สูตรคํานวณน้าํ หนักของ Counter Weight

สวัสดีคะ วันนี้ AV ไดรับเมลลจากสมาชิก Newsletter ของเราทานหนึ่งสอบถามมาเกี่ยวกับน้ําหนักของ Counter
Weight

AV ดีใจมากๆเลยคะที่มีทานสมาชิกแนะนําเขามา เพราะบางครั้งเนื้อหาที่จะนํามาลง AV ก็ไมทราบวาเปนเนื้อหาที่
สมาชิกสนใจรึปาว แตหากมีการแนะนําเขามา AV ยินดีรับใชคะ

และจะรีบหาขอมูลมานําเสนอให รวดเร็ว มั่นใจ

ไดมาตรฐาน บริการ สายพานไทย (อิอิ ขอโฆษณาหนอยนะคะ) และ...เพราะวาคุณคือคนแรกที่ใหโอกาส AV ไดรับใช
AV จึงภูมิใจนําเสนอมากๆ คะ และขออนุญาตคุณอัฐพงษ นําบทความนี้เผยแพรใหสมาชิกทานอื่นทราบดวยนะคะ จะ
ไดใชประโยชนรวมกันคะ

บทความนี้อาจจะหนักไปทางวิชาการซักหนอยนะคะ แตก็จะพยายามใชภาษาใหเขาใจงาย ตาม Concept ของเว็บ
www.thaiconveyorbelt.com คราบบบ...

โดยปกติแลวตําแหนงของ Take-ups (กรณีนี้คือ Counter Weight) สามารถติดตั้งไดทุกตําแหนงในชวง Return Run
แตตําแหนงที่เหมาะสมที่สุดที่จะติดตั้ง Counter Weight คือ ตําแหนงที่ติดตั้งแลวทําใหแรงดึงในสายพานมีคานอย
ที่สุด เมื่อเลือกตําแหนงที่ดีที่สุดแลว ขอที่ควรพิจารณาตอไปก็คือ ตําแหนงที่ติดตั้งนี้มีที่วางมากพอที่จะใหคนเขาไป
บํารุงรักษาไดงายหรือไม และตองดูดวยวา ถาอยูตําแหนงนี้แลว จะทําใหราคาโดยรวมของระบบลําเลียงแพงขึ้นหรือ
ปาวดวยนะคะ จะวาไปแลว ตําแหนงที่ติดตั้งมักจะอยูที่ Tail Pulley ในกรณีที่ Conveyor เอียงทํามุมกับแนวราบมาก
หนอย แตถาในกรณี Conveyor อยูในแนวราบหรือเอียงนิดหนอย ตําแหนงของ Take-ups จะอยูใกลตัวขับ (Drive) ก็
จะเหมาะสมนะคะ เนื่องจาก ณ ตําแหนงนี้ Counter Weight สามารถตอบสนองตอแรงดึงไดอยางรวดเร็วกวาตําแหนง
อื่นๆ เมื่อตอน Conveyor เริ่ม Start ทํางาน ทั้งนี้ก็เพื่อปองกันไมใหสายพานลื่น (Slip) คะ

ปริมาณน้ําหนักของ Counter Weight ที่ตองการที่จะถวงไมใหสายพานเกิดการ Slip โดยหลักการแลวจะมีคาเทากับ 2
เทาของ Effective Tension (FP) สวนจะมีคาจริงๆเทาไหรนั้น จะขึ้นอยูกับตําแหนงของ Counter Weight วาอยูตรงจุด

ไหนของชวง Return Run คะ พูดใหเขาใจงายๆก็คือ น้ําหนักของ Counter Weight ที่เหมาะสมจะมีคาไมเทากันตลอด
ชวง Return Run ซึ่ง AV จะไดยกตัวอยางมาใหดูตามขางทายบทความนี้ คงชวยใหเขาใจดีขึ้นบางนะคะ

กอนจะอธิบายความตอไป AV เรียนใหทุกทานทราบกอนนะคะ วาการอธิบายจะมีทับศัพทภาษาอังกฤษดวย เพราะ
บางครั้งในเชิงเทคนิคภาษาอังกฤษก็สามารถอธิบายไดเขาใจไดงายกวาภาษาไทย (คุณครูลิลลี่คงไมวานะคะ) หาก
ทานใดมีขอสงสัย เมลลมาสอบถามเพิ่มเติมไดนะคะ (tcb@thaiconveyorbelt.com) เอาละคะ อยางที่กลาวไปแลววา
ปริมาณน้ําหนักของ Counter Weight ที่ใชจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับตําแหนงของตัว Counter Weight เอง เชน อยูใกล
Drive Unit หรือยูใกล Tail Unit หรืออยูตรงกลางของ Return run และขึ้นอยูกับรูปแบบของ Conveyor ดวย เชน อยูใน
แนวราบหรือในแนวเอียง ซึ่งแตละรูปแบบของตัวแปรจะใหคาน้ําหนักคํานวณของ Counter Weight ตางๆกันไป

AV จึงใครขอเสนอการจัดตําแหนงของ Counter Weight ในรูปแบบตางๆ ใหดูซกั 2-3 แบบกอนนะคะ สวนที่เหลือทาน
ลองหาแบบทีถ่ ูกกับความตองการของทานเองนะคะ เพราะมันมีรูปแบบมากมายจนยกตัวอยางมาไดไมหมด ถาหากจะ
ทราบเพิ่มเติมหรือหาไมได ทานสอบถาม AV เขามาไดอกี นะคะ

กรณีที่ 1 Line Conveyor อยูในแนวราบ และ Counter Weight อยูใกล Pulley ทายสายพาน (Tail

Pulley)

น้ําหนัก Counter weight = 2(FP + R + FR) หรือ 2F4 ตัวไหนมีคามากกวาใหใชตัวนั้นนะคะ

กรณีที่ 2 Line Conveyor อยูในแนวเอียง Pulley ขับอยูสูงกวา Tail Pulley และ Counter Weight อยูใกล

Tail Pulley

น้ําหนัก Counter weight = 2(FP + R + FR + F3) หรือ 2F4 ตัวไหนมีคามากกวาใหใชตัวนั้นนะคะ
คราวนี้มารูจัก Definition หรือคําจํากัดความของคาตางๆรวมทัง้ สูตรการหาคาเหลานัน้ กันบางนะคะ
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=
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Fp

=

Effective Tension (Kg)

P

=

Required Power (KW)

V

=

Belt Speed (m./min.)
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=

Tight Side Tension (Kg)
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Slag Side Tension (Kg)
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F4

=

Minimum Tension (Kg)
Tension Required for Preventing Sag

Qt

=

Capacity (ton/hour)

W1

=

Belt Weight (Kg/m)

R

=

Drive Factor ดูคาจากตารางที่ใหมาขางลางนะคะ

FR

=

f (W + W )(l + l ) (Kg)
1 R
0

f

=

Coefficient of rotational friction of the idle

WR

=

Return idle weight (kg/m)

l

=

Conveyor length (horizontal center distance between head and tail pulleys) (m)

l0 =

Corrected value of the center distance (m)

คา f, l ,R หาไดตามตารางขางลางที่ใหมานีน้ ะคะ
0

ขอมูลที่ใหมาหวังวาคงทําใหสมาชิกทุกทานพอทราบการคํานวณหาน้ําหนักของ Counter Weight บางแลวนะคะ
เอาไวพบกันใหมในเรื่องถัดไปนะคะ หากสมาชิกทานใดมีเรื่องแนะนํามา AV ขอรายละเอียดเพิ่มเติมดวยนะคะ จะได
หาขอมูลมาตอบไดตรงจุดมากขึ้นคะ เหมือน สโลแกนของคุณอัฐพงษ Fix it before it fails !!!

