
หนึ่งในผูนําของโลกดานระบบสายพานลําเลียงแบบอัดอากาศ

สาขาในประเทศไทย บริษัทแอรโรเบลท เอเชีย จํากัด
World leaders in air supported belt conveying.

Also in Thailand: Aerobelt Asia Ltd.



ทีมงานของเราประกอบไป
ด ว ย บุ ค ล า ก ร  วิ ศ ว ก ร
ผู เ ช่ียวชาญ ในการออกแบบ 
ผ ลิ ต แล ะติ ด ตั้ ง  ส า ยพ าน
ลําเลียงแบบอัดอากาศทั้งระบบ
ธรรมดาและระบบที่ มี ก าร
ทํางานที่ ซับซอน โดยมีการ
ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ง า น ทุ ก
ข้ันตอน    

NCT WOODCHIP EXPORT , WOODSHIP ,1,350 MM. WIDTH  
,800 T/HR ,DURBAN HARBOR ,SOUTH AFRICA  2003

MHULME SUGAR MILL , REFINED WHITE SUGAR  ,600 MM. WIDTH  ,50 T/HR
SWAZILAND  2003



ระบบสายพานลําเลียงแบบอัด
อากาศ

คาใชจายจํานวนไมนอยที่ เกิดขึ้นจากความ
สูญเสีย ตองหยุดการผลิตเพื่อซอมบํารุง อัน
เนื่องมาจากลูกกลิ้งลําเลียงเกิดปญหา ติดขัด 
เสีย ไมวาจะเกิดจากตลับลูกปน หรือ เศษฝุน
วัสดุจับและพอกตามลูกกลิ้ง ซึ่งยังสงผลทําให
มอเตอรกินไฟมากขึ้น  แตสํ าหรับระบบ
สายพานลําเลียงแบบอัดอากาศ ปญหาเหลานี้จะ
ไมเกิดขึ้น เนื่องจากไมมีลูกกลิ้งลําเลียง แตจะ
ใชลมอากาศที่มาจากพัดลมแบบหอยโขงความ
ดันต่ํา เปนตัวกลางรองรับสายพานแทนในขณะ
ลําเลียงวัสดุ และในระหวางที่มีการลําเลียงวัสดุ
นั้น ตัววัสดุจะไมมีการเคลื่อนที่กระทบกัน ทํา
ใหลดความสูญเสียที่ จะ เกิดจากวัสดุ ขัดสี 
เปลี่ยนขนาด ลดการเกิดเศษฝุนวัสดุ ลดการหก
ลนของวัสดุ และยืดอายุการใชงานของสายพาน  
สายพานลํ า เลียงแบบอัดอากาศมีชิ้นสวน
เคลื่อนที่นอยกวา คือมีเฉพาะลูกกลิ้งในสวนหัว 
(ชุดขับ ) สวนทาย และลูกกลิ้ งตัวรับกลับ
ดานลางชุดสายพาน เทานั้น ซึ่งจะชวยลดคาใช
จายจากการบํารุงรักษาไดมาก สวนพลังงานที่
ใชในการขับเคลื่อนมอเตอร ก็ใชตํ่ากวาระบบ
ลําเลียงแบบใชลูกกลิ้งทั่วไป และบางกรณียัง
สามารถใชมอเตอรขนาดเล็กกวาไดอีกดวย ใน
สวนทางดานตัวโครงสรางของชุดสายพานก็
สามารถติดตั้งไดสะดวก และรวดเร็วกวา  และ
ยั ง ลดค า ใช จ า ย ในการติ ดตั้ ง จํ านวน เส า
โครงสรางที่ใชนอยกวา  โดยสามารถติดตั้งให
มีชวงเสาหางกันไดระหวาง 12-20 เมตร 

MHULME SUGAR MILL , REFINED WHITE 
SUGAR  ,600 MM. WIDTH  ,50 T/HR
SWAZILAND 2003

AGRIPORT , MAIZE  ,900 MM. WIDTH  ,600 
T/HR  ,DURBAN ,SOUTH AFRICA  1996



ประโยชนและขอดี:
• คาใชจายในการบํารุงรักษาต่ําเนื่องจาก
ไมมีลูกกลิ้งลําเลียง
• ยืดอายุการใชงานสายพาน เนื่องจาก

- แรง เสี ยดทานที่ เกิดจากการหยุด
สายพานต่ํากวา

- แรงตึงของสายพานต่ํากวา
- วัสดุไมมีการเคลื่อนที่บนสายพานใน
ระหวางการลําเลียง 
• สามารถรองรับการบรรทุกสินคาได
มากกวา

- รอยตอสายพานชํารุดไดยากกวา
เนื่องจากแรงตึงของสายพานต่ํา
• การกินไฟของมอเตอรตํ่ากวา เนื่องจาก
แรงเสียดทานนอยกวา และแรงตึงของ
สายพานต่ํากวา
• ประกอบและติดตั้ง งายและรวดเร็ว
• ปกปองวัสดุจากสิ่งแวดลอม ฝุนละออง 
แล ะป อ ง กั น วั ส ดุ ที่ ต อ ง ก า ร ค ว า ม
ปลอดภัยของสินคาในการลําเลียง 

ระบบสายพานที่เดินเรียบและเงียบ

SAPPI FINE TONGGAAT , SUGAR  ,500 MM. 
WIDTH  ,10 T/HR ,MALAWI 2002

KOMATI SUGAR MILL ,  MAIN CANE   ,2,100 MM. WIDTH  ,350 T/HR ,SOUTH 
AFRICA 1999



สายพานลําเลียงแบบอดัอากาศ สามารถทาํ
อะไรไดบาง ?

สายพานลํ า เลี ยงแบบอัดอากาศ 
ไมไดเพียงแตชวยประหยัดคาใชจายในการ
เดินระบบและการซอมบํารุงรักษา แตยังมี
ประสิทธิภาพสูง และรูจักแพรหลายใน
วงการอุตสาหกรรม สายพานลําเลียงแบบ
อัดอากาศอยูในระบบ ISO 
• สามารถลําเลียงวัสดุ ในแนวเอียง ไดสูงชัน
ถึง 27  องศา หรือกวานั้น ขึ้นอยูกับชนิดของ
วัสดุ
• สามารถลํ า เลี ยงวัสดุ  โดยสายพานมี
ความเร็วไดถึง 10 m/sec
• ตัวกลองโครงสรางสายพาน มีความยาว
มาตรฐาน 12 m 
• สามารถติดตั้งชุดสายพานยื่นยาวโดยไมมี
เสารองรับที่ปลายไดยาวมากกวา 20 m
สายพานลําเลียงแบบอัดอากาศสามารถใช
งานในแบบเปดโดยไมมีฝาครอบและแบบ
ปดมีฝาครอบในกรณีที่ตองการปกปองวัสดุ
จากสิ่ งแวดลอม ฝุนละอองตางๆ และ
ปองกันการหกลนของวัสดุ 
สายพานลําเลียงแบบอัดอากาศยังสามารถ
ติดตั้งใหโคงแบบแอนลงและดัดโคงขึ้น 
ลําเลียงไป-กลับ 2 ทิศทางบนสายพานเสน
เดียวกัน  แบบมีหัวจายวัสดุที่ว่ิงไปตามชุด
สายพาน (Tripper cars)  ชุดตัวแบงจายวัสดุ
ออกเปน 2 สวนซาย-ขวา และชุดตัวกวาดคู 
(double blade scraper) ซ่ึงรองรับการใชงาน
ที่หลากหลาย
การลําเลียงวัสดุที่ตองการความปลอดภัย 
เชนวัสดุที่เปนพิษ หรือวัสดุที่เปนอันตราย
ตอ สุขภาพและสิ่ งแวดลอม   ฝาครอบ
ดานบนและดานลางของชุดสายพานลําเลียง
แบบอัดอากาศ สามารถชวยแกปญหาเหลานี้
ได   ทั้ งนี้ สายพานลํ า เลี ยงที่ มี ฝาครอบ
ดานบนยังชวยปกปองวัสดุ   จากการลัก
ขโมย ในอุตสาหกรรมเหมืองแร จําพวก 
เพชร ทองคํา เปนตน อีกดวย

สายพานลาํเลียงแบบอดัอากาศ : ระบบสายพาน
ท่ีสามารถสนองความตองการในการใชงาน

MITRPHOL SUGAR MILL , SUGAR  ,500 MM. 
WIDTH  ,MAX 50 T/HR ,DANCHANG 
,THAILAND 2004

MHULME SUGAR MILL , REFINED WHITE 
SUGAR  ,600 MM. WIDTH  ,50 T/HR
SWAZILAND 2003



การออกแบบระบบสายพานลาํเลยีง
แบบอัดอากาศ และการใชงาน

ในการออกแบบสายพานลําเลียงแบบอัด
อากาศ แบบมาตรฐานจะประกอบไปดวยตัว
กลองโครงสราง ซ่ึงรวมไปถึงมีแผนโลหะ
ปดคลุมลูกกลิ้ งตัว รับสายพานกลับดวย 
สําหรับอุตสาหกรรมที่ตองการปกปองวัสดุ
จากสภาพ ฝน ฟา อากาศ และสิ่งแวดลอม  
การออกแบบใหมีการปดคลุมโดยรอบ โดย
ใชฝาครอบดานบน และดานลางของตัวกลอง
โครงสราง จะเปนทางเลือกที่ครอบคลุมใน
การใชงาน

สายพานลําเลียงแบบอัดอากาศ ไดติดตัง้
ใชงานมาแลวกวา 22 ป ในหลากหลาย
อุตสาหกรรม        เชน โรงงานทําสบู 
โ ร ง ง า น โ ม หิ น   อุ ต ส า ห ก ร ร ม ปุ ย 
อุตสาหกรรมน้ําตาล ผลิตภัณฑอาหาร และ
อุตสาหกรรมถานหินและเหมืองแร เชน 
โครเมียม แมงกานีส รวมไปถึงวัสดุที่มีคา
อยาง เพชร เปนตน  ทั้งนี้ผลงานที่ผานมาทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ สามารถเรียกขอ
ขอมูลเพิ่มเติมได

บริษทั แอรโรเบลท เอเชีย จํากัด
22/13 ถนนนเรศวร  ตําบลประตูชัย
พระนครศรอียุธยา  13000
ตู ป.ณ. 6 ไปรษณียเดชาวุธ 
โทร : 035 - 233011
แฟกซ : 035 – 233012
E- MAIL : payupol@aerobeltasia.com
Web site: www.aerobelt.co.za

KOMATI SUGAR MILL ,  MAIN CANE   
,2,100 MM. WIDTH  , SOUTH AFRICA
-Left side  250 T/HR , 1994
-middle   350 T/HR ,1999

  

 

BISONBORD BOKSBURG ,  WOODCHIPS 
,400 ,600 AND 900 MM. WIDTH  , MAX 60 
T/HR  , BOKSBURG , SOUTH AFRICA 
1982


