ตัวอย่างการคานวณแบบเปิ ดตาราง (แบบที่ 1)
4.1 โจทย์ จงออกแบบระบบสายพานกระพ้อลาเลียง (Bucket Belt Elevator) ตามข้อมูลที่ให้ขา้ งล่างนี้
1. Material: Crushed Bituminous Coal, 1/2 inch size
2. Weight (หรื อ Bulk density): 50 Lb. / Cu. Ft.
3. Capacity: 70 TPH.
4. Shaft center: 65 Ft. (Distance between center of Drive Shaft and Boot Shaft)

4.2 Solution: ง่ายนิดเดียวมีแค่ 4 Steps
Step 1: เลือก Type ของกระพ้อ เลือกจาก Table 1

เลือกได้ Elevator Type ได้ Type1 กับ Type 7
Step 2: หาค่า Volume Capacity เพื่อเลือก Elevator Type ว่าจะใช้ Type1 กับ Type 7
Volume Capacity = 70x2, 000/50 = 2,800 Cu.Ft/Hour (1 Ton= 2,000 Lb.)
 Table 2 : Type 7 คือ กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator) ค่ามากที่สุด
ใน ตารางคือ 2,340 < 2,800 Cu.Ft/Hour น้อยกว่าค่า Volume Capacity ที่ตอ้ งการ ไม่สามารถใช้ได้
ตัดทิ้งไปเลย

 Table 3: Type1 คือ กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge
Elevator) เลือก Elev. No. 152, Volume Capacity = 3,039 > 2,800 Cu.Ft / Hour OK.

เราได้อะไรจาก Table 3

Step 3: เลือกกาลังม้า

จาก Elev. No. 152, ค่า Weight: 50 Lb. / Cu. Ft. และ Shaft Center = 65 Ft., เลือกกาลังม้าได้ 15 H.P และ เส้นผ่าศูนย์กลาง
ของเพลา Drive Pulley ได้ 2-15/16 นิ้ว
เราได้อะไรจาก Table 3
Table 4
1.
2.

ตัวแปรที่กาหนดให้
Elev. No.
152
Weight
50 Lb./ Cu. Ft.

สิ่ งที่เลือกได้
Head Shaft Dia.= 2 15/16 inch
เลือกกาลังม้าได้ 15 H.P

Step 4: ตารางที่ 5 เลือกความหนาของเหล็กและระยะต่างๆของส่วนประกอบของต้นกระพ้อ ก็ได้ขอ้ มูลทุกอย่างที่
ต้องการแล้วไปทา Detail Design เพื่อผลิตได้เลย ให้พยายามดูเอาเองนะครับ

Step 5: ทบทวนตรวจสอบค่าต่างๆที่เลือกไว้ กับข้อกาหนดของกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนี
ศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ที่เคยเขียนไว้ในบทความของเราว่าสอดคล้องกันหรื อไม่ เนื่องจากเราได้คน้ คว้า
อ้างอิงมาจากหลายสานักค่าต่างๆจึงอาจจะแตกต่างกันบ้างก็ไม่ตอ้ งแปลกใจ ความแตกต่างเป็ นความงามอย่างหนึ่ง ขึ้นอยูก่ บั
ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ต่างกันนั้นๆได้อย่างไร เอ๊า เริ่ มตรวจสอบกันได้เลย
1.วัสดุที่ลาเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆมีวสั ดุกอ้ นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)
ปะปนในสัดส่วนที่นอ้ ย (<10%)
(ค่าที่เลือก Material: Crushed Bituminous Coal, 1/2 inch size < 2 inches…OK.)

2. ความเร็ วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) จะเร็ ว
กว่าแบบอื่นๆ (ที่ตอ้ งเร็ วก็เพราะต้องการมีแรงเหวีย่ งวัสดุออกให้หมด) อยูใ่ นช่วง 70-125 M/Min.
(ค่าที่เลือก Head pulley Diameter 30 Inch, Belt Speed ที่เลือก 298 FPM < 305 FPM….. OK.)
เนื่องจากในประเทศไทยเราใช้กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge
Elevator) กับ ผลผลิตทางการเกษตรมากเช่นกันเราจึงนาเสนอความเร็ วที่ใช้กบั วัสดุที่เป็ นเม็ด (Grain) เพื่อใช้อา้ งอิงตาม
ตารางข้างล่าง

‚อ้างอิง Goodyear Handbook of conveyor and Elevator Belting‛
3.ในทางปฏิบตั ิควรเผื่อความกว้างของสายพานให้มากกว่า ความกว้างของลูกกระพ้อดังนี้
เพิ่ม 1 นิ้ว สาหรับความกว้างของสายพานน้อยกว่า 15 นิ้ว
เพิ่ม 2 นิ้ว สาหรับความกว้างของสายพานมากกว่า 15 นิ้ว
(ค่าที่เลือก ความกว้างของลูกกระพ้อ 18 นิ้ว ความกว้างของสายพาน 18 +2 นิ้ว ...OK)

5.บทความเดิมๆนามาต่อท้ายเพื่อ ให้อ่านเข้าใจได้ต่อเนื่องไม่ตอ้ งสลับหน้าอ่านไป-มา
1.1 กระพ้อลาเลียง (Bucket Elevator) คืออะไร?

1.2 ประเภทของสายพานกระพ้อลาเลียง (Types of Bucket Belt Elevator)

ประเภทของสายพานกระพ้อลาเลียง (Types of Bucket Belt Elevator) หากแบ่งตาม ระยะห่างระหว่างลูกกระพ้อ
(Bucket Spacing) และ ลักษณะของการจ่ายวัสดุ (Mode of Discharge) จะแบ่งได้ 3 แบบ คือ

1.2.1 กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) กระพ้อลาเลียงแบบ
นี้ จะติดลูกกระพ้อบนสายพาน (Belt) หรื อโซ่ (Chain) ห่างกันเป็ นช่วงๆ (Regular Pitch) เพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดปั ญหาลูก
กระพ้อกระทบกระทัง่ กันขณะลูกกระพ้อรับ (Load) หรื อจ่าย (Discharge) วัสดุ กระพ้อลาเลียงแบบนี้ส่วนมากจะทางานใน
แนวดิ่ง และวัสดุที่ลาเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆมีวสั ดุกอ้ นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)
ปะปนในสัดส่วนที่นอ้ ย ( <10%) มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเมล็ดน้อย แห้ง ค่อนข้างไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมล็ดผลิตผล
ทางการเกษตร ข้าง ข้าวโพด ถัว่ เขียว หรื อ ถ่านหิ น ทราย น้ าตาล เกลือ สารเคมี หรื อชนิดเป็ นผงเช่น ผงปูนซีเมนต์ ผงยิบ
ซัม่ เหตุที่วสั ดุลาเลียงต้องมีขนาดเล็ก (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว) ก็เพื่อไม่ให้ลูกกระพ้อเสี ยหายง่ายเกินไปขณะที่ขดุ /ตัก
(Dig/Scoop)วัสดุ วัสดุจะถูกป้ อนเข้าสู่ดา้ นล่าง(Boot) ทางรางป้ อน Loading Leg (ตาแหน่งอยูเ่ หนือ Center line ของ Boot
Pulley 10-15 ซม.) ลูกกระพ้อจะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุและจะถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว(Head)ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย
(Discharge) วัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge)

ลูกกระพ้อขณะที่ขดุ /ตัก (Dig/Scoop) วัสดุ

แสดงส่วนหัว (Head) ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย (Discharge) วัสดุ

ความเร็ วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) จะเร็ วกว่า
แบบอื่นๆ (ที่ตอ้ งเร็ วก็เพราะต้องการมีแรงเหวีย่ งวัสดุออกให้หมด) อยูใ่ นช่วง 70-125 M/Min. จะไม่เหมาะสมกับขนาดวัสดุ
ที่ใหญ่กว่า 50 มม. (ตัก/ขุดยาก) และจะไม่เหมาะสมกับวัสดุที่เป็ นผงที่ละเอียดกว่าตะแกรงเบอร์ 200 เนื่องจากจะเกิดฝุ่ นมาก
(Aerated) วัสดุเกิดการสูญเสี ย และปั ญหาวัสดุติด (Jam) ได้เอง เนื่องจากวัสดุที่เป็ นผงขนาดเล็กมีคุณสมบัติเฉพาะค่อนข้าง
อ่อนไหวง่ายเช่น เหนียวขึ้น หรื อร่ วนเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลง
TIPS. วิธีสงั เกตว่า วัสดุใดใช้ระบบกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge
Elevator) ลาเลียงได้ คือ ถ้าวัสดุน้ นั สามารถใช้พลัว่ ตักขึ้นด้วยมือได้ง่ายๆ วัสดุน้ นั สามารถใช้กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบ
แรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได้

รู ปแสดงการจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator)
1.2.2.กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator) จะติดลูกกระพ้อบนสายพาน
(Belt)หรื อโซ่(Chain) โดยลูกกระพ้อ จะติดกันต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่าง กระพ้อลาเลียงแบบนี้ส่วนมากจะทางานในแนวดิ่ง
ใช้ลาเลียงวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม.ได้ (วิง่ ช้า) วัสดุจะถูกป้ อนเข้าสู่ ลูกกระพ้อโดยตรง(จะไม่ขดุ /ตัก (Dig/Scoop) ทาง
รางLoading Leg หรื อ Chute (ตาแหน่งอยูเ่ หนือ Center line ของ Boot Pulley 50-65 ซม.) ซึ่ง Chute จะมีขนาดใกล้เคียงและ
มีระยะชิดใกล้ลูกกระพ้อมากที่สุดเพื่อให้มีช่องว่างน้อยที่สุดที่จะป้ องกันไม่ให้วสั ดุตกลงไปที่ส่วนล่าง(Boot) ของต้นกระ
พ้อ ควรทาสะอาดส่วนล่าง(Boot) ของกระพ้ออย่างสม่าเสมอ เพราะหากวัสดุตกลงและกองสะสมที่ดา้ นล่างมากขึ้นจะทาให้
ลูกกระพ้อ ขุด/ตัก วัสดุทาให้ตวั กระพ้อเสี ยหาย (เพราะไม่ได้ออกแบบมาเพื่อทางานแบบนี้) ได้ง่ายและสิ้นเปลืองพลังงาน
โดยไม่มีประโยชน์ ส่วนวัสดุเหมาะสมกับการลาเลียงจะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆ แต่ขนาดใหญ่ข้ ึนหน่อยก็ยงั ใช้ได้ มีแรงยึด
เหนี่ยวระหว่างกันน้อย แห้ง ค่อนข้างไหลง่ายๆ(Free Flow) เช่นเมล็ดผลิตผลทางการเกษตร ข้าง ข้าวโพด ถัว่ เขียว หรื อ ถ่าน
หิ น ทรายน้ าตาล เกลือ สารเคมี ชนิดเป็ นผงเช่น ผงปูนซีเมนต์ ผงยิบซัม่ ความเร็ วในการขนถ่ายจะน้อยมาก วัสดุจะถูก
ลาเลียงไปยังส่วนหัว(Head)ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย(Discharge) โดยวัสดุจะไหลผ่านผนัง(ทาหน้าที่คล้ายเป็ น Moving Chute ใน
ตัว) ด้านบนของลูกกระพ้อตัวก่อนหน้า ที่เพิ่งจ่ายวัสดุออกไปจนหมด แล้วไหลไปยัง Fixed Chute ที่รับวัสดุอีกทอดหนึ่ง

ลูกกระพ้อติดกันต่อเนื่องไม่ให้มีช่องว่าง
ความเร็ วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงแบบจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator) จะช้า อยูใ่ นช่วง 30-50 M/Min.
ใช้ลาเลียงวัสดุที่มีขนาดใหญ่กว่า 50 มม.ได้ ถ้าวัสดุที่ไหลยากขึ้นหน่อย ต้องปรับความเร็ วของกระพ้อให้ต่าลงเพื่อให้วสั ดุมี
เวลามากขึ้นที่จะไหลออกจากลูกกระพ้อจนหมด เนื่องจากกระพ้อลาเลียงแบบนี้ มีความเร็ วน้อยจึงเหมาะสมที่จะลาเลียง
วัสดุที่แตกหักง่าย (Fragile) และ เป็ นผง เนื่องจากไม่ฟงกระจายเกิ
ุ้
ดฝุ่ นมาก (Aerated) เกินไป และวัสดุไม่สูญเสี ย และไม่
เกิดปั ญหาวัสดุติด (Jam)
1.2.3 กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบ Positive กระพ้อลาเลียงแบบนี้ เหมือนกับกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรง
เหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) เช่นลูกกระพ้อจะขุด/ตัก (Dig/Scoop) วัสดุที่ดา้ นล่าง (Boot) และจะ
ถูกลาเลียงไปยังส่วนหัว (Head) ที่เป็ นตาแหน่งจ่าย (Discharge) แต่จะแตกต่างกันอยู่ 2 จุดคือ 1. ลูกกระพ้อจะติดห่างกันเป็ น
ช่วงๆ(Regular Pitch) บนโซ่ (Chain) 2 เส้น 2.มีลอ้ กดใต้ Head Pulley เพื่อให้มนั่ ใจว่าเมื่อลูกกระพ้อจะคว่าเมื่อเคลื่อนที่ผา่ น
Head Pulley สามารถจ่าย (Discharge) วัสดุออกได้อย่างหมดจด (ไม่ได้จ่าย วัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง) วัสดุที่ลาเลียง
จะเป็ นประเภทเม็ดเล็กๆ (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว) มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันน้อย แห้ง ไหลง่ายๆ (Free Flow) น้ าหนัก
เบา (Light) หรื อนิ่ม (Soft) ความเร็ วที่ใช้กบั กระพ้อลาเลียงแบบจ่ายวัสดุแบบ Positive ประมาณ 36 M/Min
1.3 สรุ ป เมื่ออ่านมาถึงตอนนี้ ท่านผูอ้ ่านลองไปตรวจสอบว่า กระพ้อของท่านเข้าข่ายเป็ นประเภทใด จากนั้นตรวจสอบว่า
วัสดุที่ลาเลียงเป็ นอะไร มีความเร็วตามที่บทความนี้ได้อา้ งอิงไว้หรื อไม่ (ความเร็ วจะเกี่ยวข้องกับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
Pulley ด้วยจะนาเสนอภายหลัง) TIPS เล็กๆน้อยๆดูตามข้างล่างนี้ได้เลย
 1. หากมีวสั ดุกอ้ นใหญ่ (ไม่เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสัดส่วนที่นอ้ ย ( <10%)
ใช้กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบแรงเหวีย่ งหนีศูนย์กลาง (Centrifugal Discharge Elevator) ได้
 2. หากมีวสั ดุกอ้ นใหญ่ (เกิน 50 มม. หรื อ 2 นิ้ว-ตาราบางเล่มระบุแค่ 25 มม.)ปะปนในสัดส่วนที่นอ้ ย ( >10%)
กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Continuous Discharge Elevator)
 3. ถ้าวัสดุมีการกัดกร่ อนสูง(High Corrosive) ใช้สายพานเป็ นตัวกลางลาเลียง หรื อถ้าเป็ นโซ่ตอ้ งชุบแข็ง ใช้
Stainless Pin ตัวลูกกระพ้ออาจจะต้องใช้เป็ นวัสดุAlloy
 4. ถ้าวัสดุเปี ยกหรื อแฉะ (Wet or Damp) ควรใช้ กระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบต่อเนื่อง (Super Continuous Bucket)
ที่มีโซ่คู่ ติดลูกกระพ้อแบบท้องเรี ยบ (Flat Bottom) หรื อใช้ระบบกระพ้อลาเลียงจ่ายวัสดุแบบ Positive

 5. การเลือกขนาดของลูกกระพ้อให้เหมาะสมกับขนาดของวัสดุ (Lump Size) ลูกกระพ้อควรมีขนาดใหญ่กว่า
ขนาดของวัสดุ (Lump Size) อย่างน้อย 4 เท่า เพื่อป้ องกันไม่ให้วสั ดุหลุดล่วงขณะทางาน
 6.ในทางปฏิบตั ิไม่ควรใช้สายพานที่มีช้ นั ผ้าใบอย่างน้อยน้อย 4 ชั้นแม้จะเป็ นการทางานเบาๆก็ตาม
 7.ในทางปฏิบตั ิควรเผื่อความกว้างของสายพานให้มากกว่า ความกว้างของลูกกระพ้อดังนี้
เพิ่ม 1 นิ้ว สาหรับความกว้างของสายพานน้อยกว่า 15 นิ้ว
เพิ่ม 2 นิ้ว สาหรับความกว้างของสายพานมากกว่า 15 นิ้ว
 8.ข้อกาหนดเบื้องต้นสาหรับเลือกว่าจะออกแบบกระพ้อว่าจะเป็ นประเภทไหน ดูตามตารางข้างล่าง

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 ใช้ในระบบ

สายพานลาเลียง(Belt Conveyor) โซ่ลาเลียง (Chain Conveyor) รวมถึงกระพ้อลาเลียง(Bucket Conveyor) ที่มีทิศทางในการลาเลียงขึ้น
(Incline) ท่านที่เป็ นเจ้าของโครงการหรื อเป็ นเจ้าของโรงงานหรื อ End User ควรจะแจ้งให้ผทู ้ าเครื่ องจักรติดตั้ง Back Stop ตั้งแต่
เริ่ มออกแบบได้เลย เพราะผูร้ ับเหมาเขาจะไม่ติดตั้งให้ท่านแน่นอน ผ่านเวลาค้ าประกัน 1 ปี ไปแล้ว ปั ญหาที่เกิดขึ้นเป็ นของ
ท่านไม่ใช่ของเขา ยังไงก็คุม้ ค่ากว่ากันเยอะ ท่านที่ตอ้ งการใช้งาน ไม่ตอ้ งออกแบบเอง ไม่ตอ้ งเขียนแบบเอง อ่านบทความ
ของเราท่านก็เลือกเองได้ หากไม่ทราบ โทรหาวิศวกรของเรา ทุกคาถามมีคาตอบให้ครับ จัดเต็มแบบว่าให้ท่านสะดวกที่สุด

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 ธรรมดาที่ท่านใช้อยู่ ณ.ขณะนี้ ยืดตัวได้ตอนใช้งาน 2%-4% ต้องตัดต่อ บ่อย ขาดง่าย ชั้นสายพานแยกจากกัน แต่สายพานกะพ้อผ้าใบ แบบ Solid Woven ยืดตัวต่ามากๆ (ปรกติประมาณ 0.5 -0.7 %
ของ Rated Tension) มีความเสถียรสูงไม่ตอ้ งตัด-ต่อ สายพานบ่อยๆ หรื อไม่ตอ้ งตัดเลยตลอดการใช้งาน(หากระยะ Take Up มาก
พอ) ชั้นสายพานทอเป็ นมัด ไม่มีการแยกชั้น ใช้ Bolt ยึดกับลูกกะพ้อได้แน่นมากสายพานไม่ฉีกขาด ทนสุดๆอยากได้ของ
พิเศษอย่างสายพานกะพ้อแบบSolid Woven ก็ตอ้ งสอบถามบริ ษทั คอนเวเยอร์ไกด์ จากัดเท่านั้น เพราะเราชอบ หาของดี
ทางานยากๆที่คนอื่นไม่อยากทา และเราก็เชื่อว่าเราทาได้ดี สายพานกะพ้อ (Bucket Elevator Belting) แบบ Solid Woven คนรู ้เรื่ องมี
น้อย จึงไม่ปรากฏให้เห็น ถ้าใช้แล้วจะติดใจ เลิกคิดถึงของเดิมๆที่เคยใช้มาก่อนหน้านี้ ลองดูครับไม่ได้โฆษณา แต่ทา้ ให้
ลอง ให้ Solution คุณมากกว่าขายของ บอกทุกเรื่ องราวเกี่ยวกับสายพานที่คุณอยากรู ้ เปิ ดทุกสิ่ งที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู ้ อ่าน
แล้วชอบคาตอบอยูท่ ี่คุณเอง สอบถามได้เลยครับ
3. Conveyor Belt Pulley ทั้งมูเ่ ล่ แบบ Standard ผิวเรี ยบ จะทา Crown (หลังเต่า) หรื อไม่ทา Crown ก็ได้ Pulley หุม้ ยางใช้ได้กบั ระบบ
สายพานลาเลียงและกระพ้อลาเลียง
4. น๊อตและ Bolt กระพ้อ และประกับ (Fastener) ต่อสายพาน แบบ Light Duty สาหรับสายพาน Tension Rating (Max ) 800 N/mm
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