เลือกชนิด Skirt rubber อย่างไรดี
ทุกคนที่ทำงำนกับระบบสำยพำนลำเลียงคงมีประสบกำรณ์และเคยเห็น Skirt Rubber กัดสำยพำนกันมำ
บ้ำงแล้ว ครำวนี้มำหำวิธีป้องกันกันบ้ำง โดยหลักกำรแล้ว วัสดุที่ทำเป็ นแผ่น Skirt Rubber ต้องอ่อนกว่ำ
(Lower Abbrasion resistance) สำยพำน พูดง่ำยๆว่ำถ้ำเอำแผ่น Skirt Rubber กับ สำยพำนมำถู
กัน ยำง Skirt Rubber ต้องหลุดออกไปก่อนผิวหน้ำของสำยพำน เท่ำที่ผเู ้ ขียนได้ฟังใครๆเล่ำต่อๆกันมำ ว่ำให้ใช้
ยำง Skirt Rubber ที่มี Shore Harness ต่ำๆ เช่นสำยพำนจะมีค่ำควำมแข็งที่ 65-70 Shore A ก็ให้
ใช้ยำงที่มีคำ่ ควำมแข็งที่ 40-45 Shore A เพรำะจะไม่กดั สำยพำน นัน่ เป็ นเรื่ องที่ถูกต้องหรื อไม่? เพรำะปรกติยำงที่
มี Shore Harness ต่ำๆที่ 45-50 Shore A จะมี Abbrasive resistance ที่สูง ยกตัวอย่ำงเช่น
ยำงสี แดงที่อยูข่ ำ้ งล่ำงนี้ ทำด้วยยำงธรรมชำติมำกกว่ำ 90 % เป็ นยำงที่มี Shore Harness ต่ำๆ
ที่ 40 Shore A มีAbbrasive resistance ประมำณ 100 mm3 ยำงเหล่ำนี้จะนำมำใช้
งำน Lining ในถังหรื อในท่อที่มีกำรเสี ยดสี สูง ยำงพวกนี้เหนียวมำก ใช้ Cutter ตัดยังขำดยำกมำกๆเลย ดังนันพอมำ
เจอ(เสี ยดสี )กับสำยพำน ผิวสำยพำนก็ลำไปก่อนทุกที จะเห็นว่ำแม้จะเป็ นยำงนิ่มๆแต่ มี Abbrasive
resistance สูงพูดง่ำยๆคือมีควำมเป็ นกระดำษทรำยอย่ำงดีขดั ที่ไหน ที่นนั่ ก็หลุดออกอย่ำงไรก็อย่ำงนั้น

ยำงสี แดงที่เห็นในรู ปมี Shore Harness ที่ 40 Shore A มี Abbrasive resistance ประมำณ
108 mm3 ใช้ Cutter ตัดยังขำดยำกมำก

ดังนั้นโปรดเข้ำใจให้ถูกต้องเสี ยใหม่เสี ยว่ำ Durometer เป็ นหน่วยวัดควำมแข็ง (rating of
hardness) ไม่ใช่หน่วยวัดระดับของกำรขัดสี (abrasion resistance) แต่ค่ำ abrasion
index, วัดโดย Pico, DIN, Taber ratings. ASTM D2228 แต่นิยมใช้ Pico
abrader เป็ นมำตรฐำนกำร test

.
Typical Pico Tester DIN abrasive tester
ดังนั้นควรใช้ ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ที่เป็ นยำงล้วน (ไม่มีช้ นั ผ้ำใบเสริ ม) และมีค่ำวัด abrasion
resistance ต่ำกว่ำสำยพำน และไม่ควรใช้สำยพำนมำตัดทำเป็ น ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) เพรำะผ้ำใบใน
สำยพำนจะเป็ นแหล่งเกำะตัวของวัสดุที่เป็ นเม็ด ผง ละเอียด ที่มีควำมแข็งและควำมคมสูงวัสดุจะเป็ นตัวเสี ยดสี กบั สำนพำน
ทำให้สำยพำนเสี ยหำยเป็ นร่ องยำวแน่นอน ระวังในกำรเลือกใช้ก่อนจะเกิดเรื่ องนะครับ
การบารุงรักษาระบบ Sealing System
กำรบำรุ งรักษำระบบ Sealing System ให้ใช้งำนได้ดี จำเป็ นต้องดูแลอย่ำงครบวงจรและเป็ นระบบ
เริ่ มตั้งแต่กำรติดตั้งที่ถูกวิธี กำรปรับระดับ ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ลงเนื่องจำกยำงสเกิร์ต (Skirt
Rubber) จะสึ กหรอจำกกำรสัมผัสกับสำยพำนและ กำรเปลี่ยน ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ที่สึกหรอ หมด
สภำพหรื อไม่สำมำรถทำงำนอย่ำงมีประสิ ทธิภำพได้

การติดตั้ง Skirt board ต้องให้ส่วนปลำยของ Skirt board ใกล้สำยพำนแบบสัมผัสกันเพียงเบำๆ
ถ้ำติดตั้งจนชิดกับสำยพำนจนเกินไปจะเกิด แรงเสี ยดทำนอย่ำงสูง สิ้นเปลืองพลังงำนในกำรขับเคลื่อนสำยพำน และอำจทำ
ให้สำยพำนเสี ยหำยได้ง่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ขณะเมื่อเริ่ มเปิ ด (Start) เดินเครื่ อง

สิ นค้ าทีเ่ รามีจาหน่ าย
ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) มีมำกมำยให้เลือกใช้ได้หลำยแบบ เมื่อท่ำนทำควำมเข้ำใจกับควำมรู ้เบื้องต้น
ที่ผเู ้ ขียนกล่ำวไว้ขำ้ งต้น ก็คงพอที่จะพิจรำณำเลือกยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ได้เหมำะสมอย่ำงใกล้เคียงกับกำรใช้
งำนของท่ำน ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบยำงล้วนบ้ำนๆ ธรรมดำก็รำคำแค่ หลัก ร้อยบำท ต่อเมตร ถ้ำเป็ นแบบ
ไฮโซ แบบมี 2 ชั้นโดยมีลนิ้ พิเศษเอำไว้ป้องกันฝุ่ น ก็ตอ้ งว่ำกันเป็ น พันบำทต่อเมตรขึ้นไปล่ะครับ สำคัญที่สุดท่ำนต้อง
ประเมินควำมคุม้ ค่ำด้วยตัวของท่ำนเองครับ คนอื่นช่วยได้นอ้ ย เพรำะรู ้หน้ำงำนน้อยกว่ำท่ำน อย่ำงไรก็ตำมมีปัญหำติดขัด
อะไรก็โทรมำสอบถำมได้เลยนะครับ ลองดูวำ่ สิ นค้ำของเรำพอจะเหมำะสมกับกำรใช้งำนของท่ำนหรื อไม่ ช่วยอุดหนุนกัน
ได้ตำมอัธยำศัยครับ

มีสินค้ าเสนอให้ ท่านพิจารณาอุดหนุนเรา ครับ

รายละเอียด
Specification : หน้ ากว้ าง 15 ซม. หนา 10 มม. ยาว
ม้ วนละ 20 เมตร
รำยกำรนี้เป็ นยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ล้วนๆไม่มี
เสริ มผ้ำใบข้ำงในนะครับจะได้ไม่กดั สำยพำน ขำยเป็ นมัดๆ อย่ง
ที่เห็นในรู ปครับ มัดละ 20 เมตร 30 เมตร
Specification : หน้ำกว้ำง 15 ซม. หนำ 15 มม. ยำว
ม้วนละ 30 เมตร
แบบมี 2 ชั้นโดยมีลิ้นพิเศษเอำไว้ป้องกันฝุ่ น เป็ นสิ นค้ำนำเข้ำ
นะครับ

Specification : หน้ำกว้ำง 230 มม. หนำ 15 มม. ยำว
ม้วนละ 10-20 เมตร
เป็ นรุ่ นพิเศษ Heavy Duty นำเข้ำจำกต่ำงประเทศครับ

สงสัยสิ่งใด ส่งรำยละเอียดทั้งหมดมำทำง E-mail จะสะดวกดีมำกครับ อยำกรู ้อะไรเพิ่มเติมอย่ำง
เร่ งด่วน โทรศัพท์มำสอบถำมรำยละเอียด เรำยินดีให้คำปรึ กษำตลอดเวลำ หรือต้ องการให้ เราไปอบรมหรือจัดสัมมนา
ให้หน่วยงำนบำรุ งรักษำในหน่อยงำนของท่ำนก็ได้ (มีค่ำบริ กำรนะครับ) ไม่เพียงแต่เรื่ องนี้เท่ำนั้นนะครับ เรื่ องอะไรก็
ได้ที่ท่ำนอยำกรู ้เกี่ยวกับสำยพำนลำเลียงก็ลองติดต่อเข้ำมำได้อะไรที่แบ่งๆกันได้และไม่เปลืองทรัพยำกรจนเกินไปก็
ยินดีรับใช้ครับ เพรำะเรำมี Motto กำรทำงำนคือ ‘’Together We Share ไปด้ วยกัน...เผือ่ แผ่
กัน’’ ครับ เรำจะหำควำมรู ้เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบลำเลียงมำนำเสนออย่ำงสม่ำเสมอ “ถึงแม้ ว่าเราจะเดินช้ า...แต่ เราก็
ไม่ เคยหยุดเดิน”แล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณที่ติดตำม

