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การเลือกใช้โพลียรีูเทน (Urethane) ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
หนึง่ในปัจจยัหลกัของความส าเร็จ ในการออกแบบ คอืการเลอืกวสัดหุลกัทีเ่หมาะสมกบัความต้องการใช้งานในบางกรณี

เหลก็ อลมีูเนียมหรืองานโลหะบางชนิดสามารถใช้เป็นวสัดหุลกั แตใ่นบางกรณี ผลติภณัฑ์ประเภทพลาสตกิอาจเป็นวสัดทุีเ่หมาะสม

กวา่และพลาสตกิทีส่ามารถตอบสนองความต้องการได้สงูในด้านคณุลกัษณะ เฉพาะตวัทีส่งูกวา่ ได้แก่ โพลยีรีูเทน  

โพลยีรีูเทน สามารถแบง่ยอ่ยได้อีกหลายชนิด แตล่ะชนิดมีข้อดข้ีอเสยี และคณุสมบตัทิีแ่ตกตา่งกนัออกแตล่ะชนิดมีข้อดข้ีอเสยี

และคณุสมบตัทิีแ่ตกตา่งกนัออกไป ฉะนัน้ ในการออกแบบทางวศิกรรม จะต้องค านงึถึงคณุสมบตัติา่งๆ เหลา่นี ้ทีเ่หมาะสม ทัง้ในเชิง

เศรษฐศาสตร์ และประสทิธิภาพการใช้งาน

ประเภทของโพลียรีูเทน
เราสามารถแบง่ประเภทของโพลยีรีูเทน  จากคณุลกัษณะทางเคมี และทางกายภาพ ได้ดงันี ้

-  Adhensives - Millable Gums

-  Sealants - Coatings

- Thermaplastics - Castable Elastomers

-  Foams (Rigid and Flexible)

การเลอืกโพลยีรีูเทน ในแตล่ะประเภทไปประยกุต์ใช้งานมีความแตกตา่งและหลากหลายกนัมาก เช่น

Rigid Foam จะใช้ในอตุสาหกรรม ท าฉนวนกนัความร้อนหรือความเย็น สว่น Flexible Foam จะใช้ในอตุสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์

Thermopalstic จะสามารถขึน้รูปด้วยการฉีดเข้าแบบพิมพ์ด้วยแรงดนั จึงท าให้สามารถขึน้รูปด้วยแบบพิมพ์เปิดโดยไมใ่ช้แรงดนั

จึงท าให้สามารถขึน้รูปผลติภณัฑ์ได้ในราคาทนุทีต่ ่า แตจ่ะได้ผลติภณัฑ์ทีมี่คณุสมบตัเิฉพาะตวัทีส่งูกวา่ประเภทอ่ืนๆ

คุณสมบัติของ Castable Elastomer
คณุสมบตัเิดน่ของ Castable Elastomer ได้แก่

- สามารถเลอืกใช้ความแข็งตัง้แต ่0 Shore A ถึง 85  Shore D - สามารถท าให้ชะลอการเผาใหม้ได้

- มีความทนทานตอ่การเสยีดสสีงู - ไมส่ามารถท าให้พืชหรือสิง่มีชีวติเตบิโตบนผิวได้

- รับน า้หนกัได้มาก - สามารถขึน้รูปกบัเคร่ืองจกัรกลมาตรฐานทัว่ไปได้

- รับแรงกระแทกได้สงู - หลอ่ตดิกบัเหลก็ อลมีูเนียม หรือพลาสตดิได้

- มีความยืดหยุน่สงู - ต้นทนุของแบบพิมพ์ต ่า

- ใช้งานในช่วงอณุหภมิู-40ºC ถึง 120ºC ได้ - สามารถเพ่ิมหรือลดแรงเสยีดทานทีผิ่วได้

- น าไปใช้งานในน า้ได้ - สามารถเลอืกใช้สไีด้หลากกลาย

- เป็นฉนวนไฟฟ้า - สามารถท าให้ป้องกนัไฟฟ้าสถิตได้

- ทนทานตอ่การกดัท าลายของโอโซน - ทนทานตอ่การฉีกขาด

- ทนทานตอ่น า้มนัและสารเคมีหลายชนิด - ไมเ่สยีรูปง่ายเม่ือถดูกดทบั

- ทนทานตอ่รังสแีกมมา่ - ทนทานตอ่การบดิงอ



ข้อได้เปรีย̃บด้านค่าใช้จ่าย
หากจะลองเปรียบเทยีบโพลยีรีูเทนกบัวสัดอ่ืุนๆแลวั อาจจะตอังเปรียบเทยีบในดาันการประหยดัเวลาในการหยดุชะลอ

เคร่ือจกัร ( Down Time ) ด้วยเน่ืองจากราคาโพลยีรีูเทนอาจคอ่นข้างสงูกวา่วสัดอ่ืุน แตอ่ายกุารใชงัานจะยาวนานกวา่มาก 

สง่ผลให้การหยดุชะลอเคร่ืองจกัรมีน้อยลงตามไปดวัย

อีกประการหนึง่ คอืต้นทนุของแบบพิมพ์ทีใ่ช้ในการหลอ่โพลยีรีูเทนประเภทนี ้มีราคาไมส่งูมากนกัเม่ือต้องการเปรียบเทยีบ

กบัแบบพิมพ์ฉีดพลาสตกิหรือแบบพิมพ์อดัยาง อีกทัง้ยงัสามารถเลอืกใช้วสัดทุ าแบบพิมพ์ไดหัลากหลาย เช่น เหลก็, อลมิูเนียม,ไม้,

หรือแม้แตโ่พลยีรีูเทนเอง เป็นต้น

ข้อได้เปรียบเม่ือเทยีบกับเหล็ก

- น า้หนกัเบากวา่ 7-8 เทา่

- เกิดเสยีงรบกวนขณะใช้งานน้อยกวา่

- ทนทานตอ่การสกึหรอ

- คา่ใช้จ่ายน้อยในการขึน้รูปชิน้งาน

- ทนทานตอ่การกดักร่อน ไมเ่ป็นสนิม

ข้อได้เปรียบเม่ือเทยีบกับยาง

- ทนทานตอ่การเสยีดสี

- ทนทานตอ่การฉีกขาด
- รับน า้หนกัได้สงูกวา่

- มีสโีปรงใส

- ทนทานตอ่โอโซน

- สามารถท าความแข็งทีส่งูกวา่ได้

ข้อได้เปรียบเม่ือเทยีบกับพลาสติก

- ไมแ่ตกหกัง่าย

- มีความยืดหยุน่มากกวา่

- ทนทานตอ่การเสยีดสไีด้ดกีวา่

- ต้นทนุแบบพิมพ์ถกูกวา่

- มีความแข็งให้เลอืกมากกวา่



ข้อจ ากัดของโพลียรีูเทน
- ไมค่วรใช้งานในอณุหภมิูสงูโพลยีรีูเทน สามารถใช้งานในอณุหภมิู

รอบตวัทีเ่ป็นอณุหภมิูแห้ง ไมเ่กิน 120ºC และในอณุหภมิูชืน้ ไมเ่กิน 90ºC

โดยจะสง่ผลให้ โพลยีรีูเทนเสยีรูปทรงได้

- ไมค่วรให้สมัผสักบัแสงยวูโีดยตรง การทีโ่พลยีรีูเทนสมัผสักบัแสง UV

หรือ แสงแดดโดยตรง  จะท าให้สขีองโพลยีรีูเทนเปลีย่นไป หากจ าเป็น

ทีจ่ะต้องจดัเก็บไว้เป็นเวลานาน  ควรบรรจโุพลยีรีูเทนไว้ในภาชนะมิดชิด

ทีป้่องกนัแสง  UV ได้

- ไมค่วรให้สมัผสักบับริเวณทีมี่ความชืน้สงู หากโพลยีรีูเทนสมัผสักบัความ

ชืน้สงูจะท าให้เกิดการฉีกขาดง่าย และเสยีคณุสมบตัไิป โดยจะสงัเกตไุด้จาก

ความแข็งจะลดลงไป จึงควรหลกีเลีย่งการใช้งาน และการจดัเก็บในบริเวณ

ทีมี่ความชืน้สงูหรือจดัเก็บโดยใช้สารดดู



ขัน้ตอนการผลิตโพลียรีูเทน

- ท าความสะอาดแมพิ่มพ์โดยการน าเข้าเตาอบอณุหภมิูที ่120 C˚ ใช้เวลาในการอบ 12 ชัว่โมง 

- น าแมพิ่มพ์ทีอ่บเสร็จแล้วมาทาน า้ยาถอดแบบและน าเข้าเตาอบอีกครัง้ ทิง้ไว้ประมาณ 1 ชัว่โมง

- เตรียมน า้ยายรีูเทนในสว่นผสมทีต้่องการ และน าพิมพ์ออกจากเตาอบเพ่ือเอาน า้ยาทีผ่สมไว้เทลงไปในแมพิ่มพ์

- น าแมพิ่มพ์ทีเ่ทน า้ยาเรียบร้อยแล้วเข้าเตาอบทีอ่ณุภมิู 120 C˚ ทิง้ไว้ 1 ชัว่โมง

- น าแมพิ่มพ์ทีเ่ทน า้ยาและอบเสร็จแล้วมาแกะชิน้งานออกจากพิมพ์ เม่ือแกะเสร็จแล้วให้น าชิน้งานเข้าเตาอบอีกครัง้

- ใช้เวลาในการอบ 12 ชัว่โมง

- น าชิน้งานออกจากเตาอบ พกัทิง้ไว้ให้เย็น แล้วน าเข้าขบวนการตกแตง่ชิน้งาน

- น าชิน้งานเข้าห้อง QC เพ่ือตรวจเช็คคณุภาพความเรียบร้อยของชิน้งาน และคา่ความแข็งทีต้่องการ

ก าลังในการผลิตโพลียรีูเทน
- พิมพ์ 1 ชดุ สามารถผลติได้ 10 ชิน้ / 1 วนั ในความแข็งที ่90 Shore A

- การสัง่ท าจ านวนในปริมาณทีเ่ยอะ ทางเราสามารถจดัท าแบบพิมพ์เพ่ิมได้ เพ่ือให้จดัสง่สนิค้าทนัตอ่การใช้งานของลกูค้า



การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ประกอบกับการเลือกใช้เคร่ืองมือวัด และทดสอบที่ได้

มาตรฐานระดับสากลเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาระบบคุณภาพ ทางเราจงึได้พิจารณาเกณฑ์ส าคัญต่างๆเช่น

- ขนาด หรือ มิตจิะเลอืกใช้เคร่ืองมือให้เหมาะสมกบัแตล่ะผลติภณัฑ์ ประกอบด้วย Micrometer, Vernier, Pi Tape ฯลฯ

- ความแข็ง เคร่ืองมือวดัความแข็งทีใ่ช้มี 2  หนว่ย คอื Shore A  และ D 

- ส ีมีการก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบเพ่ือให้สนิค้ามีความคลาดเคลือ่นของสน้ีอยทีส่ดุ

- ฟองอากาศ จ านวนของฟองอากาศทีย่อมรับได้จะขึน้อยูก่บัขนาดและจ านวน ซึ่งได้มีการระบไุว้อยา่งชดัเจนในเอกสารประกอบ

การตรวจสอบ

- คา่ TIR ส าหรับสนิค้าประเภทลกูกลิง้ จะมีการตรวจสอบคา่ความคลาดเคลือ่นของรัศมีตามแนวเส้นรอบวงของลกูกลิง้

- ความเป็นโคนของลกูกลิง้ ส าหรับสนิค้าประเภทลกูกลิง้จะเพ่ิมการตรวจสอบความเป็นโคนตามแนวแกนของลกูกลิง้

- การถ่วงน า้หนกั ส าหรับงานทีต้่องมีการหมนุด้วยความเร็วสงูการถ่วงให้ได้น า้หนกัทีส่ม ่าเสมอเป็นเร่ืองส าคญั ทางบริษัทฯจึง

- สง่ตรวจสอบงานลกัษณะนี ้โดยการท า Dynamic Balance

- อณุหภมิู อณุหภมิูเป็นปัจจยัส าคญัของกระบวนการ จึงได้ก าหนดเป็นปัจจยัตรรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอโดยใช้เคร่ืองมือวดั

ทีท่นัสมยั และได้มาตรฐาน



เกรดของ Urethane มี 4 ประเภท
1.Premium Grade (PR)

 - เหมาะส าหรับการใช้งานทางกลทีมี่ความถ่ีสงู มีความทนทานตอ่สารเคมีได้หลายประเภท

2.Standard Grade (ST)

 - เหมาะส าหรับการใช้งานทีต้่องรับน า้หนกัมากและสามารถน าไปใช้ได้ในน า้

3.Regular Grade (RG)

 - เหมาะส าหรับการใช้งานทัว่ไป

4.Food Grade (FG)

 - เหมาะส าหรับการใช้งานทีต้่องสมัผสักบัอาหารโดยตรง



1.การใช้ยริูเทนร่วมกบัสปริงไกด์พินจะช่วยให้ยริูเทนอยู่
ในต าแหนง่ที่ถกูต้องและท าการประกอบได้งา่ยขึน้

2.เม่ือเลอืกขนาด L ของสปริงไกด์พิน ควรพิจารณา
ถึงคา่ความปลอดภยัอยา่งน้อง 10 มม.ส าหรับสว่นบน
ของสปริงไกด์พินที่ศนูย์ตายลา่ง

F Load F Load F Load

mm. N (kgf) mm. N (kgf) mm. N (kgf)

12 6865 15 8924 18 12749 62

16 {700} 20 {910} 24 {1300} 82

12 9807 15 13239 18 18633 62

16 {1000} 20 {1350} 24 {1900} 82

16 19123 20 26478 24 39227 82

20 {1950} 25 {2700} 30 {4000} 103

16 20 24 82

20 25 30 103

24  {2850} 30  {3950} 36  {5550} 123

20
27949 38736 54427

114 100

70 60 20

92 80 20

L
V

58 50 14

F =L x 20% F=L x 25% F=L x 30%

D d



F Load F Load F Load

mm. N (kgf) mm. N (kgf) mm. N (kgf)

12 7551 15 9807 18 14710 62

16 {770} 20 {1000} 24 {1500} 82

12 11082 15 15004 18 21575 62

16 {1130} 20 {1530} 24 {2200} 82

16 20104 20 27753 24 41188 82

20 {2050} 25 {2830} 30 {4200} 103

16 20 24 82

20 25 30 103

24  {3000} 30  {4200} 36  {6250} 123

29420 41188 61292
114 100

58 50

70 60

92 80

F =L x 20% F=L x 25% F=L x 30%

D L
V









ยางยริูเทน เป็นสารเคมีสงัเคาะห์ซึ่งก าลงัเป็นที่นิยมในการท าชิน้สว่นแม่พิมพ์ในตา่งประเทศ
เป็นอยา่งมาก ทัง้นีเ้น่ือจากยริูเทนสามารถทนทานตอ่การกดักรอนของน า้มนัชนิดตา่งๆ ได้ด ีช่วยให้
การสร้างแม่พิมพ์งา่ย และใช้งานได้ทนทานยืดหยุ่นไม่ตายงา่ย นอกจากนีย้งัช่วยลดอนัตราย อนัเกิดจาก
การใช้งานในบางกรณีได้ด้วยราคาทีไ่มแ่พง

1.เป็นสปริงแทนสปริงทัว่ไป(ในพิมพ์ตดั)

2.เป็นตวั(Stripper)ในตวัส าหรับแกนปัมเจาะรูมาตราฐาน(Pierce Punch)

3.ใช้เป็นแมพิ่มพ์พบังอ(Bending)



4.ใช้เป็นแมพิ่มพ์ขึน้รูปประเภทตา่งๆ(Forming)

5.ใช้เป็นตวัเบง่ทอ่รูปร่างตา่งๆ

ข้อควรระวังในการน าไปใช้เป็นสปริงหรือส่วนของแม่พิมพ์

1.ขนาดความยาวขณะกดลงจะต้องไมม่ากกวา่ 30% ของความยาวเดมิ

L-L1 ต้องน้อยกวา่30% ของ L

2.ในกรณีทีใ่ช้ป๊ัมงานเป็นจ านวนมาก (Mass Production) ยางยริูเทนจะมีการหดตวัเลก็น้อย ดงันัน้ เวลาค านวณ

ความยาวใช้งานควรเพ่ิมคา่ความยาวประมาณ 7% และม่ือประกอบอยูใ่นแมพิ่มพ์ควรอดัให้ขนาดสัน้ลงปะมาณ

4% (Preload)

3.อณุหภมิูทีใ่ช้งานไมค่วรเกิน 85 องศาเซลเซียส

4.ในการค านวณคา่แรงสปริง (Stripping Force) ควรใช้คา่ประมาณ 6-12% ของแรงตดั (Blanking Force)

5.ต้องมีการยดึให้แนน่พอ ไมห่ลดุได้

6.เวลาประกอบในแมพิ่มพ์ไมใ่ห้สว่นมีคมตา่งๆของแมพิ่มพ์ สมัผสักบัยริูเทน







    Urethane Qulity Control  ระบบการตรวจสอบคณุภาพ Urethane ทางบริษัทได้มีการตรวจสอบสนิค้าทกุครัง้ ก่อนน าสง่สนิค้า
เพ่ือตรวจสอบคณุภาพของ Urethane วา่อยูใ่นเกณฑ์มาตราฐาน สนิค้าเหมาะแก่การใช้งานหรือไม ่หากไมอ่ยูใ่นเกณฑ์มาตราฐาน

และไมไ่ด้คณุภาพทีก่ าหนด ทางบริษัทจกัไมน่ าสง่โดยเดด็ขาด โดยเกณฑ์การตรวจสอบคณุภาพของ Urethane มีดงันี ้

1. การตรวจสอบขนาดหรือ SIZE

2. การตรวจสอบคา่ความแข็งหรือ Hardness

3. การตรวจสอบฟองฟอดหรือ Bubbles

4. การตรวจสอบพืน้ผิวหรือ Surface

5. การตรวจสอบการสแตมป์หรือ Stamp Urethane

อุปรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ

1. Digital Vernier Calipers

2. Durometer Shore A

3. Eye

 อปุกรณ์ส าหรับการตรวจสอบคณุภาพสนิค้า

 



การตรวจสอบขนาดของ Urethane ได้แก่ ความกว่าง,ความยาว ,ขนาดรูใน,และขนาดบ่า เป็นต้น อุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดคือ

Digital Vernier Calipers

 การวดัความกว้างของ Urethane

การวดัความยาวของ Urethane

การวดัขนาดรูในของ Urethane



การตรวจสอบคุณภาพค่าความแข็งของ Urethane เพื่อให้ได้คุณภาพในการใช้งาน ตามค่ามาคราฐานคุณภาพ Urethane 

อปุกรณ์ส าหรับการใช้วดัคา่ความแข็งคอื Durometer Shore A

การวดัคา่ความแข็งของ URETHANE

 



การตรวจสอบคุณภาพ ฟองฟอดและพืน้ผิวของ Urethane  คือการตรวจสอบว่ามีฟองฟอดเยอะเกินค่ามาตราฐาน

เหมาะแก่การใช้งานหรือไม่ และสีถูกต้องตามออรืเดอร์ที่ลูกค้าต้องการหรือไม่ก่อนออกน าส่ง อุปกรณ์ที่ใช้ในการหาค่าคือ 

สายตา

 

การตรวจสอบฟองฟอดและพืน้ผิวของ Urethane



การตรวจสอบคุณภาพ แสตมป์ Urethane  คือ การที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่า Urethane Lot นีผ้ลิตในเดือนไหน

และปีไหนเป็นต้น

การแสตมป์เดอืนและปีทีผ่ลติ จะอยูใ่นพืน้ผิวด้านท้ายของ Urethane

จะไมมี่การแสตมป์ทีพื่น้ผิวหน้าของ Urethane

 



 


