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วัตถุประสงค

• เพื่อจัดหาสายพาน S-Conveyor จํานวน 4 เสน ดังนี้

• T203
• Complete rubber belt type S-conveyor by Union Belt 

Industry Co.,ltd.
• Quality : High abrasion resistance Max capacity : m3/b
• Length approx. 74-78 m.
• Cross section width 800 mm. EP 500/4
• Rubber covers top : bottom
• Special fabric reinforcement, side walls, Cleat,Non-

returnable steel create
• ตอสายพาน (แบบรอน)
• ติด Side wall,Cleat



วัตถุประสงค

• T205
• Complete rubber belt type S-conveyor by Union Belt 

Industry Co.,ltd.
• Quality : High abrasion resistance Max capacity : m3/b
• Length approx. 172-176 m.
• Cross section width 800 mm. EP 500/4
• Rubber covers top : bottom
• Special fabric reinforcement, side walls, Cleat,Non-

returnable steel create
• ตอสายพาน (แบบรอน)
• ติด Side wall,Cleat



วัตถุประสงค

• T106
• Complete rubber belt type S-conveyor by Union Belt 

Industry Co.,ltd.
• Quality : High abrasion resistance Max capacity : m3/b
• Length approx. 87-92 m.
• Cross section width 800 mm. EP 1000/6
• Rubber covers top : bottom
• Special fabric reinforcement, side walls, Cleat,Non-

returnable steel create
• ตอสายพาน (แบบรอน)
• ติด Side wall,Cleat



วัตถุประสงค

• T302
• Complete rubber belt type S-conveyor by Union Belt 

Industry Co.,ltd.
• Quality : High abrasion resistance Max capacity : m3/b
• Length approx. 40-44 m.
• Cross section width 800 mm. EP 500/4
• Rubber covers top : bottom
• Special fabric reinforcement, side walls, Cleat,Non-

returnable steel create
• ตอสายพาน (แบบรอน)
• ติด Side wall,Cleat



วัตถุประสงค

• ติดตั้งสายพาน S-Conveyor ใหม จํานวน 4 เสนพรอมรื้นถอน
สายพาน S-Conveyor เดิม

• ตอสายพาน (แบบรอน)
• ติด Side wall,Cleat
• เพื่อ Test run, Alignment หลังการติดตั้งสายพาน
• เพื่อตรวจสอบอุปกรณเดิมกอนการติดตั้งสายพานใหม
• ใหบริการตรวจสอบระบบ หลังการใชงานเปนระยะเวลา 1 ป
• สถานที่ : PLANT : CPAC พหลโยธิน ทาวเวอร
• ระยะเวลา : ตามลูกคากําหนด
• งบประมาณ : XX ลานบาท



งานเปลี่ยนพรอมตอสายพาน
บริษัท ผลติภัณฑและวัตถุกอสราง จํากัด(พหลโยธิน)

ระหวางวันที่ 28/05/48 – 07/06/48

แผนงานและระยะเวลาการปฏิบัติงาน



Drawing : Ubersicht S-Forderer
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จุดที่ 1 ถอดผนังตัวอาคารเพื่อนําสายพานเสนใหมเขาสูระบบ

จุดที่ 2 ถอดผนังชั้นในเพื่อนําสายพานเสนใหมเขาสูระบบ

จุดที่ 3 ถอดผนังดานหลัง เพื่อเอาสายพานเสนเกาออกจากระบบ

จุดที่ 4 ถอดผนังชั้นในดานหลัง เพื่อนําสายพานออกจากระบบ

จุดที่ 5 เปนจุดที่จะทําการ Splice หัวสายพานและถอด Roller Stand

จุดที่ 6 ถอด Hopper เพื่อให Heater สามารถเขาไปทํางานได



รายละเอียดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

1. ทําการถอดผนังอาคารดานที่จะนําสายพานใหมเขาระบบจํานวน 2 จุด ตาม
แบบ จุดที่ 1 และ จุดที่ 2

2. ทําการถอด HOPPER ออก ณ จุดที่ 6 (ตามแบบ)
3. ทําการถอดผนังอาคารดานที่จะนําสายพานเกาออก (จุดที่ 3 ตามแบบ)
4. ทําการถอด COVER ของตัวกระพอดานที่จะนําสายพานเกาออก พรอมทอ

สายไฟแสงสวางออก   (จุดที่ 4 ตามแบบ)
5.  ทําการหนีบล็อกสายพาน ณ จุดที่ถอด COVER ที่จะนําสายพานเกาออก 

เพื่อจะทําการตัดสายพาน (จุดที่ 4 ตามแบบ)

6. เมื่อทําการตัดสายพานเกาแลวจะทําการ START จอกสายพานเสนเกาให
หมุนตามทิศทาง โดยหัวสายพานเกาที่จะลากดึงออกใหลากดึงออกตาม
ผนังที่ถอดเตรียมไว     (จุดที่ 3 และ  4) สวนหัวสายพานเกาที่จะตอติดกับ
เสนใหมเมื่อ START หมุนตามทิศทาง ใหหยอนหัวสายพานลงมาจนได
ตําแหนงที่จะตอหัวสายพานเกากับหัวสายพานใหมใหติดกัน ณ จุด ที่ 5 จึง
ทําการ START จอกสายพานหมุนตามทิศทางจนหัวสายพานใหม มาถึง ณ 
จุด ที่ตัดสายพานครั้งแรก (จุดที่ 3 และ 4)



รายละเอียดขัน้ตอนการปฏบิัตงิาน

7. ทําการหนีบล็อกหัวสายพานเสนใหมและตัดสายพานเสนเกาที่ตอติดกับเสน
ใหมออก และใชเชือกผูกหัวสายพานเสนใหม แลวรอยเชือกตามทิศทางการ
วิ่งของสายพานไปทาง Pulley ทาย โดยใชคนดึงประคองและ START จอก
สายพานใหหมุนตามทิศทางจนหัวสายพานเสนใหม ขึ้นมาอยู ณ จุด Splice 
หัวสายพาน (จุดที่ 5)

8. ทําการหยอนหัวสายพานเสนใหมที่เหลือดานบนอีกหัวลงมา ณ จุดที่ Splice 
หัวสายพาน (จุดที่ 5)

9. ทําการ Splice ณ จุดที่ 5 พรอมติด Side Wall และ Clip บั้ง

10. ทํ าการประกอบผนั งอาคาร  ประกอบ  HOPPER  ประกอบ  COVER 
ของตัวกระพอ 

11. TEST RUN ระบบ สงมอบงาน



ราคาและ Scope of work

ที ่ Description ราคา SCOPE of Work

1 รื้อถอนสายพานเสนเกาออกจากระบบ XXXX

ถอด-ประกอบ (ผนังโรงงาน,ผนังกระพอ,Chute) ทําการถอดฝาผนังโครงสรางโรงงานชวงทีจ่ะนําสายพานเสนใหมเขาไป

ทําชองเปดชวงทีจ่ะลากดงึสายพานเสนเกาออก (จดุที ่4)

ทําการถอด Chute ชวงทีจ่ะนาํ Heater เขาไปตอหัวสายพาน 

ลากดึงสายพานเสนเกาออกและขนยายไปโรงงานปูนซีเมนตไทย นําสายพานเสนเกาพับเก็บไวในที่ Pallet ที่ CPAC จดัมาให

(เขาวง) จ.สระบรุี ทําการยก Pallet ขึ้นรถเทลเลอร เพื่อนําไปโรงงานปูนซีเมนต (เขาวง) จ.สระบรุี

ยก Pallet ลงตามตําแหนงที่เจาหนาที่ CPAC กําหนดไว

ถอด Cover ครอบ Pulley และลูกกลิ้ง เพื่อตรวจสอบระบบขับเคลื่อน



ราคาและ Scope of work
ที ่ Description ราคา SCOPE of Work

2 ติดตั้งพรอมตอสายพานใหม XXXXX

ลากดึงเปลีย่นสายพานใหมเขาระบบ ทําความสะอาด หิน กรวด ออก เพื่อใหสะอาดและสะดวกตอการลากดึง

นําสายพานเสนใหมออกจาก Pallet

นําสายพานเสนใหมเขามาตรงจดุทีจ่ะลากดงึสายพานเขาระบบ

ทําการลากดึงสายพานเสนใหมมายงัจดุทีจ่ะตอหัวสายพาน

ทําการตดัสายพานเสนเกาและตอเขากับหัวสายพานเสนใหม

ทําการ START จอกสายพาน เพื่อดึงสายพานเสนใหมเขาระบบ

เตรยีมพื้นที่หนางานบริเวณจดุตอ เพื่อให Heater สามารถมพีื้นทีท่ํางานได

ตอสายพาน(แบบตอรอน) BW1000 Step Length ตามแบบ DWG ขนยาย เตรยีม อุปกรณและเครือ่งมือเขาบริเวณจดุตอ

ทําการวดัและตดัมุมสายพาน

ทําการเปดหัวสายพานทัง้สองดาน 5 Step L 1300 mm.

ทําการขดัและทําความสะอาดชวงหัวตอ

ทําการตดิยาง ทากาว พรอมประกอบชดุฮีตเตอรและจายกระแสไฟฟา

Cooking Time และ Off ไฟ และรอใหอุณหภูมิลดลง และถอนชดุฮีตเตอรออก

ตดิ Side Wall (แบบเย็น) ทําการขดัสายพานชวงทีจ่ะตดิ Side Wall

ทําการขดั Side Wall ทีจ่ะนํามาตดิตัง้

ทําความสะอาดสายพานชวงที่ขัดและ Side Wall ทีจ่ะนํามาตดิตั้งกับตัวสายพาน

ทากาว SC4000 ทีต่ัวสายพานและ Side Wall ทีจ่ะนํามาตดิตัง้ 2 ครัง้

นํา Side Wall มาตดิกับสายพานพรอมยึดสกรู



ราคาและ Scope of work

ที ่ Description ราคา SCOPE of Work

2 ติดตั้งพรอมตอสายพานใหม (ตอ)

ตดิ Cleat สายพาน (แบบเย็น) ทําการขดัสายพานชวงทีจ่ะตดิ Cleat

ทําการขดั Cleat ทีจ่ะนํามาติดตัง้

ทําความสะอาด Cleat และสายพานทีจ่ะนํามาตดิตัง้

ทากาว SC4000 ทีต่ัวสายพานและ Cleat ทีจ่ะนํามาตดิตัง้ 2 ครัง้

นํา Cleat มาติดกับสายพานพรอมยดึสกรู

Material ทีใ่ชในการตอสายพาน/ตดิ Side Wall และ Cleat Heating Solution

Intermedied Rubber

Cushtion Rubber

Uncured Rubber

SC4000

Trichro Eythylene



ราคาและ Scope of work

ที ่ Description ราคา SCOPE of Work

3 Inspection ระบบ (ไมรวมเปลีย่น Sparpart) XXXXX ทําการตรวจสอบโครงสรางระบบสายพาน

เพื่อตรวจสอบโครงสรางของระบบและขจดัปญหาอุปสรรคตางๆ ทําการตรวจสอบ Roller

เพื่อใหแนใจวาจะไมเกิดปญหาระหวางการลากดึงสายพานเสนใหม ทําการตรวจสอบ Baring ของ Pulley และ Roller

เขาระบบ ทําการตรวจสอบ Drive Pulley

ทําการตรวจสอบ Tail Pulley

ทําการตรวจสอบ Retern Pulley



ราคาและ Scope of work
ที ่ Description ราคา SCOPE of Work

4 Test Run และปรบั Alignment XXXXX

ครั้งที ่1

ขณะ Test Run โดยใหสายพานเดินตรง Line

ครั้งที ่2

7วันหลังจากไดทําการ Test Run และเดินระบบแลว

5 งานบรกิารในทีแ่คบ/สูง/เสี่ยง/สิ่งแวดลอม/Safety XXXXX

ตามมาตรฐาน ISO 9000 และ 14001

6 การรบัประกนัผลงาน XXXXX 

รบัประกันรอยตอสายพานเปนเวลา 1 ป  หลังจากใชงานปกติ

และเดินระบบไมรวมกรณีทีม่ีสิง่กีดขวางอันเปนเหตุใหรอยตอสายพาน

ขาด เชน เหล็ก หรือ อื่นๆ มากระแทกแรงๆ



1.การเตรียมเครื่องมือ

2.การจัดเตรียมหัวสายพาน

3.ขั้นตอนการ HEAT สายพาน

วิธกีารตอสายพาน แบบ ตอรอน



1. ชุดเครื่องมือ ลากดึง-ตึง-ลอกสายพาน เชือก รอกตาเดี่ยว สลิง 
รอกโซ ประกบหัว แสตนขาตั้ง เพลา เหล็กฉาก หรือไม
สําหรับล็อกสายพาน

2. เครื่องเปด-ปด หัวสายพาน ไมอัด ฉาก ฟุตเหล็ก ดินสอไข 
มีดคัตเตอร คีมล็อค คีมปากกานกแกว เตา คอนตีตะปู

3. ตะปู คอนยาง แปรงทากาว ยาง โบเวอร

1. การเตรียมเครือ่งมือ



1. การเตรยีมวดัเผื่อหัวสายพาน

2. การจัดเตรยีมหัวสายพาน



2. การเปดหัวสายพาน Splicing Length 1.3 M. 4 SET      
STEP ละ 320 mm.ซึ่งเปน Spec ที่ CPAC กําหนดใหตาม 
Spec สายพาน

2. การจัดเตรยีมหัวสายพาน



3. ขัดหัวสายพาน ตองไมใหโดนชั้นผาใบ

4. การปดหัวสายพาน ทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทํางาน จัดปรับเซนเตอร
ลายหัวสายพานทั้ง 2 ดานใชตะปูตอกยึด วัดขอบสโลบยางดานลาง  
(Over lap) พลิกสายพานดานบนล็อคดวยคีมล็อคและปาดสโลบยางตรงที่
วัดไว ทําความสะอาดผิวสายพาน โดยการใชแปรงปดและเปาดวยโบเวอร
นํายาง CUSHION 1 mm. มาทาบตัดพรอมยางเสริมขอบ 2 เสน เปาทํา
ความสะอาด ทากาวที่หัวสายพาน 1 ชั้น นํายางเสริมขอบทากาวติดที่ขอบ
สายพาน หัวสายพานอีกดานทากาวทิ้งไวใหกาวแหง ทําการทากาวที่ขอบ 
Cushion 1 ชั้นและที่หัวสายพานที่เสริมขอบแลวอีก 1 ชิ้น ทิ้งไวใหแหงพอ
หมาด เช็คไดโดยการใชหลังมือแตะ เมื่อแหงไดที่ นํายาง Cushion ที่ทา
กาวไวแลวมาปดที่หัวสายพาน รีดไลลมออกใหหมด ลอกพลาสติกออก ทา
กาวที่ยางและหัวสายพานที่พับไวอีก 1 ชั้น พอแหงไดที่จึงทําการปดหัว
และใชคอนยางทุบใหทั่ว ถายังมีลมอยูใหใชตะปูเจาะไลลมออกใหหมด 
จากนั้นทําการปาดยางเกินรอยสโลบอยูออก พยายามอยาใหลงลึกมาก
เกินไป เสร็จแลวใชกาวทาทับอีก 1 ชั้น ตรวจเช็ครอยตออีกครั้งวามีรอยอา
หรือขอบรอยตอต่ําไปหรือปาว ถามีรอยอาหรือขอบต่ํา ใหจัดการแกไขให
เรียบรอยพรอมที่จะทําการ HEAT ตอไป

2. การจัดเตรยีมหัวสายพาน



1. การจัด BAR และแผน HEATER ควรจัดใหทุมของแผน HEATER กับมุม
ขอบรอยตอ อยูในมุมเดียวกันและใหรอยตอสายพาน อยูระหวางกลางของ
แผน HEATER สวนตัว BAR ควรใหสองตัวริม อยูขอบของแผน HEATER 
พอดี เสร็จแลวนําเศษสายพานที่เหลือจากการตัดมุมสายพานมาทําเปน 
ไกดขาง ขอระวัง อยาใหไกดขางมีความหนามากกวา สายพานที่ทําการตอ
โดยเด็ดขาด กอนใสไกดขางจะตองนําผาทนความรอนมาคลุมหนารอยตอ
เสียกอน จึงคอยนําไกดขางมาใสใหชิดขอบสายพานมากที่สุด ดึงผาใหตรึง
และเรียบ นําแผน HEATER และ BAR ที่เหลือประกอบใหครบกอนขัน    
น็อตยึดใหแนนทุกตัว ตรวจเช็ครอยตอทอน้ํามันและตัวกระบอกไฮดรอลิค มี
รอยรั่วซึมหรือเปลา ถามีใหรีบทําการแกไข ถาจะใหดีควรทําการเช็คกอน
ออกปฏิบัติงานดีที่สุด

2. กําลังไฟที่ใช 380 V. 30 Amp. 3 เฟส ใชกับเตา 1600 mm. และ 1200 
mm. ไฟ 2 เฟส ใชกับเตา 900 mm.

3. การใชความดัน Pressure ควรเริ่มใหความดันที่ 100 bar กอนจึงทําการ
จายไฟเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง 110 องศา ใหเพิ่มความดันที่ 320 bar
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4. อุณภูมิขึ้นถึง 140 องศา เริ่มจับเวลาในการ COOK โดยใชความหนาของ
สายพาน (มม.) X 3 = เวลา เชน ความหนาของสายพาน 15 mm. เอา 15 
x 3 = 45 คือ จับเวลาในการ COOK 45 นาที เมื่อครบกําหนดเวลาที่จับให
หยุดจายไฟทันที

5. Cool Down  หรือ ทําใหเตาเย็นลงใหอุณภูมิเหลือประมาณ 80 องศา จึง
รื้อเตา

6. เมื่อรื้อเตาเสร็จแลวใหตรวจเช็ครอยตอมีสภาพดีหรือไม และตัดแตงขอบให
เรียบรอย

7. ทําความสะอาดพื้นที่งาน และเครื่องมือใหเรียบรอย
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