ผลิตภัณฑสารยึดติดเอนกประสงค
สำหรับ
การล็อคเกลียว (Threadlocking)
การอุด/ซีล (Sealing)
การตรึง (Retaining)

เออรโก (ergo ) ผูผลิตสารยึดติด
โดย คิสลิงก (Kisling)
®

ชื่อเสียงของบริษัทคิสลิงก และยี่หอเออรโกเปนที่รูจักกันดีในกลุมผูรับ
ผลิตชิ้นสวน (OEM) ตลอดจนรานรับซอมแซมตางๆ ในเรื่องของการ
สรางสรรคผลงานใหมๆ และคุณภาพ

สินคาของเราถูกจัดจำหนายโดยทีมขายที่มีความรูความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณมากมาย ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของเราพรอมใหความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับการใชสินคาประเภทตางๆ

บริษัทคิสลิงกตั้งขึ้นในป พ.ศ.2405 โดย เซบาสเตียน คิสลิงก
เพื่อขายอุปกรณฮารดแวร และไดกลายเปนผูจำหนายเครื่องมือ
อุปกรณในโรงงานรายใหญ รวมถึงการเปนหนึ่งในบริษัทชั้นนำ
ดานเครื่องวัดตวง ตัด ติด รักษา และ เกาะเกี่ยว นอกจากนี้ใน
ป พ.ศ. 2499 ไดมีการสรางอาคารใหมเพื่อรองรับการขยาย
ตัวอยางตอเนื่อง ซึ่งนับเปนสำนักงานใหญที่แทจริงของบริษัทคิสลิงก

บริษัทยังจัดใหมีการแจงขอมูลและดูแลลูกคาอยางตอเนื่องเปนประจำ
ในแค็ตตาล็อกเลมนี้จะนำเสนอสินคา และคำอธิบายในภาพรวมของ
สินคาดวย

ในป พ.ศ. 2541 ไดจัดตั้งหองทดลองเพื่อควบคุมคุณภาพ และการ
ผลิตแหงใหมในเมืองเวทซิคอน (Wetzicon) ใกลกับเมืองซูริค (Zurich)
อาคารแหงใหมนี้ใชในการผลิตสารยึดติดลักษณะพิเศษชนิดตางๆ
ของ anaerobic (บัคเตรีจำพวกที่ไมตองการอากาศหายใจ) และ
cyanoacrylate จากฐานการผลิตนี้ทำใหปจจุบนั นี้บริษัทไดสงออก
สินคาไปทั่วโลก ดวยเงินลงทุนกอนใหญทำใหเราสามารถพัฒนาสินคา
ใหมๆ และกระบวนการตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ทุกวันนี้คิสลิงกไดพัฒนาเหนือกวาผูใดในเรื่องของสารเพื่อใชในการ
ยึดติด และเทคโนโลยีที่เปนประโยชน อีกทั้งยังสามารถเสนอสินคา
ที่หลากหลายแกลูกคาอันไดแก
•
•
•
•
•
•
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สารยึดติดชนิด Cyanoacrylate
สารยึดติดชนิด Anaerobic
สารยึดติดชนิด Structural
ซิลิโคน
สารยึดติดชนิดอีพอกซี่ (Epoxy)
อุปกรณประกอบการใชงานตางๆ

นอกจากขอมูลดานตัวผลิตภัณฑ เรายังมีขอมูลดานเทคนิคเพื่อใหแนใจว
าจะสามารถชวยใหลูกคาสามารถเลือกสินคาที่เหมาะกับความตอง
การอยางแทจริง
โปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมทางเทคนิค สุขภาพ และ ความปลอดภัย
Kisling AG

คำเตือน
ขอมูลทั้งหมดและคำแนะนำการใชใดๆ อันเกี่ยวของกับตัวผลิตภัณฑ
รวมถึงกระบวนการตางๆ ที่ระบุในแคตตาล็อกเลมนี้ถือเปนการแนะนำที่
ไมมีการผูกมัดใดๆ แตยึดตามผลจากการสำรวจวิจัย และจาก
ประสบการณซึ่งพิจารณาแลววาเปนขอมูลที่เชื่อถือไดการตีความเรื่อง
การใชผลิตภัณฑถือเปนความรับผิดชอบของผูใชอยางเครงครัด
ดังนั้นผูใชควรทดสอบผลิตภัณฑดวยตนเองกอนการใชงานจริง

สารยึดติดเออรโกแบบแข็งตัวประเภท
Anaerobically curing ergo Adhesives
®

ผลิตภัณฑสารยึดติดของ ergo® ในกลุมนี้ไดรับการพัฒนาขึ้นมา เพื่อเปนสารยึดติดที่สามารถแข็งตัวไดในที่ที่ไมมีอากาศ (ออกซิเจน) โดยไดเริ่ม
การพัฒนามาตั้งแตปลายป 2500 ซึ่งก็ประสพความสำเร็จ และเปนที่ยอมรับใชกันในการยึดติดวัสดุประเภทโลหะตั้งแตนั้นเปนตนมา แตเดิม
ผลิตภัณฑนี้ถูกใชในงานล็อคเกลียวเพียงอยางเดียว หลังจากนั้นก็คอยๆ มีการนำผลิตภัณฑนี้ไปประยุกตใชในงานอื่นๆ เพื่อใหครอบคลุมตามความ
ตองการใชงานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมปจจุบันผลิตภัณฑของ ergo® ไดถูกนำไปใชในทุกๆ งาน ตั้งแต การล็อคเกลียว การยึดรอยตอของ
ตลับลูกปน (Baring) การยึดรอยตอของจานหุมเพลา (Hub-shaft) แมกระทั่งการยึดเกลียวของทอ และประเก็น (gasket)
นี้มีลักษณะของเนื้อฟลมที่หลากหลายความ
หนืด ความเสถียร และระยะเวลาในการแข็งตัว
ภายใตชื่อ anaerobic สารยึดติดปราศจาก
ของผลิตภัณฑสามารถปรับแตงไดตามความ
ตัวทำละลายชนิดนี้จะเปลี่ยนรูปเปนสาร
ตองการของลูกคาดวยการเติมโพลีเมอร
ประกอบโพลีเมอรที่มีโมเลกุลสูงอยางรวดเร็ว
และสมบูรณ ในที่ที่ไมมีอากาศกระบวนการการ สารเพอรออกไซด (peroxides) สารเพิ่ม
แข็งตัวจะเกิดไดโดยการใชอณูของโลหะเปนตัว ความเสถียร และสารเติมแตงอื่น
กระบวนการแข็งตัวของผลิตภัณฑนี้ตองอาศัย
ชวย เพียงแคชิ้นสวนโลหะที่มีพื้นผิวสำหรับ
อณูของโลหะเปนตัวชวย และออกซิเจนจะเปน
การยึดเกาะที่ใหญพอหรือชองวางเพียง
ตั
วชะลอหรือถึงขั้นยับยั้งการแข็งตัวของผลิต
เล็กนอยของบริเวณที่ซอนกันอยู ก็เปน
ภัณฑดวยเหตุนี้ การยึดติดสวนประกอบดวย
เงื่อนไขที่สมบูรณ
ผลิตภัณฑนี้จึงจำเปนตองมีสวนประกอบอยาง
นอยหนึ่งชิ้นที่เปนโลหะ และยังตองมีพื้นผิวใน
สำหรับกระบวนการการแข็งตัวจะเริ่มตน
การยึดติดที่มากพอเพื่อทำใหออกซิเจนไม
จากจุดศูนยกลางของจุดเชื่อมตอเสมอ
สามารถเขาไปรบกวนกระบวนการแข็งตัวของ
(จุดสัมผัสที่มีออกซิเจนต่ำที่สุด) แลวคอยๆ
ขยายไปสูขอบของรอยตอเนื่องจากสารยึดติด ผลิตภัณฑได
egro® anaerobic เปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงใน
เรื่องของการมีลักษณะที่สมดุลทำใหเหมาะตอ การใชงาน
การใชงานในหลายๆ ดาน เชน
ผลิตภัณฑยึดติดนี้สามารถใชไดโดยตรง
จากขวดที่บรรจุหรืออาจจะใชชุดหัวฉีด
- งานกอสรางที่ใชโลหะ และ
(dosage unit) ของ egro® เขามาชวย และ
การผลิตเครื่องมือ
อาจใชลูกกลิ้งที่เปนฟองน้ำ (foam rubber)
- อุตสาหกรรมยานยนต
แปรง หรืออุปกรณสำหรับการพิมพ
- การตอเรือ
(screen printing) มาชวยในงานที่มีพื้นผิว
- การสรางเครื่องจักร และเครื่องยนต
ที่จะยึดติดขนาดใหญ สารยึดติดที่เหลือลน
- การผลิตปมน้ำ
ออกมาจากชองวางรอบๆ รอยตอจะไมเกิด
- การสรางอุโมงคและทอ
การแข็งตัว ซึ่งสามารถเช็ดออกไดงายโดย
- งานไฮโดรลิกส และปมลม
ใชผาแหง หรือผาชุบอะซีโตน
- ชิ้นสวนที่มีความละเอียดสูง
- timepiece and optical industries
ความสามารถในการทำละลาย
- งานซอมบำรุงทุกแขนง
ผลิตภัณฑ anaerobic นี้ในขณะที่ยังเปนของ

ขอมูลทั่วไป

กระบวนการการแข็งตัว
สารยึดติดชนิด anaerobic เปนผลิตภัณฑที่
ไมจำเปนตองใชสารทำละลายเพิ่มซึ่งที่มี
องคประกอบเปนโมเลกุลเชิงเดี่ยว เชิงคูหรือ
เชิงสามของกรด methacrylic ทำใหสารยึดติด

เหลวสามารถละลายไดโดยงายในอะซีโตนแต
เมื่อแข็งตัวอยางสมบูรณแลวจะตานทานตอ
การทำละลายของสารละลายทุกชนิด
การจะลอกตัวผลิตภัณฑที่แข็งตัวแลวออกทำ
ไดดวยการใชเครื่องมือชวยหรือละลายออก
ดวย adhesive remover 9150

การแยกชิ้นสวนที่ยึดอยูออกจากกัน
ถึงแมการยึดติดจะมีความแข็งแรงสูงแคไหน
ก็ยังสามารถแยกออกจากกันไดโดยใชความ
รอนที่อุณหภูมิสูงกวา 250˚C ลงบนชิ้นสวน
ที่ตองการแยกออก เศษผลิตภัณฑที่หลงเหลือ
อยูสามารถเอาออกไดดวยการใชเครื่องมือชวย
หรือใช adhesive remover 9150

การเก็บรักษา
ผลิตภัณฑนี้ถูกบรรจุไวเพียง 50% ของตัว
บรรจุภัณฑ เพื่อใหมีปริมาณอากาศที่เพียงพอ
ที่จะคงสภาพของผลิตภัณฑไว สารยึดตางๆ
ควรถูกบรรจุในบรรจุภัณฑที่มาพรอมกับตัว
ผลิตภัณฑเทานั้น อุณหภูมิในการจัดเก็บควร
อยูระหวาง +5˚C ถึง +25˚C อายุการใชงาน
ขั้นต่ำของผลิตภัณฑนี้อยูที่ 1 ป ภายใต
เงื่อนไขการจัดเก็บดังกลาว
หามเทผลิตภัณฑที่เหลือกลับเขาไปในบรรจุ
ภัณฑ เพราะสิ่งสกปรกที่ติดมาอาจจะทำให
ผลิตภัณฑที่อยูในขวดเกิดการแข็งตัวได

ขอควรระวัง
ผลิตภัณฑ Anaerobic egro® นี้มีสาร
methacrylates อยูจึงไมควรจุมสกรู ชิ้นสวน
ที่เปนโลหะ หรือแปรงลงไปในขวดโดยตรง
เพราะถาสารดังกลาวสัมผัสกับผิวหนังใน
ปริมาณมากซ้ำกันหลายๆ ครั้ง อาจ
จะทำใหเกิดอาการแพในคนที่มี
อาการแพสารตัวนี้ ถาอาการ
ไมทุเลาลง ใหรีบไปพบ
แพทย และโปรดอาน
คำเตือนบนฉลาก
การใชงาน
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ตารางขอมูลผลิตภัณฑ
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สารประกอบล็อคเกลียว
(egro threadlocking compounds)
®

หัวเกลียวถูกออกแบบมาใหใชยึดสวนประกอบ
ตางๆ เขาดวยกันดวยการใชแรงบิด ทำใหเกิด
แรงดันที่ผิวระหวางสวนประกอบนั้นๆ แตดวย
dynamic stress ในแนวแกนหรือตามรัศมีของ
หัวเกลียว ทำใหหัวเกลียวเกิดการเคลื่อนตัว
สงผลใหแรงตึงที่มีอยูลดลง และอาจถึงขั้นที่ทำ
ใหชิ้นสวนที่ยึดอยูหลุดออกจากกันไดดวยเหตุ
นี้จึงมีการใชสลัก (bolt) เขามาชวย ชิ้นสวน
จำพวก แหวนรอง เข็ม และอื่นๆ ถูกนำมาใช
แตวิธีที่กลาวถึงทั้งหมดก็มีขอเสียอยู ขอเสีย
ที่วาไลตั้งแตการที่จะตองจัดเก็บชิ้นสวน

ดังกลาวหลากหลายชนิด และหลากหลาย
ขนาด ความเสียหายบนผิวของสวนประกอบ
อันเนื่องมาจากการใชชิ้นสวนดังกลาว อีกทั้ง
ยังเปนการเพิ่มความเสี่ยงใหเกิดการกัดกรอน
เนื่องจากการใชวัสดุแปลกปลอม
สารประกอบล็อคเกลียวนี้จะถูกใชงานในรูป
ของของเหลว โดยหยดลงไปโดยตรงที่เกลียว
แลวคอยแข็งตัวกลายเปนพลาสติกที่มีความ
เหนียว (viscoelatic plastic) หลังจากการ
ประกอบ ซึ่งจะไปเติมเต็มชองวางของตัว

เกลียวอยางสมบูรณ ทำใหไดการยึดติดของ
วัสดุที่ดีเยี่ยมตามมา นอกจากนี้ยังเปนการ
ปกปองตัวเกลียวจากการกัดกรอน ปราศจาก
แรงตึงและทนทานตอการสั่นสะเทือนอยางยาว
นานผลิตภัณฑเออรโก มีใหเลือกหลากหลาย
ตามแตระดับความแข็งแรงของการยึดเกาะทำ
ใหผูใชสามารถเลือกผลิตภัณฑไดเหมาะกับ
ความแข็งแรงตามที่ตองการ โดยที่ไมตองไป
ใชวิธีการ หรือผลิตภัณฑอื่นๆ เพิ่มเติม

ภาพรวมของสารประกอบล็อคเกลียวของเออรโก
4001 Threadlocking compound, low strength
4003 Threadlocking compound, low strength
4050 Threadlocking compound, medium strength
4052 Threadlocking compound, medium strength
4100 Threadlocking compound, high strength
4101 Threadlocking compound, high strength
4115 Threadlocking compound, heat resistant

สำหรับสกรูที่มีความละเอียดต่ำ สลักเกลียว สลักเกลียวสองปลาย การขันเกลียวบน
โลหะที่ไมมีเหล็กปน (non-ferrous metals) สลักเกลียวปรับแตง (adjusting screws)
ผลิตภัณฑนี้เหมาะสำหรับการยึดสกรู ที่ตองการใหสามารถรื้อออกในภายหลังไดโดยงาย
หรือเพื่อความยาวในการเจาะเกลียวเกิน 2 มิติ
ผลิตภัณฑเอนกประสงคที่มีความแข็งแรงปานกลาง เหมาะสำหรับเกลียวแบบ UNF
ทำการแยกออกไดโดยเครื่องมือมาตรฐาน
เปนผลิตภัณฑที่ใชกันมากดวยคุณสมบัติเอนกประสงค รวมถึงคุณลักษณะของการ
แข็งตัว ความแข็งแรง การตานทานตอตัวกลาง และ การไหลเวียน
ผลิตภัณฑใชล็อคเกลียวสกรูที่มีความแข็งแรงสูง ยึดสลักเกลียวสองปลาย
สกรูอาจถูกประกอบในสถานะ “as received” ยากตอการแยกสวนประกอบ
ผลิตภัณฑเอนกประสงคสำหรับตัวยึดทุกประเภทที่ไมตองการรื้อถอดประกอบภายหลัง
ผลิตภัณฑสำหรับสกรูยึดที่ใหความแข็งแรง และทนอุณหภูมิไดสูง

จุดเดน
• การยึดติดของวัสดุที่สมบูรณ
• น้ำหนักและแรงกดกระจายเทากัน
• ผิวหนาของชิ้นสวนที่ยังคงสมบูรณ
• ปองกันการกัดกรอน
• ตานทานตอแรงสั่นสะเทือนอยางดีเยี่ยม
• ลดการเสียดสี
• ใชไดกับสลักเกลียวขนาดตางๆ ลดตนทุนการเก็บสต็อค
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สารประกอบซีลเกลียวเออรโก
(egro pipe sealant compounds)
®

สารประกอบซีลเกลียวเออรโก มีใหเลือก
ใชในขนาดบรรจุทส่ี ะดวกตอการใชงาน สามารถ
ใชกบั สกรูแบบตางๆ ไดโดยตรงจากบรรจุภณ
ั ฑ
อยางไมมีปญหา เมื่อผลิตภัณฑสัมผัสกับโลหะ
ก็จะเกิดการแข็งตัว โดยปราศจากออกซิเจน
แลวเปลี่ยนรูปเปนพลาสติกที่ใสสารหนืดจนอุด
ชองวางของเกลียว อยางสมบูรณ เปนผลใหได
การยึดติดบนพื้นผิวโลหะที่ดี และพื้นผิวโลหะ
ยังไดรับการปองกันอีกดวย

ลื่นของผลิตภัณฑ ทำใหการประกอบชิ้นสวน
ทำไดงายขึ้น
สารประกอบในซีลเกลียวเออรโก ใหการ
ปองกันรอยตออยางดีเยี่ยมสารจะแทรก
ซึม ทำใหซีลเกลียวได 100%

รอยเกลียวตางๆ จะตองทำการใสสารผนึกกัน
น้ำอยางทั่วถึง และทำการขันอยางแนนหนา
เพื่อใหแนใจวารอยตอสามารถตานทานการรั่ว
ซึมและแรงกดดันไดอยางไมมีที่ติจนถึงจุดแตก
ดวยการปรับแตงสวนผสมที่แตกตางกัน ทำให (bursting pressure) ผลิตภัณฑที่มีความแข็ง
ไดผลิตภัณฑทเ่ี หมาะสมกับทัง้ เกลียวแบบ UNF แรงระดับปานกลางและระดับสูง จะชวยใหรอย
และ UNC และดวยคุณสมบัติที่ชวยในการหลอ ตอคงความแข็งแรงไดยาวนานยิ่งขึ้น

ชั้นฟลมของกาวมีความทนทานตอผลกระทบ
จากการสั่น ทนตอกาซและของเหลวเกือบทั้ง
หมดทีม่ ใี ชอยูใ นโรงงานอุตสาหกรรม ชวงอุณหภูมิ
ทีใ่ ชงานอยูร ะหวาง -50˚C ถึง 150˚C ทำให
ผลิตภัณฑนี้เหมาะสมกับการใชงานที่
หลากหลาย
เราไมแนะนำใหใชผลิตภัณฑน้ี กับเกลียวตัด
ที่เปนทองแดงหรือ โลหะผสมทองแดง
ทั้งหมดที่สัมผัสกับน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกวา
40˚C โดยปราศจากทดสอบเบื้องตนกอน

ภาพรวมของสารประกอบซีลเกลียวเออรโก
4202 Hydraulic sealant

ผลิตภัณฑใหความแข็งแรงปานกลาง สำหรับการอุด/ยา รอยตอเกลียวล็อคของทออัดลมหรือไฮดรอลิกที่มี
ขนาดถึง 3/4 นิ้ว
4203 Hydraulic sealant
ผลิตภัณฑใหความแข็งแรงต่ำทำใหสามารถรื้อถอดรอยตอที่ทำไวไดภายหลัง ความหนืดสูงของผลิตภัณฑนี้
ชวยใหสามารถอุดชองวางไดดียิ่งขึ้น การตานทานแรงกดดันจนถึงจุดแตก (bursting pressure)
4205 Pipe sealant with PTFE
เหมาะสำหรับการอุดรอยตอของเกลียวชนิดเรียว/ตรง ที่มีขนาดถึง 3 นิ้ว
4207 Pipe sealant, universal
แข็งตัวไดอยางรวดเร็วแมกระทั่งที่อุณหภูมิต่ำวา 0˚C เหมาะสำหรับระบบสปริงเกอร และทอสงแก็ส
4209 Pipe sealant, high-strength สารประกอบซีลเกลียวเพื่อกันน้ำที่มีความแข็งแรงสูงพรอมทั้งการตานทานการละลายไดอยางดีเยี่ยม
แข็งตัวชา
4211 Pipe sealant, heat resistant ใหความแข็งแรงปานกลางในการอุดพรอมคุณสมบัติทนทานตอน้ำรอนไดดีเยี่ยม เหมาะสำหรับ
การติดตั้ง/ตอทอ
4212 Pipe sealant with PTFE
ผลิตภัณฑเอนกประสงคในการอุดเกลียวทอชนิดเรียว/ตรง งายตอการรื้อถอด
4215 Pipe sealant, heat resistant แข็งตัวไดเร็วบนพื้นผิวที่เปนเหล็ก อัตราความเสียดทานหรือความฝดต่ำ และยังปองกัน
การติด (seizure) ระหวางประกอบ

จุดเดน

คำเตือน

• ใชแทนเทปพันเกลียว (PTFE Tape)
• ทนตอสารทำละลายไดดีเยี่ยม
• มีประสิทธิภาพในการอุดชองวางไดดีเยี่ยม
• ทนทานตอการสั่น
• ปองกันการกัดกรอน

เกลียวที่ถูกยึดดวยผลิตภัณฑที่แข็งตัวอยาง
สมบูรณแลว ไมควรหมุนเกลียวเขาหรือออก
อีกเพราะจะเกิด microcracks ได
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สารประกอบประเก็นเหลวเออรโก
(egro gasketing)
®

ผลิตภัณฑ ergo® gasketing มีกระบวนการแข็งตัวโดยไมใชออกซิเจน
บนโลหะ เชนเดียวกับผลิตภัณฑ threadlocking ผลิตภัณฑจะเกิดการ
กลายรูปเปนแผนฟลมพลาสติกที่มีโมเลกุลสูงภายในชองวางของรอยตอ
ทำใหไดการปดผนึกอยางสมบูรณ
การใชผลิตภัณฑนี้ชวยใหการประกอบชิ้นสวนที่มีรูปทรงที่แตกตางกัน
เขาดวยกันไดอยางรวดเร็ว โดยที่ไมตองมีการเก็บประเก็นที่มีรูปทรง
มาตรฐานเปนจำนวนมากอีกตอไป ผลิตภัณฑนี้ยังชวยใหวัสดุที่ทำการ
ยึดติดไมเกิดการยุบตัว ทำใหไมตองคอยขันหนาแปลนอยูเปนระยะ

ผลิตภัณฑ gasketing สามารถใชไดจากตัวบรรจุภัณฑโดยตรง
ใชหุนยนตหรือใชแมพิมพชวย
การยึดของสารยึดติดนี้กับผิวหนาของชิ้นสวนนำไปสูการทำใหสวน
ประกอบนั้นแข็งมากขึ้น รอยตอระหวางฝาครอบและหนาแปลนที่ถูกปด
ผนึกดวยวิธีนี้จะมีความคงทนตอการสั่นสะเทือน การกัดกรอน ทนตอกาซ
และของเหลวสวนใหญที่ใชอยูในวงการอุตสาหกรรม

ภาพรวมของสารประกอบประเก็นเหลวเออรโก
4252 Gasketing compound
4253 Gasketing compound, universal
4254 Gasketing exible
4280 Gasketing, heat resistant

ดวยลักษณะการไหลที่ดีของผลิตภัณฑทำใหผูใชสามารถที่จะใชงานไดเองดวยแปรง
ลูกกลิ้ง หรือ เทคโนโลยีแมพิมพ
การออกแบบสูตรในสวนผสมใหมีความยืดหยุนเล็กนอย เหมาะกับพื้นผิวแบบ passive
ผลิตภัณฑที่มีความหนืดสูง ถูกออกแบบมาสำหรับการยืดหยุน
เหมาะสำหรับการใชกับพื้นผิวใน แนวตั้ง หรืองานที่อยูเหนือศีรษะขึ้นไป
เปนผลิตภัณฑที่ทนตออุณหภูมิสูง แข็งตัวชา ยากตอการถอดประกอบ

จุดเดน
• ใชแทนกระดาษ จุกไม ยางหรือวัสดุปดผนึกที่เปนของแข็งอื่นๆ
• เปนผลิตภัณฑเอนกประสงค สามารถใชไดไมวาชิ้นสวนจะมีรูปรางแบบใดก็ตาม
• ไมตองเก็บตุนวัสดุปดผนึกหลายๆ ชนิด
• สามารถปดผนึกของเหลวสวนใหญที่มีใชในอุตสาหกรรม
• เพิ่มการยึดติดอยางแข็งแรงของชิ้นสวน
• ปองกันการกัดกรอน
• ไมมีการยุบตัว
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สารประกอบตรึงเพลาเออรโก
(ergo retaining compounds)
®

สารยึดติดเออรโกชนิด anaerobic เหมาะ
สำหรับการยึดเพลากับจานหุมหรือตลับลูกปน
กับปลอกเขาดวยกัน
ผลิตภัณฑนี้มีความสามารถในการสงผานน้ำ
หนักบรรทุกจลน (เกียรลอ ตลับลูกปน) แมจะ
อยูภายใตการบรรทุกอยางตอเนื่อง และภายใต
สภาวะการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของอุณหภูมิ

วิธีการอื่นที่ใชกันก็คือ วิธีการกด (pressfits)
หรือการหดรัดตัว (shrinkfits)
แตวิธีการที่วานี้ตองการใชความแมนยำของ
ระยะที่สูงมาก ทำใหมีคาใชจายแพงมากเชนกัน
อีกทั้งยังมีความความเสี่ยงตอการกะเทาะ
กัดกรอน

การยึดวัสดุดวยการเชื่อมหรือการบัดกรีอาจจะ
วิธีการยึดแบบที่ใชกันอยูนั้นมีขอเสียอยูหลาย ทำใหโครงสรางของวัสดุเกิดการเปลี่ยนแปลง
ประการ ถาไมใชสารยึดชวย ก็จะใช feather
เนื่องจากความรอน อีกทั้งยังไมสามารถใชได
keys ลิ่มหรือเข็มในการยึดชิ้นสวนไวดวยกัน
กับวัสดุทุกชนิด การใชผลิตภัณฑ egro®
แตวิธีนี้อาจจะทำใหเกิดขีดสูงสุดของเครื่องยนต adhesive จะใหการยึดติดที่ดีแมในอุณหภูมิ
(peak load) การรวมความเคนมาอยูที่จุด
หอง และยังใหความแข็งแรงแกจุดเชื่อมตอ
เดียวกันและ การกะเทาะกัดกรอน
มากกวาวิธีการ pressfits ถึง 4 เทา รวมทั้ง
(fretting corrosion)
ยังปองกันการกะเทาะกัดกรอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ดวยความสามารถในการเชื่อมรอยตอของ
ผลิตภัณฑ ทำใหวัสดุที่จะนำมาใชทำการ
เชื่อมตอนั้นมีความคลาดเคลื่อนของขนาดได
มากขึ้นกวาเดิม นั้นก็คือชิ้นสวนที่เสียเนื่องจาก
มีขนาดไมไดตามขอกำหนดจะลดลง ทำให
ตนทุนในการผลิตลดลง
ในการยึดวัสดุท่มี ีคาสัมประสิทธิ์ในการขยาย
ตัวที่แตกตางกันมากเขาดวยกัน จะตองคำนึง
ถึงพฤติกรรมการขยายตัวในอุณหภูมิตางๆ
ที่อาจจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงขนาดของ
ชองวางระหวางรอยตอ และการเคลื่อนที่
สัมพัทธ ซึ่งจะทำใหความเสถียรของการ
ยึดเกาะต่ำกวาที่ควรจะเปน เราแนะนำใหทำ
การคำนวณ และทดสอบเพิ่มเติมในกรณีที่ไม
มีขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากอน

ภาพโดยรวมของผลิตภัณฑตรึงเพลาเออรโก
4401

Retaining Compound, medium strength

4430

Retaining Compound, high strength

4451

Retaining Compound, high strength

4452

Retaining Compound, heat resistant

4453
4460

Retaining Compound, heat strength
Retaining Compound, heat strength

ใชสำหรับยึดชิ้นสวนทรงกระบอก (กระบอกสูบ) แบบ slip-fit หรือ press-fit
ที่แรงดันต่ำ
ผลิตภัณฑเอนกประสงคที่ใหความแข็งแรงสูงสำหรับการประกอบชิ้นสวน
ทรงกระบอก (กระบอกสูบ) โดยไมตองทำความสะอาด
ผลิตภัณฑที่ใหความแข็งแรงสูง ปองกันรอยตอจากการใชน้ำหนักบรรทุกจลน
ในระดับสูงสุด (highest static and dynamic load) และแรงเคน
ผลิตภัณฑที่มีกระบวนการแข็งตัวชา ทนตอความรอน เหมาะสำหรับการยึดติด
ชิ้นสวนที่มีการหดรัดตัว (shrink fitted parts)
ผลิตภัณฑที่มีกระบวนการแข็งตัวเร็ว ทนตอสารละลาย และความรอนดีเยี่ยม
มีความสามารถในการอุดชองวางที่ดีเยี่ยม และทนทานตอความรอนสูงที่สุด

จุดเดน
• ใหการยึดติดของสวนประกอบโลหะที่ไมมีเกลียว
• ไมทำใหโครงสรางของวัสดุเปลี่ยนแปลง (ที่เปนผลมาจากการเชื่อม)
• น้ำหนักและแรงกดกระจายเทากันทั่วทั้งรอยตอ
• ไมตองใช สลักหรือวัสดุที่คลายๆ กัน
• ปองกันการเคลื่อนที่สัมพัทธ
• ปองกันสนิมกัดกรอน
• ประหยัดตนทุน เนื่องจากสามารถชวยลดความคลาดเคลื่อนไดมาก
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คุณสมบัติ

Active materials

Passive materials

construction steel
bronze
brass
copper
aluminum
(Cu-content > 1%)

nickel
zinc
aluminum
hight-alloy steel
metal oxides
plastics
glass and ceramics

®

®
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copper

brass

% 0f final strength

80

construction s eel

V2A-steel

tool steel

150

cast steel

V4A

200

aluminum
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100

70
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at 10 C

20

50

at 20 C

10
0

0

at 30 C
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8

9

10

11
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curing time (hur)

หลังจากที่เงื่อนไขในการทำปฏิกิริยาครบ
สมบูรณ สารยึดติดในรูปของเหลวก็จะเริ่มแข็ง
ตัวภายในเวลาไมกี่นาทีแลวกลายรูป
เปนแผนฟลมพลาสติกโมเลกุลสูงที่ทนตอ
อุณหภูมิและการสั่นสะเทือนไดดี

การเพิ่มปริมาณผลิตภัณฑหรือขนาดของ
ชองวางระหวางรอยตอจะสงผลใหอัตรา
การยึดติดของสารยึดลดลง นอกจากนี้ยัง
เปนการเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะมี
ออกซิเจนแทรกเขาไปชะลอกระบวนการ
การแข็งตัวอีกดวย

โลหะดังกลาวเปนที่รูจักกันในชื่อ ACTIVE
metals โลหะอื่นๆ เชน สังกะสี อะลูมิเนียม
โลหะผสมเปนที่รูจักกันในชื่อ
PASSIVE metals

นอกจากปจจัยตางๆ เบื้องตนที่กลาวมา
แลว อุณหภูมิโดยรอบก็มีผลตออัตราการ
แข็งตัวในทุกๆ ปฏิกิริยาเคมี โดยทุกๆ
10˚C ของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จะทำให
ปฏิกิริยาเร็วขึ้นสองเทา เนื่องจากไอออน
ของโลหะบนพื้นผิวที่มีจำนวนจำกัด

ความแข็งแรง
การที่ผใู ชจะเลือกใชผลิตภัณฑใดๆ นอกเหนือ
จากอัตราการแข็งตัวเร็ว สิ่งที่สำคัญไปกวานั้น
ก็คือความแข็งแรงของการยึดติดที่จะไดรับ
นอกจากสวนผสมของสารยึดแลว

พื้นผิวที่สะอาดปราศจากฝุนเพียงอยางเดียว
ตอการแข็งตัวของสารยึดติด นอกจากนี้ยัง
ก็ชวยใหกระบวนการแข็งตัวเร็วขึ้น และความ เสีย่ งตอการที่สารยึดติดจะซึมหายลงไป
แข็งแรงที่สูงสุด ซึ่งผลิตภัณฑ egro® CLEANER และไปขัดขวางการยึดติดของชิ้นสวน
9190 จะชวยใหไดพื้นผิวที่วานี้
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0

% 0f final strength

% 0f final strength
copper

brass

cast steel

V2A-steel

aluminum
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tool steel

construction steel

100 C
130 C
150 C

0

250
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750

1000

1250

1500
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100
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0
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160
140

125 engine oil

anti freeze
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ethanol

brake fluid

acetone

120
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ergo 4101

ergo 4430

ergo 4450

ergo 4453

ergo 4460
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15

20

25

30

roughness Rz µm

โดยกฎทั่วไป กระบวนการแข็งตัวที่เร็วเกินไป
จะมีผลตอความแข็งแรงของการยึดติด เพราะ
ทำใหมีเวลาไมเพียงพอในการที่สารยึดติดจะ
เปลี่ยนเปนโพลีเมอรที่มีโครงสรางที่ดีที่สุด
การยึดติดภายใตปรากฏการณนี้จะมีความ
แข็งแรงต่ำถึงแมจะเปนการยึดติดบน โลหะ
ที่เกิดปฏิกิริยาก็ตาม

ชองวางที่มีขนาดใหญจะสงผลเสียตอกระบวน
การการแข็งตัวโดยแผนฟลมโพลีเมอรที่ได
จะออนเกินไป และไมไดคุณลักษณะที่ดีที่สุด
ที่จุดศูนยกลางของรอยตอ ในกรณีนี้กอนของ
สารยึดติดจะไปทำใหการยึดติดของรอยตอ
ออนแอลง
Shear strength
of ergo anaerobic products as a function of joint gap

Shear Strength in accordance with DIN 54452
after 500 hours in the respective medium

180

5

duration (hur) of temperature influence

®

การเพิ่มความหยาบของพื้นผิว จะเปนการ
เพิ่มพื้นที่ในการทำปฏิกิริยา และการยึดเกาะ
ของสารยึดติด แตพื้นผิวที่หยาบเกินไปก็อาจ
จะไปลดความแข็งแรงของการยึดติดได เพราะ
เปนการเพิ่มขนาดของชองวางซึ่งสงผลเสีย

100
90
80
% 0f final strength

% 0f final s rength on consturction steel

ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบโดยตรงกับผลิต
ภัณฑก็มีความสำคัญเชนเดียวกัน ตัวอยางของ
ปจจัยดังกลาว เชน
• ความสะอาดของพื้นผิว
• ชนิดของโลหะ
• ความหยาบของพื้นผิว
• ชองวาง
% 0f final strength in normal climatic conditions

Shear strength
as a function of surface roughness

®

®
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10
0

พื้นผิวของชิ้นสวนที่จะทำการยึดจะตอง
สะอาดปราศจากฝุน เพื่อใหไดผลจากการ
ทำปฏิกิริยาบนพื้นผิวที่ดี

Long-term temperature resistance
ergo anaerobic products at high temperatures

Shear strength
ergo products as a function of metal type (D N 54452)
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Rate of curing
anaerobic ergo products as a function of ambient temperature

Relative rate of curing
ergo anaerobic products as a function of material
% of curing rate on construction steel

การแข็งตัว
ผลิตภัณฑนี้จะแข็งตัวไดดวยการสัมผัสกับ
โลหะในบริเวณที่ไมมีอากาศแลวเปลี่ยนรูป
เปนพลาสติกเหนียวเพื่อเกาะยึด โลหะแปร
รูปทั้งหมด เชนเหล็ก ทองแดง โคบอลท
แมงกานีส และอื่นๆ เหมาะสมกับ
กระบวนการแข็งตัว

70
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20
10
0

0,00
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0,15

gap (mm)

0,18

0,21

0,24

0,27

คุณสมบัติ

จากการที่โลหะถูกใชเปนชิ้นสวนหรือประกอบ
เขากับวัตถุที่นำความรอน การทนทานตอ
อุณหภูมิที่ยาวนานจึงเปนสิ่งที่ตองคำนึงถึง
จากแผนภูมิจะเห็นไดวาอุณหภูมิที่ต่ำกวา
150˚C ไมกอใหเกิดปญหากับผลิตภัณฑนี้
นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑพิเศษบางตัวที่
สามารถทนอุณหภูมไิ ดในชวงระหวาง
200 ถึง 220˚C อีกดวย

การทนทานตอสารเคมีของ anaerobic egro®
ก็ดีเยี่ยมเชนกัน โดยพันธะที่รอยตอสามารถ
ทนทานยาวนานตอ
• น้ำมัน
• น้ำมันเบนซิน
• aliphates
• สารทำละลายอินทรีย
• กรดออนๆ
• ดางออนๆ
• น้ำ
นอกจากนี้ยังมีสารอื่นๆ ที่ผลิตภัณฑนี้สามารถ
ใชงานไดอยางหลากหลายซึ่งแสดงไวในตาราง
ตางหาก

กระบวนการของอุณหภูมิความรอน
ชวงของอุณหภูมิของสารยึดติดเออรโกชนิด
anaerobic สวนใหญอยูระหวาง -55˚C ถึง
150˚C ผลิตภัณฑประเภทที่ทนความรอนจะ
สามารถทนตออุณหภูมิถึง 200˚C โดย
ปราศจากการเสียหายของสายโซของโมเลกุล
ของโพลิเมอร
Thermal behavior
shear strength in accordance with DIN 54452
after 24h storage at temperature

120
100
% 0f final strength

การลดปริมาณสารยึดติดลงไมอาจจะชดเชย
ความแข็งแรงที่เสียไปไดทั้งหมด แตดวย
ผลิตภัณฑที่มีสูตรผสมเฉพาะที่มีความ
หนืดสูง ชวยใหการอุดชองวางที่ดีขึ้น และ
ชวยเรงการแข็งตัวสามารถแกปญหานี้ได
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20
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est temperature (˚C)

ผลิตภัณฑเสริม
4900 ACTIVATOR
ควรใชสารเรงปฏิกิริยานี้เมื่อใดที่ตามที่เกิด
ปจจัยที่เปนอุปสรรคตอกระบวนการการ
แข็งตัวของสารยึดติด ยกตัวอยางเชน
บนพื้นผิวที่ไมทำปฏิกิริยา รอยตอที่มีชอง
• สิ่งสกปรกบนพื้นผิว
วางใหญมากหรือพื้นผิวที่มีความหยาบมาก
• พื้นผิวที่ไมเกิดปฏิกิริยา
เกินไป egro® 4900 จะชวยเรงกระบวนการ
(precious metals, high-alloy steel)
การแข็งตัวใหเร็วขึ้น แลวยังชวยใหการแข็งตัว
• พื้นผิวที่ไมเกิดปฏิกิริยาทางเคมี
ของสารยึดติดเปนไปอยางสมบูรณ ผูใช
(phosphated, zinc-plated, oxidezed)
สามารถใชสารเรงปฏิกิริยานี้บนดานใดดาน
หนึ่งของวัสดุกอนหรือหลังการใชสารยึดติด
เพื่อชวยใหผูใชไดรับประโยชนในการยึดติด
ของผลิตภัณฑคิสลิงกไดพัฒนาผลิตภัณฑเสริม ก็ได
ที่จะชวยขจัดปญหาเหลานั้นใหหมดไป รวมถึง
ผลิตภัณฑที่ใชละลายสารยึดติดที่แข็งตัวแลว
ออกเพื่อการซอมแซม
ผลิตภัณฑ egro® anaerobic adhesives
ชวยใหผูใชสามารถทำการยึดติดโลหะสวน
ใหญไดอยางไมมีปญหา แตก็ยังมีปจจัย
บางอยางที่เปนอุปสรรคตอการใชงาน เชน

เช็ดออกก็เพียงพอ
แตการละลายสารยึดติดที่แข็งตัวแลวนั้นเปน
เรื่องยาก egro® 9150 เปนสารละลายที่มี
ประสิทธิภาพสูงสำหรับกรณีนี้ เพียงแคปลอย
ใหผลิตภัณฑนี้ทำปฏิกิริยากับสารยึดติดที่แข็ง
ตัวแลวสักพัก ตัวฟลมของสารยึดติดก็จะเริ่ม
พองตัวจนสามารถเขาออกดวยเครื่องมือได
อยางไมมีปญหา

Rate of curing
Effect of he 4900 Activa or

100
90

9190 AN-CLEANER
สารละลายที่มีสวนผสมพิเศษนี้มีจำหนายในรูป
แบบสเปรยขนาด 500 มิลลิลิตร ใชสำหรับ
ทำความสะอาดเศษสิ่งสกปรก และคราบ
น้ำมันบนพื้นผิว
ผลิตภัณฑนี้ไดถูกนำมาใชอยางแพรหลายทั้ง
ในโรงงานอุตสาหกรรมและ หองเครื่องเปน
เวลานานหลายป

% of final strength
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time of hardening (hrs)

9150 ADHESIVE REMOVER
การเช็ดสารยึดติดที่ยังเปนของเหลวอยูออก
สามารถทำไดโดยการใชอะซีโตนหรือ ethy
lacetatec แบบเจือจางชุบดวยกระดาษแลว
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