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Customers always consider three essential aspects of a product which 

are excellent quality, cheap price and fast delivery. However these 

three aspects are not simultaneously happen.

I believe that all manufacturers want to achieve these aspects to 

meet the customer’s requirement and to gain their competitive 

advantages as well. But it always end up with “excellent quality with 

costly”, “cheap with long delivery time” or  “fast delivery with flaws” 

and so on. In most cases the manufacturers have to choose their 

prominent aspects, and the customers have to choose which aspect 

suites to their need or situation.

To accomplish “excellent quality”, “cheap price” and “fast delivery” 

products, it is possible but very difficult. This difficulty took 5 years 

from me to establish Zeal Roller Co., Ltd.. I faced with many technical 

and economical problems, trial and error, waiting for the expensive 

technology become cheaper, went through the crisis again and again.

This 5 years is worth in every seconds. I found that when a man is 

desperate by the storm of troubles, his real spirit will be revealed. Will 

he continually lay down on the floor, or will he look forward and fight 

until his last breath. This is a crucial spirit that is hidden underneath his 

knowledge and experiences. And this spirit is our foundation to unlock 

and allow us to be able to achieve “excellent quality”, “cheap price” 

and “fast delivery” products.

Engineering data, calculation, specification and drawings are 

intangible but they are the key to specify project budget and long 

term operating cost. These paper can saving a million Baht of 

expenditures. Some factories are not properly designed and operated 

because lack of technical and engineering information which lead to 

many operation problems, high operating cost, lost time. 

We collect useful calculation data & tables and installation & 

maintenance documents because we realize that the reliability of 

machine come from every steps of work e.g., calculation, design, 

fabricate, assembly, installation, commissioning, fine tune and 

maintenance. We hope these technical & engineering information will 

useful, minimize downtime, saving your cost, and more safety.

Look forward for the opportunity to serve you.

Sincerely yours.

Nopapdon Siriarayapan

ในการซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม ผู้ซื้อมักพิจารณา 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ สินค้ามีคุณภาพดี 

ราคาถูก และส่งมอบรวดเร็ว อย่างไรก็ตามคุณสมบัติทั้ง 3 ประการน้ีมักไม่เกิดขึ้น

พร้อมกัน

ผมเชื่อว่าทุกบริษัทต่างก็ต้องการผลิตสินค้าให้ได้ตรงใจผู้บริโภค เพราะมันคือความ

ได้เปรียบในการแข่งขัน แต่ในความเป็นจริงเรามักพบว่า ของคุณภาพดีมักไม่ถูก ของ

ถูกอาจต้องรอนาน ของส่งเร็วอาจมีต าหนิ จนในบางครั้งบริษัทต้องเลือกว่าจะผลิตโดย

เน้นไปที่ด้านใดด้านหน่ึงให้เป็นข้อเด่นของสินค้าของตน และผู้ซื้อก็ต้องเลือกวา่ต้องการ

สินค้าที่เด่นด้านไหนที่ตรงกับความต้องการใช้งานในขณะน้ันๆ

การจะท าสินค้าให้ได้ทั้ง คุณภาพดี ราคาถูก และส่งมอบได้รวดเร็วนั้น สามารถท าได้

แน่นอนแต่ยากมาก ความยากน้ีท าให้ผมใช้เวลานานถึง 5 ปี กว่าจะก่อตั้งบริษัท ซีลโรล

เลอร์ จ ากัด แห่งน้ี ต้องส่ังสมประสบการณ์ลองผิดลองถูก ต้องรอเวลาให้เทคโนโลยีที่

ราคาแพงมีราคาถูกลง รอโครงสร้างพื้นฐานในการประกอบธุรกิจให้สมบูรณ์พร้อม 

ผ่านอุปสรรคและวิกฤตต่างๆ

5 ปีที่เสียไปน้ันยาวนานแต่คุ้มค่า ผมพบว่ายามที่คนเราต้องถูกกระหน่ าจนส้ินสภาพ 

คุณสมบัติแท้จริงก็จะถูกทดสอบว่าจะก้มหน้าจมดิ่งลงไป หรือจะจ้องมองไปข้างหน้า 

ต่อสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ คุณสมบัติของจิตใจคือส่ิงส าคัญที่สุดที่ถูกปกปิดด้วยความรู้และ

ประสบการณ์ คุณสมบัติของจิตใจน้ีเป็นส่ิงที่ปลดล๊อคให้เราสามารถท าสินค้าคุณภาพ

ดี ราคาถูก และส่งมอบรวดเร็วได้ และเป็นรากฐานในการประกอบธุรกิจของเรา

ข้อมูลด้านวิศวกรรม รายการค านวณ รายละเอียดสเปค และแบบแปลนเครื่องจักร 

เป็นส่ิงที่จับต้องไม่ได้แต่เป็นตัวก าหนดงบประมาณของโครงการและค่าใช้จ่ายในการเดิน

เครื่องจักรในระยะยาว ข้อมูลในกระดาษไม่กีแ่ผ่นเหล่าน้ีสามารถลดค่าใช้จ่ายได้หลาย

ล้านบาทต่อปี จากประสบการณ์ โรงงานบางแห่งไม่ได้ออกแบบและใช้งานสายพาน

ล าเลียงอย่างเหมาะสมเพราะขาดข้อมลูดา้นเทคนิคและวิศวกรรมที่จ าเป็น ท าให้ในหลาย

กรณี สายพานล าเลียงมีปัญหาในการใช้งาน ต้นทุนเครื่องจักรและอะหลั่ยสูงเพราะ

เลือกของที่มีคุณสมบัติและสเปคสูงหรือต่ าเกินไป “ท าความละเอียดบนความหยาบ = 

แพง, ท าความหยาบบนความละเอียด = พัง”

เราได้รวบรวมข้อมูลตารางการค านวณต่างๆ รวมถึงวิธีการติดตั้งและซ่อมบ ารุงรักษา

สายพานล าเลียง เพราะเราตระหนักดีกว่าสายพานล าเลียงที่ใช้งานได้ดี ไม่ได้มาจาก

ส่วนประกอบแค่ลูกกลิ้งหรือสายพานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเริ่มมาต้ังแต่การค านวณ 

ออกแบบ สร้าง ประกอบ ติดตั้ง ทดลองเดิน ปรับแต่ง จนกระทั่งการซ่อมบ ารุงดูและ

รักษา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลทางเทคนิคและวิศวกรรมเหล่าน้ีจะมีส่วนช่วยโรงงาน

ต่างๆ ลดค่าใช้จ่าย ลดงานซ่อมบ ารุง และเพิ่มความปลอดภัยในโรงงานให้กับทุกท่าน

ขอแสดงความนับถือ

นพดล ศิริอารยะพันธ์
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รูปที่ 1: ส่วนประกอบต่างๆ ของสายพานล าเลียง

Fig. 1: Terminology of Trough Belt Conveyor

Belt conveyors have attained a dominant position in transporting bulk 

materials due to such inherent advantages as their economy and 

safety of operation, reliability, versatility, and practically unlimited 

range of capacities. In addition, they are suitable for performing 

numerous processing functions in connection with their normal 

purpose of providing a continuous flow of material between 

operations. Recently, their conformity to environmental requirements 

has provided a further incentive for selection of belt conveyors over 

other means of transportation.

Low labor and low energy requirements are fundamental with belt 

conveyors as compared with other means of transportation. Dramatic 

increases in operating costs continue to make conveyors an extremely 

favorable choice for applications that were not considered previously.

The size of materials that can be conveyed is limited by the width of 

the belt. Materials can range from very fine, dusty chemicals to large, 

lump ore, stone, coal, or pulpwood logs. Closely sized or friable 

materials are carried with minimum degradation. Because rubber belts 

are highly resistant to corrosion and abrasion, maintenance costs are 

comparatively low when handling highly corrosive materials or those 

that are extremely abrasive, such as alumina and sinter.

Materials that might cause sticking or packing if transported by other 

means are often handled successfully on belt conveyors. Even such 

hot materials as foundry shakeout sand, coke, sinter, and iron ore 

pellets are conveyed successfully on heat resistant belts.

สายพานล าเลียงถือเป็นอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งเน่ืองจากมีข้อดี

มากกว่าระบบขนถ่ายแบบอื่น เช่น ต้นทุนที่ถูก ความปลอดภยัสูง ความเชื่อถือได้ใน

การท างาน การประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย และมีช่วงอัตราการขนถ่ายที่กว้างมาก 

สายพานล าเลียงยังท าหน้าที่อย่างอื่นได้ในกระบวนการผลิตนอกเหนือจากการล าเลียง

แบบปกติ เช่น การป้อนวัสดุ (feeder) และการช่ัง (weigher) ในการออกแบบและ

พัฒนาช่วงหลังได้มีปรับปรุงให้สายพานล าเลียงท างานได้สอดคล้องกับกฏหมายและ

ข้อก าหนดทางด้านส่ิงแวดล้อม ท าให้ปัจจุบันสายพานล าเลียงถูกน าใช้ในการขนถ่าย

วัสดุเป็นหลัก

ค่าไฟฟ้าและแรงงานในการเดนิสายพานล าเลยีงน้ันต่ ามาก ซึง่ถือเป็นปัจจัยส าคัญในการ

หันมาใช้สายพานล าเลียงมากกว่าอุปกรณข์นถ่ายวัสดุแบบอื่น โดยเฉพาะในปัจจุบัน

ต้นทุนการผลิตมีแต่จะเพิ่มขึ้นเน่ืองจากปัจจัยด้านราคาของเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มี

แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงท าให้การเลือกใช้อุปกรณ์ขนถ่ายและล าเลียงต้องมีการพิจาณา

อย่างรอบคอบมากกว่าแต่ก่อน

ขนาดของวัสดุที่จะขนถ่ายจะขึ้นอยู่กับหน้ากว้างของสายพาน ขนาดวัสดุอาจเป็นได้

ต้ังแต่ผงฝุ่นสารเคมีละเอียดจนถึงก้อนแร่หิน ก้อนถ่านหิน หรือท่อนซุง ในกรณีที่

ล าเลียงวัสดุที่มีความคมสูงด้วยสายพานล าเลียง เช่น อลูมินา โลหะซินเตอร์ สามารถ

เลือกใช้สายพานเกรดที่ทนสึก ทนการกัดกร่อนได้ เพื่อลดการปนเปื้อนของเน้ือ

สายพานที่สึกหรือขาด และยังลดค่าซ่อมบ ารุงรักษาสายพานเช่นกัน

ส าหรับวัสดุที่มีความเหนียวหรือจับตัวเป็นก้อนมักเกิดปัญหาหากขนถ่ายด้วยวธิีอื่น 

แต่จะสามารถขนถ่ายได้โดยไม่มีปัญหาเมื่อใช้สายพานล าเลียง แม้กระทั่งวัสดุที่มี

อุณหภูมิสูง เช่น ทรายหล่อที่เพิ่งแกะออกจากแบบหล่อโลหะ ก็สามารถล าเลียงได้ด้วย

สายพานล าเลียงชนิดทนความร้อน
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TECHNICAL INFORMATION

1.2  Material Characteristics
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คุณสมบัติการไหลของวัสดุ / Flow

ดีมาก ดี ปานกลาง เหนียว

Very Free Flow 1* Free Flowing 2* Average Flowing 3* Sluggish 4*

มุมกองวัสดุเมื่ออยู่บนสายพาน (องศา) / Angle of Surcharge (degrees)

5 10 15 20 25 30

มุมกองวัสดุเมื่อถูกโปรยลงพื้นปกติ (องศา) / Angle of Repose (degrees)

10 - 19 20 - 25 26 - 29 30 - 34 35 - 39 >40

ขนาดวัสดุใกล้เคียงกัน, 

รูปทรงกลมขนาดเล็ก, 

อาจจะเปียกหรือแห้ง

มากๆ เช่น ทรายซิลิกา, 

ผงปูนซีเมนต,์ 

คอนกรีตที่พึ่ง

ผสมเสร็จ

รูปทรงกลม, แห้ง เป็น

เงา, มีความถ่วงจ าเพาะ

ปานกลาง เช่น เมล็ด

ธัญพืช, ถั่วต่างๆ

รูปร่างเป็นก้อนๆ 

กว้างยาวสูงเท่าๆ กัน 

เช่น ปุ๋ยเคมี, ทราย, 

หินกรวด

รูปร่างไม่เป็นระเบียบ, มี

ความถ่วงจ าเพาะปาน

กลาง เช่น ถ่านหินแอ

นทราไซท์ เมล็ดฝ้าย, 

ดินเคลย์

วัสดุทั่วๆ ไปส่วนใหญ่ 

เช่น ถ่านหินบิทูมินัส, 

ก้อนหิน, ก้อนแร่ต่างๆ 

และอื่นๆ

รูปร่างไม่เป็นระเบียบ, 

เหนียว, มีเส้นใย กาก

ใย เช่น ไม้สับ, ชาน

อ้อย, ทรายหล่อที่

อุณหภูมิห้องและ

ความชื้นปกติ

Uniform size, very 

small rounded 

particle, either 

very wet or very 

dry, such as dry 

silica sand, 

cement, wet 

concrete, etc.

Rounded, dry 

polished particles 

of medium weight 

such as whole 

grain and beans

Regular granular 

material such as 

fertilizer, sand and 

washed gravel.

Irregular, granular 

or lumpy materials 

of medium weight, 

such as anthracite 

coal, cotton seed 

meal, clay, etc.

Typical common 

materials such as 

bituminous coal, 

stone, most ores, 

etc.

Irregular, stringy, 

fiberous, 

interlocking 

material such as 

wood chips, 

bagasse, tempered 

foundry sand, etc.

* ตัวเลขอ้างอิงจากรหัส CEMA / Numerical rating refers to Material Class Description
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1.3  Material Class Description

3

ชนิดของวัสดุ

ความหนาแน่น

รหัสวัสดุ CEMA

มุมกองวัสดุเมือ่ถูก

โปรยลงพื้นปกติ 

(องศา)

มุมชันสายพานสูงสุด 

(องศา)t/m3 lb/ft3

อลูมินา / Alumina 0.88 - 1.06 55 - 66 58B627MY 22 12

เศษเปลือกไม้ / Bark, Wood, Refuse 0.16 - 0.32 10 - 20 15E45TVY 45 27

เบนโทไนท์ความละเอียด 100 mesh / Bentonite, 100 mesh 0.80 - 0.96 50 - 60 55A10025MXY 42 20

ปูนเม็ด / Cement, Clinker 1.20 - 1.52 75 - 95 85D336 30 - 40 18 – 20

ถ่านหินบิทูมินัส / Coal, Bituminous, Mined 0.72 - 0.88 45 - 55 50DX35 38 15

ถ่านหินลิกไนท์ / Coal Lignite 0.59 - 0.72 37 - 45 41D335TN 38 15

ถ่านหินโค้ก / Coke, Petroleum 0.72 - 1.01 45 - 63 50C36LTWZ 35 – 40 14

แร่ทองแดง / Copper, Ore 1.92 - 2.40 120 - 150 125DX36 30 – 44 20

เศษแก้วละเอียด / Cullet, Fines 1.28 - 1.92 80 - 120 120C1/237 30 – 44 20

ดินผสมดินเหนียว / Earth, Wet, Containing Clay 1.60 - 1.76 100 - 110 105D1646OV 45 23

หินกรวด / Gravel, Pebbles 1.44 - 1.6 90 - 100 95D327 30 12

ดินเกาลิน / Kaolin, Clay, 3 in. & under 1.01 63 63D325 35 19

ก้อนปูนขาวก่อนเผา / Lime, Hydrate 0.64 40 40B635LM 40 21

หินปูนที่โม่แล้ว / Limestone, Crushed 1.36 - 1.52 85 - 95 88DX36 38 18

ผงแร่ฟอสเฟส / Phosphate, Rock, Pulverized 0.96 60 60B636 40 25

แกลบ / Rice, hulled 0.72 - 0.78 45 - 49 47C1/225P 19 8

ทรายหล่อที่ผสมเสร็จแล้ว / Sand, Foundry, Prepared 1.04 - 1.20 65 - 75 70B647X 30 - 44 24

Material Description

t/m3 lb/ft3

CEMA Material Code
Angle of Repose 

(degrees)

Max. Allowable 

Inclination Angle 

(degrees)Bulk Density

คุณสมบัติของวัสดุ / Material Characteristics รหัส / Code

ขนาด

Size

ละเอียดมากตั้งแต่ 100 mesh ลงไป / Very fine - 100 mesh and under A

ละเอียดตั้งแต่ 3 มม.ลงไป / Fine - 1/8 inch and under B

ก้อนเล็กกว่า 7 น้ิว / Granular - under 7 inch C

ก้อนติดกันขนาดเล็กกว่า 16 น้ิว / Lumpy - containing lumps under 16 inch D

ก้อนขนาดใหญ่ไม่เป็นรูปทรง เหนียวติดกัน / Irregular - stringy, interlocking, mat together E

คุณสมบัติการไหลและมุมกองวัสดุ

Flowability & Angle of Repose

ไหลดีมาก มุมกองพื้นน้อยกว่า 19 องศา / Very free flowing - angle of repose < 19 deg. 1

ไหลดี มุมกองพื้น 20 - 29 องศา / Free flowing - angle of repose 20-29 deg. 2

ไหลปกติ มุมกองพื้น 30 - 39 องศา / Average flowing - angle of repose 30 - 39 deg. 3

หนืด มุมกองพื้นมากกว่า 40 องศา / Sluggish - angle of repose > 40 deg. 4

ความคม

Abrasiveness

ไม่คม / Nonabrasive 5

มีความคมปานกลาง / Abrasive 6

คมมาก / Very abrasive 7

แหลมคมมาก สามารถบาดทะลผุิวยางด้านบนสายพาน / Very sharp - cut belt cover 8

คุณสมบัติอื่นๆ

(อาจเป็นได้มากกว่า 1 อย่าง)

Miscellaneous

Characteristics (more than one 

may apply)

ก่อให้เกิดฝุ่นมาก / Very dusty L

แสดงคุณสมบัติของของไหลเมื่อเป่าลมเขา้ไปแทรกในเน้ือวัสดุ / Aerates and develops fluid characteristics M

มีส่วนประกอบของฝุ่นที่ระเบิดได้ / Contains explosive dusts N

เหนียวเกาะตัวกันเป็นก้อนง่าย / Sticky - adheres easily O

ถูกปนเปื้อนได้และสง่ผลในการน าไปใช้งาน / Contaminable, affecting sale or use P

เสื่อมสภาพได้และส่งผลในการน าไปใช้งาน / Degradable, affecting sale or use Q

ก่อให้เกิดควันหรือฝุ่นที่เป็นอันตราย / Give off harmful fumes or dust R

มีฤทธ์ิกัดกร่อนสูง / Highly corrosive S

มีฤทธ์ิกัดกร่อนเล็กน้อย / Mildly corrosive T

ดูดความช้ืน / Hygroscopic U

เกาะสานกันเป็นก้อน / Interlocks or mats V

มีส่วนผสมของน้ ามันหรือสารเคมทีี่อาจมีผลต่อเนื้อยางสายพาน / Oils or chemical present - may affect rubber W

เกาะกันเป็นก้อนเมื่อถูกอัดหรือกดทบั / Pack under pressure X

เบา ปลิวได้ง่ายเมื่อถูกลมพดั / Very light and fluffy - may be wind swept Y

อุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเกบ็ไว้ / Elevated temperature Z



TECHNICAL INFORMATION

1.4  Belt Conveyor Capacity Table (Trough 20 deg.)
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TECHNICAL INFORMATION

1.4  Belt Conveyor Capacity Table (Trough 30 deg.)



TECHNICAL INFORMATION

1.4  Belt Conveyor Capacity Table (Trough 35 deg.) 
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TECHNICAL INFORMATION

1.4  Belt Conveyor Capacity Table (Trough 45 deg.)



TECHNICAL INFORMATION

1.5  Basic Data for Power Calculation
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โปรดติดต่อเราเพื่อช่วยค านวณก าลังไฟฟ้าที่สายพานต้องการ โดยทางลูกค้าต้องให้ข้อมูลลเบื้องต้นที่อยู่ในกรอบเส้นประสีแดง          

เช่น ชนิดวัสดุ อัตราการล าเลียง ความยาวสายพาน ส่งข้อมูลมาที่ sales@zealroller.com หรือ โทร 086-363-8560 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Please contact for calculating conveyor’s required power. Customer shall provide basic data as shown in             

such as Material Type, Capacity and Belt Length to sales@zealroller.com or call 086-363-8560. FREE



1. Drive

- Direct shaft coupling and roller chain are preferred.

- Motor with brake or mechanical backstop or rachet have to 

be installed for inclined belt conveyor

2. Conveyor Design

- Rubber belt shall be endless vulcanized. 

- Trough angles shall not be less than 30°, except transition 

zone or magnetic separation zone.

- Belt Speed:

- Maximum speed shall not exceed 2.0 m/s

- Dusty material shall not exceed 1.2 m/s

- For checking material quality during conveying, speed  

shall not exceed 0.6 m/s

- Vertical curves shall be designed to avoid lifting of the belt 

from the idlers under any conditions, and shall have a minimum 

radius of 300 m 

3. Pulley

- All drive pulleys shall have rubber lining

- For wet or soaked condition, all pulleys shall have rubber 

lining for preventing belt slip and belt slide.

4. Roller

- Carrier idler spacing shall not exceed 1250 mm.

- Return idler spacing shall not exceed 3000 mm 

5. Belt Tensioning System

- For belt conveyors less than or equal to 50 m horizontal 

center distance screw tensioning shall be used.

- For belt conveyors over 50 m horizontal center distance 

vertical gravity, horizontal gravity, or winch tensioning shall be 

used.

6. Drive Efficiency Factor

- Shaft mount with V-Belt : 0.88

- V-Belt to Helical Gear & Coupling : 0.87

- Geared Motor with Chain Drive : 0.87

- Geared Motor with Coupling : 0.95

1. ชุดขับ

- มอเตอร์ควรต่อชุดขับด้วยประกับเพลาหรือโซ่

- สายพานเอียงชันข้ึนต้องติดตั้งมอเตอร์พร้อมเบรกหรือ backstop หรือ 

เขี้ยวสปริงสับเดินทางเดียว เพื่อกันสายพานวิ่งย้อนกลับ

2. สายพาน

- เน้ือสายพานควรต่อร้อน ไม่ควรต่อก๊ิบเพราะไม่แข็งแรงและมีช่องให้วัสดุไหล

ออกไปได้

- มุมห่อสายพานไม่ควรน้อยกว่า 30 องศา ยกเว้นบริเวณจุดคลายตัวก่อน

เข้า/ออกมู่เล่ หรือบริเวณที่ติดตั้งแม่เหล็กดูดเหล็ก

- ความเร็วสายพาน

- ความเร็วสูงสุดไม่ควรเกิน 2.0 เมตร/วินาที

- วัสดุที่เบาและฝุ่นเยอะความเร็วไม่ควรเกิน 1.2 เมตร/วินาที

- กรณีที่ต้องคอยตรวจคุณภาพวัสดุบนสายพาน ความเร็วไม่

ควรเกิน 0.6 เมตร/วินาที

- กรณีสายพานเอียงขึ้น จุดที่เอียงโค้งขึ้นควรมีรัศมีอย่างน้อย 300 เมตร

เพื่อป้องกันสายพานยกลอยตัวขึ้นจากลูกกล้ิง

3. มู่เล่

- มู่เล่ขับควรหุ้มยางเสมอ

- กรณีที่สายพานเปียกหรือต้องสัมผัสน้ า มู่เล่ทุกตัวควรหุ้มยางด้วยเพื่อกัน

สายพานลื่นหรือเลื่อนจนสายพานเดินไม่ตรง

4. ลูกกลิ้ง

- ลูกกล้ิงด้านบนควรห่างไม่เกิน 1250 มม.

- ลูกกล้ิงด้านล่างควรห่างไม่เกิน 3000 มม.

5. ชุดปรับความตึงสายพาน

- ส าหรับสายพานที่ยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 50 เมตร ควรใช้สกรูขันปรับ

ความตึงสายพาน ระยะสกรูต้องเผื่อให้เพียงพอกับระยะยืดตัวของสายพาน

- ส าหรับสายพานที่ยาวมากกว่า 50 เมตร ควรใช้ระบบน้ าหนักถ่วงเพื่อปรับ

ความตึงอัตโนมัติหรือใช้รอกสลิงดึง

6. ค่าตัวประกอบของระบบขบั

- ทดรอบด้วย V-Belt : 0.88

- ทดรอบด้วย helical gear และ V-Belt : 0.87

- เกียร์มอเตอร์ต่อกับโซ่ : 0.87

- เกียร์มอเตอร์ต่อตรงด้วยประกับเพลา : 0.95

TECHNICAL INFORMATION

1.6  Typical Design Criteria
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ROLLER

Roller Shell

Shaft

Bearing Housing

Outer Cap

Inner Cap

Dome Washer

Circlip

Inner Labyrinth Seal

Outer Labyrinth Seal

Circlip

Ball Bearing

Inner Seal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.1  Roller Component

A

B

L

Dd

F

2.2  Roller Main Dimension
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ROLLER

2.3  Steel Roller - Shaft Diameter (d) 20 mm., Bearing 6204-2RS
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ROLLER

2.4  Steel Roller - Shaft Diameter (d) 25 mm., Bearing 6205-2RS
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ROLLER

2.5  Steel Roller - Shaft Diameter (d) 25 mm., Bearing 6305-2RS
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ROLLER

2.6  Steel Roller - Shaft Diameter (d) 30 mm., Bearing 6206-2RS
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ROLLER

2.7  Steel Roller - Shaft Diameter (d) 30 mm., Bearing 6306-2RS
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ROLLER

2.8  Impact Roller
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ROLLER

2.9  Rubber Disc Return Roller

A
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F

B

L

Do
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ROLLER

2.10  Rubber Spiral Return Roller
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ROLLER

2.11  Steel Rod Spiral Return Roller

A
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ROLLER

2.12  Steel Rollers (Offset Type) - นิยมใช้ในโรงโม่ (ส าหรับแบบขารับลูกกลิ้งหน้า 34)

d

EF

G

TYPE 1

d

EF

G

H

TYPE 2

d

EF

G

TYPE 3

d

EF

G

TYPE 4

d

G

TYPE 5

G

d

H

TYPE 6

E

2.13  End Shaft Type

A

d

F

B

C

D

L



SUPPORT ROLLER

3.1  Support Carrier Roller (Inline Type)
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SUPPORT ROLLER

3.1  Support Carrier Roller (Inline Type)
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SUPPORT ROLLER

3.2  Return Roller Bracket (for Inline Type)
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SUPPORT ROLLER

3.3  Support Carrier Roller (Offset Type)
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SUPPORT ROLLER

3.4  Return Roller Bracket (for Offset Type)
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PULLEY

4.1  Drive Pulley
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PULLEY

4.2  Tail, Bend and Snub Pulley
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PULLEY

4.3  Rubber Lagging Comparison
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PULLEY

4.4  Rubber Lagging Specification



RUBBER BELT

5.1  Rubber Belt EP120
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RUBBER BELT

5.2  Rubber Belt EP160



RUBBER BELT

5.3  Rubber Belt Tension

32

การค านวณหาชั้นผ้าใบในสายพานจะใช้ตัวประกอบความปลอดภัยประมาณ 10-12 เท่าของค่าแรงดึงที่ผ้าใบขาด สายพานในไทยนิยมใช้ผ้าใบ

ชนิด EP หรือ Polyester-Polyamide, การเรียก EP120 EP160 หมายถึง ผ้าใบน้ันรับแรงได้ขั้นต่ า 120 kgf/cm ถึงจะขาด

ตัวอย่างการค านวณ เช่น ก าหนด T1 = 15,000 N สายพานหน้ากว้าง 80 cm ต้องใช้ EP120 กี่ชั้น ?

EP120 = 120 kgf/cm = 120 x 9.81 = 1,177.2 N/cm

แรงที่รับได้ตลอดหน้ากว้าง 80 cm = 1,177.2 x 80 = 94,176 N

เลือกตัวประกอบความปลอดภัย 10 เท่า ; T = T1 x 10 = 15,000 x 10 = 150,000 N

จ านวนชั้นผ้าใบท่ีต้องการ = 150,000 / 94,176 = 1.59 ชั้น

เราสามารถเลือกผ้าใบแค่ 2 ชั้นก็ได้, สมมุติกรณีน้ีเราจะเลือกท่ี 3 ชั้น

เพราะฉะน้ัน แรงที่ใช้จริงเทียบกับแรงที่รับได้ = (1.59 / 3) x 100 = 53%

น าค่า 53% น้ีไปเช็คดูว่าต้องใช้ Pulley ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ าเท่าไหร่ในตารางด้านล่าง

จะได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูเล่ย์ต่างๆ ขั้นต่ าคือ D1 = 250 mm., D2 = 200 mm., D3 = 160 mm.

เราสามารถเลือกขนาดพูเล่ย์ให้โตกว่าในตารางได้ ขนาดที่โตขึ้นจะช่วยให้สายพานเส่ือมสภาพช้า ลดการสลิป แต่พูเล่ย์ก็จะมีราคาสูงขึ้นตาม

T1 = แรงดึงสายพานด้านบน เป็นแรงที่ดึงวัสดุบนสายพานขึ้นมา มีค่ามากท่ีสุด ไว้ค านวณหาจ านวนชั้นผ้าใบในสายพาน

T2 = แรวดึงสายพานด้านล่าง ไว้ค านวณน้ าหนักถ่วงกรณีใช้ counter weight ดึงสายพาน, ถ้าปรับความตึงสายพานจนค่า T2 น้อยกว่าที่

ออกแบบไว้ จะท าให้สายพานตกท้องช้าง และเดินไม่ตรง

Te = แรงดึงที่พูเล่ย์ขับ ไว้ค านวณหาขนาดมอเตอร์

5.4 Recommended Minimum Pulley Diameter (mm.)
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RUBBER BELT

5.5 Rubber Belt Grade

สายพานด้านในจะประกอบด้วยชั้นผ้าใบ มีหน้าที่รับแรงดึง, ผ้าใบจะมีการยืดตัวที่น้อยกว่ายาง โดยมากจะเผื่อระยะการยืดของสายพาน

ประมาณ 2-3% ของความยาวจากพู่เล่ย์หัวถึงพู่เล่ย์ท้าย

ส่วนด้านนอกสายพานจะเป็นชั้นยาง ท าหน้าที่รับแรงกระแทก และรับการขัดสีจากวัสดุด้านบน เมื่อใช้งานไปเร่ือยๆ ชั้นยางด้านบนและล่างจะ

สึกหรอ, ค่าความทนสึก (Abrasive Wear) จึงเป็นค่าหนึ่งที่บ่งบอกถึงอายุการใช้งานของสายพาน ค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี

วิธีการทดสอบค่าความทนสึก จะตัดชิ้นยางให้ได้ขนาดตามมาตรฐาน แล้วน ามาใส่ในตัวจับชิ้นตัวอย่างบนเคร่ืองทดสอบค่าความทนสึก 

ตัวเคร่ืองจะมีลูกกล้ิงผิวขรุขระหมุนอยู่ เมื่อชิ้นยางตัวอย่างเคลื่อนที่ผ่านลูกกล้ิงจะถูกขัดยางออกไป หลังจากทดสอบเสร็จจึงวัดขนาดชิ้นยาง

ตัวอย่างอีกคร้ัง ปริมาตรของชิ้นยางตัวอย่างที่ถูกขัดออกไปคือค่าทนความสึก

ในไทยเรานิยมเรียกเกรดสายพาน M, N, และ P โดยเทียบเคียงกับมาตรฐาน DIN 22102 คือ X, Y และ Z ตามล าดับ 

นอกจากสายพานทนสึกแบบต่างๆ แล้ว ยังมีเกรดทนร้อน ทนน้ ามัน และทนกรด โปรดติดต่อเราเพื่อเสนอราคาสายพานเกรดต่างๆ ที่ 

sales@zealroller.com หรือ โทร 086-363-8560



RUBBER BELT

5.6 Rubber Testing Equipment

34

รูปอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ ที่โรงงานผลิตของ

เรา

ผลทดสอบที่เราส่งทดสอบที่ห้องปฏิบัติการที่เป็นกลาง เราสนับสนุนให้ลูกค้าตัดอย่างและส่งทดสอบเองเพื่อความสุจริตโปร่งใส การใช้แต่

ผลทดสอบจากโรงงานของผู้ผลิตอาจมีความล าเอียง ผิดพลาด หรือปลอมแปลงผลการทดสอบได้  
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RUBBER BELT

5.7  PVC PU Rubber Belt

Stone & Ceramic Logistic & Airport

Meat & Poultry

BakeryFruit & Vegetable

Confectionery



PRODUCTION PLANT

6.1  Roller, Pulley and Support Roller Factory

36

ท่อตัดเตรียมไว้ เพลาตัดและกัดปลายเพลา

เคร่ืองกลึงพร้อมรับงานปริมาณมาก สวมอัดประกอบลูกปืนและซีล

ขัดสนิมและคราบน้ ามันต่างๆ ลูกกล้ิงที่ผ่านการขัดผิวแล้ว

ระบบพ่นสี ระบบพ่นสี
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PRODUCTION PLANT

6.1  Roller, Pulley and Support Roller Factory

ขาด้านข้างของ Support Roller ขาตรงกลางของ Support Roller

เคร่ืองปั๊มและกดชิ้นงาน ปั๊มชิ้นงานตามจิ๊กท่ีออกแบบไว้

ท่อที่ม้วนส าหรับท าพูเล่ย์ เคร่ืองม้วนท่อขนาดใหญ่

พูเล่ย์ที่ประกอบเสร็จแล้ว เคร่ืองกลึงขนาด 3 เมตร



PRODUCTION PLANT

6.2  Rubber Belt Factory

38

ระบบผสมวัตถุดิบ คอมพิวเตอร์ควบคุมส่วนผสม

ไลน์การผลิตสายพาน steel cord ไลน์การผลิต steel cord

ไลน์การผลิตสายพาน EP ไลน์การผลิตสายพาน EP

ประกอบ mold ส าหรับสายพานบั้ง สายพาน Cleat และ Side Wall



Zeal Roller Co., Ltd.

Ratchphruek Office

15/11 Viridian Home, Moo.5, Ratchapruek Rd.

Bangraknoi, Muang, Nontaburi 11000

Mobile Phone: 66-86-363-8560

Fax.: 66-2903-0080 ext 9000

Pathumthanee Warehouse

e-mail: sales@zealroller.com

Website: www.zealroller.com

บริษัท ซีลโรลเลอร์ จ ากัด

ออฟฟิศราชพฤกษ์

15/11  หมู่บ้านเวอร์ริเดียน หมู่ 5 ถ.ราชพฤกษ์

ต.บางรักน้อย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000

มือถือ: 086-363-8560

แฟกซ์: 02-903-0080 ต่อ 9000

โกดังปทุมธานี

อีเมลล์: sales@zealroller.com

เว็บไซท์: www.zealroller.com


