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⌦⌫ 
    

สำหรับการส่ังซ้ือซีลในคร้ังต่อไป ท่านจะได้รับสินค้าท่ีมีความทนทานตรงตามความตอ้งการ
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านได้ เพียงท่านสละเวลาเตรียมข้อมูลไว้ประกอบการส่ังซ้ือ
และใหข้้อมูลท่ีท่านมีกับผู้แทนจำหนา่ย

 ในกรณีท่ีมีตัวอย่างอยู่ ควรสังเกตวา่ท่ีตัวซีลมีรายละเอียดของตวัเลขหรือตัวอักษรใดปรากฎอยู่
บนตัวซีลบ้างหรือไม่ควรสังเกตดูทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซีล เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ในการอ้างอิงขนาด หรือ บริษัทของผู้ผลิตซีลน้ันๆ

 หากไมพ่บตัวเลขหรอืตัวอักษรใดๆ บนตัวซีล ควรสอบถามลกัษณะการใชง้านจากชา่งผู้ใช้งาน
โดยตรงถึงลักษณะการใช้งานของซีลตัวนั้นๆ เช่นใช้กับงานไฮดรอลิค, งานนิวเมติก หรืองาน
เพลาหมุน เป็นต้น

 ควรทราบถงึ Applications ของการใช้งาน ยกตัวอย่างเช่น แรงดันท่ีใช้งานอยู่ อุณหภูมิการใช้
งาน รวมถึงความเรว็ในการใช้งาน เพ่ือเลือกวัสดุของซีลให้เหมาะกบังาน

 ให้ช่างผู้ใช้งานวาดภาพร่างของร่องชิ้นงานพร้อมทั้งระบุขนาดต่างๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อทราบ
ขนาดที่แน่นอน

 บอกสีของซีลหรือวัสดุที่ใช้ผลิตซีลนั้นหากท่านทราบ และควรสังเกตถึงความแข็งของวัสดุด้วย
เพราะความแขง็จะมีส่วนสำคัญในการทนแรงดนั (Pressure)

 หากทราบถึงประเทศของผู้ผลิตเครื่องจักร รวมถึงยี่ห้อของเครื่องจักร ก็จะทำให้ง่ายในการหา
มาตรฐานของซลีน้ันๆ ย่ิงข้ึน เพราะแตล่ะโซนของผูผ้ลิตเคร่ืองจักรสามารถบ่งบอกขนาด
มาตรฐานของซีลท่ีจะนำมาใช้งานแตกต่างกันไป

 กรณีถ้ามีภาพถา่ย Drawing ของกระบอกหรอืส่วนท่ีต้องการใสซี่ล  ควรใหเ้อกสารนีกั้บผู้แทน
จำหน่าย  เพราะ โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตเคร่ืองจักรจะลงขนาดและรายละเอียดของซีลอยู่บน Drawing

 ไม่ควรวัดขนาดของซีลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วเพื่อการสั่งซื้อ เพราะมีโอกาสผิดพลาดได้หาก
จำเปน็ควรทำการวดัขนาดโดยผูช้ำนาญงานเทา่นัน้

 ควรเลือกสั่งซื้อซีลกับบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านซีลโดยเฉพาะเท่านั้น
เพ่ือให้ท่านม่ันใจวา่จะไดสิ้นค้าท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการของทา่น
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ท่านสามารถชว่ยยดือายขุองซีลทุกชนดิท่ีท่านใช้อยูไ่ด้ โดยทำการตรวจสอบหวัข้อเง่ือนไข
ต่างๆ ได้ดังน้ี

 เก็บซีลอย่างมีระเบียบ  ควรเก็บไว้ในท่ีเย็นมีความช้ืนสัมพัทธ์ท่ี 40-70%
 ไม่แขวนซีลท่ียังไม่ได้ใช้งานไว้กับตะขอหรือตะปู เพราะอาจจะทำใหข้อบของซีล (Lip) เกิด

ความเสยีหายได้
 ใช้เครือ่งมอืทีถ่กูตอ้งทีไ่ม่มีความแหลมคมในการประกอบซลี
 ประกอบซีลโดยหันหน้าของซีลให้ถูกด้าน
 พ้ืนท่ีในการประกอบซลีมีความสะอาดปราศจากฝุน่ละออง
 เลือกใช้ซีลให้เหมาะสมกบัแรงดันน้ำมัน (Pressure)
 เลือกใช้ซีลให้เหมาะสมกบัความเรว็ในการใชง้าน (Speed)
 เลือกใช้ซีลท่ีเหมาะสมกบัอุณหภูมิในการใช้งาน (Temperature)
 ตรวจสอบวา่สารหลอ่ล่ืนท่ีใช้ในการประกอบซลีไม่มีปฏิกิริยากบัวัสดุของซีลท่ีท่านเลือกใช้ โดย

สามารถสอบถามไดท่ี้ สเป็คซีลทุกสำนักงานทีใ่กล้ท่าน
 ส่วนปลายของกระบอกและแกนมกีารทำ Chamferไว้เพ่ือป้องกันความเสยีหายทีอ่าจเกิดข้ึนได้

ในขั้นตอนของการประกอบซีลเข้ากระบอก
 พิกัดของช้ินงาน (Tolerance) ควรอยู่ในค่าตามท่ีกำหนด โดยสามารถตรวจสอบคา่พิกัดเหล่าน้ี

ได้จาก Master Catalogue  ของสเป็คซีล  ซ่ึงข้ึนอยู่กับชนิดของซีลแต่ละประเภท
 ไม่นำซีลท่ีเสียหายแล้วกลับมาใช้งานอีก เพราะอาจจะทำใหช้ิ้นงานของท่านเกิดความเสียหายได้

⌦⌫
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ในการเลือกซื้อซีลแต่ละครั้งท่านอาจจะมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับซีลซึ่งยังหาคำตอบไม่ได้
ทำให้ท่านไม่สามารถเลือกซีลให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน  จึงเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้
ซีลที่ท่านใช้งานอยู่นั้นไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ หรือมีอายุการใช้งานของซีลสั้นกว่าที่ควรจะเป็น ทาง
บริษัท สเป็คซีล จำกัด จึงไดร้วบรวมขอ้มูล คำถามเกี่ยวกับซีลนิวเมติคที่ทางบริษัทฯ ถูกถามเป็น
ประจำ แล้วตอบอยู่ในส่วน Q & A นี้  เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเลือกซื้อซีลของท่านในครั้งต่อไป

ทางบริษัทฯ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากข้อมูลคำตอบเหล่านี้ไม่มากก็น้อย
และหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานของซีลนิวเมติค ซีลไฮดรอลิค และ
โอริง ท่านสามารถสอบถามไดโ้ดยสง่คำถาม และโปรดระบรุายละเอยีดทีจ่ะสามารถตดิตอ่ท่านไดโ้ดยตรง
อย่างชัดเจน ส่งมาทางแฟกซ ์หมายเลข 02-8810550 ท่านจะไดรั้บข้อมูลคำตอบในไมช้่า……..…………

Q & A
Q : ซีลที่ดีควรมีอายุการใช้งานนานเท่าใด ?
A : อายุการใชง้านของซลี มีปัจจัยแวดลอ้มมากมาย เช่น ช่ัวโมงการใชง้านตอ่วัน หากเครือ่งจักร

ทำงานตลอด 24 ช่ัวโมง ก็จะทำใหอ้ายุของซีลส้ันลง ท้ังน้ีอายุการใช้งานของซลีแต่ละตัว จะข้ึน
อยู่กับจำนวนครัง้ในการใชง้าน (Cycle Time) ความรอ้น และความสะอาดของลมในระบบ
ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวแปรที่ทำให้มีผลกับอายุการใช้งานของซีล จึงไม่มีตวัเลขตายตัวที่จะบ่งบอก
ถึงอายุการใช้งานของซีลได้

Q : ควรเกบ็รักษาซีลอยา่งไร ให้มคีณุภาพดีกอ่นการประกอบใชง้าน ?
A : ควรเก็บซีลไว้ในท่ีแห้ง สะอาดปราศจากผุน่ละออง มีอุณหภูมิ ประมาณ 20 องศาเซลเซยีส ไม่ควร

ให้ถูกแสงโดยตรง  เท่านี้ก็จะสามารถรักษาคุณภาพของซีลก่อนการใช้งานได้ยาวนาน

Q : จำเป็นจะต้องมีซีลคุชช่ันในกระบอกนิวเมติคหรือไม่ เพ่ือประโยชน์อะไร ?
A : ซีลคุชชั่น (Cushion) มีไว้เพื่อชะลอหรือหยุดลูกสูบที่เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการกระแทก

อย่างรุนแรงกับฝากระบอกซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายตามมาได้ ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีซีล
คุชชั่นไว้ในกระบอกนิวเมติคเพื่อความนุ่มนวลในการทำงานของกระบอกนิวเมติค

 ⌫⌫⌫
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Q : วัสดุของซีลท่ีใช้ในกระบอกนิวเมติคควรจะเป็นวัสดุที่ทำจากยางหรือโพลียูรีเทน ?
A : ในระยะหลังนี้เราจะสามารถพบเห็นซีลของกระบอกนิวเมติคที่ทำมาจากวัสดุโพลียูรีเทนเป็น

จำนวนมาก ทั้งนี้ หากสังเกตให้ดีจะพบว่าความแข็งของวัสดุโพลียูรีเทนที่ใช้ผลิตซีลนิวเมติคจะมี
ความแข็งน้อยกว่าวัสดุโพลียูรีเทนที่ใช้ผลิตซีลไฮดรอลิค ซึ่งโดยทั่วไปความแข็งของทั้งโพลียูรีเทน
และยางที่ใช้ผลิตซีลนิวเมติคจะมีความแข็งอยู่ที่ประมาณ 70-75 shore A   เหตุผลหลักของการ
นิยมใช้วัสดุโพลียูรีเทนในการผลิตซีลนิวเมติคมากขึ้นเพราะ วัสดุโพลียูรีเทนมีความทนทานต่อ
การสึกหรอ (Wear Resistant) มากกว่ายางนั่นเอง ซึ่งหากใช้ยางในการผลิตซีลนิวเมติคก็ควร
จะเปน็ยางทีผ่สมสารหลอ่ล่ืนในตวั (Self Lubrication) เพือ่ช่วยลดแรงเสยีดทาน (Friction)

Q
Q : ทำไมในกระบอกนวิเมติคบางกระบอกจงึไม่มีซีลแกน มีแต่ซีลกันฝุ่นประกอบอยูท่ี่ปลาย

กระบอกมาเพยีงวงเดียว  ?
A : เป็นการเข้าใจผิดว่าซีลที่ประกอบอยู่ปลายกระบอกนิวเมติคเป็นซีลกันฝุ่นเพียงอย่างเดียว ที่จริง

แล้วซีลท่ีมี ลักษณะเหมือนซีลกันฝุ่นท่ีอยู่ปลายกระบอกนิวเมติค จะมีส่วนของ Lip ด้านในสามารถ
ทำหนา้ท่ีในการกนั Pressure ได้ด้วย ซ่ึงเป็นซีลท่ีทำหนา้ท่ีท้ังเป็นซีลกัน Pressure และเปน็ท้ังซีล
กันฝุ่นด้วยในตัวเดียวกัน

Q : ในกระบอกนวิเมติคควรจะเลือกใช้ Wearing วัสดุอะไร  ?
A : ในระบบนวิเมตคิโดยทัว่ไปจะไมมี่ระบบหลอ่ล่ืนท่ีสมบรูณ์  จึงจำเปน็อย่างยิง่ท่ีจะต้องเลือกใช้วัสดุ

ท่ีทนต่อการเสียดสีได้ดีและมีการหล่อล่ืนได้ด้วยตัวเอง (Self Lubrication)  ดังน้ันซีลทุกตัว รวมถึง
ตัวประคองที่จะนำมาใช้ในกระบอกนิวเมติคจึงควรเลือกใช้วัสดุที่มีสารหล่อลื่นผสมอยู่ในวัสดุ
ที่ใช้ผลิต เชน่ PTFE ผสม Carbon หรอื PE จะชว่ยยดือายขุองซลีและตวัประคองใหย้าวนานขึน้
อีกมาก

Q : เราสามารถใช้ซีลไฮดรอลิคแทนซีลนิวเมติคได้หรือไม่ ?
A : ซีลนิวเมติคและซีลไฮดรอลิค ดูจากภายนอกอาจมีลักษณะเหมือนกัน  แต่ที่จริงแล้ววัสดุที่ใช้ผลิต

จะแตกต่างกันโดยเฉพาะความแข็งของวัสดุที่ใช้ผลิตจะมีความแข็งที่แตกต่างกัน ซีลนิวเมติคจะมี
ความแข็งน้อยกว่าซีลไฮดรอลิค และจะผสมสารหล่อลื่นในวัสดุที่ใช้ในการผลิตซีลนิวเมติคด้วย
หากเรานำซีลไฮดรอลิคมาใช้ในงานนิวเมติค จะทำให้ซีลเกิดการสึกหรอเร็ว และไม่ทนทานเท่าที่
ควรจะเป็น
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