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เลอืกชนิด Skirt rubber อย่างไรด ี
ทุกคนท่ีท างานกบัระบบสายพานล าเลียงคงมีประสบการณ์และเคยเห็น Skirt Rubber กดั

สายพานกนัมาบา้งแลว้ คราวน้ีมาหาวธีิป้องกนักนับา้ง โดยหลกัการแลว้ วสัดุท่ีท าเป็นแผน่ 
Skirt Rubber ตอ้งอ่อนกว่า (Lower Abbrasion resistance) สายพาน พดูง่ายๆวา่ถา้เอาแผน่ Skirt 
Rubber กบั สายพานมาถูกนั ยาง Skirt Rubber ตอ้งหลุดออกไปก่อนผวิหนา้ของสายพาน เท่าท่ี
ผูเ้ขียนไดฟั้งใครๆเล่าต่อๆกนัมา วา่ใหใ้ชย้าง Skirt Rubber ท่ีมี Shore Harness ต ่าๆ เช่นสายพาน
จะมีค่าความแขง็ท่ี 65-70 Shore A กใ็หใ้ชย้างท่ีมีค่าความแขง็ท่ี 40-45 Shore A  เพราะจะไม่กดั
สายพาน นัน่เป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้งหรือไม่?  เพราะปรกติยางท่ีมี Shore Harness ต ่าๆท่ี  45-50 Shore 
A  จะมี Abbrasive resistance ท่ีสูง ยกตวัอยา่งเช่นยางสีแดงท่ีอยูข่า้งล่างน้ี ท าดว้ยยางธรรมชาติ
มากกวา่ 90 % เป็นยางท่ีมี Shore Harness ต ่าๆท่ี  40  Shore A มี Abbrasive resistance ประมาณ 
100 mm3  ยางเหล่าน้ีจะน ามาใชง้าน Lining ในถงัหรือในท่อท่ีมีการเสียดสีสูง ยางพวกน้ีเหนียว
มาก ใช ้Cutter ตดัยงัขาดยากมากๆเลย ดงันนัพอมาเจอ(เสียดสี)กบัสายพาน ผวิสายพานกล็าไป
ก่อนทุกที จะเห็นวา่แมจ้ะเป็นยางน่ิมๆแต่ มี Abbrasive resistance สูงพดูง่ายๆคือมีความเป็น
กระดาษทรายอยา่งดีขดัท่ีไหน ท่ีนัน่กห็ลุดออกอยา่งไรกอ็ยา่งนั้น 

 

 
 

ยางสีแดงท่ีเห็นในรูปมี Shore Harness ท่ี 40 Shore A  มี Abbrasive resistance 
 ประมาณ 108 mm3 ใช ้Cutter ตดัยงัขาดยากมาก 
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ดงันั้นโปรดเขา้ใจใหถู้กตอ้งเสียใหม่เสียวา่ Durometer เป็นหน่วยวดัความแขง็ (rating of 
hardness) ไม่ใช่หน่วยวดัระดบัของการขดัสี (abrasion resistance) แต่ค่า abrasion index, วดัโดย 
Pico, DIN, Taber ratings. ASTM D2228 แต่นิยมใช ้Pico abrader เป็นมาตรฐานการ test 
  

.    
Typical Pico Tester                               DIN abrasive tester 

 
ดงันั้นควรใช ้ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ท่ีเป็นยางลว้น (ไม่มีชั้นผา้ใบเสริม) และมีค่าวดั 
abrasion resistance ต ่ากว่าสายพาน และไม่ควรใชส้ายพานมาตดัท าเป็น ยางสเกิร์ต (Skirt 
Rubber) เพราะผา้ใบในสายพานจะเป็นแหล่งเกาะตวัของวสัดุท่ีเป็นเมด็ ผง ละเอียด ท่ีมีความ
แขง็และความคมสูงวสัดุจะเป็นตวัเสียดสีกบัสานพานท าใหส้ายพานเสียหายเป็นร่องยาว
แน่นอน ระวงัในการเลือกใชก่้อนจะเกิดเร่ืองนะครับ 

การบ ารุงรักษาระบบ Sealing System 
การบ ารุงรักษาระบบ Sealing System ใหใ้ชง้านไดดี้ จ  าเป็นตอ้งดูแลอยา่งครบวงจรและเป็น
ระบบ เร่ิมตั้งแต่การติดตั้งท่ีถูกวธีิ การปรับระดบั ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ลงเน่ืองจากยาง
สเกิร์ต (Skirt Rubber) จะสึกหรอจากการสัมผสักบัสายพานและ การเปล่ียน ยางสเกิร์ต (Skirt 
Rubber) ท่ีสึกหรอ หมดสภาพหรือไม่สามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพได ้ 
การติดตั้ง Skirt board ตอ้งใหส่้วนปลายของ Skirt board ใกลส้ายพานแบบสัมผสักนัเพียงเบาๆ 
ถา้ติดตั้งจนชิดกบัสายพานจนเกินไปจะเกิด แรงเสียดทานอยา่งสูง ส้ินเปลืองพลงังานในการ
ขบัเคล่ือนสายพาน และอาจท าใหส้ายพานเสียหายไดง่้ายโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขณะเม่ือเร่ิมเปิด 
(Start) เดินเคร่ือง 

สินค้าทีเ่รามจี าหน่าย 
ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) มีมากมายใหเ้ลือกใชไ้ดห้ลายแบบ เม่ือท่านท าความเขา้ใจกบัความรู้
เบ้ืองตน้ท่ีผูเ้ขียนกล่าวไวข้า้งตน้ กค็งพอท่ีจะพิจราณาเลือกยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ได้
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เหมาะสมอยา่งใกลเ้คียงกบัการใชง้านของท่าน ยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) แบบยางลว้นบา้นๆ 
ธรรมดากร็าคาแค่ หลกั ร้อยบาท ต่อเมตร ถา้เป็นแบบไฮโซ แบบมี 2 ชั้นโดยมีล้ินพิเศษเอาไว้
ป้องกนัฝุ่ น กต็อ้งวา่กนัเป็น พนับาทต่อเมตรข้ึนไปล่ะครับ  ส าคญัท่ีสุดท่านตอ้งประเมินความ
คุม้ค่าดว้ยตวัของท่านเองครับ คนอ่ืนช่วยไดน้อ้ย เพราะรู้หนา้งานนอ้ยกวา่ท่าน อยา่งไรกต็ามมี
ปัญหาติดขดัอะไรกโ็ทรมาสอบถามไดเ้ลยนะครับ ลองดูวา่สินคา้ของเราพอจะเหมาะสมกบัการ
ใชง้านของท่านหรือไม่ ช่วยอุดหนุนกนัไดต้ามอธัยาศยัครับ 
  
มีสินคา้เสนอใหท่้านพิจารณาอุดหนุนเรา ครับ รายละเอียด 

 

 
Specification : หน้ากว้าง 15 ซม. หนา 10 มม. 
ยาวม้วนละ 20 เมตร 
รายการน้ีเป็นยางสเกิร์ต (Skirt Rubber) ลว้นๆ
ไม่มีเสริมผา้ใบขา้งในนะครับจะไดไ้ม่กดั
สายพาน ขายเป็นมดัๆ อยง่ท่ีเห็นในรูปครับ 
มดัละ 20 เมตร 30 เมตร  

 

 
Specification : หนา้กวา้ง 15 ซม. หนา 15 มม. 
ยาวมว้นละ 30 เมตร 
แบบมี 2 ชั้นโดยมีล้ินพิเศษเอาไวป้้องกนัฝุ่ น 
เป็นสินคา้น าเขา้นะครับ  

 

Specification : หนา้กวา้ง 230 มม.  หนา 15 
มม. ยาวมว้นละ 10-20 เมตร 
เป็นรุ่นพิเศษ Heavy Duty น าเขา้จาก
ต่างประเทศครับ 

 
สงสัยส่ิงใด ส่งรายละเอียดทั้งหมดมาทาง E-mail จะสะดวกดีมากครับ อยากรู้อะไรเพิ่มเติม

อยา่งเร่งด่วน โทรศพัทม์าสอบถามรายละเอียด เรายนิดีใหค้  าปรึกษาตลอดเวลา หรือต้องการ
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ให้เราไปอบรมหรือจัดสัมมนาใหห้น่วยงานบ ารุงรักษาในหน่อยงานของท่านกไ็ด ้(มี

ค่าบริการนะครับ) ไม่เพียงแต่เร่ืองน้ีเท่านั้นนะครับ เร่ืองอะไรกไ็ดท่ี้ท่านอยากรู้เก่ียวกบั

สายพานล าเลียงกล็องติดต่อเขา้มาไดอ้ะไรท่ีแบ่งๆกนัไดแ้ละไม่เปลืองทรัพยากรจนเกินไปก็

ยนิดีรับใชค้รับ เพราะเรามี Motto การท างานคือ ‘’Together We Share ไปด้วยกนั...เผือ่แผ่

กนั’’ ครับ เราจะหาความรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์ระบบล าเลียงมาน าเสนออยา่งสม ่าเสมอ ‚ถึงแม้ว่า

เราจะเดินช้า...แต่เรากไ็ม่เคยหยุดเดิน‛ แลว้พบกนัใหม่ครับขอบคุณท่ีติดตาม 

 
 
   


