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นักดับเพลิงและผูป ฏิบตั งิ านทางอุตสาหกรรม
ในการทํางานประจําวันตองผจญกับอุณหภูมสิ งู และ
อันตรายจากอัคคีภยั รวมถึงเปลวไฟ ประกายไฟ
การลุกไหมฉบั พลัน อารกไฟฟา และการกระฉอก
ของโลหะหลอมละลาย ซึ่งพวกเขาตองการชุด
ทํางานทีใ่ หการปองกันไดสงู สุดโดยไมตอ งคํานึง
ถึงความสบายในการสวมใส เปนเวลามากกวา
ยี่สิบปแลว เทยิน อะรามิด (Teijin Aramid) ได
ผลิตเสนใยพารา-อะรามิด (para-aramid) และ
เมตา-อาระมิด (meta-aramid) ทีส่ ามารถเพิม่
ประสิทธิภาพการปองกันของชุดเสือ้ ผาไดอยาง
แทจริง และเนื่องจากความตองการเสนใยจาก
ทั่วโลกที่สูงขึ้น เทยิน อะรามิด (Teijin Aramid)
จึงเปดโรงงานผลิตเสนใยเมตา-อะรามิด (metaaramid) ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
การปองกันทีน่ า พอใจจากการผสานเสนใย
เสนใยพารา-อะรามิด (para-aramid
fibers) และเสนใยเมตา-อาระมิด (meta-aramid

fibers) มีโครงสรางทางเคมี แตกตางกันซึง่ ทําให
เสนใยทัง้ สองชนิดนีใ้ หการปองกันทีไ่ มเหมือนกัน
ภายในสภาวะที่รอนจัด เสนใยพารา-อะรามิด
(para-aramid fibers) เชน ทวารอน (Twaron)

ทนตอแรงดึงสูงและดูดซับพลังงานไดอยางเยีย่ ม
ยอด ในขณะที่เมตา-อาระมิด (meta-aramid
fibers) เชน เทยินคอเนกซ นีโอ (Teijinconex)
ใหความตานทานอุณหภูมิสูง (สูงถึง 400 ํ C)
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Superior thermal protection garments with Teijin Aramid

และใหความเสถียรของรูปรางเสนใย ซึ่งเสนใย
ที่ เกิ ดจากการผสานเส นใยสองชนิ ด นี้ จ ะให
สวนผสมที่ เหมาะสมสําหรับปองกั นอั นตราย
จากอัคคีภัย และใหประสิทธิภาพที่เหนือกวา
หลายเทาตัวเมื่ อเปรียบเทียบกั บวัสดุที่ ใชกัน
ทั่วไป เชน โพลีทีลีนโมเลกุลสูงสุด (UMPHE;
ultra-high molecular polythene) ชุดเสื้อผาที่
ทําจากเสนใยอะรามิดของเทยินมีน้ําหนักเบา
กวา ใหความยืดหยุน สูงกวา และตานทานความ
รอนไดมากกวา
เหนือกวามาตรฐานทางอุตสาหกรรม
ตองขอบคุณความมีประสิทธิภาพสู ง ของ
เสนใยเทยินคอเนกซ นีโอ (Teijinconex) และ
ทวารอน (Twaron) เสนใยปองกันความรอน
ที่ทําจากวัสดุดังกลาวมีคุณสมบัติตรงตามหรือ
เหนือกวาทุกมาตรฐานทางอุตสาหกรรม แมแต
EN ISO 11612 (เสือ้ ผาปองกัน-เสือ้ ผาปองกัน
ความรอนและเปลวไฟ) ความจริงจะตองเนนย้าํ
ไวดว ยวา ในการดําเนินการตามมาตรฐานและ
การปองกันอันตรายจากเพลิงไหมนั้ น เทยิน
อะรามิด (Teijin Aramid) ไดจัดตั้งระบบวัดคา
การเผาไหมทเี่ ปนสากลของตัวเอง มีชื่อเรียกวา
ระบบปกปองชีวติ จากเพลิงไหม (PLIFF; Protect
Life From Fire) ระบบนี้ประกอบดวยหุนคนทํา
ดวยเซรามิก (ceramic mannequin) ติดตัง้ ไวให
สัมผัสความรอนทีส่ งู ถึง 1,200 ํ C (2,162 ํ F)
พรอมกับบันทึกการไหมของรางกายในระดับ
ตางๆ เมื่อสวมใสชุดปองกันตางชนิดกัน
แกปญ
 หารวมกับเทยิน อะรามิด (Teijin
Aramid)
คุณภาพ นวัตกรรม และปรัชญาลูกคามา
กอน เปนรากฐานสําคัญในการสรางเทคโนโลยี
ทัง้ หมดของเทยิน อะรามิด (Teijin Aramid) ทัง้ นี้
เทยิน อะรามิด (Teijin Aramid) ทํางานใกลชิด
กับหุน สวนเพือ่ แกไขปรับปรุงใหเสนใยอะรามิดมี
ประสิทธิภาพการปองกันสูงขึ้น
สนใจข อมู ลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต อที ม ผู
เชีย่ วชาญของเทยิน อะรามิด (Teijin Aramid) และ
เชิ ญ เยยี่ มชมเว็ บ ไซต www.teijinaramid.com

Firemen and industrial workers that
have to routinely face high temperatures and
fire hazards - including flames, flash fire,
electric arc, and splashes of molten metal require garments that offer the highest levels
of protection without compromising comfort
and wearability. For over twenty years, Teijin
Aramid has been producing para-aramid and
meta-aramid fibers that radically improve the
performance of thermal protection garments.
With global demand for its materials continuing to increase steadily, Teijin Aramid
recently opened a meta-aramid manufacturing
facility in Ayutthaya, Thailand.
Optimal protection with aramid blend
Para-aramid fibers and meta-aramid
fibers have different chemical structures,
which make them perform differently under
thermal pressure. Para-aramid fibers such as
Twaron have high-tensile strength and
excellent energy absorption, while metaaramid fibers such as Teijinconex offer a
higher temperature resistance (up to 400 ํC)
and superior dimensional stability. Fabrics
that blend these two aramids offer an optimal
combination of resistance to fire hazards,
and a far superior performance compared to
traditional materials such as ultra-high
molecular polythene (UMPHE). Garments

made with Teijin's aramids can be lighter,
more flexible and more resistant to heat.
Exceeds industry standards
Thanks to the high-performance
properties of Teijinconex and Twaron,
thermal protection garments made with these
materials can meet or exceed all industry
standards, up to EN ISO 11612 (Protective
Clothing-Clothing to protect against heat and
flame). In fact, to underscore its ongoing
commitment to safety standards and fire
hazard protection, Teijin Aramid established
its own internationally recognized burn
evaluation system (ISO 13506), which is
known as PLIFF (Protect Life From Fire). This
evaluation system involves a placing a
ceramic mannequin in temperatures of up
to 1200 ํ C (2192 ํ F), and recording the
varying degrees of body burns when wearing
different protective garments.
Solutions with Teijin Aramid
Quality, innovation and a customerfirst philosophy underpin all of Teijin Aramid's
technology. Teijin Aramid is always working
closely with its partners to improve its range
of aramid solutions.
For more information, and to contact
Teijin Aramid's team of experts, please visit
www.teijinaramid.com
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