
 เลอืกชนดิ Skirt rubber อยา่งไรด ี

  

ทุกคนท่ีท ำงำนกบัระบบสำยพำนล ำเลียงคงมีประสบกำรณ์และเคยเห็น Skirt Rubber กดัสำยพำนกนัมำ
บำ้งแลว้ ครำวน้ีมำหำวธีิป้องกนักนับำ้ง โดยหลกักำรแลว้ วสัดุท่ีท ำเป็นแผน่ Skirt Rubber ตอ้งอ่อนกวำ่ 
(Lower Abbrasion resistance) สำยพำน พดูง่ำยๆวำ่ถำ้เอำแผน่ Skirt Rubber กบั สำยพำนมำถู
กนั ยำง Skirt Rubber ตอ้งหลุดออกไปก่อนผิวหนำ้ของสำยพำน เท่ำท่ีผูเ้ขียนไดฟั้งใครๆเล่ำต่อๆกนัมำ วำ่ใหใ้ช้
ยำง Skirt Rubber ท่ีมี Shore Harness ต ่ำๆ เช่นสำยพำนจะมีค่ำควำมแขง็ท่ี 65-70 Shore A ก็ให้
ใชย้ำงท่ีมีคำ่ควำมแขง็ท่ี 40-45 Shore A  เพรำะจะไม่กดัสำยพำน นัน่เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งหรือไม่?  เพรำะปรกติยำงท่ี
มี Shore Harness ต ่ำๆท่ี  45-50 Shore A  จะมี Abbrasive resistance ท่ีสูง ยกตวัอยำ่งเช่น
ยำงสีแดงท่ีอยูข่ำ้งล่ำงน้ี ท ำดว้ยยำงธรรมชำติมำกกวำ่ 90 % เป็นยำงท่ีมี Shore Harness ต ่ำๆ
ท่ี  40  Shore A มีAbbrasive resistance ประมำณ 100 mm3  ยำงเหล่ำน้ีจะน ำมำใช้
งำน Lining ในถงัหรือในท่อท่ีมีกำรเสียดสีสูง ยำงพวกน้ีเหนียวมำก ใช ้Cutter ตดัยงัขำดยำกมำกๆเลย ดงันนัพอมำ
เจอ(เสียดสี)กบัสำยพำน ผิวสำยพำนก็ลำไปก่อนทุกที จะเห็นวำ่แมจ้ะเป็นยำงน่ิมๆแต่ มี Abbrasive 

resistance สูงพดูง่ำยๆคือมีควำมเป็นกระดำษทรำยอยำ่งดีขดัท่ีไหน ท่ีนัน่ก็หลุดออกอยำ่งไรก็อยำ่งนั้น 

  

ยำงสีแดงท่ีเห็นในรูปมี Shore Harness ท่ี 40 Shore A  มี Abbrasive resistance ประมำณ 
108 mm3 ใช ้Cutter ตดัยงัขำดยำกมำก 

 ดงันั้นโปรดเขำ้ใจใหถู้กตอ้งเสียใหม่เสียวำ่ Durometer เป็นหน่วยวดัควำมแขง็ (rating of 

hardness) ไม่ใช่หน่วยวดัระดบัของกำรขดัสี (abrasion resistance) แต่ค่ำ abrasion 

index, วดัโดย Pico, DIN, Taber ratings. ASTM D2228 แต่นิยมใช ้Pico 

abrader เป็นมำตรฐำนกำร test 

  



.      

   Typical Pico Tester  DIN abrasive tester 

         ดงันั้นควรใช ้ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ท่ีเป็นยำงลว้น (ไม่มีชั้นผำ้ใบเสริม) และมีค่ำวดั abrasion 

resistance ต ่ำกวำ่สำยพำน และไม่ควรใชส้ำยพำนมำตดัท ำเป็น ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) เพรำะผำ้ใบใน
สำยพำนจะเป็นแหล่งเกำะตวัของวสัดุท่ีเป็นเมด็ ผง ละเอียด ท่ีมีควำมแขง็และควำมคมสูงวสัดุจะเป็นตวัเสียดสีกบัสำนพำน
ท ำใหส้ำยพำนเสียหำยเป็นร่องยำวแน่นอน ระวงัในกำรเลือกใชก่้อนจะเกิดเร่ืองนะครับ 

การบ ารุงรักษาระบบ Sealing System 

          กำรบ ำรุงรักษำระบบ Sealing System ใหใ้ชง้ำนไดดี้ จ ำเป็นตอ้งดูแลอยำ่งครบวงจรและเป็นระบบ 
เร่ิมตั้งแต่กำรติดตั้งท่ีถูกวธีิ กำรปรับระดบั ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ลงเน่ืองจำกยำงสเกิร์ต (Skirt 

Rubber) จะสึกหรอจำกกำรสมัผสักบัสำยพำนและ กำรเปล่ียน ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ท่ีสึกหรอ หมด
สภำพหรือไม่สำมำรถท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพได ้

          การติดตั้ง Skirt board ตอ้งใหส่้วนปลำยของ Skirt board ใกลส้ำยพำนแบบสมัผสักนัเพียงเบำๆ 
ถำ้ติดตั้งจนชิดกบัสำยพำนจนเกินไปจะเกิด แรงเสียดทำนอยำ่งสูง ส้ินเปลืองพลงังำนในกำรขบัเคล่ือนสำยพำน และอำจท ำ
ใหส้ำยพำนเสียหำยไดง่้ำยโดยเฉพำะอยำ่งยิง่ขณะเม่ือเร่ิมเปิด (Start) เดินเคร่ือง 

  

สินค้าทีเ่รามีจ าหน่าย 

          ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) มีมำกมำยใหเ้ลือกใชไ้ดห้ลำยแบบ เม่ือท่ำนท ำควำมเขำ้ใจกบัควำมรู้เบ้ืองตน้
ท่ีผูเ้ขียนกล่ำวไวข้ำ้งตน้ ก็คงพอท่ีจะพิจรำณำเลือกยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ไดเ้หมำะสมอยำ่งใกลเ้คียงกบักำรใช้
งำนของท่ำน ยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบยำงลว้นบำ้นๆ ธรรมดำก็รำคำแค่ หลกั ร้อยบำท ต่อเมตร ถำ้เป็นแบบ
ไฮโซ แบบมี 2 ชั้นโดยมีล้ินพิเศษเอำไวป้้องกนัฝุ่ น ก็ตอ้งวำ่กนัเป็น พนับำทต่อเมตรข้ึนไปล่ะครับ  ส ำคญัท่ีสุดท่ำนตอ้ง
ประเมินควำมคุม้ค่ำดว้ยตวัของท่ำนเองครับ คนอ่ืนช่วยไดน้อ้ย เพรำะรู้หนำ้งำนนอ้ยกวำ่ท่ำน อยำ่งไรก็ตำมมีปัญหำติดขดั
อะไรก็โทรมำสอบถำมไดเ้ลยนะครับ ลองดูวำ่สินคำ้ของเรำพอจะเหมำะสมกบักำรใชง้ำนของท่ำนหรือไม่ ช่วยอุดหนุนกนั
ไดต้ำมอธัยำศยัครับ 

                                                    



มสิีนค้าเสนอให้ท่านพจิารณาอุดหนุนเรา ครับ รายละเอยีด 

 

Specification : หน้ากว้าง 15 ซม. หนา 10 มม. ยาว
ม้วนละ 20 เมตร 

รำยกำรน้ีเป็นยำงสเกิร์ต (Skirt Rubber) ลว้นๆไม่มี
เสริมผำ้ใบขำ้งในนะครับจะไดไ้ม่กดัสำยพำน ขำยเป็นมดัๆ อยง่
ท่ีเห็นในรูปครับ มดัละ 20 เมตร 30 เมตร  

 

Specification : หนำ้กวำ้ง 15 ซม. หนำ 15 มม. ยำว
มว้นละ 30 เมตร 

แบบมี 2 ชั้นโดยมีล้ินพิเศษเอำไวป้้องกนัฝุ่ น เป็นสินคำ้น ำเขำ้
นะครับ  

 

Specification : หนำ้กวำ้ง 230 มม.  หนำ 15 มม. ยำว
มว้นละ 10-20 เมตร 

เป็นรุ่นพิเศษ Heavy Duty น ำเขำ้จำกต่ำงประเทศครับ 

  

  

  

  

  

          สงสัยส่ิงใด ส่งรำยละเอียดทั้งหมดมำทำง E-mail จะสะดวกดีมำกครับ อยำกรู้อะไรเพ่ิมเติมอยำ่ง
เร่งด่วน โทรศพัทม์ำสอบถำมรำยละเอียด เรำยนิดีใหค้  ำปรึกษำตลอดเวลำ หรือต้องการให้เราไปอบรมหรือจดัสัมมนา
ใหห้น่วยงำนบ ำรุงรักษำในหน่อยงำนของท่ำนก็ได ้(มีค่ำบริกำรนะครับ) ไม่เพียงแต่เร่ืองน้ีเท่ำนั้นนะครับ เร่ืองอะไรก็
ไดท่ี้ท่ำนอยำกรู้เก่ียวกบัสำยพำนล ำเลียงก็ลองติดต่อเขำ้มำไดอ้ะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลืองทรัพยำกรจนเกินไปก็
ยนิดีรับใชค้รับ เพรำะเรำมี Motto กำรท ำงำนคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกนั...เผือ่แผ่
กนั’’ ครับ เรำจะหำควำมรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบล ำเลียงมำน ำเสนออยำ่งสม ่ำเสมอ “ถึงแม้ว่าเราจะเดนิช้า...แต่เราก็
ไม่เคยหยุดเดนิ”แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตำม 


