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แสตนเลสไซโล (Stainless Steel Silo)
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ระบบการจัดเก็บเม็ดพลาสติกทีจะช่วยประหยัดพืนทีคลังสินค้า
ลดเวลาการขนย้ายเข้า-ออกของเม็ดพลาสติก ลดค่าขนส่งและ
ลดการบรรจุและลดราคาเม็ดกับการซือปริมาณทีมาก เมือความ
ต้องการใช้เม็ดพลาสติกส่วนใหญ่เป็ นชนิดเดียวกัน คําตอบของ
การจัดการระบบทีดีทสุี ด ควรจัดเก็บเม็ดพลาสติกในไซโลควบคู่
กับระบบลําเลียงเม็ดพลาสติกจากไซโลไปยังเครืองฉีด
(Injection molding machine) หรือ เครืองรีด (Extrusion
machine)

เมือเปรียบเทียบพืนทีจัดเก็บที 100 ตันแบบวาง 1 แถว, 2
(1+1) ชัน และ 3 (1+2) ชัน กับถุงบรรจุเม็ด 1 ตัน อาจต้องใช้
พืนที 218 m², 109 m² และ 73 m² ตามลําดับ ขณะทีไซโลใช้
พืนทีเพียง 25 m² เท่านัน
ส่วนการจัดเก็บเม็ดพลาสติกเข้าและออกคลังสินค้า จะต้องใช้
เวลา พนักงานและพลังงานมากกว่าการขนถ่ายเม็ดพลาสติกเข้า
ไซโล และระบบลําเลียงเม็ดพลาสติก (Material Handling
System) ยังเป็ นการจัดการระบบลําเลียงเม็ดทีดีทสุ
ี ดด้วย
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ทําการวางระบบลําเลียงเม็ดพลาสติก
(Vacuum Conveying system) ระบบชังนํ าหนัก (Load
Cell) แสตนเลสไซโล(Stainless Silo) และระบบเติมเม็ดเข้า
ไซโล (Positive pressure pump) ให้กบั ลูกค้าที Amata City
Rayong
ซึงเราได้มกี ารออกแบบและคํานวณโครงสร้างที
ปริมาณ 187 m³ (OD4.5 x H15.9 m.) หรือ 100 ตันสําหรับ
เม็ด ABS ฐานรากจะใช้เหล็กเส้นทีความหนา DB25 และ IBeam, 170 ต้น ขนาด0.18 x 0.18 x 6 m. ที 2.6 ตันต่อต้น
คอนกรีตหนา 0.6 เมตร ยาว 17 เมตร ส่วนน็อตยึดใช้ 12xM24
ต่อไซโล ความหนาแสตนเลสไซโลแต่ละชันที SUS 304, 4.5
และ 6 มม.ตามระยะความสูงของแต่ละระดับ ตลอดจนอุปกรณ์
ต่างๆทีจะประกอบเข้าไซโลด้วยสามัญวิศวกรเพือความ
ปลอดภัยสูงสุด
PB
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การเตรียมงานส่วนใหญ่ เราจะพับ ตัด เจาะและเชือมประกอบที
โรงงาน (ภาพที 1) และทําฐานรากควบคู่กนั (ภาพที 2) เมือ
ประกอบเสร็จจะเช็คการรัวซึมด้วยการฉีดนําทดสอบ 2-3 ครัง
ในเวลา 1 สัปดาห์ ก่อนทําความสะอาดผิว (เนืองจากไซโลเป็ น
แบบไม่ตอ้ งขัดผิวเพือราคาทีเหมาะสมกับลูกค้า) หลังจากนัน
และเก็บสีทเป็
ี นเหล็กสําหรับฐานไซโล (Silo Skirt) และพร้อมที
จะขนย้ายไปยังโรงงานลูกค้า
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การขนย้ายไซโลจากโรงงานไปยังลูกค้าที Amata City เราใช้
รถบรรทุกพิเศษ 6 คัน เนืองจากขนาดไซโลค่อนข้างกว้าง ที
4.674 m. และรถเครน 2 คันสําหรับการติดตัง (รูปภาพที 2) รถ
สองคันจะช่วยประคองหัวและท้ายไซโล ทําการประกอบฐานและ
ตัวไซโลพร้อมโหลดเซลล์ (ภาพที 4) อีกทังทําการเช็คระบบและ
ขัดยึดแน่ นของไซโลแต่ละลูก เมืองานติดตังตัวไซโลเสร็จสิน เรา
เริมติตตังอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ราวบันได เซ็นเซอร์เช็คระบบเม็ดสูง
และตํา สายหล่อฟ้ า วาวล์ปิดถัง กล่องดูดเม็ด ท่อลําเลียง ระบบ
ความคุมความดันไซโล และระบบควบคุมโหลดเซลน์ เป็ นต้น เมือ
อุปกรณ์ทุกอย่างประกอบเสร็จ เราจะเช็คงานทุกจุดต่อและเคลือบ
ซิลโิ คนเมือความมันใจในระบบและทดสอบการล้างนําผิวนอกอีก
ครัง (ภาพที 5)
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พีบี อินโนเวชัน จะทําการทดสอบระบบการเติมเม็ดเข้าไซโล (9
ตันต่อชม.) กับ Positive pressure pump, 25HP with sound
proof (ภาพที 4) ทําการล้างท่อส่งเม็ดด้วยเม็ดพลาสติกไปยัง
เครืองอบเม็ดพลาสติกทีระยะทางประมาณ 120 เมตร สูง 15
เมตร อีกทังเช็คระบบลําเลียงเม็ด เช่น Vacuum pump ระบบ
ควบคุม และโหลดเดอร์ เป็ นต้น ส่วนระบบการชังนําหนัก (ภาพที
6) จะมีการทดสอบด้วยนํ าหนัก 1 ตันเพือล้างระบบท่อส่งเม็ดขึน
ไซโล และการเช็คระบบโหลดเซลล์กบั ระบบควบคุม เมือระบบทุก
อย่างทํางานได้ดี จะต้องใช้นําหนักให้มากทีสุด 50% หรือ 100%
มาปรับจูนให้โหลดเซลล์อ่านค่าได้ผดิ พลาดน้อยทีสุด เมือเสร็จสิน
ระบบบริษทั ฯจะอบรมการใช้งานให้กบั ลูกค้าบริษทั ฯต่อไป
จะหาวิธกี ารจัดการระบบภายในโรงงงานอุ
ตาหกรรมพลาสติกและนําเสนอด้วยคุณภาพสินค้า ภายใต้เวลาที
เหมาะสม ควบคู่กบั บริการหลังการขายและราคาทีแข่งขันได้ เพือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลสินค้าและบริการของบริษทั ฯอาทิเช่น
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กรุณาติดต่อยังบริษทั ฯ
บริษทั พีบี อินโนเวชัน เอ็นจิเนียริง จํากัด
550/11 ซอยไสวสุวรรณ ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุร ี
บางซือ กรุงเทพฯ 10800
โทร 02 509 1900
แฟกซ์ 02 509 1914
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