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2.ส่วนประกอบของ Sealing system 
 

 
 
 

 
Sealing system 

 
จากรูปขา้งบนแสดงส่วนประกอบของ Sealing system ออกเป็น 2 ดา้น เพื่อเปรียบเทียบใหเ้ห็น
ความแตกต่างและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนของการออกแบบทั้ง 2 วธีิ ด้านซ้ายไม่มี wear liner ใชย้าง 
Skirt แบบธรรมดาเป็นตวักนัวสัดุ เน่ืองจากยาง Skirt ซ่ึงไม่สามารถตา้นทางแรงผลกัของวสัดุท่ี
ดนัออกมาทางดา้นขา้งไดข้ณะ Load ได ้วสัดุจะทะลกัออกมาภายนอก ส่วนด้านขวามี wear 
liner กนัแรงดนัของวสัดุไวก่้อนท่ีจะถึงยาง Skirt ท าใหย้าง Skirt ไม่ปล้ินวสัดุจึงหลุดออกมาจาก 
Transfer point ไดย้ากข้ึน คงมีฝุ่ นท่ีสามารถเลด็รอดออกมาไดแ้ต่ Double Skirt หรือล้ินอีก 1 ชั้น 
กส็ามารถวนัฝุ่ นไดอี้กชั้นหน่ึง ฝุ่ นจึงออกมาภายนอก Loading zone นอ้ยลง 
2.1 Skirt Board 
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รูปตดัแสดงต าแหน่งของ Skirt Board 

 
Skirt Board คือ วสัดุท่ีท าดว้ยแผน่ไมห้รือ แผน่เหลก็ ติดตั้งต่อจากผนงั Chute ยืน่ลงมาดา้นล่างมี
หนา้ท่ีป้องกนัวสัดุไม่ใหว้สัดุเบียดยาง skirt จนวสัดุหลบหนีออก (ร่วง หก ตก หล่น ร่ัว ไหล) 
จากสายพานขณะท่ี Load วสัดุ 
2.2 Wear Liner 
Wear Liner คือ วสัดุท่ีท าดว้ยแผน่ไม ้พลาสติกแผน่เหลก็หรือวสัดุอยา่งอ่ืนท่ีมีความแขง็แรง
เพียงพอท่ีจะตา้นแรงดา้นขา้งจากการกระท าของวสัดุท่ีล  าเลียง ติดตั้งต่อจากผนงั Chute ยืน่ลงมา
ดา้นล่าง มีหนา้ท่ีป้องกนัวสัดุไม่ใหว้สัดุเบียดยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) จนวสัดุหลบหนีออก 
(ร่วง หก ตก หล่น ร่ัว ไหล) จากสายพานขณะท่ี Load วสัดุ 
 

 
Wear Liner 
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การติดตั้ง Wear Liner สูงจากสายพานมากเกินไปท าใหว้สัดุ 
ดนัยาง Skirt ปล้ินและร่วงออกจากสายพาน 

 

 
การติดตั้ง Wear Liner 2 แบบ คือแบบ Straight และ Deflector 

 

 
 

การติดตั้ง Wear Liner 2 แบบ คือแบบ Straight 
 
 

 
 

การติดตั้ง Wear Liner 2 แบบ คือแบบ Deflector จะกนัใหมี้ช่องวา่งระหวา่ง Wear liner กบั 
Skirt Rubber ท าใหไ้ม่มีแรงดนัจากวสัดุกระท าต่อ Skirt Rubber มากเกินไป 
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2.3 Rubber Skirt 
Skirt Rubber เรียกกนัไดม้ากมายหลายช่ือ เช่น ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) “rubber skirting,” 
“skirtboard seal,” “side wipers,” “dust seal,” and “edge seal” ท าดว้ยแผน่ยางหรือแผน่ Plastic 
ติดตั้งติดตั้งกบั skirtboard เพื่อป้องกนัไม่ใหว้สัดุ ร่วง หก ตก หล่น ร่ัว ไหลออกจากสายพาน 
อยา่เขา้ใจผดิวา่ Skirt Rubber สามารถกนัวสัดุไม่ใหห้ลุดออกไปได ้เพราะยางสเกิร์ต (Skirt 
Rubber) ไม่แขง็แรงและบอบบางเกินไปไม่เพียงพอท่ีจะตา้นทานแรงดนัดา้นขา้งของวสัดุได ้ซ่ึง
หนา้ท่ีน้ีเป็นของ Wear Liner 
 
 

 
 

ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบบา้นๆ ใชก้นัอยา่งแพร่ 
หลายในบา้นเราราคาถูก เหมาะส าหรับกั้นวสัดุน ้าหนกัเบาๆและ 

 การ Load วสัดุไม่รุนแรงใชใ้นอุตสาหกรรมท่ีไม่เนน้ผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มมากนกั 
 
 
 

การใชง้าน (Skirt Rubber) แบบบา้นๆผลท่ีไดก้็
จะไม่มีประสิทธิภาพมากนกั แต่ดีท่ีราคาไม่
แพงเหมาะส าหรับอุตสาหกรรมท่ีล าเลียงวสัดุ 
เบาๆ การจ่ายวสัดุไม่หนกัหน่วง รุนแรง ท่ีไม่
เนน้ส่ิงแวดลอ้มอยา่งสูงสุด 

 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber)แบบบา้นๆ 
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วสัดุท่ีล าเลียงเม่ือเคล่ือนท่ีชา้ๆ วสัดุ load เบาๆ 
ตวัวสัดุไม่หนกัเกินไป การใชง้าน ยางสเกิร์ต 
(Skirt Rubber) แบบบา้นๆกใ็ชง้านไดดี้ ราคา
ถูก ใชไ้ดค้รับ 

 

 
 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ใชปิ้ดทา้ย Chute ก็
ได ้

 

 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ใชก้บั V-Plow กดี็ 
เท่าท่ีเห็นมามกัไม่มีใครใส่ใจปล่อยจนยาง
สเกิร์ต (Skirt Rubber) สึกหรอจนถึงเหลก็ ขดู
สายพานใหเ้สียหาย 

 

 
 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ใชก้บั Belt Cleaner  
ดา้น Return กดี็ 

 

 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ใชก้บั V-Plow กดี็ 
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ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) บางคร้ังกเ็อามาปิด
ดา้นขา้งกนัวสัดุตกกไ็ด ้

 
 
 

พฒันาการของ Edge Sealing   

 

 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบมี 2 ชั้นโดยมี
ขอ้ดีคือ 
1.ล้ินพิเศษเอาไวด้กัฝุ่ น ไวอี้ก 1 ชั้น 
2.capacity ไม่ลด 
3.เสียหายยากเน่ืองจากมี wear liner ลดแรง
ปะทะไวก่้อน 
 

 

 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบมี 2 ชั้นโดยมี

ล้ินพิเศษเอาไวป้้องกนัฝุ่ น 
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ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบมี 3 ชั้นติดตั้ง
นอกผนงั Chute 
1.จะท างานไดดี้เม่ือช่องวา่งระหวา่งChute และ
สายพานมีมากๆ ล าเลียงวสัดุท่ีมีน ้าหนกัเบา มี
ขนาดเลก็ หรือเป็นผง ไม่มีความคม 
(nonabrasive) 
เช่น  carbon black เป็นตน้ 
2.ความเสียหายท่ีเกิดกบัสายพานมีนอ้ยหาก 
Belt Slide 

 

 

ขอ้เสียยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบมี 3 ชั้น 
1.ขาดง่ายเพราะไม่มีWear Liner ช่วยรับแรงไว้
ก่อน 
2.วสัดุอาจติดระหวา่งยางสเกิร์ต (Skirt 
Rubber) และสายพานขดูสายพานมีโอกาส
เสียหายไดม้าก 
3.ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) อาจกระพือ เปิด
ออกไดเ้น่ืองจาก negative back press ของ
อากาศภายใน ท าใหฝุ้่ นออกไปได ้
4.ท าให ้Capacity ลดลงเน่ืองจากหนา้ตดัลดลง 

 


