1) การสั่งซื้อ Back Stop
การสั่งซื้อ Back Stop
มาเริ่ มกันที่บทความแรกของเรากันเลยนะครับหากท่านมีขอ้ สงสัยอะไรก็ตาม ปรึ กษาเราได้ทนั ที
ตามช่องทางต่างๆด้านล่างครับ ในโลกที่พฒั นาไปอย่างรวดเร็ วในปั จจุบนั ผูผ้ ลิตในทุกๆภาคส่ วน
อุตสาหกรรมต่างประดิษฐ์ สร้างสรรค์สินค้าและบริ การให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าถึงอย่าง สะดวก รวดเร็ ว และ
สามารถหาคาตอบได้อย่างง่ายไม่ตอ้ งเสี ยเวลาศึกษาวิธีการใช้ที่ยงุ่ ยากเหมือนในอดีต หากจะยกตัวอย่างให้
เห็นภาพเช่น การคานวณทางด้าน วิศวกรรม ในอดีตต้องใช้มือ คิดคานวณกันล้วนๆถึงแม้บางครั้งจะใช้
Computer ช่วยก็ตอ้ งเรี ยนรู ้วิธีการเขียนโปรแกรมเฉพาะใช้กนั อย่างยากเย็นแต่เดี๋ยวนี้ มีผเู ้ ขียนโปรแกรม
ต่างๆเหล่านี้มาให้เราใช้กนั อย่างสะดวกสบาย Back Stop ของ Conveyor Guide ก็เช่นบริ ษทั คอนเวเยอร์
ไกด์ จากัด พยายามออกแบบการเลือกใช้และการสั่งซื้ อให้ง่าย และสะดวกที่สุดขณะเดียวกันก็ตอ้ งสามารถ
อ้างอิงได้ตามหลักวิศวกรรม เอาเป็ นว่าหากท่านสัง่ ซื้ อ Back Stop รับรองว่าง่ายกว่าการไปเลือกซื้ อปลาตาม
ท้องตลาด ก็แล้วกันครับมาดูกนั ดีกว่า ว่ามีขอ้ มูลอะไรบ้างที่จาเป็ นในการสั่งซื้ อ Back Stop เพื่อไม่ใช้ผดิ
Spec ผิดขนาด สั่งซื้ อไปแล้วไม่เกิดปั ญหาสามารถประกอบใส่ เข้ากับระบบได้อย่างพอดี โดยไม่มีปัญหา
1.เลือกรุ่ นหรื อ Series ของ Back Stop ที่เหมาะสมกับระบบลาเลียงนั้นๆ
2.ขนาด Size ความโตรู ของเพลา Back Stop โดยต้องมีขนาดความโตตาม Range ของ Back Stop
Series นั้นๆ
3.ขนาดร่ องลิ่มหากไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน (ISO Standard) หรื อตาม Keyway & End Plate
Dimensions ก็ให้แจ้งขนาดที่ตอ้ งการเพื่อทาการผลิตตามนั้น
4.หากต้องการติดตั้ง End Cap ควรระบุตาแหน่งการรู เจาะและขนาดของเกลียวของ End Cap ที่
ชัดเจนมาให้ดว้ ย (ในกรณี ไม่เป็ นไปตามมาตรฐาน)
เพียงแค่ท่านระบุรายละเอียดมาตามข้างต้นท่านก็จะได้ Back Stop ที่มี Spec ถูกต้อง คุณภาพดีและ
ราคา ยุติธรรม แล้วครับ

Example
กรณี ที่ 1
ระบบลาเลียงต้องการใช้ Back Stop ซึ่งคานวณได้แรงบิด(Torque)ในระบบ 1478 N.m และรู
Diameter ปลายเพลาสาหรับใส่ Back Stop ขนาด 50 mm ต้องเลือกใช้ Back Stop Series CG 15 ซึ่งสามารถ
รองรับแรงบิด(Torque)ในได้ถึง 1500 N.m และสามารถรองรับเพลาขนาด 30 - 60 mm ในส่ วนของลิ่ม ร่ อง
ลิ่มและ End Plate ก็จะมีขนาดตาม Keyway & End Plate Dimensions Sheet
สรุ ปในกรณี น้ ี จะต้องแจ้ง Series ของ Back Stop และ ขนาดของ Shaft ที่จะนา Back Stop ไปสวมก็
เพียงพอแล้วครับ
กรณี ที่ 2
ระบบลาเลียงซึ่งคานวณแรงบิด(Torque)ในในระบบแล้วได้ 775 N.m.ขนาดเพลาสาหรับใส่ Back
Stop โต 35 mm. ต้องเลือกใช้ Back Stop Series CG 08 ซึ่งสามารถรองรับแรงบิด(Torque)ในได้ถึง 800
N.m และสามารถรองรับเพลาขนาด 25 - 40 mm. ในส่ วนของลิ่ม,ร่ องลิ่มและ End Plate นั้นหากในกรณี ที่
ของเดิม (Shaft) ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานก็ตอ้ งกาหนด ขนาดของ H,B,T2,B1และD3 ตาม Keyway & End
Plate Sheet มาให้ดว้ ย

Remark: Keyway & End Plate Sheet See Menu Download

และอีกข้อที่สาคัญในการเลือกซื้ อคือต้องรู ้ขนาดของ Torque เสี ยก่อนเพื่อความสะดวกสยาย เรามา
ดูกนั ต่อเลยแล้วกัน

การคานวณ หา Torque เพือ่ เลือกขนาดของ Back Stop ในระบบลาเลียงสามารถ ได้ 2 วิธีคือ
วิธีที่ 1 .จากแรงบิด (Torque) ที่เกิดขึ้นจริ งในระบบสายพานลาเลียง
วิธีที่ 2 .จากแรงบิดสู งสุ ดที่ทาให้มอเตอร์ หรื อต้นกาลังหยุด (Break Down)
การคานวณและเลือก Back Stop จากวิธีแรกนั้นเป็ นการคานวณหาแรงบิดสู งสุ ด (Maximum
Torque) ที่เกิดขึ้นจริ งจากความสามารถในการลาเลียงวัสดุของระบบลาเลียงนั้นๆ ซึ่ งในทางปฏิบตั ิที่หน้า
งานจริ งจะมีขอ้ จากัดบางประการทาให้วธิ ี น้ ีไม่เหมาะสมนัก บริ ษทั Conveyor Guide จากัดใคร่ ขอแนะนะ
การคานวณ ในวิธีที่ 2 ด้วยเหตุผล 3 ประการดังนี้
1.ในหลายกรณี จะพบว่าผูอ้ อกแบบหรื อผูผ้ ลิตระบบลาเลียงส่ วนมากมักจะเลือกต้นกาลังขับ ที่
ใช้กาลังงานมากเกินกว่าความต้องการของระบบจริ งๆ เหตุผลก็เพื่อการรับประกันว่าจะได้อตั ราการขนถ่าย
ตามต้องการโดยไม่มีปัญหาด้านกาลังขับ อธิ บายให้ขา้ ใจลึกเข้าไปอีกก็คือ ในการคานวณกาลังขับของระบบ
ลาเลียงนั้นผูอ้ อกแบบสามารถกาหนดเงื่อนไข การใช้ค่าแรงเสี ยดทาน (Friction) คานวณกาลังขับในระบบ
ต่างๆกันไป เช่น หากผูอ้ อกแบบเลือกค่า Friction ในการคานวณน้อย เลือก Motor และ Bearing อย่างดี
กาลังขับของระบบที่คานวณได้ก็จะน้อย ในการใช้งานจริ งในช่วงแรกอาจจะไม่เกิดปั ญหาแต่เมื่อ การใช้งาน
จริ งไปซักระยะหนึ่งแล้วจะพบว่า Factor ต่างๆนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้ นเชิง เช่น สิ่ งสกปรกพอกตาม
จุดหมุนต่างๆ อัตราการขนถ่ายมากขึ้น อุปกรณ์ชิ้นส่ วนต่างๆชารุ ดไม่ได้ซ่อมแซม รวมถึงการติดอุปกรณ์
บางตัวเข้าไปในระบบ พูดง่ายๆก็คือระบบลาเลียงขาดการดูแลปั ญหาที่ตามมาก็คือค่า Friction จะเพิม่ ขึ้น
มากกว่าการคานวณในตอนต้นมาก มอเตอร์ หรื อต้นกาลัง Trip หรื อบางกรณี ก็ไม่หมุนเลย ดังนั้นจึงเป็ น
เหตุผลให้ผอู ้ อกแบบหรื อผูผ้ ลิตโดยส่ วนใหญ่เลือกขนาดมอเตอร์ มากกว่าที่ระบบ
2.ถึงแม้วา่ จะมีการเลือกมอเตอร์ โดยอ้างอิงจากแรงบิดที่เกิดขึ้นจริ งในระบบแล้ว (วิธีที่ 1) ก็ตาม
หากมีการลาเลียงวัสดุที่มากจนเกินไป (Over Load) จากค่าที่ออกแบบไว้ มอเตอร์ ก็ยงั สามารถสร้างแรงบิด
(Stall Torque) เพื่อให้สามารถลาเลียงวัสดุต่อไปได้โดยที่ motorไม่ Trip ค่า Percent Stall Torque ของ Motor
ขึ้นอยูก่ บั รุ่ นและยีห่ อ้ ของมอเตอร์ น้ นั ๆจะเห็นว่าหากคานวณเลือก Back Stop ในวิธีแรกก็ยงั มีโอกาสที่ Back
Stop จะเสี ยหายเนื่ องจากการขนถ่ายวัสดุ Over Load จากค่าที่ออกแบบไว้

3.การคานวณและเลือกใช้ Back Stop โดยวิธีแรงบิดสู งสุ ดที่ทาให้มอเตอร์ (วิธีที่ 2) หรื อต้นกาลัง
หยุด (Break Down) นั้น มีข้ นั ตอน สู ตร และตัวแปรต่างๆที่คงที่ การคานวณที่ไม่ซบั ซ้อน จึงเป็ นที่นิยมกัน
อย่างแพร่ หลายโดยทัว่ ไป
หากท่านผูอ้ ่านท่านใดต้องการทราบขั้นตอนกาคานวณหาแรงบิดของระบบลาเลียง ในแบบที่
หนึ่งก็สามารถแจ้งรายละเอียดมาที่ Banyad@conveyorguide.co.th ได้นะครับ
Maximum Breakdown or Stalled Torque
% of Normal Motor Rating
175%
200%
225%
250%

Service Factor (SF)
1.00
1.15
1.30
1.50

สู ตรและตัวอย่ างการคานวณ
Stall Torque Rating Method Calculation
Torque of Back Stop (N.m.) ≥ Motor Name Plate (Kw.) x 9550 x SF /Shaft Rotation (RPM.)
METRIC MODE
Torque of Back Stop (N.m.) ≥ Motor Name Plate (Hp.) x 7118 x SF /Shaft Rotation (RPM.)
ENGLISH MODE
Example METRIC MODE
ระบบโซ่ลาเลียงลาเลียง Wood Ship ขึ้นในแนว 25 องศาโดยใช้ Motor ขนาด 30 Kw, Normal
Motor Rating 200 % และเพลาขับซึ่ งใช้สวมกับ Back Stop หมุนด้วยความเร็ ว 47 รอบ/นาที
Torque = 30 x 9550 x 1.15 /47
= 7010 N.m
Back Stop Selection CGN 80 Series (Torque 8000 N.M.)

Example ENGLISH MODE
ระบบสายพานลาเลียงเศษพลาสติกใช้มอเตอร์ขนาด 10 HP เป็ นต้นกาลังขับและเพลาหมุนด้วย
ความเร็ ว 59 รอบ/นาที Normal Motor Rating 225 %
Torque = 10 x 7118 x 1.30 /59
= 1568 N.m
Back Stop Selection CGN 16 Series (Torque 1600 N.M.)

