เทคโนโลยีปะเก็น(Gasket)
นายประสาน รัตนสาลี
บริษัท PSMC จํากัด

อุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรม หรือใน
อุปกรณตางๆสาเหตุเริ่มตนมักเกิดจาก
ตนเหตุเล็กๆกอนสาเหตุหนึ่งที่พนักงานมัก
ละเลยการซอมไดแก การซึมรั่ว
จากการซึมเล็กนอยและขยายใหญขึ้นเปนการรั่วจนไมสามารถ
ระงับเหตุได ทําใหเกิดการทวมลนสราง
ความเสียหายบริเวณโดยรอบของระบบ
ขนสงของเหลว การระเบิดของกาซความ
รูปน้ํามันรั่วทวมนอง
ดันสูง การติดไฟจนเกิดเพลิงไหมของ
ระบบขนสงสารไวไฟ เปนตน อุปกรณที่
เกี่ยวของกับตนเหตุนี้ซึ่งบางคนมักละเลย
ความเอาใจใส คือ ปะเก็น

ปะเก็น(GASKET) เปน
อุปกรณอุด(SEAL)ไมใหของไหล(ของเหลว หรือ กาซ)หลุดรอด
มาไดของการที่อุปกรณ
สองสิ่งมาประกอบกันโดย
โดยตัวของปะเก็นเองจะ
ยุบตัวตามแรงบีบอัด และ
พองตัวหรือขยายตัวอุด
ชองวางระหวางฝา
ประกอบกันของอุปกรณ
เพื่อ
ลดแรงที่กระทําตอชองวางหรือวัสดุอุดชองวางนั้นโดยทําให
พื้นที่หนาตัดที่รับความดันเล็กลง
[แรง(F)=ความดันภายใน(P)xพื้นที่หนาตัดที่รับความดัน
(A)]
กอนที่จะกําหนดการเลือกใชปะเก็นจําเปนตอง
พิจารณาปจจัยที่มีผลกระทบตอคุณภาพปะเก็นหรือ
ความปลอดภัยดังนี้

1. ชนิดของตัวกลางที่ถูกลําเลียงผานปะเก็น
กอนที่จะกําหนดการเลือกใชปะเก็นจําเปนตองพิจารณา
คุณสมบัติตัวกลางที่ถูกลําเลียงผานปะเก็นซึ่งไดแก
1.1 ตัวกลางที่มีอุณหภูมิต่ํา มีความเย็นซึ่งมีอุณหภูมิ

ต่ํากวา -10 C

1.2 ตัวกลางที่มีอุณหภูมิสูง มีความรอน ไฟซึ่งมี
อุณหภูมิสูงมากเกิน1,000 C
1.3 น้ํา เปนตัวกลางที่ไมติดไฟไมชวยใหไฟติด
1.4 น้ํามัน เปนตัวกลางที่ติดไฟ
1.5 สารเคมี เปนตัวกลางที่ติดไฟหรือการกัดกรอน
1.6 กาซเปนตัวกลางที่มีพลังงานสะสม มีความดัน หรือ
บางชนิดไวไฟ

2. วัสดุ(Material)ที่เลือกใชผลิตปะเก็น
การเลือกใชวัสดุทําปะเก็นจําเปนตองเลือกใหคุณสมบัติให
เหมาะสมกับคุณสมบัติตัวกลางที่ถูกลําเลียงโดยวัสดุที่ใชทํา
ปะเก็นไดแก

2.1 Leather เปนวัสดุที่ใชสมัยตนๆการรูจักใช
ปะเก็นปจจุบันเลิกใช
เพราะอายุงานสั้น
2.2 ไมกอกเปนวัสดุที่ปจจุบันไมนิยมใชเพราะอายุ
งานสั้นราคาสูง

2.3 Fiber นิยมใชกบั งานน้ํา น้ํารอนเพราะเมื่อถูกน้ํา
สามารถ
ขยายตัวไดทน
อุณหภูมิสูงและ
ต่ําได
2.4 Rubber ยางธรรมชาตินิยมใชกับงานน้ํา
อุณหภูมิต่ํา
ความดันไมสูง
มากนัก

2.5 Neopreneยางสังเคราะหมีความยืดหยุนสูงเมื่อ
ใชงานนานๆจะแข็งตัวจนขาดคุณสมบัติแตรับ
ความดันภายในที่
เปลี่ยนแปลง
ภายในไดดี
3.
3.1 Copper มักใชกับงานน้ํารอน น้ํามัน งาน
อุณหภูมิสูงมีราคาสูง

4.3 Plate –แผนขนาดพื้นทีกวางมักนิยมใชกบั หนา
ประกับของเครื่องยนต อุปกรณตางๆ เปนตน

4.4 Spiral wound -การเสริมขดโลหะเพิ่มความ
แข็งแรงโดยมีวัสดุเชนกราไฟทอุดชองวางแทรกอยู
เปนชั้นๆโดยมีโลหะ
ลอมรัดชั้นนอกหรือทั้ง

3.2 Aluminum มักใชกับงานน้ํารอน น้ํามัน งาน
อุณหภูมิสูงมีราคาสูง
3.3 TEPLONมีความยืดหยุนสูง รับความดันภายใน
ที่เปลี่ยนแปลงภายในไดดี ทนทานการกัดกรอนสูง
3.4 อื่นๆ ตามคุณสมบัติเฉพาะงาน
ในการนําเสนอนี้เปนคุณสมบัติบางดานเทานั้นซึ่งถา
จะเลือกใชจําเปนตองศึกษาอยางละเอียดในแตละ
วัสดุ
4. รูปแบบ(Profile)ของปะเก็นที่นิยมใช
รูปแบบของปะเก็นขึ้นกับความเหมาะสมกับสภาพงาน
อาจจัดรูปแบบตามที่พบทั่วไปดังนี้
4.1 Ring -วงแหวนกลมเรียบไมมจี ุดตอ เชน ORingมักนิยมใชกับหนาประกับที่มีการเซาะรอง
เพื่อครอบอัด O-Ring เปนตน

4.2 Flat –วงแหวนแบนเรียบมีความหนาหลากหลาย
มักนิยมใชกับ หนาจานทอ ปม วาลว เปนตน

ชั้นนอกและ
ชั้นในทําให
สามารถรับ

ความดันไดสูงมากๆ หรือทนทานตอการกัดกรอนได
สูงมักนิยมใชกบั หนาประกับ ของระบบ กาซ

น้ํามัน สารเคมี ไอน้ํา เปนตน
4.5 Packing มีทั้งแบบแทง หรือแบบเสนใชพัน มัก
ใชในเครื่องสูบตางๆ ใชไดทั้งอุณหภูมิต่ํา และ
อุณหภูมิสูง

5. ปจจัยในการเลือกชนิดปะเก็นในการใชกบั งาน
ในการเลือกชนิดปะเก็นเพื่อใชงานตองพิจารณาอยางรอบ
ครอบถึงตัวแปรตางๆที่เกี่ยวของมิฉะนั้นแลวจะกอใหเกิด
ความเสียหายจากการรั่วของจุดเชื่อมตอได ดังเชนการใน
ระบบHot Oil เลือกใชปะเก็นผิด โดยใชปะเก็นชนิดยาง
สังเคราะหกันน้ํามันได แตเมื่อใชงานที่อุณหภูมิสูงยาง
สังเคราะหกลับออนตัวลงน้ํามันรอนรั่วออกมาแลวเกิดการ

ติดไฟทําใหไฟไหมโรงงานเสียหายอยางมาก ดังนั้นจึง
จําเปนตองพิจารณาคุณสมบัติของปะเก็นในดานตางๆ
เพื่อใหมอี ายุใชงานไดยาวนานที่สุด เชน
5.1 Chemical Resistance สภาพการทนทานการ
กัดกรอนตอสารเคมีที่ปะเก็นสัมผัส เชน กรด ดาง
น้ํามัน หรือสารทําละลาย เปนตน
5.2 Temperature ความคงสภาพตอการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ปะเก็นสัมผัส เพราะ
วัสดุมักมีคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ
เชน ชวงใชงาน ความรอนสูง ความเย็นต่ํา จะเกิด
การขยายตัว หดตัว หรือความแข็งแรงลดลงทําให
รับความดันไดต่ําลง เปนตน
5.3 Pressure ความคงสภาพตอการเปลี่ยนแปลง
ของความดันที่ปะเก็นสัมผัส
5.4 Impermeability ความสามารถไมใหซมึ ผานตัว
มันเองได เชนปะเก็นยางที่เสริมเสนใยไนลอน ผา
หรือเหล็กภายใน ซึ่งสารลําเลียงมักซึมผานมา
ตามเสนใยที่เสริมได ไมควรนํามาใช

เสริมเสนใยโลหะ

เสริมเสนใยไนลอน

5.5 Thickness ความหนาของปะเก็นที่ใชตอง
ออกแบบใหเหมาะสมกับงาน ไมบางเกินไปอาจ
ไมสามารถอุดชองวางไดเพียงพอจึงเกิดการรั่ว
หรือหนาเกินไปจนมีแรงกระทําตอปะเก็นโดยตรง
เกินพิกัด
6. สาเหตุการรั่ว
6.1 การกัดกรอน(Corrosion) เนื่องจากเลือกใช
วัสดุที่ไมถูกตองกับสารลําเลียงผานเมื่อใชไปไม
นานก็จะเกิดการรั่วได เชน ปะเก็นยางธรรมชาติ
กับน้ํามันเบ็นซีน เบ็นซืนจะละลายยางธรรมชาติ

6.2 การยอมใหแทรกซึมผานตัวปะเก็นเอง
(Permeability)เมื่อสารแทรกซึมผานภายในเนื้อ
ปะเก็นเองจะ
คอยๆขัดสีกัด
เซาะเนื้อปะเก็น
ขยายจนเปนโพรงภายใน
6.3 การขันสลักเกลียว(Bad tighten Bolt)การขัน
สลักเกลียวขาดคุณภาพเชน ไมแนน(ตึง)พอ
สําหรับงานนั้นๆ แนน(ตึง)แตไมเทากันทุกอัน
เนื่องจาก ขัน(กวด)ผิดลําดับทําใหเกิดการขัด
ตัวเอง ไมใช
ประแจทอรค
(Torque
Wrench) การ
ปนเกลียว ขัน
(กวด)แนน(ตึง)เกินจนสลักเกลียวยืดจนสูญเสีย
กําลัง(Deformed) เปนตน
6.4 ความสะอาด(cleanness) ในการประกอบ
ชิ้นงานถาขาดความเอาใจใสไมรักษาความ
สะอาดของชิ้นสวนอาจมีเศษโลหะ ทราย ตกคาง
อยูจะเกิดเปนชองวางอันเปนจุดออนของการ
เริ่มตนรั่วได
6.5 หนาประกับหรือหนาจาน(Flange)ตัวของ
หนาจานเองตองมีคุณภาพดี ผิวหนามีความเรียบ
ไมขรุขระ(Plain) ผิวหนามีความระนาบ(Flat) ไม
บิดเบี้ยวประกบกันสนิทไมเกิดชองวาง ความ
แข็งแรงของหนาจานเองไมเปลี่ยนรูป(ยืด)ไปตาม
แรงขันสลักเกลียว
6.6 เปลี่ยนปะเก็นใหมเมือ่ มีการถอด
(Remove)โดยการถอดของเกาออก ทําความ
สะอาดไมใหมีเศษติดคางแลวประกอบอันใหมเขา
ไป เพราะปะเก็นเดิมเมื่อใชงานแลว

6.7 ปะเก็นหมดอายุใชงาน(Expired)เมื่อใชงาน
แลวคุณภาพเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและ
สภาพแวดลอมที่กระทํา เชน แข็งตัวขาดความ
ยืดหยุน ยุบตายตัวเปนตน หมดสภาพความ
แข็งแรง ฉีกขาด หลุดรอน เกิดรั่วซึมได
บทสรุป

การเกิดอุบัติใหญๆมักเริ่มตนจากความ
บกพรองเล็กๆ ความไมใสใจจากจุดเริ่มตนที่ดี ความมัก
งายในการทํางาน จนทําใหเกิดอุบัติเหตุรายแรงจนมี
ผูเสียชีวิต ทรัพยสินสูญหายได ดังนั้น จะเห็นวาปะเก็น
เองก็เปนตัวสาเหตุแรกๆเชนกันถาเราละเลยการ
ปฏิบัติงานในขอหนึ่งขอใดก็เกิดความเสี่ยงมากขึ้น
เทานั้น
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