สายพานแบน

ข้อมูลเชิงเทคนิค/
วิธีการคำ�นวณ
สารบัญ
ข้อมูลเชิงเทคนิค
ข้อมูลเชิงเทคนิค/
วิธีการคำ�นวณ
ส่วนประกอบที่ถูกแรงดึง

การผลิต

1

ชนิด

2

คุณสมบัติ

2

การเก็บรักษา

2

สภาพพร้อมใช้งาน ขนาดมาตรฐาน
สารเคลือบที่มีแรงเสียดทาน

แผ่นพับนี้มีข้อมูลพื้นฐานสำ�คัญที่เกี่ยว
กับ Siegling Extremultus สายพานส่ง
กำ�ลัง, แบบ tangential, สำ�หรับเครื่อง
พับและเครื่องส่ง สายพานที่อยู่บนลูก
กลิ้ง สายเทปสำ�หรับเพลาหมุนและ
เครื่องจักร
ด้วยคุณสมบัติการหน่วงที่ดีเยี่ยมทำ�ให้
สายพานแบน Siegling Extremultus มี
ความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพสูง และมี
ความแข็งแรงทนทานเป็ นพิเศษ
สิ่งนี้ช่วยทำ�ให้สายพานเป็ นองค์ประกอบ
ที่เหมาะสมในระบบส่งกำ�ลังสำ�หรับ
เงื่อนไขการทำ�งานที่มีความแห้งและยัง
เต็มไปด้วยฝุ่ นในทุกภาคส่วนของ
อุตสาหกรรม
สายพานมีการใช้พลังงานต่ำ� ช่วยให้
เครื่องจักรมีการทำ�งานแบบค่อยเป็ น
ค่อยไปและลดค่าใช้จ่ายลง

และความคลาดเคลื่อน

3

การต่อ

4

การตรวจวัด

5

การผลิต

การยืด (การดึง)

6

รอกสำ�หรับสายพานแบน

7

Siegling Extremultus มีการผลิต 5 แบบ
ที่แตกต่างกันไปตามส่วนประกอบที่ถูก
แรงดึง

การบำ�รุงรักษา

8

การติดตั้ง

8

แบบ P
– มีแผ่นโพลีเอไมด์ที่มีการจัดเรียงตัวสูง
หรือเส้นใยโพลีเอไมด์เป็ นส่วนประกอบ
ที่ถูกแรงดึง

ข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับสายพานส่งกำ�ลัง

แบบ E
– มีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่เป็ นเทอร์โม
พลาสติกเป็ นส่วนประกอบที่ถูกแรงดึง
ที่มีค่ามอดูลัสความยืดหยุ่นสูง

ปัจจัยการทำ�งาน

แบบ A
– มีเส้นใยอะรามิดที่เป็ นเทอร์โมพลาสติก
เป็ นส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงที่มีค่ามอ
ดูลัสความยืดหยุ่นสูง

ยืดพื้นฐานเมื่อมีการติดตั้ง C4 13

แบบยืดหยุ่น
– มีส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงที่มีความ
ยืดหยุ่น
แบบต่อเนื่อง
– มีเส้นใยโพลีเอสเตอร์ต่อเนื่องเป็ นส่วน
ประกอบที่ถูกแรงดึง

Siegling – total belting solutions

การส่งกำ�ลังของ
สายพานแบน
คำ�ศัพท์เฉพาะทาง

9
10

(น้ำ�หนักเกิน/ตามกำ�หนด)
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วิธีการคำ�นวณ

12

การแบ่ง FU' ตามชนิดสายพานและการ
ความคลาดเคลื่อน C5
(แรงหนีศูนย์กลาง)

18

น้ำ�หนักเพลา

20

การสั่นของสายพาน

21

ความถี่ในการโค้งงอ

21

ตัวอย่างการคำ�นวณ

22

ข้อมูลเชิงเทคนิค
ชนิด

Properties

ในแต่ละแบบมีความแตกต่างระหว่างชนิด
ตามวัสดุที่เคลือบ

Siegling Extremultus เป็ นสายพานที่
ต้านไฟฟ้ าสถิต ตอบสนองตามมาตรฐาน
นานาชาติและระเบียบข้อบังคับภายใน
ประเทศหลายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการ
ป้ องกันไฟฟ้ าสถิตที่เกิดขึ้นในบริเวณที่มี
โอกาสเกิดการระเบิด

วัสดุ
G
L
N
T
U
P

=
=
=
=
=
=

จีอิลาสโตเมอร์
หนังชุบโครเมี่ยม
Novo (เส้นใยโพลีเอสเตอร์)
เส้นใยโพลีเอไมด์
ยูรีเทน
โพลีเอไมด์

ตัวอย่างของชนิดย่อย
GT = เคลือบด้วยจีอิลาสโตเมอร์ที่
		 มีแรง เสียดทาน/
		ด้านบนสุดเป็ นเส้นใย
GG = เคลือบด้วยจีอิลาสโตเมอร์ที่
		 มีแรง เสียดทานทั้ง 2 ด้าน
LT = คลุมด้วยหนังชุบโครเมี่ยมที่
		 มีแรง เสียดทาน/
		ด้านบนสุดเป็ นเส้นใย
LL = คลุมด้วยหนังชุบโครเมี่ยมที่
		 มีแรง เสียดทานทั้ง 2 ด้าน
TU = เคลือบด้วยยูรีเทนที่มีแรง
เสียดทาน/ด้านบนสุดเป็ นเส้นใย
		
UU = เคลือบด้วยยูรีเทนที่มีแรง
		 เสียดทานทั้ง 2 ด้าน
UN =	ด้านบนสุดเป็ น NOVO (เส้นใย
		โพลีเอสเตอร์ไม่ถักทอ)/เคลือบ
		ด้วยยูรีเทนที่มีแรงเสียดทาน

ระเบียบข้อบังคับของยุโรปและระเบียบ
อื่นๆ ภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับการ
ป้ องกันการระเบิดที่จะต้องปฏิบัติตาม:
RL 94/4 EC (ATEX), BGR 132 ของ
สมาคมป้ องกันอุบัติเหตุและการประกัน
วินาศภัยสำ�หรับอุตสาหกรรมเคมีใน
ประเทศเยอรมนี “แนวทางในการหลีก
เลี่ยงความเสี่ยงในการจุดติดไฟเนื่องจาก
มีการสร้างไฟฟ้ าสถิตขึ้น”
สายพาน Siegling Extremultus ชนิด
ย่อย GT, GG, TG, TU, TT, UU, UN, NN,
UG, PU, PP ไม่ยอมให้น้ำ�มันและจารบี
ตลอดจนตัวทำ�ละลายส่วนใหญ่ที่มี
จำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ซึมผ่าน แต่
อย่างไรก็ตามในการตรวจสอบให้มั่นใจว่า
สายพาน Siegling Extremultus มีการ
ทำ�งานอย่างสมบูรณ์จะต้องเก็บไว้ในที่ที่
ปราศจากน้ำ�มันและจารบี
สายพาน Siegling Extremultus ชนิด
ย่อย LL, LT, TT ไม่ยอมให้น้ำ�มัน
เครื่องจักร น้ำ�มันดีเซล น้ำ�มันปิ โตรเลียม
น้ำ�มันเบนซิน ตัวทำ�ละลายที่มีจำ�หน่ายใน
เชิงพาณิชย์ เช่น เอทิลอะซิเตต อะซิโตน
เป็ นตเน คลอริเนตไฮโดรคาร์บอน เช่น
เปอร์คลอโรเอทิลีน เป็ นต้น ซึมผ่านได้

การเก็บรักษา
เก็บสายพาน Siegling Extremultus ไว้ใน
ที่เย็นแต่ไม่ต้องแห้งมาก โดยสภาพ
แวดล้อมมาตรฐานที่เหมาะสมอยู่ที่
20 ˚C/ความชื้น 50 %
เมื่อมีการม้วนสายพานห้ามวางวัสดุตั้ง
ขึ้นไว้บนขอบของมัน แต่ให้แขวนไว้กับ
แกนกระดาษแข็งเหนือท่อหรืออย่างอื่นที่
คล้ายคลึงกัน (รูปที่ 1 และ 2)

ห้ามให้สายพาน Siegling Extremultus ที่
เคลือบด้วยจีอิลาสโตเมอร์โดนแสงแดด
โดยตรงหากเป็ นไปได้ (อาจเปลี่ยนสี)
สายพานชนิดย่อยที่มีการคลุมด้วยหนัง
ด้านหนึ่งหรือทั้ง 2 ด้านสามารถใช้ได้เมื่อ
มีน้ำ�มันและจารบีเป็ นส่วนประกอบ
สายพาน Siegling Extremultus ไม่ยอม
ให้กรดอินทรีย์หรือกรดอนินทรีย์ซึมผ่าน
สามารถขอรายละเอียดเพิม
่ เติมเกี่ยวกับ
การทนต่อสารเคมีได้

อุณหภูมิการใช้งานที่ยอมรับได้:
(ทุกชนิด)
–20/+80 ˚C
(สายเทปส่งกำ�ลังและ
สำ�หรับเครื่องจักร) –20/+70 ˚C
แบบ A
(ทุกชนิด)
–20/+70 ˚C
แบบยืดหยุ่น (สายเทปแบบยืดหยุ่น
สำ�หรับเครื่องจักร) –20/+50 ˚C
แบบต่อเนื่อง (ชนิดต่อเนื่อง)
–40/+60 ˚C

แบบ P
แบบ E

ผลกระทบของความชื้นที่มีต่อส่วน
ประกอบที่ถูกแรงดึงของแผ่น PA
ค่ามอดูลัส E ในโพลีเอไมด์สามารถ
เปลีย
่ นแปลงได้เมือ
่ มีเงือ
่ นไขของความชืน
้
หรือเมื่อสัมผัสกับน้ำ� หากท่านใช้ส่วน
ประกอบที่ถูกแรงดึงชนิดนี้ในสภาพ
อากาศที่มีความรุนแรง เรานำ�ให้ติดต่อ
กับวิศวกรการประยุกต์ใช้งานของ Forbo
Siegling

1

2

ความร้อนด้านใดด้านหนึ่ง แต่การผิดรูป
นี้จะหายไปเมื่อมีการยืดออก 0.2 – 0.4 %
เพื่อให้การทำ�งานมีความสมบูรณ์แบบ
สายพานแบบ tangential ของแบบ P ที่
ส่งไปจากเราจะมีการบรรจุในถุงอัด
อากาศแบบพิเศษ ห้ามเปิ ดถุงนี้ออก
จนกว่าจะมีการติดตั้งสายพาน

วัสดุอาจมีการผิดรูปได้เล็กน้อยโดย
เฉพาะแบบ P หากได้รับความชื้นหรือ
2

ความคลาดเคลื่อน
ความคลาดเคลื่อนในการผลิต
(ความยาว)

่ นในการผลิต
ความคลาดเคลือ
(ความกว้าง)

่ นในการผลิต
ความคลาดเคลือ
(การเจาะ)

แบบ E/A และแบบยืดหยุ่น

แบบ E/A และแบบยืดหยุ่น

แบบ P/E/A และแบบยืดหยุ่น

300 –
5000 –
มากกว่า

5000 mm
15000 mm
15000 mm

± 0.30 %
± 0.20 %
± 0.15 %

5000 mm
15000 mm
15000 mm

± 0.50 %
± 0.30 %
± 0.20 %

–
–
–

120 mm
500 mm
1000 mm

+ 0.2/– 0.3 mm
± 1.5 mm
± 5.0 mm

–
–
–
–

50 mm
120 mm
500 mm
1000 mm

– 1.0 mm
± 2.0 mm
± 3.0 mm
± 10.0 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของช่อง
ระยะห่างระหว่างช่อง

± 0.5 mm
± 1.0 mm

แบบ P

แบบ P
300 –
5000 –
มากกว่า

10
120
500

10
50
120
500

แบบต่อเนื่อง (สายพานชนิดต่อ เนื่อง)

แบบต่อเนื่อง (สายพานชนิดต่อเนื่อง)

500 –
1000 –
มากกว่า

20
–
50
–
100 –
มากกว่า

1000 mm
5000 mm
5000 mm

± 0.50 %
± 0.40 %
± 0.30 %

50 mm
100 mm
250 mm
250 mm

ความคลาดเคลื่อนในการผลิตที่แสดงขึ้น
อยู่กับกระบวนการผลิต ไม่รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงความกว้างหรือความยาว
ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการผลิต
เนื่องจากความผันผวนของสภาพอากาศ
หรือผลกระทบภายนอกอื่นๆ

± 1.0 mm
± 1.5 mm
± 2.0 mm
± 3.0 mm

ฝ่ ายบริการ Forbo Siegling ของเราจะ
เข้าไปติดตั้งสายพานให้หากมีการร้องขอ

ชนิด

ความหนา
สูงสุด [mm]

แบบต่อเนื่อง
สายพานทุกชนิดเป็ นสายพานสำ�เร็จรูป
แบบต่อเนื่องพร้อมติดตั้ง

มุมรอยต่อ [˚]

ความยาวและความกว้างสำ�หรับสายพานต่อเนื่องสำ�เร็จรูปที่มีอยู่
(สามารถร้องขอขนาดพิเศษได้หากต้องการ)
ความกว้าง
สูงสุด [mm]

สภาพพร้อมใช้งาน

ความยาว
ต่ำ�สุด (สูงสุด)
[mm]

ขนาดมาตรฐาน

แบบ E (สายเทปสำ�หรับเครื่องจักร) และแบบยืดหยุ่น
(รอยต่อรูปตัว Z-splice 35 x 5.75 และรอยต่อแบบชน)
320
300		
1090
500		

ทั้งหมด
ทั้งหมด

จนถึง
จนถึง

แบบ E (สายพานส่งกำ�ลังและสายพานแบบ tangential สายพานสำ�หรับเครื่องพับและ
เครื่องส่ง) และแบบ A (รอยต่อรูปตัว Z-splice 70 x 11.5 และรอยต่อรูปตัว Z 110 x 11.5)
1090
500		
ทั้งหมด
แบบ P line (รอยต่อแบบลิ่ม)
750
135
1280
220
1380
300
1450
500
2000
750
3000
1000
แบบต่อเนื่อง
500 (13800)
700 (10600)

3

60/90
60/90
60/90
60
60
60

ชนืด 40
ชนืด 40
ชนืด 40
ทั้งหมด
ตามคำ�ร้องขอ
ตามคำ�ร้องขอ

แบบเปิด
สายพานแบบ P, E และ A ตลอดจนแบบ
ยืดหยุ่นสามารถเปิ ดออกเป็ นวัสดุที่มีการ
หมุน:

4.5
4.5		
5.0
7.5
7.5
7.5

ความกว้าง ความยาวสูงสุด
750 mm
150 m
1000 mm
75 m

แบบเตรียม
สายพานแบบ P, E และ A ตลอดจนแบบ
ยืดหยุ่นสามารถใช้เตรียมสำ�หรับการติด
ตั้งหน้างาน:
– ตัดที่มุม 90˚ หรือ 60˚
– ปลายด้านหนึ่งเตรียมไว้สำ�หรับการต่อ
– ทั้ง 2 ปลายเตรียมไว้สำ�หรับการต่อ

450
250		

ทั้งหมดที่มีการเคลือบด้วย GT และ GG
ทั้งหมดที่มีการเคลือบด้วย UU

ฝ่ ายบริการ Forbo Siegling ในพื้นที่ของ
เราจะเข้าไปติดตั้งสายพานให้หากมีการ
ร้องขอ

ข้อมูลเชิงเทคนิค
การต่อ/การเลือกอุปกรณ์
250 mm

สายพานทุกชนิดสามารถตัด เพิ่มความยาว และ
ซ่อมแซมได้ ยกเว้นแบบต่อเนื่อง (สายพานแบบต่อ
เนื่อง)

250 mm

ความคลาดเคลื่อนในการผลิต · ความโค้ง
แบบ P

สูงสุด 2 mm (ไม่มีการให้แรงดึง)

แบบ P ที่มีรอยต่อแบบลิ่ม แบบ E ที่มีรอยต่อรูป
ตัว Z
– 	สายพานส่งกำ�ลัง สายพานสำ�หรับเครื่องพับและ
เครื่อง ส่งที่มีระยะ pitch 70 x 11.5 mm และ
110 x 11.5 mm
– สายเทปสำ�หรับเครื่องจักรที่มีระยะ pitch
35 x 5.75 mm

250 mm

250 mm

ความคลาดเคลื่อนในการผลิต · รอยต่อ

แบบ A ที่มีรอยต่อรูปตัว Z
– สายพานส่งกำ�ลังและสายพานแบบ tangential
ที่มี ระยะ pitch 110 x 11.5 mm

แบบ P, E และ A

สูงสุด 2 mm (ไม่มีการให้แรงดึง)

แบบยืดหยุ่น
– สายเทปสำ�หรับเครื่องจักรที่มีรอยต่อรูปตัว Z มี
ระยะ pitch 35 x 5.75 mm หรือมีรอยต่อแบบชน
250 mm

ปลายของสายพานทีส
่ กปรกจะต้องทำ�ความสะอาด
ด้วยแนฟทาหรือแอลกอฮอล์สข
ี าวก่อนทำ�การต่อ
ผูใ้ ช้จ�ำ นวนมากอาจต้องการซือ
้ วัสดุในการม้วนเพือ
่
ทำ�การต่อหน้างาน

สายพานมีความกว้างถึง

อุปกรณ์การต่อ

เครื่องตัดเจาะรูปตัว Z (รอยต่อรูปตัว Z)

250 mm

สามารถขอรายละเอียดข้อมูลเกีย
่ วกับอุปกรณ์ส�ำ เร็จรูปและ
อุปกรณ์เสริม และคูม
่ อ
ื ในการต่อสายพานเพิม
่ เติมได้

20 mm

40 mm

60 mm

80 mm

–

PP-ZP-V/40-3

PP-ZP-V/80-3

PP-ZP-V/80-3

PP-ZP-V/150-6

PG-GM-V/230-T

PG-GM-V/230-T

PG-GM-V/230-T

SM-HP-120/130

SM-HP-150/100

SM-HP-120/150

SM-HC-50/60
SM-HC-50/60
SMX-HC-140/40
SMX-HC-140/40
SMX-HC-140/40
SMX-HC-140/40

–
SM-HC-50/80
SM-HP-120/130
SM-HP-120/130
SM-HP-120/130
SM-HP-120/130

–
SM-HC-50/80
SM-HP-150/100
–
–
SM-HP-150/100

–
–
SM-HP-120/150
–
–
SM-HP-120/150

SM-HC-50/60
SM-HC-50/60
(SB-HP-160/100)
SB-HP-120/50

–
SM-HC-50/80
(SB-HP-160/150)
SB-HP-160/100

–
SM-HC-50/80

–
SM-HP-120/150

SB-HP-160/100

SB-HP-160/150

250 mm

เครื่องบด (รอยต่อแบบลิ่ม)
		
PG-GM-V/130
PG-GM-V/130
					
อุปกรณ์ให้ความร้อนรอยต่อสำ�หรับแบบ A
– สานพานส่งกำ�ลังและสายพาน
SMX-HC-140/40
SM-HP-140/40
แบบ tangential สายพานสำ�หรับ
		 การลำ�เลียงแบบหมุน
อุปกรณ์ให้ความร้อนรอยต่อสำ�หรับแบบ E
– สายเทปสำ�หรับเพลา
SM-HC-50/40
– สายเทป layboy
SM-HC-50/60
– สายพานส่งกำ�ลัง
SMX-HC-140/40
– สายพานแบบ tangential
SMX-HC-140/40
– สายพานสำ�หรับการลำ�เลียงแบบหมุน SMX-HC-140/40
– สายพานสำ�หรับเครื่องพับและเครื่องส่ง SMX-HC-140/40
			
อุปกรณ์ให้ความร้อนรอยต่อสำ�หรับแบบ P
– สายเทปสำ�หรับเพลา
SM-HC-50/40
– สายเทป layboy
SM-HC-50/60
				
– สานพานส่งกำ�ลังและสายพาน
SB-HP-120/50
แบบ tangential สายพานสำ�หรับ การลำ�เลียง
		 แบบหมุน สายพาน สำ�หรับเครื่องพับและเครื่องส่ง

150 mm

250 mm
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การตรวจวัด
เมื่อมีการสั่งสายพานแบบต่อเนื่องจะมี
การ
วัดความยาวจากด้านใน นั้นคือบนด้าน
ที่มีการเคลือบด้วยสารที่มีแรงเสียดทาน
วางสายพานด้านขอบ ติดสายเทปวัด
ระยะลงบนด้านที่อยู่ด้านในให้แน่น (1)
หรือตรวจวัดโดยตรงบนรอก (2)

PG-GM-V/230-T

SB-HP-160/150

1
PP-ZP-V/40-3

SM-HC-50/40

2

PP-ZP-V/150-6

5

SM-HPS-140/40

ข้อมูลเชิงเทคนิค
การยืด (การดึง) สายพาน
เพื่อให้สามารถส่งผ่านแรงบิดที่กำ�หนด
ได้โดยไม่มีการลื่นไถลสายพานจะต้องได้
รับการยืด (ดึง) อย่างพอเพียง ค่าการ
ยืดที่ต้องการมีการคำ�นวณตามชนิดที่
เหลือและความกว้างของสายพาน โดยอยู่
ในรูปของเปอร์เซ็นต์

1000

การยืดสายพานใหม่
วางสายพานในแนวราบ วาดเส้นบางๆ
2 เส้น (1) ตรงด้านบนสุด

1

0

102

2

หลังจากติดสายพานเข้ากับชุดขับ ให้
ทำ�การยืดโดยการเพิ่มระยะห่างจาก
ศูนย์กลางของรอก (2) จนกระทั่งพื้นที่
ระหว่างเส้นเครื่องหมายที่ทำ�ไว้จะมีค่า
เท่ากับค่าที่คำ�นวณ ตรวจสอบการยืด
โดยการหมุนชุดขับหลายๆ ครั้ง แล้วจาก
นั้นทำ�การตรวจสอบระยะห่างระหว่างเส้น
เครื่องหมายที่ทำ�ไว้
ตัวอย่าง: ระยะห่างระหว่างเส้น
เครื่องหมายที่ทำ�ไว้สำ�หรับการยืด
สายพาน 2 %
ยังไม่ยืด
1000 mm
500 mm
250 mm

3

ยืดแล้ว
1020 mm
510 mm
255 mm

การคำ�นวณช่วยให้เห็นค่าการยืด ตัวเลข
ที่เป็ นแนวทางสำ�หรับการประยุกต์ใช้งาน
ที่ไม่ใช่การส่งกำ�ลังสามารถหาได้จาก
ตารางด้านล่างเท่านั้น
สามารถระบุค่าการยืดหากมีการใช้
สายพานส่งกำ�ลังและสายพานแบบ
tangential ชนิด A และ E ได้หากต้องการ
ในการใช้ให้ง่ายขึ้น เส้นเครื่องหมาย
อ้างอิงที่ทำ�ไว้สามารถนำ�ไปใช้ได้กับ
สายพานเหล่านี้ หลังจากทำ�การดึงให้
ตรวจสอบการยืด แล้วตามด้วยการหมุน
มาตรวัดการยืด (4) หลายๆ ครั้ง
การยืดสายพานที่ใช้แล้ว
เมื่อสายพานแบบ Siegling Extremultus
ที่ใช้แล้วถูกถอดออก ต้องทำ�การยืดใน
ลักษณะเช่นเดียวกันก่อนหากมีการนำ�
กลับไปใช้ใหม่
เราแนะนำ�ให้ทำ�เครื่องหมายตำ�แหน่งของ
มอเตอร์บนฐาน หรือทำ�เส้นเครื่องหมาย
บนสายพานก่อนทำ�การหย่อนสายพาน
แล้วถอดออก
เมื่อท่านนำ�สายพานกลับมาใช้อีกครั้งจะ
ต้องทำ�การคืนสภาพการตั้งค่าเดิมให้กับ
มอเตอร์และเส้นเครื่องหมายเดิม

ในการคำ�นวณการยืดที่มีการติดตั้ง
อย่างง่ายจะใช้อุปกรณ์ตรวจวัดการยืด
จาก Forbo Siegling (3)

มีแรงกระทำ�
รุนแรงเป็นพักๆ

น้ำ�หนักกระจาย
สม่ำ�เสมอ

สายเทปสำ�หรับ เครื่องจักร

3.0 – 8.0

แบบ P, E และ A

สายพานสำ�หรับเครือ
่ งพับ
และเครือ
่ งส่ง, สายเทป
สำ�หรับเครือ
่ งจักร, สายพาน
สำ�หรับการลำ�เลียงแบบหมุน

แรงดึงมีค่าเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่า
สายพานมีการทำ�งานอย่างเหมาะสม

น้ำ�หนักกระจาย
ไม่สม่ำ�เสมอ

ฟั งก์ชัน

แบบยืดหยุ่น

แบบผลิต

ค่าที่แนะนำ�สำ�หรับการยืด (%)

4 Elongation gauge

6

รอกสำ�หรับสายพานแบน (รูปแบบ)
การใช้รอกสำ�หรับสายพานแบบแบนใน

 วามสูงของหลังเต่า h [mm] ตามมาตรฐาน
ค
DIN 111

h

b

สายการผลิตตามมาตรฐาน DIN 111
หรือ ISO/R 100 ทำ�ให้แน่ใจถึงความ
ทนทานของสายพาน ประสิทธิภาพที่เพิ่ม
ขึ้น และการติดตามสายพาน ตลอดจนน้ำ�
หนักของเพลาที่มีค่าต่ำ�
ค่าความสูงหลังเต่าที่แนะนำ�โดย ISO และ
DIN ไม่ได้เหมือนกันอย่างแท้จริง
ตามมาตรฐานเหล่านี้ หลังเต่าควรมีค่า
Rz ≤ 25 Ra 6.3
(ตามมาตรฐาน DIN EN ISO 4288)
รอกแบบ solid และแบบ plate สามารถนำ�
มาใช้สำ�หรับที่ความเร็ว Vmax = 40 m/s
และต้องมีการใช้รอกแบบพิเศษสำ�หรับ
ความเร็วที่สูงขึ้น (เช่น แบบเหล็ก หรือ
แบบ counter-balanced)

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของ รอกสำ�หรับ
สายพาน [mm]

ความกว้างของรอก
สำ�หรับสายพาน b
[mm]

				
				

สำ�หรับรอกที่มีขนาด > 2000 mm เรา
แนะนำ�ให้ติดต่อกับวิศวกรประยุกต์ใช้งาน
ของ Forbo Siegling เกี่ยวกับความสูง
ของหลังเต่า

ถึง
และ
และ

112
140
180

0.3
0.4
0.5

0.3
0.4
0.5

200
250

และ
และ

224
355

0.6
0.8

0.6
0.8

400
560
800

ถึง
ถึง
ถึง

500
710
1000

1.0
1.2
1.2

1.0
1.2
1.5

1120
1600

ถึง
ถึง

1400
2000

1.5
1.8

2.0
2.5

d
a

c

b
f

g
a

d
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b
c

e

1

ในการขับเคลื่อนด้วยรอกหลายตัว มี
เพียงรอกที่โค้งงอสายพานไปในทิศทาง
เดียวกันเท่านั้นที่ควรมีหลังเต่า (ซึ่งมักจะ
เป็ นรอกที่อยู่ด้านใน) ซึ่งมักจะเพียงพอให้
รอกตัวใหญ่สุดมีหลังเต่าที่ทำ�ให้การ
ติดตามสายพานมีความน่าเชื่อถือ

> 250
h

40
125
160

สำ�หรับการขับเคลื่อนด้วยเพลาในแนว
นอนที่มีอัตราส่วนมากกว่า 1:3 รอกตัว
เล็กสามารถเป็ นรอกแบบทรงกระบอก
สำ�หรับการขับเคลื่อนด้วยเพลาในแนวดิ่ง
รอกควรมีหลังเต่าตามมาตรฐาน DIN
หรือ ISO โดยไม่คำ�นึงถึงอัตราการส่ง
กำ�ลัง

< 250
h

ในตัวอย่างที่ 1 เราแนะนำ�ให้รอก a, b, c, d
และ e มีหลังเต่า แต่อย่างไรก็ตามหาก
สายพานมีขนาดสั้น หลังเต่าบนรอก a
และ c ก็เพียงพอแล้ว

2

ในตัวอย่างที่ 2 เราแนะนำ�ให้รอก a, c และ
d มีหลังเต่า แต่อย่างไรก็ตามหาก
สายพานมีขนาดสั้น มีเพียงรอก a เท่านั้น
ที่มีหลังเต่า

ข้อมูลเชิงเทคนิค
การบำ�รุงรักษา

การจัดแนวและการติดตั้ง

สายพานชนิด GT, GG, TT, TG, TU, UU,
NN, UG, PU และ PP เป็ นสายพานที่ไม่
ต้องการบำ�รุงรักษา

การจัดแนวรอกและเพลา
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวของรอกมี
ความสะอาดจากสารต้านการกัดกร่อน
ฝุ่ น และน้ำ�มัน

พื้นผิวจีอิลาสโตเมอร์ ยูรีเทน และพื้นผิว
เส้นใยจะต้องเก็บในที่ที่ปราศจากจารบี
และน้ำ�มันเพื่อให้มั่นใจว่ามีการทำ�งาน
อย่างเหมาะสม
หมายเหตุ: ต้องไม่มีการใช้สารทำ�ความ
สะอาดในการทำ�ความสะอาดสายพาน
ชั้นหนังชุบโครเมียมที่มีแรงเสียดทานบน
สายพานชนิด LT และ LL จะมีการสูญเสีย
คุณสมบัติพิเศษไปหากไม่มีการดูแลเป็ น
ประจำ� (หรือมีการดูแลมากเกินไป) ดังนั้น
ควรมีการตรวจสอบทุกๆ 2 – 3 สัปดาห์
พื้นผิวของหนังควรมีความอ่อนนุ่ม เป็ น
มัน และด้าน หากชั้นเคลือบน้ำ�มันลดลง
อย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ที่มีการตรวจ
สอบครั้งสุดท้าย ให้ใช้ spray paste
สำ�หรับสายพาน Siegling Extremultus
หมายเหตุ: ห้ามใช้ spray paste ชนิดอื่น
หากพื้นผิวของหนังมีความแข็ง วาว และ
แห้ง หรือสกปรกมาก ควรทำ�ให้มันมี
ความหยาบก่อนด้วยแปรงลวดอ่อน
ขณะที่ทำ�การบำ�รุงรักษานี้ให้ทำ�ความ
สะอาดรอกด้วย
หากสายพานมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ชัด หรือมีเสียงรบกวนผิดปกติเกิด
ขึ้น เราแนะนำ�ให้ท่านติดต่อ Forbo
Siegling ทันที

ก่อนทำ�การติดตั้งสายพาน Siegling
Extremultus ให้ตรวจสอบความขนาน
ของเพลาและแนวรอกโดยการปรับตาม
คำ�แนะนำ�ของผู้ผลิตตามต้องการ
การติดตั้ง
หมายเหตุ: ห้ามพันสายพาน Siegling
Extremultus เหนือขอบของรอกหรือใช้
อุปกรณ์เสริมที่เป็ นทำ�ให้ขอบเสียหายและ
ส่งผลให้สายพานเกิดรอยยับย่นหรือฉีก
ขาด
ชนิดของสายพานจากแบบ A มีความไว
เป็ นพิเศษต่อความเสียหายประเภทนี้
(เนื่องจากส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงเป็ นอะ
รามิด)
– ระยะห่างจากศูนย์กลางที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
เมื่อทำ�การติดตั้งสายพานตามคำ�
แนะนำ�ที่กำ�หนดโดยผู้ผลิตเครื่องจักร
ในกรณีส่วนใหญ่ระยะห่างจาก
ศูนย์กลางสามารถลดลงได้อย่างเพียง
พอเพื่อให้เข้ากับสายพานโดยการปรับ
รอกตัวหนึ่ง
– ระยะห่างจากศูนย์กลางที่คงที่
สำ�หรับการขับเคลื่อนด้วยระยะห่างจาก
ศูนย์กลางที่คงที่ จะต้องเลือกความ
ยาวของสายพานเพื่อให้สายพานมีการ
ยืดที่เหมาะสมหลังจากทำ�การติดตั้ง

ในกรณีดังกล่าวให้ใช้กรวยในการติดตั้ง
(a) หรือ แม่แรงที่ใช้เกลียวหมุน (b) หรือ
รอกโซ่ไฟฟ้ า (c - เฉพาะสำ�หรับแบบ P)

a

b

c

1

2
4

3

c:
1 ตัวยึด
2 โซ่รอกไฟฟ้ า
3 ชั้นป้ องกัน (ส่วนของสายพาน)
4 ความกว้างของสายพาน (โดยประมาณ)
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วิธีการคำ�นวณ
แผ่นพับนี้มีสูตร รูปภาพ และคำ�แนะนำ�ที่เป็นปัจจุบันจาก
ประสบการณ์อันยาวนานของพวกเรา ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับการส่งกำ�ลังระหว่างชั้นจีอิลาสโตเมอร์หรือหนังชุบ
โครเมียมกับรอกเหล็ก/เหล็กหล่อ แต่อย่างไรก็ตามผลของ
การคำ�นวณสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากโปรแกรมการ
คำ�นวณ B_Rex ของเรา (ดาวน์โหลดฟรีได้ท่ี www.forbosiegling.com)

ในกรณีส่วนใหญ่ ปัจจัยทางด้านความปลอดภัยในการ
คำ�นวณในแผ่นพับนี้จะมีค่ามากกว่าในการคำ�นวณด้วย
โปรแกรม B_Rex
สายพานส่งกำ�ลังจากการผลิตแบบยืดหยุ่นไม่ได้มี
วัตถุประสงค์หลักในการส่งกำ�ลังและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่
สามารถนำ�มาคำ�นวณโดยใช้สูตรเหล่านี้ได้

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นผลมาจากวิธีการที่มีความแตก
ต่างกันมาก: ขณะที่ B_Rex ขึ้นอยู่กับการตรวจวัดเชิง
ประจักษ์และต้องการรายละเอียดคำ�อธิบายของเครื่องจักร
ขณะที่วิธีการคำ�นวณที่แสดงในที่นี้ขึ้นอยู่กับสูตรทางฟิ สิกส์
และการทำ�อนุพันธ์ทั่วไปอย่างง่าย บวกกับปัจจัยทางด้าน
ความปลอดภัยบางอย่าง (C2)

การส่งกำ�ลังของสายพานแบน
ในการส่งแรงบิดที่กำ�หนดในแบบพอดี
สายพานแบนประสิทธิภาพสูงจะต้อง
ออกแรงดันสัมผัสรอกอย่างเหมาะสมซึ่ง
ถูกสร้างขึ้นโดยแรงดึง Fw ก่อนหน้า
ความแตกต่างของแรงดึงระหว่าง F1 และ
F2 ได้รับการชดเชยสำ�หรับรอกโดยการ
คืบ ซึ่งแผนผังการคืบและแรงดึงผลลัพธ์
ด้านล่างแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน

แรงดึงผลลัพธ์ต่ำ�สุด FU สำ�หรับน้ำ�หนัก
เพลาของ FW = 2 • FU สามารถส่งกำ�ลัง
ได้โดยไม่มีการเลื่อนหลุด
ส่วนของเส้นโค้งการคืบสำ�หรับแรงดึง
ผลลัพธ์ต่ำ�สุด Fu (100 %) เป็ นเส้นตรง
และการคืบมีความเป็ นอิสระต่อการเลื่อน
ใดๆ หากให้แรงดึงผลลัพธ์ต่ำ�สุด
> 150 % แก่สายพาน เกณฑ์การเลื่อนจะ
มีค่ามากเกิน สายพานจะมีการเลื่อนและ
อาจหลุดออดจากรอก

FU

การส่งกำ�ลัง เช่น แบบ P

เมื่อมีการส่งกำ�ลังแรงดึงผลลัพธ์ต่ำ�สุด
การคืบของสายพาน Siegling
Extremultus จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.3 %
(แบบ A) และ 0.6 % (แบบ P)
สามารถขอรายละเอียดวัสดุพื้นหลังเพิ่ม
เติมที่เกี่ยวกับทฤษฎีการกำ�หนดขนาด
เฟื องของสายพานได้

d1

d2

150 %
แรงดันผลลัพธ์ต่ำ�สุด FU nominal

100 %

บริเวณการคืบ

F1

FW
F2

บริเวณการคืบและการเลื่อนหลุด
บริเวณเลื่อนหลุด
0

0,6

การคืบ s [%]
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1

2

3 45

e

n2

วิธีการคำ�นวณ

คำ�ศัพท์

ตัวย่อ

หน่วย

คำ�ศัพท์เฉพาะทาง

ความกว้างของวงรอก

b

mm

ความกว้างของสายพาน

b0

mm

ค่าคงตัวสปริงของสายพาน

cR

N/m

อัตราการเคลื่อน =

Fw initial
Fws

cinitial

ปั จจัยการทำ�งาน

C2

การยืดพื้นฐานเมื่อมีการติดตั้ง

C4

การเสริมการยืดสำ�หรับแรงหนีศูนย์กลาง

C5

เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกชุดขับเคลื่อน

d1

mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกที่ถูกขับเคลื่อน

d2

mm

เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกขนาดเล็กสุด

dsmall

mm

ระยะห่างของเพลา, ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของเพลา

e

mm

แรง

F

N

แรงดึงผลลัพธ์ที่มีการส่งผ่าน

FU

N

แรงดึงผลลัพธ์ต่ำ�สุด = ชนิด

FU’nominal

N

แรงดึงผลลัพธ์จำ�เพาะที่สามารถส่งกำ�ลังได้ต่อความกว้างของ
สายพานในหน่วย

FU’

N/mm

แรงอ้างอิงสำ�หรับการกำ�หนดขนาดของสายพาน

FB

N

ค่าน้ำ�หนักเพลาขณะที่มีการดึงสายพาน

FW initial

N

น้ำ�หนักเพลาสถิตในสภาพคลายตัว

FWs

N

น้ำ�หนักเพลาไดนามิกในสภาพคลายตัว

FWd

N

ความถี่ในการโค้งงอ

fB

1/s

ความสูงของหลังเต่า

h

mm

n
d
อัตราการส่งกำ�ลัง (i = 1 หรือ 2 )
n2
d1

i

โมเมนต์ความเฉื่อยของมวล

J

Nms2 หรือ kgm2

ความยาวของสานพานเชิงเรขาคณิต –
ที่มีการคำ�นวณหรือตรวจวัด

I

mm

ความยาวของสายพานที่มีการสั่นอย่างอิสระ
(สำ�หรับการคำ�นวณการสั่น)

ls

mm

แรงบิด

M

Nm

น้ำ�หนักต่อความยาวของสายพานในหน่วยเมตร

m’R

kg/m

แรงดึงด้านตึงของสายพาน

F1

N

แรงดึงด้านหย่อนของสายพาน

F2

N

การหมุนรอบของรอกสำ�หรับสายพาน d1

n1

1/min

การหมุนรอบของรอกสำ�หรับสายพาน d2

n2

1/min

กำ�ลังในการส่ง

P

kW

ความเร็วของสายพาน

v

m/s

จำ�นวนรอบการพันสายพานบนรอก

z

ส่วนโค้งสัมผัสของรอกตัวเล็ก

β

°

การยืดเมื่อมีการติดตั้งที่ต้องการสำ�หรับการส่งกำ�ลัง

ε

%
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ชนิดของการขับเคลื่อน
ตัวอย่างชุดขับเคลื่อน
			
มีการทำ�งานที่สอดคล้องกัน
มวลน้อยได้รับการเร่ง
มีการเร่งแบบไร้น้ำ�หนัก
มีการทำ�งานเกือบสอดคล้องกัน
มวลปานกลางได้รับการเร่ง
มีการเร่งแบบไร้น้ำ�หนักเป็ นปกติ

มีการทำ�งานไม่สม่ำ�เสมอ
มวลปานกลางได้รับการเร่ง
มีแรงกระตุ้น

มีการทำ�งานไม่สม่ำ�เสมอ
มวลขนาดใหญ่ได้รับการเร่ง
มีแรงกระตุ้นจำ�นวนมาก
มีการเร่งในสภาพที่มีน้ำ�หนัก

ปัจจัยการทำ�งาน
C2

เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้ าที่มีกำ�ลังต่ำ�
ปั๊ มแบบหมุนเหวี่ยง
เครื่องกลึงอัตโนมัติ
เครื่องจักรสิ่งทอน้ำ�หนักเบา

1.0

พัดลมขนาดเล็ก 8 kW
เครื่องจักรกล
เครื่องอัดชนิดลูกสูบแบบโรตารี่
เครื่องจักรผลิตไม้
น้ำ�หนักเบาและน้ำ�หนักปานกลาง
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้ า
เครื่องบดเมล็ดธัญพืช
ชุดเฟื องขับแบบหลายขั้นตอน
เครื่องสางใย
เครื่อง extruder
เลื่อย stone frame
เครื่องอัดแบบสกรู

1.2

ปั๊ มลูกสูบ เครื่องอัดอากาศ
ระดับความสม่ำ�เสมอ > 1:80
เครื่องปั่ นเหวี่ยง
ปั๊ มแรงดันขนาดใหญ่
พัดลม
เครื่องนวดผสม
เครื่องตีผสม
เครื่องบดละเอียด
เครื่องบดแบบ ก้อนกรวด
เครื่องบดแบบ tube
เครื่องทอผ้า
เลื่อย wood frame
เครื่องกวนผสม
เครื่องตัดในอุตสาหกรรมไม้
เครื่องกดชิ้นส่วนรถ
สายพานรูปกรวยในอุตสาหกรรมกระดาษ
ปั๊ มลูกสูบ เครื่องอัดอากาศ
ระดับความสม่ำ�เสมอ > 1:80
เครื่องเขย่า
ชุดขับเคลื่อนรถขุด
เครื่องบด
เครื่องม้วน
เครื่องอัดบล็อกอิฐ
เครื่องอัดขึ้นรูปชิ้นงาน
เครื่องเฉือน
เครื่องตอก
เครื่องบดแบบลูกกลิง
้
เครื่องบดหิน
เครื่องบดย่อย

1.35

1.7

จะต้องคงค่าตัวแปรขั้นต่ำ�ต่อไปนี้ในระหว่างการทำ�งานโดยขึ้นอยู่กับแรงบิดของชุดขับเคลื่อน:
ชุดขับเคลื่อน
มอเตอร์ไฟฟ้ าควบคุมความเร็ว (เช่น เครื่องแปลงความถี่)
มอเตอร์ไฟฟ้ าที่มีการเชื่อมต่อแบบ Y-delta
มอเตอร์ไฟฟ้ าที่มีคลัตช์เชิงกลหรือไฮโดรไดนามิก
มอเตอร์ไฟฟ้ าเปลี่ยนขั้วแม่เหล็ก
เครื่องยนต์เผาไหม้
กังหันน้ำ�
มอเตอร์ไฟฟ้ าที่เปิ ดได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีคลัตช์แรงเหวี่ยง
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ค่าต่ำ�สุด C2
1.0
1.3

1.7

ปั จจัยการทำ�งาน
(น้ำ�หนักเกิน/ตามกำ�หนด)

วิธีการคำ�นวณ
วิธีการคำ�นวณ

1

เส้นโค้งสัมผัส β บนรอกตัวเล็ก

ตัวแปรที่ทราบ ได้แก่: P [kW], d1 [mm], n1 [1/min], d2 [mm] และ e [mm]

β ≈ 180 –

60 (d2 – d1)
e

[º]

หรือจาก cos

β
d –d
= 2 1
2
2e

หาก d1 > d2 ให้ใช้ (d1 – d2)

2

แรงดึงผลลัพธ์ในการส่งกำ�ลัง FU

FU =

3

แรงอ้างอิง FB
ปั จจัยการทำ�งาน C2

FB = FU · C2 [N]

4

แรงดึงผลลัพธ์จำ�เพาะ FU’
ชนิด, การยืดพื้นฐานเมื่อมีการติดตั้ง C4

ในแผนผังของ dmin (เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกตัวเล็ก) เพิ่มขึ้นในแนวดิ่งจนกระทั่งตัด
กับเส้น β อ่านค่า FU’ ทางด้านซ้าย และ C4 และชนิดทางด้านขวา

5

ความกว้างของสายพานแบน b0

b0 =

ความกว้างปกติ b0 และ
ความกว้างของรอกที่เล็กที่สุด
ที่แนะนำ� b

6

ความยาวเชิงเรขาคณิตของสายพาน
แบน l

P · 1000
v

[N]

v=

d1· n1
19100

[m/s]

C2 จากตารางปั จจัยการทำ�งาน (หน้าที่ 11)

FB
[mm]
FU’
b0

b

b0

b

b0

b

b0

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

25
32
40
40
50
50
63
63
71
71

70
75
80
85
90
95
100
120
140
160

80
90
90
100
100
112
112
140
160
180

180
200
220
250
280
300
320
350
380
400

200
225
250
280
315
315
355
400
400
450

450
500
550
600
650
700
750
800
900
1000

l ≈ 2e + 1.57 (d1+ d2) +

b [mm]
500
560
630
630
710
800
800
900
1000
1120

(d2 – d1)2
[mm]
4e

หมายเหตุ: ความยาวของสายพานที่สั่งขึ้นอยู่กับวิธีการในการดึง (ดูหน้าที่ 8)
หาก d1 > d2 จากนั้นแทนที่ (d2 – d1) ด้วย (d1 – d2)

7

การยืดเมื่อมีการติดตั้ง ε

8

น้ำ�หนักเพลา FW

ε = C4 + C5

เมื่อหยุดนิ่ง FWs

FWs = ε · ชนิด · b0

เมื่อทำ�งาน FWd

FWd = C4 · ชนิด · b0

ค่าเริ่มต้นเมื่อมีการดึง
FW initial

FW initial = Cinitial · ε · ชนิด · b0

อ่าน C5 จากตาราง (แรงหนีศูนย์กลาง)
สำ�หรับสายพานชนิดที่เลือก (หน้าที่ 18/19)

Cinitial ดูตารางในหน้าที่ 20
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FU’ [N/mm]

การแบ่ง FU’ ตามชนิดสายพานและการยืดพื้นฐานเมื่อมีการติดตั้ง C4







การยืดที่เหมาะสม
เมื่อมีการติดตั้ง

















แบบ P



เฉพาะที่ความเร็ว
ต่ำ�เท่านั้น













ตัวอย่างการคำ�นวณ
หน้าที่ 22


ชนิด



เลือกชนิด 40





β = 143 °










พืน
้ ทีข
่ ยายดู
ด้านล่าง



dsmall = 450 mm






































เฉพาะที่ความเร็ว
ต่ำ�เท่านั้น

การยืดที่เหมาะสม
เมื่อมีการติดตั้ง


























แบบ P





การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]



FU’ [N/mm]

dsmall [mm]





C4 = 2.25 %


















ชนิด











dsmall [mm]
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การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]













FU’ [N/mm]






วิธีการคำ�นวณ
หากเป็ นไปได้ให้หลีกเลี่ยง
บริเวณการยืด










แบบ E






























ชนิด

พืน
้ ทีข
่ ยายดู
ด้านล่าง





                   

การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]

หากเป็ นไปได้ให้หลีกเลี่ยง
บริเวณการยืด



















        








FU’ [N/mm]

dsmall [mm]

แบบ E


























ชนิด














dsmall [mm]



























การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบ E: เมื่อสายพานมีการเคลือบด้วย U เนื่องด้วยยูรีเทนมีความแข็งแรงทางโครงสร้างต่ำ� แรงดึงผลลัพธ์ที่สามารถส่งกำ�ลังได้จะต้องลด
ลง 1/3 การยืดพื้นฐานเมื่อมีการติดตั้งที่มีค่า > 2.0 % นั้นสามารถเป็ นไปได้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสายพาน แต่ทั้งนี้ควรปรึกษากับ Forbo Siegling
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การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]












FU’ [N/mm]

dsmall [mm]





















แบบ A
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dsmall [mm]





















การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบ A: เมื่อสายพานมีการเคลือบด้วย U เนื่องด้วยยูรีเทนมีความแข็งแรงทางโครงสร้างต่ำ� แรงดึงผลลัพธ์ที่สามารถส่งกำ�ลังได้จะต้องลด
ลง 1/3 การยืดพื้นฐานเมื่อมีการติดตั้งที่มีค่า > 0.8 % นั้นสามารถเป็ นไปได้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของสายพาน แต่ทั้งนี้ควรปรึกษากับ Forbo Siegling
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FU’ [N/mm]

วิธีการคำ�นวณ
การยืดที่เหมาะสม
เมื่อมีการติดตั้ง

















แบบยืดหยุ่น
ส่วนประกอบที่ถูก
แรงดึงเป็ น E
























ชนิด





                              

dsmall [mm]

การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบ E: เมื่อสายพานมีการเคลือบด้วย U เนื่องด้วยยูรีเทนมีความแข็งแรงทางโครงสร้างต่ำ� แรงดึงผลลัพธ์ที่สามารถส่งกำ�ลังได้จะต้องลด
ลง 1/3 สายพานสามารถทำ�ให้มีความเค้นสูง และเมื่อสายพานมีชั้นของยางที่มีแรงเสียดทาน อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่แสดงอยู่ในแผนผัง
เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับชุดขับเคลื่อนแบบ heavy-duty เราแนะนำ�ให้ท่านปรึกษากับวิศวกรประยุกต์ใช้งานของ Forbo Siegling
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แบบยืดหยุ่น
ส่วนประกอบที่
ถูกแรงดึงเป็ น A















ชนิด















dsmall [mm]























การยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้ C4 [%]

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบ A: สายพานสามารถทำ�ให้มีความเค้นสูง และเมื่อสายพานมีชั้นของยางที่มีแรงเสียดทาน อาจมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำ�กว่าเกณฑ์ที่แสดง
อยู่ในแผนผัง ภายใต้เงื่อนไขบางประการ แรงดึงผลลัพธ์ที่สามารถส่งกำ�ลังได้อาจมีค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าแรงดึงผลลัพธ์ขั้นต่ำ� เมื่อมีความเกี่ยวข้องกับชุดขับ
เคลื่อนแบบ heavy-duty เราแนะนำ�ให้ท่านปรึกษากับวิศวกรประยุกต์ใช้งานของ Forbo Siegling
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วิธีการคำ�นวณ
ความคลาดเคลื่อนสำ�หรับแรงหนีศูนย์กลางในการยืดพื้นฐาน
เมื่อมีการติดตั้งในรูปของ %

ความคลาดเคลื่อน C5
(แรงหนีศูนย์กลาง)

สำ�หรับสายพานที่มีความเร็ว 70 m/s และมากกว่า เราแนะนำ�ให้ท่านสอบถาม Forbo Siegling อยู่
เสมอเพื่อช่วยให้ท่าทำ�การเลือกสายพานได้ถูก ในการคำ�นวณแรงหนีศูนย์กลาง: ε = C4 + C5 [%]
v [m/s]

20

30

40

50

60

70

ชนิด 6
ชนิด 10
ชนิด 14
ชนิด 20
ชนิด 28
ชนิด 40
ชนิด 54
ชนิด 80

0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2

0.7
0.6
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.5
0.4

สอบถาม
สอบถาม
1.0
1.0
0.8
0.7
0.7
0.6

สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
1.0
0.9
0.8

v [m/s]

20

30

40

50

60

70

ชนิด 6
ชนิด 10
ชนิด 14
ชนิด 20
ชนิด 28
ชนิด 40
ชนิด 54
ชนิด 65
ชนิด 80

0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3

สอบถาม
สอบถาม
1.0
0.9
0.7
0.6
0.5
0.5
0.5

สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
1.0
0.9
0.8
0.8
0.7
0.7

สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
สอบถาม
1.0
1.0
0.9
0.9

v [m/s]

30

40

50				

ชนิด 6
ชนิด 10
ชนิด 15
ชนิด 20
ชนิด 25
ชนิด 30
ชนิด 40

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.2				
0.2				
0.2				
0.2				
0.2				
0.2				
0.2				

v [m/s]

40

50					

ชนิด 15
ชนิด 25
ชนิด 40

0.05
0.05
0.05

0.05					
[%]
0.05					
[%]
0.05					
[%]

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

แบบ P ชนิด GT
ในสายพานแบบ P การยืดทั้งหมดเมื่อมี
การติดตั้ง ε จะต้องมีค่าไม่เกิน 3 %

แบบ P ชนิด LT
ในสายพานแบบ P การยืดทั้งหมดเมื่อมี
การติดตั้ง ε จะต้องมีค่าไม่เกิน 3 %

แบบ E
ในสายพานแบบ E การยืดทั้งหมดเมื่อมี
การติดตั้ง ε จะต้องมีค่าไม่เกิน 2.1 %

แบบ A
ในสายพานแบบ A การยืดทั้งหมดเมื่อมี
การติดตั้ง ε จะต้องมีค่าไม่เกิน 1 %
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v [m/s]

40

50

60 				

ชนิด 10
ชนิด 14
ชนิด 20
ชนิด 28
ชนิด 40

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.3				
0.3				
0.3				
0.3				
0.3				

v [m/s]
		
ชนิด 10
ชนิด 14
ชนิด 20
ชนิด 28
ชนิด 40

30

40

50

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.15
0.15
0.15
0.15
0.15

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

v [m/s]

40

50

ชนิด 54
ชนิด 80

0.05
0.05

0.05
0.05
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[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

60			
0.25			
0.25			
0.25			
0.25			
0.25			

[%]
[%]
[%]
[%]
[%]

60				
0.1				
[%]
0.1				
[%]

แบบยืดหยุ่นที่มีส่วนประกอบที่ถูกแรง
ดึงเป็น GT, GG, UU
ในสายพานแบบยืดหยุ่นที่มีส่วนประกอบ
แรงดึงเป็ น E การยืดทั้งหมดเมื่อมีการ
ติดตั้ง ε จะต้องมีค่าไม่เกิน 1.5 % ในกรณี
ที่ความเร็วของสายพานเกินกว่า
60 m/s โปรดติดต่อวิศวกรประยุกต์ใช้
งานของ Forbo Siegling

แบบยืดหยุ่นที่มีส่วนประกอบที่ถูกแรง
ดึงเป็น LT, LL
ในสายพานแบบยืดหยุ่นที่มีส่วนประกอบ
แรงดึงเป็ น E การยืดทั้งหมดเมื่อมีการ
ติดตั้ง ε จะต้องมีค่าไม่เกิน 1.5 % ในกรณี
ที่ความเร็วของสายพานเกินกว่า
60 m/s โปรดติดต่อวิศวกรประยุกต์ใช้
งานของ Forbo Siegling

แบบยืดหยุ่นที่มีส่วนประกอบที่ถูกแรง
ดึงเป็น GT, GG, LT
ในสายพานแบบยืดหยุ่นที่มีส่วนประกอบ
แรงดึงเป็ น A การยืดทั้งหมดเมื่อมีการ
ติดตั้ง ε จะต้องมีค่าไม่เกิน 1 % ในกรณีที่
ความเร็วของสายพานเกินกว่า 60 m/s
โปรดติดต่อวิศวกรประยุกต์ใช้งานของ
Forbo Siegling

วิธีการคำ�นวณ
น้ำ�หนักเพลา

ในระหว่างกระบวนการหมุนรอบไม่
สามารถ ทำ�นายได้เนื่องจากมีปัจจัยที่
เกี่ยวพันเป็ นจำ�นวนมาก อุปกรณ์การ
ทดสอบที่มีชุดขับเคลื่อนรอก 2 ชุดแสดง
ให้เห็นว่าจะได้รับสภาวะคงตัวหลังจาก
กระบวนการโค้งงอผ่านไปแล้วประมาณ
250,000 รอบ
ค่าสภาวะคงตัวของน้ำ�หนักเพลาเป็ นค่า
พื้นฐานสำ�หรับการคำ�นวณกำ�ลังการส่ง
ของสายพาน

พฤติกรรมการหมุนรอบของ
ส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงที่เป็ นพลาสติก
เมื่อมีการดึงก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง
อุปกรณ์นิวเมติก สปริง หรืออุปกรณ์ช่วย
รับน้ำ�หนักจะต้องมีการดึงสายพานอย่าง
น้อยที่สุดด้วยแรงคงที่ Fwd จากการ
คำ�นวณ เนื่องจากพฤติกรรมการหมุน
รอบของส่วนประกอบที่ถูกแรงดึง ทำ�ให้
ได้รับการยืดที่เหมาะสมเมื่อมีการติดตั้ง ε
เฉพาะหลังจากช่วงเวลาการหมุนรอบบาง
ช่วงเท่านั้น อีกนัยหนึ่ง ระยะห่างจาก
จุดศูนย์กลางจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยใน
ระหว่างการหมุนรอบ

อัตราส่วนของน้ำ�หนักเพลาเริ่มต้น/
สภาวะคงตัว (ค่าอ้างอิง)

น้ำ�หนักเพลา FW

โดยเฉพาะกรณีของสายพานที่มีโพลี
เอไมด์เป็ นส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงซึ่งมี
ความแข็งแรง เป็ นการง่ายกว่าที่จะ
ทำ�การดึงสายพานให้มีค่าการยืดเมื่อ
น้ำ�หนักเพลา

เมื่อทำ�การติดตั้งที่ค่าการยืดเฉพาะจะมี
น้ำ�หนักเพลาจำ�นวนมากเริ่มต้นเกิดขึ้นใน
ส่วนประกอบที่ถูกแรงดึงที่เป็ นพลาสติก
ทั้งหมด ค่าเริ่มต้นนี้จะลดลงในระหว่าง
การหมุนรอบแรกของสายพานจนมีค่า
คงตัวที่สามารถพิจารณาได้ว่าคงที่

ค่าน้ำ�หนักเพลาเริ่มต้นที่มีค่าสูงควรได้
รับการพิจารณาจากผู้ออกแบบอย่าง
น้อยที่สุดเมื่อมีการกำ�หนดขนาดตลับ
ลูกปื นของเพลาตามน้ำ�หนักสถิต

ค่าเริม
่ ต้น

ทำ�การ ติดตั้งตามคำ�นวณไว้แบบ 2 ระยะ
เพื่อลดระดับแรงกระตุ้นสูงสุดลง
Forbo Siegling ขอคำ�แนะนำ�ท่านห้ามใช้
แรงดึงสายพานมากกว่า 2 ครั้งอย่าง
เคร่งครัด มิฉะนั้นแล้วพฤติกรรมน้ำ�หนัก
เพลา-การยืดในส่วนประกอบที่ถูกแรงดึง
จะมีการเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาน้ำ�หนักเพลาเมื่อมีการดึงก่อนหน้าแบบคงที่

ค่าที่สภาวะ
คงตัว

0

การยืดของสายพาน

พฤติกรรมการหมุนรอบของส่วน
ประกอบที่ถูกแรงดึงที่เป็ นพลาสติกเมื่อ
มีการยืดอย่างต่อเนื่อง

ค่าที่สภาวะคงตัว

ε

การพัฒนาการยืดของสายพานเมื่อมีการดึงก่อนหน้าแบบคงที่

ค่าเริ่มต้น

0

แบบผลิต
			
แบบ P
แบบ E
แบบ A
แบบยืดหยุ่น

10
100
1000
เวลาในการเคลื่อนของสายพาน [h]

10

100
1000
เวลาในการเคลื่อนของสายพาน [h]

ส่วนประกอบที่ถูกแรงดึง
ค่าอ้างอิงเริ่มต้น/สภาวะคงตัว
แผ่นโพลีเอไมด์
เส้นใยโพลีเอสเตอร์
เส้ นใยอะรามิ ด
เส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบยาว

อัตราส่วน c เริ่มต้น cinitial
2.2
1.8
1.4
1.5

FWs = ε · ชนิด · b0 		

[N] (คงที่)

FWd = C4 · ชนิด · b0 		

[N] (ไดนามิก)

FW initial = cinitial · ε · ชนิด · b0 		

[N] (คงที่)
20

การสั่นของสายพาน

ความถี่ในการโค้งงอ

ชุดขับเคลื่อนของสายพานเป็ นระบบที่
สามารถสั่นได้
สายพานสามารถได้รับการกระตุ้น
เนื่องจากวิธีในการขับเคลื่อนและ/หรือ
จากการทำ�งานของเครื่องจักรในการขับ
เคลื่อนเป็ นระยะๆ จึงสามารถเกินการสั่น
ตามขวางหรือตามยาวขึ้นได้ในสายพาน
เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นพ้อง ความถี่ใน
การกระตุ้นของเครื่องจักรจะต้องมีค่า
ต่างจากความถี่ลักษณะเฉพาะของ
สายพาน

cR

J2
J1
cR

ความถี่ลักษณะเฉพาะในสายพานแบน
Siegling Extremultus มีค่าค่อนข้างต่ำ�
เนื่องจากมีคุณสมบัติในการหน่วงที่ดี
เป็ นผลให้แทบไม่เกิดการสั่นพ้อง
อย่างไรก็ตาม เราแนะนำ�ว่าการคำ�นวณ
การสั่นควรมีการดำ�เนินการโดย Forbo
Siegling โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับ
เครื่องอัดแบบลูกสูบ กังหันน้ำ� (Kaplans,
Francis) เลื่อยแบบหลายใบมีด หรือส่วน
ประกอบที่คล้ายคลึงกัน

ความถี่ลักษณะเฉพาะตามยาว
ความถี่ลักษณะเฉพาะตามยาวของ
สายพานขึ้นอยู่กับอัตราส่วนสปริงของ
สายพาน cR และโมเมนต์ความเฉื่อยของ
มวล J ของการขับเคลื่อนและเครื่องจักรที่
ถูกขับเคลื่อน

การสั่นพ้องได้รับการหลีกเลี่ยงหาก
ความแตกต่างระหว่างความถี่ในการกระ
ตุ้นและความถี่ลักษณะเฉพาะตามยาว
ของระบบมีค่าอย่างน้อย 30 %

ในแง่ของการตรวจวัดเป็ นการยากมากที่
จะแสดงการสั่นตามยาว

ls

F

d2

F

d1

e

ความถี่ลักษณะเฉพาะตามขวาง
ความถี่ลักษณะเฉพาะตามขวางของ
สายพานขึ้นอยู่กับความยาวของ
สายพานที่มีการสั่นอย่างอิสระ แรงใน
สายพาน และน้ำ�หนักของสายพาน เป็ น
ผลให้มีการประเมินทั้งความถี่ลักษณะ
เฉพาะในด้านตึงของสายพานและความถี่
ในด้านหย่อนของสายพาน
การสั่นตามขวางจะเห็นได้ชัดเจนเมื่อ
สายพานมีการแกว่งสะบัดมากเกินไป ซึ่ง
สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการรวมเข้ากับ
เครื่องหมุนแบบ tangential คงที่หรือ
โดยการเปลี่ยนระยะห่างจากเพลาหรือ
การดึงสายพาน
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ความถี่ในการโค้งงอสูงสุดที่รับได้ขึ้นอยู่
กับชนิดของสายพาน ความถี่ในการโค้ง
งอที่มีค่าสูงเกินไปจะทำ�ให้สายพานมีอายุ
การใช้งานสั้นลง หาความถี่ในการโค้งงอ
มีค่ามากกว่า 30 1/s โปรดปรึกษา Forbo
Siegling

การสั่นพ้องได้รับการหลีกเลี่ยงหาก
ความแตกต่างระหว่างความถี่ในการกระ
ตุ้นและความถี่ลักษณะเฉพาะตามยาว
ของระบบมีค่าอย่างน้อย 20 %
ความถี่ลักษณะเฉพาะตามขวาง f ของ
สายพานคำ�นวณได้จาก
f = 1000
ls

F
4 · m’R

[Hz]

เมื่อความยาวของการสั่นอย่างอิสระมีค่า
ls =

e2 -

(d2 - d1)2
กับ d2 ≥ d1
4

วิธีการคำ�นวณ
ตัวอย่างการคำ�นวณ

กำ�ลังมอเตอร์

P = 280 kW

เส้นผ่านศูนย์กลางของรอกขับเคลื่อน

d1 = 450 mm

ความเร็วของมอเตอร์

n1 = 1490 1/min

ระยะห่างจากจุดศูนย์กลาง

e = 2500 mm

เส้นผ่านศูนย์กลางชองรอกที่ถูกขับเคลื่อน

d2 = 2000 mm

ความเร็วของรอกขับเคลื่อน

n2 = 335 1/min

สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น ไม่มีการปรากฏของน้ำ�มัน อุณหภูมิปกติ
ต้องการ: สายพานส่งกำ�ลังสำ�หรับชุดขับเคลื่อนไฟฟ้ าในเลื่อยตับ

1

ส่วนโค้งสัมผัส ß ของรอกตัวเล็ก

β = 180 – 60 · (2000 – 450) = 142.8º
2500

2

แรงดึงผลลัพธ์ในการส่งผ่าน FU

v = 450 · 1490 = 35.1 m/s
19100

FU = 280 · 1000 = 7976 N
35.1

3

แรงอ้างอิงของชุดขับเคลื่อน FB

เนื่องจากมีการเลือกปั จจัยการทำ�งาน C2
1.35 จากตารางในหน้าที่ 11

FB = 7976 N · 1.7 = 10768 N

4

แรงดึงผลลัพธ์จ�ำ เพาะ ชนิดของสายพาน
และการยืดพืน
้ ฐานเมือ
่ มีการติดตัง
้

เนื่องจากเงื่อนไขสภาพสิ่งแวดล้อม จึงทำ�การเลือกสายพานแบบ P ที่มีการเคลือบด้วยยางซึ่งมี
แรงเสียดทาน เป็ นผลให้มีการวิเคราะห์แผนผังแบบ P ในหน้าที่ 13:
FU’
45 N/mm

β

C4

142.8º

2.25 %

ชนิด
40

dsmall = 450 mm = d1

5

ความกว้างของสายพาน b0

b0 =

6

ความยาวของสายพานเชิงเรขาคณิต

l = 2 · 2500 + 1.57 · (450 + 2000) + (2000 – 450) = 9087 mm
4 · 2500

7

การยืดเมื่อมีการติดตั้งในการพิจารณา
การยืดเนื่องจากแรงหนีศูนย์กลาง

สำ�หรับสายพาน GT 40 P เมื่อความเร็วมีค่าคงตัว แรงหนีศูนย์กลางที่รับได้แสดงดังในตาราง
“แบบ P GT” ในหน้าที่ 18 ดังนั้นการยืดเมื่อมีการติดตั้งที่ต้องการมีค่าเป็ น:

b0 = 250 mm เลือกจากตาราง “ความกว้าง
ของสายพานแบน” ในหน้าที่ 12

10768 N = 239 mm
45 N/mm

2

C5 = 0.25 %
ดังนั้นการยืดเมื่อมีการติดตั้งที่ต้องการมีค่าเป็ น:
ε = C4 + C5 = 2.50 %
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การหมุนรอบของสายพานในระหว่างทำ�งาน:

FWd = 2.25 · 40 · 250 = 22500 N

การหมุนรอบของสายพานเมื่อหยุดนิ่ง:

FWs = 2.5 · 40 · 250 = 25000 N

สายพานยี่ห้อใหม่เมื่อทำ�การดึงในครั้งแรก:

FW initial = 2.2 · 2.5 · 40 · 250 = 55000 N

น้ำ�หนักเพลาในสถานะ
การทำ�งานต่างๆ

8

การคำ�นวณการสั่น

9

ดูความเห็นเกี่ยวกับค่าขณะหนึ่งภายใต้หัวข้อ “น้ำ�หนักเพลา” ในข้อมูลเชิงเทคนิคหน้าที่ 20

เช่นเดียวกับชุดขับเคลื่อนแบบข้อเหวี่ยงทั้งหมด เลื่อยตับจะมีพฤติกรรมการส่งกำ�ลังเป็ น
แบบ 2 จังหวะในแต่ละรอบที่รอกขับเคลื่อนมีการหมุน

ferr =

335 · 2 = 11.2 Hz
60

(2000 – 450) = 2377 mm
Is = 25002 –
4
2

สายพาน GT 40P หนัก 4 kg/m2; ซึ่งให้ตัวเลขหากสายพานมีความกว้าง 250 mm ดังนี้:
m’R = 4 kg/m2 · 0.25 m = 1 kg/m
แรงของสายพานในด้านตึง:
FWs
FU
7976
2.5 · 40 · 250
=      +
F1 =    +
2
2
2
2

= 16488 N

แรงของสายพานในด้านหย่อน:
FWs
FU
7976
2.5 · 40 · 250
=      –
F2 =    –
2
2
2
2

= 8512 N

ความถี่ลักษณะเฉพาะตามขวางในด้านตึงของสายพาน:
1000 · 	 16488
f1 =   
4·1
2377

= 27.0 Hz

ความถี่ลักษณะเฉพาะตามขวางในด้านหย่อนของสายพาน:
1000 · 	 8512
f2 =   
4·1
2377

= 19.4 Hz

ความถี่ลักษณะเฉพาะทั้ง 2 ด้านของสายพานมีค่ามากกว่าความถี่กระตุ้น 20 % ซึ่งไม่มีความ
เสี่ยงในการเกิดการสั่นตามขวาง (การแกว่งสะบัด) ในสายพาน
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Siegling – total belting solutions

Forbo Siegling Group มีพนักงานมากกว่า
2,300 คน ผลิตภัณฑ์ของเรามีการผลิตในสถานที่
ผลิต 9 แห่งทั่วโลก
ท่านสามารถค้นหาบริษัทและตัวแทนจำ�หน่าย
พร้อมโกดังสินค้าและโรงปฏิบัติงานได้กว่า
80 ประเทศ จุดให้บริการของ Forbo Siegling มี
มากกว่า 300 แห่งทั่วโลก

บริษัท ฟอร์โบ ซีกลิง (ประเทศไทย) จำ�กัด
777/27 หมู่ที่ 9 ตำ�บลบางปลา
อำ�เภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์: +66 2130-0286, +66 2130-0427-9, แฟกซ์: +66 2130-0287
www.forbo-siegling.com, siegling.th@forbo.com
Forbo Movement Systems is part of the Forbo Group,
a global leader in flooring and movement systems.
www.forbo.com

อ้างอิงหมายเลข 316-24

การให้บริการของ Forbo Siegling –
ทุกที่ ทุกเวลา

11/16 · UD · การทำ�ซ้ำ�ข้อความหรือส่วนหนึ่งส่วนใดต้องได้รับความเห็นชอบจากเราเท่านั้น

เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเรามีการนำ�ไปประยุกต์ใช้งานเป็ นจำ�นวนมาก และ
เนื่องจากมีหลายปั จจัยที่มีความเกี่ยวข้อง คู่มือการใช้งาน รายละเอียด และ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับความเหมาะสมและการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราจึงเป็ นเพียงแค่
แนวทางทั่วไปและไม่รับผิดชอบในกรณีที่บุคคลที่สั่งซื้อมีการตรวจสอบและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เมื่อเราให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งาน บุคคลที่สั่งซื้อต้องรับผิดชอบกับความเสี่ยงใน
การทำ�งานของเครื่องจักรอย่างเหมาะสม

