บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ในการฝึ กงานตามหลักสู ตรสหกิจศึกษา ข้าพเจ้าได้ศึกษาวัตถุประสงค์ของหลักสู ตรและ
ได้ดาเนิ นการฝึ กงาน ซึ่ งสถานที่ในการฝึ กงานของผูจ้ ดั ทาเป็ นสถานประกอบการทางด้านท่าเรื อ
ตลอดระยะเวลาการฝึ กงานของข้าพเจ้าได้บูรณาการการฝึ กงาน ให้สอดคล้องกับความรู ้ ที่กาลัง
ศึกษา ดังต่อไปนี้
2.1 ประเภทของปั่ นจัน่
เมื่ อพู ด ถึ ง ปั่ น จัน่ โดยสารแทบทุ ก คนคงเคยมี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ปั่ น จัน่ ในการยก
สิ่ งของเรามาลองทาความรู ้จกั และทาความเข้าใจกับปั่ นจัน่ แต่ละประเภทว่าได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้
งานตามความเหมาะสมต่างกันอย่างไร
2.1.1 ปั่ นจัน่ แบบอยูก่ บั ที่ ปั้ นจัน่ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์การควบคุมและเครื่ องต้นกาลังอยู่
ในตัว ซึ่ งติดตั้งอยู่บนหอสู ง ขาตั้ง หรื อบนล้อเลื่ อน การใช้งานจะถู กจากัดตามระยะที่ ขาตั้งหรื อ
ล้อเลื่อนจะเคลื่อนที่ไปได้ หรื อแขนของปั้ นจัน่ ที่ติดบนหอสู งจะยาวไปถึงปั้ นจัน่ แบบอยูก่ บั ที่มีการ
นามาใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรมท่าเรื อ และการก่อสร้างตึกสู ง
2.1.2 ปั่ นจัน่ แบบเคลื่อนที่ หมายถึง ปั้ นจัน่ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม และเครื่ องต้น
กาลัง ติ ดตั้ง อยู่บ นยานที่ ขบั เคลื่ อนในตัวเอง หรื อกล่ าวได้ว่า ติ ดตั้งอยู่บนยานพาหนะต่ างๆ เช่ น
รถบรรทุก หรื อรถตีนตะขาบ เป็ นต้น ปั้ นจัน่ แบบนี้ จึงสามารถเคลื่อนที่ไปทางานในบริ เวณต่างๆ ที่
อยูห่ ่างไกลได้อย่างรวดเร็ ว
2.1.3 Mobile crane คือ ปั่ นจัน่ ที่มีลอ้ ยางสามารถวิง่ ไปตามท้องถนน ทุ่งนา ที่ต่างได้ดว้ ย
ตัวเอง ไม่ตอ้ งมีพาหนะลากจูง หลักๆแบ่งได้เป็ น
ก. All terrain crane ส่ วนใหญ่จะมีขนาดใหญ่ 90ตันขึ้นไป ล้อจะเลี้ยวได้เกือบทุก
ล้อ(เพลาหน้าและเพลาหลัง)ซึ่ งช่วยในการตีวง
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ข. Rough terrain crane คือ ปั่ นจัน่ 4ล้อ 2เพลา เพลาอาจเลี้ยวได้ท้ งั 2เพลา หรื อได้
แค่เพลาหน้า หรื อเพลาหลังเพลาเดียว มีขนาดเล็กตั้งแต่8ตัน จนถึง80ตัน(หรื อมากกว่านั้น)
ค. Truck crane มีเพลามากกว่า2เพลา เลี้ยวได้แค่เฉพาะเพลาหน้า ส่ วนใหญ่จะเป็ น
เครนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
2.1.4 Lattice boom crawler crane หมายถึงปั่ นจัน่ ตีนตะขาบบูมสาน lattice แปลว่า ขัด
แตะ/ตาราง สานกัน ก็เลยตรงตัวเลย เครนชนิดนี้ เป็ นปั่ นจัน่ ที่มีความแข็งแรงมากที่สุดในความคิด
ของผม เพราะสานกันเป็ นโครงข่าย Joint เป็ นฟันปลาตลอดบูมตั้งแต่โคนจรดปลาย สม่าเสมอกัน
ทาให้รับแรงกระจายได้ทวั่ ถึง ไม่วา่ จะสู งแค่ไหน ไม่เหมือนบูมไฮดรอลิกที่พอกางสุ ดแล้วตรงกลาง
จะโปร่ งเป็ นที่วา่ ง หักงอได้ง่ายกว่า
2.1.5 Maritime crane คือ ปั่ นจัน่ ที่อยูใ่ กล้ชิดกับน้ า พวกนี้ก็จะทางานตามสถานที่ใกล้
แหล่งน้ าหรื ออยูบ่ นน้ าเลย อย่างปั่ นจัน่ ท่าเรื อ ปั่ นจัน่ ที่อยูบ่ นเรื อ/แพ ปั่ นจัน่ ติดเรื อ แยกได้เป็ น
2.1.6Ship crane คือ ปั่ นจัน่ เรื อ เป็ นเครนที่อยูต่ ิดกับตัวเรื อเลย ส่ วนใหญ่จะเป็ น
เสากระโดงตั้งขึ้นมา มีบูมอยูต่ รงกลางเสา มีสเตย์ดึงบูมอยูป่ ลายเสา
2.1.7 Floating crane คือ เครนลอยน้ าโดยเฉพาะเลย ไม่ได้อยูบ่ นเรื อ ตัวเครนจะติดอยูก่ บั
ฐานลอยน้ าหรื อไม่ก็เรื อ Barge (โป๊ ะ) ส่ วนใหญ่จะต้องมีเรื อคอยลากจูงทั้งเวลาเดินทางและเวลายก
ของ

2.2.คานิยามและคาศัพท์เทคนิค
2.2.1 A-Frame คือ เสารองรับตัวดึง Boom (Forestay)
2.2.2 Boom คือ คานในแนวระดับรองรับการยกภาระด้านหน้า
2.2.3 Boom Down (BD) คือ คานรองรับการยกภาระด้านหน้าอยูใ่ นแนวระดับ
2.2.4 Boom Up (BU) คือ คานรองรับการยกภาระด้านหน้าอยูใ่ นแนวตั้ง
2.2.5 Forestay คือ เหล็กพื้นที่หน้าตัดรู ปตัวI เป็ นตัวดึง Boom
2.2.6 Gantry คือ การเคลื่อนที่ของโครงสร้างปั่ นจัน่ ฯ ในแนวแกน X
2.2.7 Girder คือ คานรองรับการยกภาระช่วงขาด้านหน้าไปถึงโครงสร้างปั่ นจัน่ ฯ
ด้านหลัง
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2.2.8 Land Side (LS) คือ ขาหลักของโครงสร้างปั่ นจัน่ ฯ ด้านหลัง
2.2.9 Land Side Corner คือ มุมโครงสร้างปั่ นจัน่ ฯ ด้านหลัง
2.2.10 Lower Diagonal คือ เหล็กทอกลมกลวงดึงขาหลักด้านหน้าช่วงบน
2.2.11 Lower Sill Beam คือ คานขวางหน้า-หลัง รองรับด้านล่างของโครงสร้างปั่ นจัน่
2.2.12 Machinery House คือ ห้องเครื่ องจักรกลของปั่ นจัน่
2.2.13 Sea Side Corne คือ มุมโครงสร้างปั่ นจัน่ ฯ ด้านหน้า
2.2.14 Tie Beams คือ คานขวางรองรับช่วงกลางโครงสร้างปั่ นจัน่
2.2.15 Traveling Devices คือ ชุดฐานล้อของปั่ นจัน่
2.2.16 Trolley คือ โครงเลื่อนรับภาระบนรางตามความยาว Boom ถึง Girder
2.2.17 Upper Diagonal (Backstays) คือ เหล็กท่อลมกลวงดึง A-Frame
2.2.18 Upper Sill Beam คือ คานขวางหน้า-หลัง รองรับด้านบนของโครงสร้างปั่ นจัน่
2.2.19 Water side (WS) คือ ขาหลักของโครงสร้างปั่ นจัน่ ฯ ด้านหน้า
2.2.20 Spreader คือ อุปกรณ์ จับยึดตูค้ อนเทนเนอร์ เพื่อการเคลื่อนย้าย มีน้ าหนัก 10 ตัน
2.3 ลักษณะทัว่ ไป
สาหรับยกตูส้ ิ นค้าตามมาตรฐานสากล ISO และ ASA เต็มพิกดั (FULL LOAD) ที่มี
น้ าหนักสู งสุ ดใต้สเปรดเดอร์ ได้ไม่นอ้ ยกว่า 40 เมตริ กตัน โดยมีน้ าหนักกดลงที่ลอ้ แต่ละล้อต้องไม่
เกินดังนี้
2.3.1 ด้านริ มน้ า (WHEEL LOAD AT RIVER SIDE) สู งสุ ดไม่เกิน 28 ตันต่อ
ล้อ
2.3.2 ด้านบก (WHEEL LOAD AT LAND SIDE) สู งสุ ดไม่เกิน 23 ตันต่อล้อ
2.4 ขนาดของเครนปั่ นจัน่ บูมม่าแบบแขนขนาด 40 ตัน
2.4.1 ระยะการทางานในการจัดเรี ยงตูส้ ิ นค้าของคันบูมด้านนอก (OUT REACH) นับจาก
กึ่งกลางของรางด้านนอก (RIVER SIDE RAIL) มีขนาด 30 เมตร
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2.4.2 ความยาวคันบูม (BACK REACH) นับจากกึ่งกลางของรางด้านใน (LAND SIDE
RAIL)มีขนาด 10 เมตร ถึง 22 เมตร (โดยไม่รวมส่ วนประกอบอื่นๆ ของคันบูมด้านหลัง)
2.4.3 ความกว้าง (GANTRY RAIL SPAN) 15 เมตร
2.4.4 ความกว้างทั้งหมดของปั้ นจัน่ (OVERALL CRANE WIDTH (BUMPER
EXTENDED TO BUMPER EXTENDED)มีขนาด 30 เมตร
2.4.5 ความสู งทั้งหมดของปั้ นจัน่ (OVERALL CRANE HEIGHT) 58 เมตร
2.5 ความเร็ วของระบบต่างๆ (OPERATION SPEEDS)
2.5.1 ความเร็ วยกหย่อน (HOISTING SPEED)
ก. ที่น้ าหนัก 40 เมตริ กตัน (RATED LOAD) มีความเร็ ว 45 เมตรต่อนาที
ข.Spreader มีความเร็ ว 90 เมตรต่อนาที
2.5.2 ความเร็ วของสาลี่ (TROLLEY TRAVEL SPEED) ขณะยกตูส้ ิ นค้าเต็มพิกดั (FULL
LOAD) มีความเร็ ว 120 เมตรต่อนาที
2.5.3 เวลาในการยกหย่อนคันบูมด้านนอก ขึ้น-ลง (BOOM HOISTING TIME FOR ONE
COMPLETE HOISTING AND LOWERING OPERATION) ใช้เวลา 10 นาที
2.6 เกียร์ และเฟื องทด (GEARS AND REDUCERS)
2.6.1 สาหรับเกียร์ และเฟื องทดของระบบยกหย่อน (HOIST) ระบบยกหย่อนคันบูม
(BOOM) ระบบ TROLLEY และระบบ GANTRY TRAVEL เป็ นแบบปิ ด มีที่วดั ระดับน้ ามันหล่อ
พร้อมทั้งมีที่ DRAIN น้ ามันหล่อลื่นเป็ นแบบ GATE VALVES
2.6.2 เกี ย ร์ ที่ ใ ช้ ใ นระบบยกหย่ อ น(HOIST)ระบบยกหย่ อ นคัน บู ม (BOOM)ระบบ
TROLLEY และระบบ GANTRY TRAVEL เป็ นแบบ HEAVY DUTY และแยกส่ วนได้ ง่ายต่อการ
ถอดประกอบและบารุ งรักษา
2.6.3 ระดับความดังของเสี ยงที่วดั ที่ระยะห่าง 1 เมตร จากเกียร์ หรื อเฟื องทดไม่เกิน 80
dBA ที่รอบสู งสุ ด ของการทางานตัวเปล่า (EMPTY MAXIMUM OPERATION SPEED) โดยมี
การทดสอบ
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2.7 รอก (SHEAVES)
2.7.1 เส้นผ่าศูนย์กลางของรอกสลิง (SHEAVES) กว้างไม่นอ้ ยกว่า 30 เท่า ของ
เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นลวดสลิง (WIRE ROPE)
2.7.2 รอกสลิงมีอายุการใช้งานของเส้นลวดสลิงยาวนาน และร่ องของรอกสลิงมีกรรมวิธี
ผ่านการชุบแข็งมีความแข็ง 50-65 SHORE HARDNESS
2.7.3 รอกสลิงส่ วนใหญ่ติดตั้งอิสระต่อกัน โดยมีเพลาของรอกสลิงแยกแต่ละตัว หากมี
การถอดแกนเพลารอกสลิงออกจะไม่เกิดผลกระทบตัวอื่นในกรณี มีรอกสลิงหลายตัวติดตั้งบนเพลา
เดียวมีรูสาหรับหล่อลื่นด้วยจารบีแยกอิสระของแต่ละตัว
2.7.4 การติดตั้งรอกของสลิงทั้งหมดเป็ นแบบ SPLIT TYPE BRACKET เพื่อให้ง่ายต่อ
การซ่อมและเปลี่ยนลวดสลิง รอก แบริ่ ง และเพลา กรณี ไม่สามารถติดตั้งรอกแบบดังกล่าวได้ทา
เกลียวที่ปลายเพลาของรอกแทน
2.7.5 ฝาครอบของรอกทุกตัว ยกเว้นระบบ BOOM HOIST สามารถป้ องกันคราบน้ ามัน
ของลวดสลิงฝาครอบปิ ดตลอดทั้งตัวและมีช่องสาหรับตรวจสอบโดยมีที่รองรับน้ ามันสะดวกต่อ
การขจัดคราบของน้ ามันสกปรกและง่ายต่อการบารุ งรักษา
2.7.6 รอกและแบริ่ งควรออกแบบได้มาตรฐาน และสามารถถอดเปลี่ยนกันได้ในระบบ
เดียวกัน
2.8 ลวดสลิง (WIRE ROPE)
2.8.1 ลวดสลิงของระบบยกหย่อน (HOIST SYSTEM) เป็ นแบบ FULLY LUBRICATED
มี PLASTIC LAYER BETWEEN THE STEEL CORE AND THE OUTER STRANDS และมี
VERY HIGH BREAKING LOAD AND GOOD RESISTANCE AGAINST DRUM CRUSHING
2.8.2 อายุการใช้งานภายใต้การใช้งานปกติของลวดสลิงต้องไม่นอ้ ยกว่า ดังนี้
ก. ลวดสลิงของ MAIN HOISTสาหรับการยกตูส้ ิ นค้า 100,000 ตู ้
ข. ลวดสลิงของ BOOM HOIST ตลอดอายุการใช้งานของปั้ นจัน่
ค. ถาดรองรับน้ ามันที่ทางออกของลวดสลิง สามารถถอดออกทาความสะอาดได้
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2.8.3 มีออกแบบไม่ให้ลวดสลิงแกว่งไปกระทบกับส่ วนต่าง ๆ ของตัวรถปั้ นจัน่ ขณะ
ปฏิบตั ิงาน
2.8.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลวดสลิงของ MAIN HOIST และ BOOM HOIST มีค่า
ความปลอดภัย (SAFETY FACTOR) ของลวดแต่ละเส้นไม่นอ้ ยกว่า 6
2.8.5 ระบบการร้อยสาย (REEVING SYSTEM) มีการออกแบบให้สามารถเปลี่ยน
ลวดสลิงของ MAIN HOIST ได้และเมื่อคันบูมอยูใ่ นตาแหน่งยก (RAISED CONDITION) สามารถ
ยกตูส้ ิ นค้าได้

รู ปที่ 2.1 รอกสลิง(WIRE ROPE)
2.9 ระบบหล่อลื่นจาระบี (GREASE LUBRICATION SYSTEM)
2.9.1 มีระบบจ่ายจารบีศูนย์กลาง (CENTRALISED LUBRICATION SYSTEM) ติดตั้ง
ตามบริ เวณ ต่าง ๆ ควบคุมด้วยระบบ CMS (CRANE MANAGEMENT SYSTEM) ดังนี้
ก. TOP OF MAST

จานวน 1 จุด

ข. ปลายคันบูม(END OF BOOM)

จานวน 1 จุด
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ค. ส่ วนกลางของคันบูม (MID SECTION OF BOOM)

จานวน 1 จุด

ง. ปลายของ GIRDER (END OF GIRDER)

จานวน 1 จุด

จ. ภายในห้อง MACHINERY HOUSE

จานวน 1 จุด

2.9.2 ระบบจ่ายจารบีศูนย์กลางแต่ละจุด จานวน 5 จุด มีถงั เก็บขนาด 6 ลิตร ปั๊ มและ
มอเตอร์ไฟฟ้าขับแบบ WEATHER PROOF มีกาลังขับ 35 CM3/MIN
2.9.3 มีระบบจ่ายจารบีศูนย์กลางพร้อมถังเก็บขนาด 25 ลิตร บริ เวณขารถทั้ง 4 มุม (มุมละ
1 ชุด) การหล่อลื่นจะกระทาทุก 10 ชัว่ โมงของ GANTRY TRAVEL OPERATION ที่บริ เวณทุก
จุดของ GANTRY BOGIE และเพลาแบริ่ ง
2.9.4 ระบบจ่ายจารบีโดยขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ า แบบ HEAVY DUTY ขนาด 14
OUNCES/MIN มีสายอัดจารบียาว 15 เมตร พร้อมหัวอัดจารบี

จานวน 1

ชุดภายในห้อง

MACHINERY HOUSE โดยเดินท่อจ่ายจารบีพร้อมหัวต่อไปที่ตาแหน่งจอดห้องพนักงานขับ และ
ตาแหน่งการบารุ งรักษา FESTOON CABLE CARRIER
2.9.5

การอัดจารบีจุดการหล่อลื่ นของมอเตอร์ ไฟฟ้ าและเบรคในห้องMACHINERY

HOUSE ที่ลอ้ รถและรอกและทุกจุดหล่อลื่นสามารถหล่อลื่นได้อย่างน้อย 2 เดือน หรื อจานวนรอบ
การทางานของการยกตูส้ ิ นค้า 30,000 ตู ้
2.10 ระบบอัดอากาศ (COMPRESSED AIR SYSTEM)
2.10.1 เครื่ องอัดอากาศ แบบ ROTARY VANE มีมอเตอร์ , สตาร์ทเตอร์ , AFTER
COOLER และลิ้น DRAIN อัตโนมัติ ติดตั้งในห้อง MACHINERY HOUSE ขนาดอัดอากาศ 14.7
ลิตร/วินาที ที่ 10 BAR ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ IP 55, INSULATION CLASS F, 380 - 415V,
3 P, 50 Hz
2.10.2 ระดับความดังของเสี ยงจากเครื่ องอัดอากาศ 80 dBA เมื่อวัดที่ระยะห่าง 1 เมตร จาก
เครื่ อง
2.10.3 เครื่ องอัดอากาศ มีความสามารถอัดอากาศโดยไม่ตอ้ งใช้ถงั เก็บ (AIR RECEIVER)
โดยอากาศผ่าน AFTER COOLER ส่ งออกภายนอกห้อง MACHINERY HOUSE
2.10.4 ส่ วนเชื่อมต่อของท่อทางใช้แบบ FLEXIBLE AIR HOSES
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2.10.5 จุดภายนอกที่ติดตั้งประกอบด้วย GLOVE VALVE สายต่อ หัวต่อทองเหลือง
แบบถอดเร็ ว SEPERATOR , LUBRICATOR , REGULATOR และ AUTOMATIC MOISTURE
EJECTOR โดยมีจุดติดตั้งดังนี้
ก. TROLLEY PARKING POSITION

จานวน 1 จุด

ข. จุดปลายของคันบูม

จานวน 1 จุด

ค. จุดกึ่งกดลางของคันบูม

จานวน 1 จุด

ง. ห้อง MACHINERY HOUSE

จานวน 2 จุด

จ.ใกล้จุดต่อ BOOM-GIRDER

จานวน 1 จุด

ฉ.ที่พ้นื และขาข้างใดข้างหนึ่ งของรถปั้ นจัน่

จานวน 2 จุด

2.10.6 มีสายท่อลมขนาดยาว 15 เมตร พร้ อมหัวต่อแบบสวมเร็ วและหัวฉี ดแบบปื น สามารถ
เคลื่อนย้ายโดยติดตั้งไว้ในห้อง MACHINERY HOUSE จานวน 2 ชุด
2.11 ระบบไฮดรอลิค (HYDRAULIC SYSTEM)
2.11.1 กาลังดันใช้งานของระบบไฮโดรลิค 140 KG/CM2 (2,000 PSI)
2.11.2 ติดตั้งถังพักอยูเ่ หนือปั๊ มไฮโดรลิค (POSITIVE SUCTION HEAD)
2.11.3 ท่อไฮโดรลิคที่ปลาย (FLARED) ชนิด 37 องศา ใช้กบั หัวต่อแบบ JIC ชนิด 37
องศาใช้กบั ส่ วนที่เป็ นโครงสร้างทั้งหมดยกเว้นอุปกรณ์ยกตูส้ ิ นค้า ท่อทางและหัวต่อทั้งหมดต้องจับ
ยึดให้มนั่ คง
2.11.4 เกลียวต่อของลิ้น ตามมาตรฐาน NPT หรื อ SAE
2.11.5 ห้ามเดินท่อทางไขว้กนั หรื อเดินทับกันแบบกากบาท
2.12 อุปกรณ์ดบั เพลิง (FIRE EXTINGUISHERS)
2.12.1 ห้องเครื่ อง (MACHINERY ROOM) DRY POWDER ขนาด 4.5 กก. จานวน 4 ชุด
2.12.2 ห้องพนักงานขับ (OPERATOR 'S CABIN) BCF ขนาด 1.5 กก. จานวน 1ชุด
2.12.3 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า (ELECTRIC CONTROL ROOM) BCF ขนาด 1.5
กก. จานวน 2 ชุด
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2.12.4 ห้องพนักงานตรวจสิ นค้า (CHECKER'S CABIN) DRY POWDER ขนาด 4.5 กก.
จานวน 2 ชุด
2.12.5 ติดตั้ง FIRE-SMOKE DETECTOR พร้อมอุปกรณ์เตือนแสงและเสี ยงในห้อง
เครื่ องและห้องควบคุมระบบไฟฟ้าที่สามารถได้ยนิ และเห็นได้อย่างชัดเจนจากพื้นหน้าท่าด้านล่าง
2.12.6 ติดตั้งถังดับเพลิงและหัวฉีดภายในห้องเครื่ องและห้องควบคุมระบบไฟฟ้า โดยมี
น้ ายาดับเพลิง เพียงพอต่อขนาดของห้อง และทางานร่ วมกับ FIRE – SMOKE DETECTOR โดย
อัตโนมัติเมื่อเกิดไฟไหม้
2.13 อุปกรณ์แกนตี้ (GANTRY TRAVEL DEVICE)
2.13.1 ล้อเป็ นแบบมีขอบทั้งสองข้าง (DOUBLE FLANGE) ตัวโบกี้สร้างด้วย RIGID
WELDED STEEL ระยะห่างระหว่างล้อ 1.25 เมตร และออกแบบให้สอดคล้องและเกิดความ
ปลอดภัยต่อความสามารถของรางและพื้นที่หน้าท่า
2.13.2 มีแผ่นเหล็กล้อมรอบล้อทุกล้อป้ องกันความเสี ยหายของล้อและโครงสร้าง ขนาด
ความหนา 8 มม.
2.13.3 ด้าน LAND SIDE AND RIVER SIDE ของรถปั้ นจัน่ ประกอบด้วย มอเตอร์ แต่
ละด้าน จานวน 4 ชุด สาหรับขับล้อ (GANTRY WHEEL) และออกแบบให้เกิดความปลอดภัยใน
การปฏิบตั ิงานและการเคลื่อนที่ดว้ ย
2.14 ตัวยึดราง ( RAIL CLAMP )
2.14.1 ตัวยึดรางจะทางานโดยอัตโนมัติ เมื่อ MAIN SUPPLY ของระบบควบคุมดับ หรื อ
เมื่อความเร็ วลมมากกว่า 16 M/S และสามารถปรับแต่งได้
2.14.2 มีชุด MANUALLY RELEASING THE RAIL CLAMP ติดตั้งกับ RAIL CLAMP
ทุกตัว สามารถทางานได้เมื่อเกิดความเสี ยหายกับ RAIL CLAMP HYDRAULIC CYLINDER ง่าย
ต่อการบารุ งรักษาและซ่อมแซม
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2.14.3 ติดตั้งตัวยึดรางจานวน 2 ชุด สามารถป้ องกันการเลื่อนไหล ขณะมีลมพัดความเร็ ว
ไม่เกิน 35 M/S ทางานด้วยกาลังดันน้ ามันไฮโดรลิก (HYDRAULICALLY OPERATED) โดยผ่าน
ปุ่ มกดเรื องแสง (LIGHT PUSH BUTTON) แบบ ACTIVATED AND DEACTIVATED โดยอยู่
ภายในห้องพนักงานขับ (OPERATOR CABIN) และบริ เวณใกล้ RAIL CLAMP

2.15 คานยกบูม (BOOM)
2.15.1 การยกคันบูมและการใส่ สลักล๊อคแบบอัตโนมัติ เมื่อคันบูมยกเสร็ จสมบูรณ์ โดย
ผ่าน สวิทช์ควบคุมภายในห้องพนักงานขับ ห้องควบคุมบูม (BOOM CONTROL CAB) และจุดที่
เหมาะสมรวม 3 จุด ทางานอัตโนมัติ เมื่อปลดสลักล๊อคคันบูมและคันบูมอยูใ่ นตาแหน่งทางาน
2.15.2 มีมาตรวัดองศาการยกของบูม แบบ MECHANICALLY OPERATED BOOM
ANGLE และสามารถมองเห็นได้จากห้องพนักงานขับ (OPERATOR CABIN)
2.15.3 มอเตอร์ของ BOOM HOIST ต้องมีขนาดเพียงพอและไม่เกิดความร้อนสู งเกิน
(OVERHEATING) สาหรับการยกขึ้น-ลง 4 ครั้งใน 1 ชัว่ โมงเต็มที่ มีเบรคป้ องกันอันตราย (FAIL
SAFE DISC BRAKE) สามารถทางานได้ทุกตาแหน่ง ขณะยกคันบูมขึ้น-ลง โดยติดตั้งอยูใ่ นชุดขับ
2.15.4 มีเบรคฉุกเฉิ น (EMERGENCY DISC BRAKE) ติดตั้งอยูบ่ ริ เวณรนลวดสลิง
สามารถทางานได้ขณะคันบูมอยูใ่ นทุกตาแหน่ง เมื่อเกิดการทางานผิดปกติของเบรก
2.15.5 อุปกรณ์ปลด-จับเบรค ของระบบ BOOM DRIVE ทางานด้วยไฟฟ้า แบบ
ELECTRICALLY INTERLOCK
2.15.6 หน้าแปลนของระบบ EMERGENCY BOOM HOISTING กับชุดเกียร์ ของ
BOOM HOIST เป็ นแบบ QUICK MANUAL ENGAGE
2.15.7 ระบบเบรคฉุ กเฉิ นและระบบเบรคทัว่ ไปควรใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้า(POWER
SUPPLY) ต่างวงจร โดยระบบเบรคฉุกเฉิ นสามารถทางานได้ตลอดเวลาเมื่อจาเป็ น
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2.16 ระบบเมนห้อย (MAIN HOIST)
2.16.1 การออกแบบการร้อยสายลวดสลิง (WIRE ROPE REEVING) และร่ องรอกของ
ระบบ MAIN HOIST ขณะการทางานต้องไม่ให้ลวดเกิดการตกร่ องในทุกสภาวะของการปฏิบตั ิงาน
2.16.2 มีการออกแบบให้ป้องกันการหย่อนของลวดสลิงที่ MAIN HOIST และจากัด
ความเร็ วของ HOISTING SPEED เมื่อลวดสลิงหย่อน
2.16.3 ติดตั้ง LOAD CELL ที่ลวดสลิง HOIST ทุกเส้น และมีการแสดงค่าน้ าหนักเป็ น
ตัวเลขทศนิยมสองตาแหน่งให้เห็นอย่างชัดเจนภายในห้องพนักงานขับ
2.16.4 สวิทช์ควบคุมรนลวดสลิงที่ MAIN HOIST สาหรับควบคุมที่ความเร็ วต่า ติดตั้ง
ใกล้รนลวดเพื่อใช้ในการเปลี่ยนลวดใหม่
2.16.5 มี FAIL SAFE DISC BRAKE จานวน 2 ชุด ติดตั้งบนชุดขับ โดยสามารถจะหยุด
การทางานได้โดยเบรคชุดเดียวได้
2.17 ห้องพนักงานขับ
2.17.1 มีพ้นื ทางเดินด้านนอกพร้อมราวจับบริ เวณด้านหลังและด้านข้างและประตูทางเข้า
อยูบ่ ริ เวณด้านหลังของพนักงานขับต้องออกแบบให้ปิดสนิทและป้ องกันน้ าเข้า
2.17.2 การออกแบบการจัดวางผังรู ปแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องจะต้อง
เหมาะสม (ERGONOMICCALLY DESIGN) และให้มีความสะดวกมากที่สุดสาหรับพนักงานขับ
ที่จะต้อง ปฏิบตั ิงานเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง
2.17.3 ต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยเพียงพอระหว่าง ห้องพนักงานขับกับสเปรดเดอร์ ใน
ตาแหน่งใช้งาน (WORKING POSITION)
2.17.4 ติดตั้งกระจกนูนบนสาลี่เพื่อใช้มองด้านนอกของตูส้ ิ นค้าและมีกระจกส่ อด้านหลัง
2.17.5 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศจานวน 1 ตัว และพัดลมผนัง/เพดาน จานวน 1 ตัว
2.17.6 ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศแบบ INVERTER ขนาด 18,000 BTU พร้อมระบบฟอก
อากาศ ติดตั้งไว้ที่ผนังหรื อเพดานง่ายต่อการถอดประกอบและบารุ งรักษา
2.17.7 กระจกส่ วนบนเป็ นชนิดกรองแสงและกระจกส่ วนล่างมีความใสเพียงพอให้เห็นได้
ชัดเจน กระจกด้านข้างทั้ง 4 ด้าน ติดตั้งม่านกันแดด
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2.17.8 ติดตั้งเครื่ องมือ อุปกรณ์มาตรวัดและไฟสัญญาณแสดงและเตือนต่าง ๆ ที่จาเป็ นไว้
ภายในห้องในที่ที่เหมาะสมสามารถมองเห็นได้ง่าย
2.17.9 ไฟแสงสว่างภายในห้องเป็ นแบบให้แสง DAY LIGHT ให้มีความสว่างเพียงพอ

รู ปที่ 2.2 ห้องพนักงานขับ
2.18 ห้องเครื่ อง (MACHINERY HOUSE)
2.18.1 มีขนาดและพื้นที่เหมาะสมเพียงพอสาหรับติดตั้งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
มีความมัน่ คงแข็งแรง
2.18.2 มีความสู งเพียงพอที่สามารถใช้รอกแขวนยกเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใน
ห้อง เพื่อถอดเปลี่ยนหรื อซ่อมทาได้สะดวก
2.18.3 ติดตั้งประตูทางเข้าแบบมีกระจกครึ่ งบาน พร้อมตัวปิ ดประตูอตั โนมัติ และมีมือจับ
เปิ ด-ปิ ดพร้อมกุญแจในตัว สู งไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร กว้างไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร ในที่ที่เหมาะสมโดยให้
สามารถระบายอากาศได้ดี
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2.18.4 มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมล้อมรอบเครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการซ่ อม
บารุ ง ตรวจสอบและถอดเปลี่ยน และติดตั้งราวเหล็กที่สามารถถอดออกได้รอบเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อป้ องกันอันตราย
2.18.5 ติดตั้งรอกไฟฟ้ า (OVERHEAD MAINTENANCE HOIST) จานวน 1 ชุด ที่มี
ขนาดความสามารถเพียงพอในการยกเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่หนักที่สุดในห้องเครื่ อง ลงสู่ พ้ืนล่างได้
HOIST SPEED 10 เมตรต่อนาที และออกแบบให้รอกดังกล่าวสามารถเคลื่อนที่ครอบคลุมพื้นที่
ทั้งหมดภายในห้อง
2.18.6

ติดตั้งชั้นวางของที่มีขนาด จานวนและความแข็งแรงเพียงพอในการจัดเก็บ

เครื่ องมืออะไหล่ น้ ามันหล่อลื่น วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ
2.18.7 ปั๊ มสู บน้ ามันหล่อลื่นขับด้วยมอเตอร์ ไฟฟ้ า ขนาด 20 ลิตรต่อนาที พร้อมสายสู บ
ขนาดความยาว 10 เมตร จานวน 2 เส้น พร้อมหัวต่อสายและหัวฉี ดสาหรับเติมน้ ามันหล่อลื่น
2.18.8 ระบบหล่อลื่นแบบอัตโนมัติ การหล่อลื่นแบบ DRIP TYPE เพื่อหล่อลื่นลวดสลิง
ทุ กเส้ นและส่ วนเคลื่ อนที่ ข องลวดสลิ งทั้งหมดควบคุ มการท างานด้วยระบบ CMS มี ถงั เก็ บ
น้ ามันหล่อลื่นสามารถใช้งานได้ 2 เดือน หรื อ 300 ชัว่ โมงของการทางาน มีระบบเตือนเมื่อปริ มาตร
ต่ากว่าเกณฑ์
2.19 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า
2.19.1 เป็ นห้องสาหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2.19.2 สร้างอยูภ่ ายในห้องเครื่ อง (MACHINERY HOUSE) โดยผนังแบ่งแยกจากส่ วนที่
เป็ นเครื่ องจักร
2.19.3 ผนังเป็ นแบบ 2 ชั้น มีฉนวนอย่างดีป้องกันเสี ยงและความร้อนจากภายนอกและ
รักษาความเย็นภายในห้อง
2.19.4 ติดตั้งกระจกขนาด 1.0 x 0.8 เมตร บริ เวณผนังด้านติดกับเครื่ องจักร เพื่อให้
สามารถมองเห็นเครื่ องจักรต่าง ๆ ได้จากภายในห้อง
2.19.5 ติ ด ตั้ง ประตู ท างเข้ า ท าด้ ว ยอลู มิ เ นี ย มแบบมี ก ระจกครึ่ งบานพร้ อ มตัว ปิ ด
อัตโนมัติ และมีมือจับเปิ ด-ปิ ดพร้อมกุญแจในตัว
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2.19.6 ติดตั้งเครื่ องปรับอากาศแยกส่ วนแบบ CASSETTE TYPE จานวน 2 ชุด โดยแต่
ละชุดมีขนาด 40,000 BTU และสามารถทาความเย็นให้เพียงพอกับการใช้งานพร้อมตัวควบคุมชนิด
แขวนและมีระบบฟอกอากาศติดตั้งสวิทช์อตั โนมัติปิด-เปิ ดเครื่ องปรับอากาศ ระหว่างการใช้งาน
ปั้ นจัน่ หน้าท่า สามารถเปิ ดใช้งานสลับได้ครั้งละ 1 ชุด
2.19.7 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอเป็ นแบบใช้แสง DAY LIGHT

รู ปที่ 2.3 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า
2.20 ห้องโดยสาร (ELEVATOR)
2.20.1 เป็ นลิฟท์ที่ใช้ระบบฟันเฟื องแบบ RACK AND PINION ที่ออกแบบสาหรับใช้
และติดตั้งบนปั้ นจัน่ ยกตูส้ ิ นค้าหน้าท่าชนิดเดินบนราง
2.20.2 ติดตั้งลิฟท์ใกล้บนั ไดทางขึ้นลงของขาด้านหลังท่าของปั้ นจัน่ (LAND SIDE) ใน
กรณี เกิดขัดข้องต้องสามารถออกจากลิฟท์มายังบันไดทางขึ้นลงได้
2.20.3 เสาของลิฟท์ (MAST) จานวน 2 เสา และรางขับเคลื่อนติดตั้งขนานระหว่างเสาทั้ง
สองจานวน 1 ราง ทาด้วยเหล็กไร้สนิม สาหรับเฟื องทาด้วยเหล็กไร้สนิมพิเศษ ทนแรงเสี ยดสี แรงขบ
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มีฟันเฟื องตลอดความยาว ซึ่ งสัมผัสกับเฟื องขับเคลื่อน (DRIVE PINION) และเฟื องจากัดความเร็ ว
ป้ องกันลิฟท์ตก (PINION OF SPEED GOVERNOR) ติดตั้งด้านหลังห้องผูโ้ ดยสาร
2.20.4 มีชุดลูกกลิ้งนาด้านหน้า-หลัง และด้านข้าง (FRONT-REAR GUIDE & SIDE
GUIDE ROLLER) สัมผัสเสาตลอดเวลา
2.20.5 ติดตั้ง MULTI-PINS SOCKET OUTLET และ PENDANT CONTROL บริ เวณ
ภายนอกด้านบนห้องโดยสารสาหรับใช้กรณี มีการซ่อมบารุ งรักษา
2.20.6 สามารถรับน้ าหนักบรรทุกได้ไม่นอ้ ยกว่า 300 กก.
2.20.7 ความเร็ วในการขึ้น-ลงไม่นอ้ ยกว่า 27 เมตรต่อนาที
2.20.8 ด้านบนหลังคาห้องผูโ้ ดยสารภายนอกมีราวจับ 3 ด้านทาด้วยเหล็กไร้สนิม และมี
ชุดควบคุมการขึ้นลงหลัก จานวน 1 ชุด (MAIN CONTROL PANNEL)
2.20.9 ติดตั้งพัดลมระบายอากาศจานวน 1 ตัว บริ เวณผนังห้องผูโ้ ดยสารโดยสามารถ
ทางานโดยอัตโนมัติขณะลิฟท์ข้ ึนหรื อลง
2.20.10 ติ ดตั้งสัญญาณเตื อนเสี ยงและแสงแบบอัตโนมัติบ ริ เวณด้านล่ า งเมื่ อลิ ฟท์เกิ ด
ขัดข้อง
2.20.11 ติดตั้งปลัก๊ ไฟฉุ กเฉิ นบริ เวณขาของปั้ นจัน่ กรณี ระบบไฟฟ้าของลิฟท์ขดั ข้อง
2.21 อุปกรณ์ไฟฟ้า
2.21.1 แหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY)
ก. ระบบไฟฟ้ าแรงสู งของการท่าเรื อฯ ที่จ่ายให้กบั ปั้ นจัน่ ฯ มีขนาด 12 KV + 6 % 3
PHASE 50 Hz พร้อมสายดิน ทั้งนี้ ผรู ้ ับจ้างต้องศึกษาระบบจ่ายไฟ เพื่อเตรี ยมอุปกรณ์ป้องกันของ
ปั้ นจัน่ ฯ ให้เหมาะสม
ข. SWITCH GEAR ที่ติดตั้งบนปั้ นจัน่ ภายใน METAL ENCLOSE SWITCH
BOARD มาตรฐานไม่ต่ากว่า IP 40 โดยมี ANTI-CONDENSATION HEATER และ INTERLOCK โดย
กุญแจขนาดไม่นอ้ ยกว่า 12 KV. 3 PHASE เป็ นแบบ VACUUM THREE POLE CIRCUIT BREAKER
มีฉนวนเป็ นแบบ EPOXY-RASIN และมีการทางานแบบ REMOTE ได้ มีขนาดเล็กน้ าหนักเบา และง่าย
ต่ อการบ ารุ งรั กษา

มี อุ ปกรณ์ ป้ องกันการเกิ ด UNDER VOLTAGE, OVERVOLTAGE,
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OVERCURRENT, EARTH FAULT และ PHASE FAILURE แบบ ELECTRICAL PROTECTION
สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ขณะปั้ นจัน่ ทางานทุกสภาวะ
2.21.2 LOW VOLTAGE SWITCH BOARD เป็ นแบบ AIR THREE POLE CIRCUIT
BREAKER หรื อแบบ SF6 CIRCUIT BREAKER ทางานโดยอัตโนมัติ ขนาดเพียงพอและปลอดภัย
กับการใช้งานของปั้ นจัน่ มี MOTOR ไฟฟ้ าพร้ อมอุ ปกรณ์ ป้องกัน OVERCURRENT และ
EARTH-SHORT CIRCUIT
2.21.3 อุปกรณ์ดงั กล่าวสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง 20-45 องศาเซลเซี ยส ในการ
ใช้งานปกติ และต่อร่ วมกับระบบ CMS ได้เพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยมีอุปกรณ์การกรองและตัด
ทอนการเกิด HAMONIC
2.21.4 มี POWER FACTOR ของปั้ นจัน่ แต่ละตัวไม่ต่ากว่า 0.85 เมื่อทางานที่ 60% ของ
RATED LOAD
2.22 การเดินสายไฟ
2.22.1 ปลายของสายไฟ ณ จุดต่อสายต้ องใส่หางปลาหรื อตัวต่อ โดยต่อที่จดุ ต่อ

สาย (TERMINAL) ทังหมด
้
2.22.2

การเดินสายไฟฟ้าต้ องมีอปุ กรณ์รองรับสายไฟ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้า

ลัดวงจร
2.22.3 การเดินสายไฟฟ้าต้องมีอุปกรณ์รองรับสายไฟ เพื่อป้ องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจร
2.22.4 สายไฟฟ้ าต้องเดินภายในท่อ (CONDUITS, TRUNKING, DUCTING) โดยให้มี
ช่องว่างระหว่างสายกับท่อเดินสาย (SPACE FACTOR) ไม่นอ้ ยกว่า 10%
2.22.5 ท่อ และ TRUNKING สามารถกันน้ าได้และใช้ได้อย่างต่อเนื่ อง (WATERTIGHT
AND CONTINUOUS)
2.22.6 การต่อสายไฟต่าง ๆ จะต่อที่จุดต่อสาย (TERMINAL) หรื อ จุดต่อสายภายใน
กล่อง (JUNCTION BOXES)
2.22.7 การทาเครื่ องหมายที่ปลายสายทั้งสองข้างเป็ นแบบ WEAR RESISTANT
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2.22.8 มีสายควบคุมสารองไม่นอ้ ยกว่า 20 % พร้อมทาเครื่ องหมายสายสารองแต่ละเส้น
และขั้วต่อสายที่ตวั ต่อสารอง
2.22.9 สายส่ ง TRANSMISSION LINE ของสัญญาณควบคุม เป็ นแบบ OPTICAL
FIBER CORE CABLE พร้อมสายสารอง
2.23 ระบบ เคเบิลรี น (CABLE REEN)
2.23.1 เป็ นแบบ MONO-SPIRAL, BI-DIRECTIONAL และมีแรงดึงสายคงที่ , ชนิดใช้
กับงานหนัก ซึ่ งออกแบบเป็ นพิเศษใช้กบั ปั้ นจัน่ หน้าท่าโดยเฉพาะ
2.23.2 โครงสร้างของ REEL ทาด้วย STAINLESS STEEL หรื อ เหล็ก GAVALNIZE
แข็งแรง ไม่บิดงอ
2.23.3 ทางานโดยอัตโนมัติและสอดคล้องกับจังหวะความเร็ วกับการเคลื่อนที่ของปั้ นจัน่
2.23.4 มีระบบป้ องกันการเกิดความเสี ยหายจาก OVER TENSION เมื่อแรงดึงเกินกว่า
85% ของคุณสมบัติช่วงความปลอดภัยสายเคเบิ้ลในการใช้งาน และมี SLACK CABLE ป้ องกัน
สายหย่อน
2.23.5 สาย HIGH VOLTAGE แบบ NTSCWOEU หรื อเทียบเท่า ขนาด 3 x 25 mm 2 + 3
x 25/3 mm2 หรื อ ขนาด 3 x 25 mm2 + 3 x 10 mm2 ความยาวไม่นอ้ ยกว่า 250 เมตร
2.23.6 คุณสมบัติของสายสามารถใช้ได้กบั ปั้ นจัน่ ที่มีการเคลื่อนที่เป็ นพิเศษ และสามารถ
ทนต่อแรงดึงในการเคลื่อนที่ได้ไม่นอ้ ยกว่า 120 M/min ที่แรงดึงสู งสุ ดไม่นอ้ ยกว่า 2,900 PSI (20
N/mm2)

เส้นผ่าศูนย์กลางรวมของสายทั้งเส้นจะต้องไม่มากกว่า 65 มม.
2.23.7 มี CONSTRUCTURE ตามมาตรฐานของ VDE 0250 และ MATELIALS ตาม

มาตรฐานของ VDE 0207 หรื อเทียบเท่าหรื อดีกว่า
2.23.8 มีเต้าเสี ยบรับไฟฟ้าจากภายนอก (SHORE POWER PLUGER) และมีปลัก๊ จ่ายไฟ
จากตัวปั้ นจัน่ ฯ เพื่อจ่ายไฟให้กบั ปั้ นจัน่ ฯ ข้างเคียง โดยมีความสามารถให้ทางานระบบ MAIN
HOIST และ TROLLEY ตามมาตรฐานทั้งสองระบบโดยผ่านทาง CONNECTOR และ BREAKER
พร้ อมติดตั้ง INTERLOCK บรรจุในกล่องซึ่ งป้ องกันน้ า ตามมาตรฐานไม่ต่ ากว่า IP65 และมี
SAFETY INSULATED ตามมาตรฐานของ UL, VDE ซึ่ งขนาดของ CONNECTOR, BREAKER
และสายไฟต้องทนต่อการใช้งานปกติของแต่ละระบบ
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รู ปที่ 2.4 ระบบ เคเบิลรี น
2.24 ลิมิต สวิสช์ (LIMIT SWITCHES)
2.24.1 LIMIT SWITCHES ติดตั้งทั้งหมดเป็ นแบบ HEAVY DUTY ตามมาตรฐานของ
NEMA การป้ องกันไม่ต่ากว่า IP 65
2.24.2 PROXIMITY SENSOR และ MAGNETIC SWITCH ระดับของการป้ องกันตาม
มาตรฐานไม่ต่ากว่า IP67 และสามารถทนต่อ WITHSTANDING SHOCK
2.24.3 LIMIT SWITCHES เป็ นแบบ HEAVY DUTY สาหรับตรวจจับการเคลื่อนที่
ตาแหน่งสุ ดท้ายของ TROLLEY และ BOOM ต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ากว่า 5 ล้านครั้ง
2.24.4 GEAR LIMIT SWITCHES ทั้งหมด และ OVER SPEED CONTROL
SWITCHES จะต้องเชื่อมต่อด้วย FLEXIBLE COUPLING
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2.25 ระบบไฟฟ้าควบคุม
2.25.1 ชุด DRIVE CONTROL ออกแบบให้มีการเกิด DISTORTION HAMONIC น้อย
ที่สุด และไม่ทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อรบกวนต่ออุปกรณ์ที่ต่อร่ วมหรื ออยูใ่ กล้เคียง
2.25.2 อุปกรณ์ที่เป็ น AC ELECTRO-MECHANICAL เช่น CONTACTOR, RELAYS,
SOLENOIDS เป็ นต้น มี SNUBBER NETWORK ต่อคร่ อมที่ขดลวดของอุปกรณ์น้ นั
2.25.3 ส่ วนประกอบของอุปกรณ์ ELECTRONIC ทั้งหมด จะมีระบบป้ องกันการรบกวน
ของ RADIO FREQUENCY INTERFERANCE (RFI) และ ELECTROMAGNETIC
INTERFERANCE (EMI)
2.25.4 ระบบมีการออกแบบให้มีสามารถขยายและเพิ่มเติมระบบอัตโนมัติที่มีในอนาคต
ได้เช่น ระบบ AUTOMATIC POSITION และ SEQUENE LOADING และ UNLOADING
2.25.5 MASTER CONTROLLER ในห้องพนักงานขับ ควบคุมการทางานของระบบ
MAIN HOIST, BOOM HOIST,TROLLEY และ GANTRY ห้ามใช้คนั บังคับแบบ STEP TYPE
2.25.6 สามารถทางานได้อย่างน้อย 2 ระบบพร้อมกัน โดยไม่เกิดการเกินกาลังคือ MAIN
HOIST กับ TROLLEY TRAVEL หรื อ TROLLEY TRAVEL กับ GANTRY TRAVEL
2.25.7 ฟั งก์ชนั่ การทางานของระบบ HOIST, GANTRY และ TROLLEY สั่งงาน
โดยตรง จาก MASTER CONTROLLER แบบ DIGITAL SIGNAL
2.25.8 PLC SYSTEM เป็ นแบบใช้สาหรับงานอุตสาหกรรม (INDUSTRIAL GRADE)
ทนต่อสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิสูง, ฝุ่ นละออง, การสั่นสะเทือน, ความชื้ น, สัญญาณรบกวนทาง
ไฟฟ้าหรื อสภาวะอื่น ๆ
2.25.9 การเชื่ อมโยงหรื อการสื่ อสารของระบบต้องเป็ นแบบ OSI (OPEN SYSTEM
INTERCONNECTION) และสามารถแสดงผ่านทางระบบ LAN
2.25.10 PLC จะมีการทารายการ PROGRAM และง่ ายต่อการตรวจดู สาหรับการบารุ งรักษา และพัฒนาในอนาคต
2.25.11 มีอุปกรณ์เก็บข้อมูลสาหรับโปรแกรมและเก็บข้อมูล ต้องมีขนาดมากกว่า 30 %
ของความต้องการของระบบ
2.25.12 PLC จะเป็ นแบบ PLUG-IN MODUL TO THE COMMON RACK
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2.25.13 PLC.มีการติดตั้งอุปกรณ์ I/O SYSTEM ซึ่ งเป็ นตัวส่ งข้อมูลไปควบคุมระบบการ
ทางานต่าง ๆ ตามคาสั่งที่กาหนด เป็ นแบบที่ได้มาตรฐานและทันสมัย ปั จจุบนั มีการพัฒนาระบบ
HARDWARE และ SOFTWARE ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น สะดวกต่อการตรวจสอบ, เพิ่ม หรื อ
ขยายการทางานได้มากขึ้นและรวดเร็ ว ดังนั้น I/O SYSTEM ต้องเป็ นแบบที่สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้ง, ลดปริ มาณสายส่ งสัญญาณ (SIGNAL LINE), สายควบคุม (CONTROL LINE), กล่อง
จุดต่อ (JUNCTION BOX), ภายในระบบทั้งหมด พร้อมทั้งง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ ค้นหา
ข้อบกพร่ องของระบบต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอนและแม่นยา เครื่ องมือตรวจสอบต้องทันสมัย สามารถ
เคลื่อนย้ายได้สะดวก เล็กกะทัดรัด และง่ายต่อการใช้ เช่น HAND HELD MONITOR
2.25.14 PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER

มีความสามารถตรวจจับ

ตามลาดับของอาการผิดปกติ ต่อไปนี้
ก. OUT OF SEQUENCE FAULTS
ข. UNDER TIME FAULTS
ค. OVER TIME FAULTS
2.26 มอเตอร์ ส่ งกาลัง
2.26.1 MAIN HOIST, TROLLEY และ BOOM HOIST เป็ น DC MOTOR จะเป็ นชนิด
DRIP PROOF โดยมีพดั ลมระบายอากาศผ่าน FILTER
2.26.2 MOTOR ระบบหลัก (MAIN HOIST, BOOM HOIST, TROLLEY และ
GANTRY) ต้องมี INSURATION ไม่ต่ากว่า CLASS F
2.26.2 MOTER ทุกตัวที่ติดตั้งอยูภ่ ายนอกห้อง (OUT DOOR) มีการป้ องกัน ไม่ต่ากว่า
มาตรฐาน IP55 ส่ วน MOTOR ที่ติดตั้งภายใน (IN DOOR) มีการป้ องกันไม่ต่ากว่า IP23
2.26.3 MOTOR HOIST, BOOM HOIST, GANTRY TRAVEL และ TRAVEL
MOTORS จติดตั้ง TEMPERATURE SENSOR เพื่อตรวจดูอุณหภูมิของ BEARING ขั้วของขดลวด
และขด SHUNT FIELD
2.26.4 DC MOTOR มี HEATING ติดตั้งภายใน เพื่อป้ องกันการเกิดความชื้ นขณะที่
MOTOR ไม่ได้ทางาน
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2.26.5 HOIST MOTORและTROLLEY MOTOR มี อตั ราการท างานต่ อ เนื่ อ ง
(CONTINUOUSE RATING)
2.26.6 สาหรับระบบ AC INVERTER DRIVEใช้ MOTOR เป็ นชนิด SQUIRREL CAGE
INDUCTION MOTOR
2.27 อุปกรณ์สื่อสาร (TELECOMMUNICATION)
2.27.1 ระบบโทรศัพท์ติดต่อภายในปั้ นจัน่ โดยมี BATTERY BACK-UP พร้อมระบบ
รองรับการ CHARGE BATTERY ติดตั้งตามตาแหน่ง ดังนี้
ก. OPERATOR`S CABIN
ข. MACHINERY HOUSE
ค. BOOM END
ง. GANTRY LEG NEAR THE GROUND LEVEL
จ. TOP OF TROLLEY PLATFORM
ฉ. TOP OF MAST
2.27.2 ในห้องคนขับมี AMPLIFIER และ HAND FREE MICROPHONE แบบใช้เท้า
เหยียบมีลาโพงที่มีโครงสร้างทนต่อสภาพอากาศ จานวน 2 ตัว ติดตั้งที่โครงของ TROLLEY
2.27.3 ติดตั้งวิทยุรับส่ งซึ่ งมีใบอนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมายจากกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข
เรี ยบร้อยแล้วที่หอ้ งพนักงานขับดังนี้
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ที่

รายการ

จานวน

1

เครื่ องรับ-ส่ งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดติดตั้งประจาในห้องพนักงานขับสามารถติดต่อ

1 เครื่ อง

กับแม่ข่าย ใช้ไฟจากตัวรถได้โดยตรงมีกาลังส่ งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ทางานในช่ วง
ความถี่ 146-174 MHz. รัศมีทาการไม่นอ้ ยกว่า 10 กิโลเมตร ทางานได้ 6 ช่องความถี่
(โดยได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขแล้ว) ดังนี้.-

2

ช่องที่ 1

161.125 MHz.

ช่องที่ 2

157.500 MHz.

ช่องที่ 3

156.650 MHz.

ช่องที่ 4

156.425 MHz.

ช่องที่ 5

155.925 MHz.

ช่องที่ 6

(สารอง)

HEADPHONE และ HAND FREE MICROPHONE พร้อมข้อต่อครบชุ ด สามารถ

1 ชุด

ใช้กบั ระบบสื่ อสารภายในรถได้ (INTERCOM)
3

ลาโพงภายนอกสาหรับเครื่ องมือสื่ อสารแบบติดตั้งประจาในห้องพนักงานขับ

1 ชุด

4

สายอากาศแบบ WHIP กาลังขยาย 3 dB พร้อมสายส่ งกาลังและขั้วต่อครบชุด

1 ชุด

5

อุปกรณ์สาหรับติดตั้งวิทยุรับ-ส่ ง ติดกับตัวรถ

1 ชุด

ตารางที่ 2.1 จานวนวิทยุรับส่ ง

2.28 แสงสว่าง (LIGHTING)
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2.28.1 ติ ดไฟแสงสว่างในห้องพนักงานขับ,ห้องเครื่ อง, ราวบันได, PLATFORM,
ห้องควบคุม, ห้องCHECKER CABIN และอื่น ๆ โดยใช้แบบแสง DAY LIGHT มีแสงสว่างและ
จานวนที่เพียงพอในการใช้งาน
2.28.2 ติดตั้ง FLOOD LIGHT ขนาด 1,000 วัตต์ 380 V หรื อ 220 V ที่ดา้ นหน้าและ
ด้านหลังของห้องพนักงานขับจานวนไม่นอ้ ยกว่า 4 ดวง เป็ น VIBRATION PROOF TYPE โคมไฟ
ทาจากอลูมิเนียมอัลลอย และพ่นสี อีพอกซี (EPOXY), PURE ALUMINIUM REFLECTOR มี
กระจกปิ ดด้านหน้า, หลอดไฟเป็ นแบบ METAL HALIDE (แบบ DAY LIGHT) ชนิดขั้วเกลียว
2.28.3 SWITCH ของไฟ FLOOD LIGHT สามารถตัดวงจรเมื่อกระแสเกินพิกดั ในการใช้
งาน และ SWITCH ของระบบแสงสว่างต่าง ๆ เป็ นชนิ ดตัดวงจรเมื่อมีการเกิดลัดวงจรหรื อกระแส
การใช้งานผิดปกติทนั ที
2.28.4 ไฟแสงสว่างที่ติดตั้งตามทางเดิน บันได หรื อภายนอกอื่น ๆ เป็ นโดยใช้แบบแสง
DAY LIGHT แบบขั้วเกลี ยว มีโคมแบบ WATER PROOF, RUST RESISTANT, ทนต่อการ
สั่นสะเทือนและ CHOCK PROOF
2.28.5 ที่ MACHINERY HOUSE, ห้องพนัก งานขับ , ห้องควบคุ มไฟฟ้ าและห้อง
CHECKER CABIN ติดตั้งEMERGENCY LIGHT โดยใช้ BATTERY พร้อม BATTERY
CHARGER ทางานอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
2.29 วิธีปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัย
2.29.1 ผูท้ ี่ผา่ นการอบรมวิธีการใช้งานเปั้ นจัน่ เท่านั้นที่ได้รับอนุ ญาตให้ใช้ป้ ั นจัน่ ของ
องค์กร
2.29.2 ก่อนปฏิบตั ิงานควรศึกษาวิธีการใช้งานปั้ นจัน่ จากคู่มือการใช้งานปั้ นจัน่
2.29.3 ห้ามทางานเกี่ ยวกับปั้ นจัน่ ที่ชาารุ ดเสี ยหาย ดัดแปลงแก้ไข หรื ออยู่ในสภาพไม่
ปลอดภัย อาจจะทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีความปลอดภัยน้อยลง
2.29.4 ถ้ามีการปฎิบตั ิงานในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีแสงสว่างทัว่ บริ เวณตลอดเวลาที่
ปฏิบตั ิงาน
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2.29.5 ควรสวมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล เช่ นหมวกแข็ง ถุ งมือ รองเท้าหัว
โลหะ หรื ออุปกรณ์ ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามลักษณะและสภาพของงาน และสวมใส่ ตลอดเวลาที่
ปฎิบตั ิงาน

