
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญรัศมีการยาง

ผู้เช่ียวชาญด้านลูกกลิ้งยาง



ข้อมูลโดยสังเขป

ช่ือองค์กร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญรัศมีการยาง

ที่ตัง้ 48/77 หมู่ 1 ถนนเอกชัย ต าบลคอกกระบือ อ าเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์ติดต่อ 080-598-0192 LINE ID ii.safe

แฟกซ์ 034-824-510 เว็บไซต์ www.bmrubber.com

อีเมล์ bmroller@gmail.com, sales.bmrubber@gmail.com

พ้ืนที่โรงงาน 350 ตารางวา จ านวนพนักงาน 82 คน

เวลาท าการ จันทร์ ถึง เสาร์ 8.00 – 17.00 น. / ฝ่ายเจียร 2 กะ 17.00 – 01.00 น.



ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญรัศมีการยาง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 เพ่ือด าเนินธุรกิจในด้านการผลิตลูกกลิ้งยางอุตสาหกรรม
และอะไหล่ยางส าหรับเครื่องจักรทุกชนิด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการผลิตลูกกลิ้งยางส าหรับอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาด
ใหญ่ ส าหรับงานพิมพ์พลาสติก พิมพ์แผ่นฟิล์ม พิมพ์แผ่นโลหะ พิมพ์กระดาษ โรงงานสิ่งทอ-ฟอกย้อม โรงงานเคลือบผิวไม้ อัด
เงา อาบแลคเกอร์ ลูกกลิ้งล าเลียงทุกชนิด ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ต้องใช้ลูกกลิ้งยางเป็นส่วนส าคัญ ซ่ึงบริหารงานโดย
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมลูกกลิ้งยางมานานกว่า 20 ปี

ความเป็นมา



ผลิตภัณฑ์และการบริการ

หล่อลูกกลิง้ทุกชนิดโดยใช้ยาง NR, NBR, EPDM, PU, SILICONE, CSM, CR, Conductive, Ebonite, Sponge

สร้างแกนลูกกลิง้ใหม่ตามแบบหรือตวัอยา่ง

บริการงานซ่อม-เปลี่ยน เพลา, หน้าแปลน, เบ้าลูกปืน, ส่วนประกอบของลกูกลิ้ง

เจียรผิวยาง

ขึ้นลาย-ตัดร่องยาง

ถ่วงสมดุลลกูกลิ้ง

ชุบฮาร์ดโครม เคลือบเทฟล่อน

ขึ้นรูปช้ินส่วนอะไหลย่างและอุปกรณ์เครื่องจกัรต่าง ๆ



ประเภทงาน ระยะเวลา (วันท าการ) การรับประกัน

หล่อยาง 7-10 4 เดือน

สร้างแกนใหม่ 10-15 1 ปี

เจียรยาง 3-5

ตามหน้างานจริง

งานซ่อม 3-10

ชุบฮาร์ดโครม
เคลือบเทฟล่อน

10-15

ขึ้นรูปอะไหล่ยาง 10-25

ระยะเวลาการผลิตและการรับประกันสินค้า

** ระยะเวลาผลิตอาจเร็วหรือล่าช้ากว่าก าหนด ข้ึนอยู่กับปริมาณงาน ณ ขณะนัน้ ซ่ึงจะมีการแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนล่วงหน้า หากจ าเป็นต้องล่าช้า **

เร่ิมนับจากวันท่ีส่งสินค้าเร่ิมนับจากวันท่ีได้รับ PO และรับลูกกลิ้งมาเรียบร้อยแล้ว



รับส่งถึงที่หมาย ติดต่อได้สะดวก ราคาเหมาะสม

ระยะเวลาผลิตสัน้ สินค้ามีคุณภาพ บริการด้วยใจ

นโยบายคุณภาพ



ส่วนประกอบของลูกกลิ้ง

2. หน้าแปลน 3. เพลา

4. หล่อยาง

1. แกนกระบอกเหล็ก, 
อลูมิเนียม, สแตนเลส



กรณีหล่อยาง
1. ขนาด OD x ID x L
2. ชนิดยาง
3. สียาง
4. ความแข็ง
5. ลักษณะผิว – เรียบ / คราวน์ / ตัดร่อง / ตัดบ่า
6. การน าไปใช้ / รายละเอียดเพ่ิมเติม

กรณีสร้างแกนใหม่
ขอแบบที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน หรือ ตัวอย่าง

กรณีเจียรยาง
1. ขนาด OD x L
2. ลักษณะผิว – เรียบ / คราวน์ / ตัดร่อง / ตัดบ่า

การวัดขนาดลูกกลิ้ง

เส้นผ่านศูนย์กลางของยาง (OD)
เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน (ID)
ความยาวหน้ายาง (L)



ETHYLENE PROPYLENE DIENE MONOMER

 ทนความร้อน-ความเย็น, น ้า, สารเคมี, 
มีความยืดหยุ่นดีมาก

 ทนต่อการสึกหรอ, กรด-ด่าง
 ไม่ทนน ้ามัน, แอลกอฮอล์

EPDM

NITRILE BUNA RUBBER

 ทนน ้ามันดีมาก
 ทนต่อการสึกหรอ, การฉีกขาด,                   

ความร้อน, กรด-ด่าง, น ้า, สารเคมี

NBR

NATURAL RUBBER

 ทนต่อการสึกหรอ, การฉีกขาด, มีความ
ยืดหยุ่นดีมาก

 ไม่ทนน ้ามัน

NR

CHLOROPRENE RUBBER

 ทนแรงอัด, แรงกระแทก, การฉีกขาดดีมาก
 ทนต่อการสึกหรอ, ความร้อน
 ทนน ้ามัน, กรด-ด่าง, สารเคมี

CR

ชนิดและคุณสมบัติของยาง



SILICONE

 ทนความร้อนดีมาก (~300 ºC)
 ทนน ้ามัน, สารเคมี
 ถ้าความแข็งมากจะค่อนข้างเปราะ

SI

CHLORO-SULFONATED POLYETHYLENE
(HYPALON)

 ทนแรงอัด, แรงกระแทก, แรงกดทับ,
กรด-ด่าง, ความร้อน ดีมาก

 ทนสารเคมี

CSM

POLYURETHANE

 ทนต่อการสึกหรอ, การฉีกขาด, แรงอัด,
แรงกระแทก, แรงกดทับ ดีมาก

 ทนตัวท าละลาย, น ้ามัน, สารเคมี
 ไม่ทนความร้อนท่ีสูงเกิน 100 ºC

PU

CONDUCTIVE RUBBER (Anti-static)

 สามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้ (น าไฟฟ้าได้)
 ลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตท่ีผิวยาง

CONDUCTIVE

ชนิดและคุณสมบัติของยาง



ความแข็งของยาง (Hardness)

 หน่วยวัดความแข็งของยาง คือ Shore A
 เครื่องมือวัดความแข็งของยาง เรียกว่า “Shore A 

Durometer”
 Scale เริ่มตัง้แต่ 0-100 ตัวเลขย่ิงน้อยยางจะน่ิม ตัวเลขย่ิง

มากยางจะแข็ง
 ใช้ “Shore D Durometer” ส าหรับยางท่ีความแข็งเกิน 

100 Shore A (100 Shore A = 58 Shore D)



ยางน าไฟฟ้า (Conductive / Anti-static Rubber)

ใช้เครื่องมือวดัการน าไฟฟ้า เรียกว่า “Surface Resistance Meter” โดยมีหลักการดังนี้

ระดับ
ค่าความต้านทาน ไฟฟ้า

(Ohm: Ω)

สีที่แสดง

บนเคร่ืองมือวัด
ความหมาย

1 103-105 เขียว ผิวยางสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้

อย่างรวดเร็ว (น าไฟฟ้าได้ดีมาก)

2 3𝑥105-109 เหลือง ผิวยางสามารถถ่ายเทประจุไฟฟ้าได้

อย่างช้า

3 3𝑥109-1010 ส้ม ผิวยางแทบจะไม่สามารถถ่ายเทประจุ

ไฟฟ้าได้เลย

4 1011-1012 แดง ผิวยางมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า

ยาง
แกนและ

เพลาลูกกลิ้ง

- - - -

- - - -



เคร่ืองหล่อยาง
(Rubber Extruder Machine)

เคร่ืองกลึง
(Lathe Machine)

เคร่ืองมิลลิ่ง
(Milling Machine)

เคร่ืองผสมยางแบบลูกกลิ้งคู่
(Double Roll Mixer Machine)

เคร่ืองตียาง
(Rubber Kneader Machine)

เตาอบไอน ้า
(Retort Machine)

ตู้อบคอยล์ร้อน
(Heated Cabinet)

เคร่ืองเจียร
(Grind Machine)

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต



ผสมยางและเคมีภัณฑ์กรองสิ่งสกปรกหล่อยางลงบนแกน

น าลูกกลิ้งเข้าเตาอบ เจียรปรับผิวยาง ตรวจสอบคุณภาพ จัดส่งให้ลูกค้า

ลอกยางเดิมออก
ท าความสะอาดผิวแกน

ทากาวส าหรับติดยาง เตรียมยางและเคมีภัณฑ์ ช่ังน ้าหนักส่วนผสมตามอัตราส่วน

ระบบการผลิตและควบคุมคุณภาพ



ลูกค้าที่ไว้วางใจ



ตัวอย่าง ลูกกลิ้งยางแบ่งตามอุตสาหกรรม



อุตสาหกรรมพลาสติกและฟิล์ม



อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์



อุตสาหกรรมล าเลียง



อุตสาหกรรมสิ่งทอและฟอกย้อม



อุตสาหกรรมกระดาษ



อุตสาหกรรมไม้



อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม 



อุตสาหกรรมกระป๋อง



สร้างแกนลูกกลิ้งใหม่ตามแบบหรือตัวอย่าง



งานซ่อม-เปลี่ยน เพลา, หน้าแปลน, เบ้าลูกปืน, ส่วนประกอบของลูกกลิ้ง



ตัวอย่างลายตัดร่องยาง

ลายข้าวหลามตัด / ลายเพชร ลายก้างปลา / ร่องวี ลายคล่ี

ร่องใส่สปริง ร่องแนวขวาง ร่องเกลียว / ลายเถาวัลย์ ลายกันล่ืนส าหรับล้อรถ



ถ่วงสมดุลลูกกลิ้ง (Dynamic Balance)



ชุบฮาร์ดโครม เคลือบเทฟล่อน



ชุบฮาร์ดโครม เคลือบเทฟล่อน



ขึ้นรูปชิ้นส่วนอะไหล่ยางและอุปกรณ์เครือ่งจักร

ซีล-โอริง จุ๊บยาง ล้อรถต่าง ๆ

ยางแท่ง บูช ยอย ยางกันกระแทก

ไดอะแฟรม



ขึ้นรูปชิ้นส่วนอะไหล่ยางและอุปกรณ์เครือ่งจักร

เฟือง

อะไหล่ยางเจาะรู ตัวไกด์ช้ินงาน ยางรองแท่นเคร่ือง

แผ่นยางปลอกยางมูเล่ย์

ยางติดแผ่นเหล็ก



ขึ้นรูปชิ้นส่วนอะไหล่ยางและอุปกรณ์เครือ่งจักร

ล้อล าเลียงช้ินงาน

ยางก้อนสี่เหล่ียม ยางไหล แอร์ชาฟท์

ใบพัดยางขึ้นรูปน็อตยางติดสายพาน

เขียงยาง



ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บุญรัศมีการยาง

ผู้เช่ียวชาญด้านลูกกลิ้งยาง


