2) หน้ าที่ของ Back Stop
อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับของระบบลาเลียงลาเลียง article
1. เมื่อวัสดุไหลย้อนกลับ
ระบบขนถ่ายลาเลียงวัสดุที่มีมุมเอียงในการขนถ่ายสามารถเกิดเหตุการณ์การไหลย้อนกลับ
ของวัสดุลาเลียงได้เมื่อมอเตอร์ ตน้ กาลังขับชารุ ดหรื อเครื่ องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่ องในการส่ งกาลัง
เกิด การชารุ ดเสี ยหาย ทาให้ระบบลาเลียงหยุดเดินในขณะที่ทาการขนถ่ายวัสดุจะทาให้ระบบ
ลาเลียง พาวัสดุวสั ดุที่คา้ งอยูบ่ นเครื่ องจักรลาเลียง เช่น สายพานลาเลียง (Belt Conveyor) กระพ้อ
ลาเลียง (Bucket Conveyor) โซ่ลาเลียง (Chain Conveyor) จะไหลย้อนกลับเนื่องจากแรงโน้มถ่วง
ของโลก มากองอยูด่ า้ นท้าย ของระบบลาเลียง หรื อTail Pulley เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวนี้ก็จะ
ก่อให้เกิด ความเสี ยหาย ต่อตัวสายพานลาเลียง และอุปกรณ์อื่นๆตามมาอีกหลายส่ วน นอกจากนี้ยงั
ก่อ ให้อนั ตรายต่อผูป้ ฏิบตั ิงานในบริ เวณดังกล่าว รวมถึงต้นทุนที่มากขึ้นและเวลาที่เสี ยไปใน การ
เคลียร์ วสั ดุที่หก บริ เวณด้านท้ายของระบบลาเลียงเป็ นจานวนหลายตันก็เป็ นได้

ระบบสายพานลาเลียงไม่มีการติดตั้ง Back Stop เมื่อระบบ
ลาเลียงหยุดเดินในขณะที่มีวสั ดุ คงค้างอยูบ่ นสายพานจึงทา
ให้วสั ดุไหลย้อน มากองด้านท้ายของระบบสายพานลาลียง

2. จะแก้ไขหรื อป้ องกันการไหลย้อนกลับของวัสดุได้อย่างไร
พอมาถึงตรงนี้ คงมีหลายท่านสงสัยว่าระบบของท่านติดตั้งมานานแล้วและก็คงเกิด
เหตุการณ์ อย่างนี้ให้เห็นแล้วด้วย จะมีวธิ ี แก้ไขหรื อป้ องกันไหมนี่ ?. มีแน่นอนครับมีอุปกรณ์ชนิด
หนึ่งเป็ น ”ตัวช่วย” เรี ยกชื่อมันว่า “Back Stop” และอาจจะมีบางท่านเรี ยกมันว่า”Hold Back” ก็ได้
นาอุปกรณ์ตวั นี้ ติดตั้งเข้าไปกับระบบของท่านก็หมดห่วงนอนหลับฝันดีไปได้เลย
นอกช่วยป้ องกันวัสดุไหลกลับแล้วในระบบสายพานแบบ Over Land การติดตั้ง Back Stop
ยังช่วยลดแรงกระชากในขณะสตาร์ ทเนื่ องน้ าหนักของสายพานที่ตกท้องช้างในด้าน Return ได้อีก
ด้วย
Back Stop สามารถนามาใช้ระบบสายพานลาเลียง โซ่ลาเลียง (Chain Conveyor) ที่มี
ทิศทางในการลาเลียงขึ้นรวมถึงกระพ้อลาเลียง(Bucket Conveyor) ด้วย Back Stop สามารถหมุน
เคลื่อนที่ไปได้ในทิศทางเดียวเท่านั้นดังนั้น เราจึงไม่สามารถใช้ Back Stop ในอุปกรณ์ลาเลียงที่มี
การลาเลียงได้ท้ งั สองทิศทาง รวมถึงในระบบลาเลียงที่มีทิศทางใน การขนถ่ายแบบขนลง
(Decline)ด้วย โดยในกรณี อุปกรณ์ลาเลียงวัสดุแบบลาเลียงลง จะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรี ยกว่า “Brake”
เป็ นตัวช่วยให้ระบบหยุดทางาน
ประเภทของ Back Stop
Back Stop สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆด้วยกันคือ
1. ชนิดความเร็ วสู ง (High Speed Back Stop)

Back Stop ชนิดความเร็ วสู งนั้นมักจะติดตั้งที่ตาแหน่งเพลาภายในของ Gear Boxหรื อเพลาของ
Gear Reducer Driving Back Stop ชนิดนี้สามารถรับแรงบิดได้นอ้ ยกว่าชนิ ดความเร็ วต่า (แรงบิดภายใน
Gear Box/Gear Reducer จะน้อยกว่าที่เพลาของ Pulley หรื อ Sprocket) แต่ก็มีขอ้ ดีคือมีขนาดเล็กกะทัดรัด
เมื่อเทียบกับชนิ ดความเร็ วต่าเช่นกัน ข้อควรระวังที่สาคัญในการติดตั้ง Back Stop ชนิดความเร็ วสู งคือห้าม
นาไปติดตั้งที่ตาแหน่งเพลาของ Pulley หรื อ Sprocket เนื่องจากตาแหน่งดังกล่าวมีแรงบิดที่เกิดขึ้นสู งมาก
Back Stop ชนิดนี้ จะสามารถเคลื่อนตัว ถอยหลังได้อีกเล็กน้อยหากระบบลาเลียงหยุดการทางานและมีวสั ดุ
อยูบ่ นอุปกรณ์ลาเลียง เนื่ องจากการติดตั้งBack Stopของชนิดความเร็ วสู งนั้นมักติดตั้งก่อน Gear Reducer
และ Coupling เมื่อระบบหยุดการทางานก่อน Gear Reducer และ Coupling จึงต้องรับภาระก่อนBack Stop
จึงทาให้สามารถเคลื่อนตัวได้เล็กน้อยก่อนที่แรงบิดจะส่ งมายัง Back Stop และหยุดการไหลกลับของระบบ
ลาเลียง
2. ชนิดความเร็ วต่า (Low Speed Back Stop)

Back Stop ชนิดความเร็ วต่านั้นมีความสามารถในการรองรับแรงบิด ได้สูงและมักจะติดตั้งใน
ตาแหน่งแกนเพลาของ Pulley หรื อแกนเพลา Out Put Shaft ของ Gear Reducer แต่สามารถพิจารณาติดตั้ง
ในตาแหน่งเพลาของ Pulley ในจุดอื่นๆในระบบลาเลียงได้ Back Stop ชนิดนี้สามารถหยุดการไหลกลับของ
ระบบลาเลียงได้อย่างทันทีอย่างไรก็ดีการติดตั้ง Back Stop ชนิดนี้ตอ้ งการพื้นที่ในการติดตั้งมากกว่าแบบ
ความเร็ วสู ง จากประสิ ทธิภาพของการทางานที่สูง ข้อดีของBack Stop ชนิดความเร็ วต่าคือ การบารุ งรักษาที่
ง่ายเนื่องจากหมุนด้วยความเร็ วต่าระบบหล่อลื่นมีอายุการใช้งานยาวนาน รวมถึงการสึ กหรอน้อยกว่าแบบ
ความเร็ วสู ง Back Stop ชนิดนี้จึงเป็ นที่นิยมถึงแม้จะมีราคาสู งกว่าก็ตาม

จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็ นที่ทราบกันดีแล้วถึงข้อดีขอ้ เสี ยของ Back Stop ทั้งสองชนิดและจากความ
คงทนและความสามารถที่เหนือกว่าของ Back Stop ชนิดความเร็ วต่าจึงเป็ นที่นิยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายเป็ น
จานวนมากในปั จจุบนั เรี ยกได้วา่ Back Stop ชนิดความเร็ วสู งในปั จจุบนั แทบจะไม่มีการใช้งานแล้ว
นอกจากรณี ที่ผผู้ ลิต Gear Reducer ติดตั้ง Back Stop ภายในมาให้เลยและในระบบลาเลียงที่ใช้ความเร็ วสู งๆ
(สู งเท่าไรนั้นโปรดติดตามต่อฉบับหน้า) เท่านั้น ดังนั้นจากนี้ไปจะขอกล่าวขยายความเฉพาะ Back Stop
ชนิดความเร็ วต่าเท่านั้นครับ
ชนิดของ Low Speed Back Stop Type
1. Rachet & Pawl
2. Overrunning clutch design
2.1. Roller Type
2.2. Sprag Type

Rachet & Pawl
ลักษณะการทางานของ Rachet & Pawl นั้นสามารถดูภาพประกอบ ได้จากรู ปเพื่อ ที่จะเข้าจะเข้าใจ
ได้ง่ายขึ้นหลักการทางานก็คือ เฟื องทางเดียว (Rachet) จะประกอบเข้ากับเพลาของ Gear Reducer หรื อเพลา
ของ Pulley และมีตวั ก้านค้ า (Pawl) สัมผัสกับเฟื องทางเดียว ตลอดเวลาหากระบบลาเลียงหยุดทางาน ตัวก้าน
ค้ า (Pawl) ก็จะค้ าเฟื องหมุนทางเดียว (Rachet) ไม่ให้สามารถหมุนกลับทางได้จึงสามารถทาหน้าที่เป็ น Back
Stop นั้นเอง
จากหลักการทางานจะพบว่าในขณะระบบลาเลียงทางานจะเกิดการขบกันระหว่างตัวก้านค้ า(Pawl)
กับเฟื องหมุนทางเดียวตลอดเวลา(Rachet) จึงก่อให้เกิดเสี ยงดังในการทางาน การสึ กหรอ สู งอายุการใช้งาน
สั้นและมีความปลอดภัยในการใช้งานต่า จึงทาให้ Back Stop ประเภทนี้ในปั จจุบนั จึงไม่นิยมใช้งานใน
ระบบลาเลียง

รู ปลักษณะการทางานของ Back Stop Rachet & Pawl Type ดูจากรู ปแล้วคงเข้าใจง่ายกว่าการอธิ บายหลาย
เท่าเลยทีเดียว

Overrunning clutch design
Back Stop ชนิดนี้ถูกออกแบบมาให้มีความน่าเชื่ อถือในการใช้งานสู งระบบภายในจะทางาน
หยุดยั้งแรงบิด ของระลาเลียงเมื่อระบบลาเลียงหยุดการทางานโดยอัตโนมัติแต่จะสามารถหมุนฟรี ได้ในทิศ
ทางการ ทางานปกติ Back Stop ชนิดนี้มี Range ความเร็ วในการใช้งานมากกว่า Back Stop ชนิดอื่นๆและ
สามารถรองรับแรงบิดได้มากที่สุดเช่นกัน Overrunning Clutch Design สามารรถแบ่งตามลักษณะเม็ด
Clutch ภายในได้ 2 ประเภทหลักๆดังนี้

1. Roller Clutch Type
2. Sprag Clutch
หลักการทางานของ Back Stop ชนิดนี้จะใช้หลักการขัดตัวของเม็ด Clutch ที่สามารถออกแบบได้สอง
ลักษณะ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้นโดยเม็ด Clutch จะขัดตัวกับ Housingในทิศทางหนึ่งและสามารถหมุนฟรี ได้
ในอีกทิศทางเพื่อให้เข้าใจได้ข้ ึนไปดูรูป ลักษณะการทางานกันเลยดีกว่าครับ

 ชนิดเม็ด Clutch แบบ Sprag Clutch Type สามารถออกแบบได้หลายรู ปแบบและ จะสังเกตเห็นว่า
หาก Back Stop หมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาก็จะสามารถหมุนได้อย่างอิสระและในทาง
ตรงกันข้าม Back Stop จะไม่สามารถหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาได้เนื่องจากเม็ด Clutch จะขัด
ตัวกับ Housing นัน่ เอง

ชนิดเม็ด Roller Clutch Type โดยจะมีหลักการทางานในลักษณะเดียวกับ Sprag Clutch
Type แต่จะมีขอ้ ดีกว่าในด้านของการซ่อมบารุ งและSpare Part เนื่องจากชิ้นส่ วนของ Back Stop ชนิด Roller
Clutch Type เป็ นชิ้นส่ วนมาตรฐาน มีความน่าเชื่อถือสู ง ผลิตง่าย จากข้อดีดงั กล่าวจึงทาให้ Back Stop
Roller Clutch Type เป็ นที่นิยมและใช้กนั อย่างแพร่ หลายในปั จจุบนั หากท่านต้องการ Back Stop ชนิดนี้ก็
สามารถโทรติดต่อ Conveyor Guide ได้ตลอดเวลาเลยนะครับ เราอยากนาเสนอสิ นค้าดีๆมีคุณภาพให้ทุกๆ
ท่าน

