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การศึกษาวิธีการทวนสอบเครื่องทดสอบตีกระแทกแบบชาร์ ปี้โดยวิธีทางตรงและ
ทางอ้อมตามมาตรฐาน ISO 148:2008
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บทคัดย่อ
การทดสอบตี กระแทกเป็ นวิธีการทดสอบเพื่อหาค่าความเหนี ยวของวัสดุ จาเป็ นต้องมี การทวนสอบเครื่ อง
ทดสอบตีกระแทกเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งวิธีการที่นิยมมากที่ สุดคือการตรวจสอบโดยวิธีทางตรงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ของเครื่ องทดสอบ และการตรวจสอบโดยวิธีทางอ้อมโดยใช้ชิ้นงานทดสอบอ้างอิง ซึ่งปั จจุบนั ชิ้นงานทดสอบอ้างอิงสาหรับ
การทดสอบตีกระแทกยังไม่มีการผลิตในประเทศ จาเป็ นต้องนาเข้าจากต่างประเทศ โครงการนี้ ตอ้ งการศึกษาวิธีการทวน
สอบเครื่ องทดสอบตีกระแทก แบ่ งเป็ นการทวนสอบวิธีทางตรง โดยทาการศึ กษาข้อกาหนดและขั้นตอนวิธีการในการ
ตรวจสอบตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO148:2008 วิธีทางอ้อมโดยทาการศึกษากรรมวิธีการผลิตชิ้นงานทดสอบอ้างอิง
สาหรับการทดสอบตีกระแทก เริ่ มจากการเลือกใช้วสั ดุ กรรมวิธีทางความร้อน และการกาหนดขนาดชิ้นงานทดสอบอ้างอิง
ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO148:2008 เช่นกัน จากการศึกษาพบว่าเหล็กที่สามารถนามาผลิตชิ้นงานทดสอบ
อ้างอิงคือ เหล็กเกรด JIS SNCM439หรื อเที ยบเท่า ชุบแข็งที่อุณหภูมิ 860ºC ระยะเวลา 90นาที จุ่มชุบในน้ ามันชุบแข็งที่
อุณหภูมิ 60ºC และอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 400ºC ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง สาหรับชิ้นงานทดสอบพลังงานต่ามีค่าความแข็งเฉลี่ย 47
HRC และค่าพลังงานตีกระแทกเฉลี่ย 20 J ที่อุณหภูมิ 0ºC และอบคืนตัวที่ อุณหภูมิ 650ºC ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง สาหรับ
ชิ้นงานทดสอบพลังงานสู งมีค่าความแข็งเฉลี่ย 29 HRC และค่าพลังงานตีกระแทกเฉลี่ย 130 J ที่อุณหภูมิ 0ºC ผลจากการ
ทดสอบค่าพลังงานตีกระแทกของชิ้นงานทดสอบอ้างอิงทั้งช่ วงพลังงานต่ าและช่วงพลังงานสู ง มี ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO148:2008 และสามารถนาไปใช้เป็ นชิ้นงานทดสอบอ้างอิงได้
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Study of Verification Method of Charpy Impact Testing Machine by Direct and
Indirect Technique follow Standard ISO 148:2008
Supachai Thongsaknakin * and Somnuk Watanasriyakul

Abstract
The impact testing is the method to investigate for the material toughness. The impact testing machine needs
an annual verification. The most favorite method to verify the impact testing machine is the direct method. Besides, the
indirect method using reference material is also one of the favorite methods. At present, the reference material for impact
testing has not been produced in Thailand. It is necessary to import from abroad. This research study aimed to investigate
the verification of the impact testing machine. The verification was divided into two methods in conformity to the
standard ISO148:2008: direct and indirect methods. The direct method studied the standard rules and methods in testing.
The indirect method studied the production of the reference material for impact testing, especially the selection of
material, heat treatment process, and the proper dimension of the reference material in conformity with the standard ISO
148:2008. The results of the study found that the steel that could be used to produce the reference material should be the
steel of grade JIS SNCM439 or equivalent hardening at 860ºC x 90 minutes, quenching in 60ºC quenching oil, and
tempered at 400ºC x 2 hours, for the range of low energy which gets the average hardness at 47 HRC and average impact
energy at 20 J at 0ºC; then tempered at 650ºC x 2 hours, for the range of high energy which gets average hardness at 29
HRC and average impact energy at 130 J at 0ºC. The results from the impact energy testing of the reference material in
both low energy and high energy have standard deviation conforming to the ISO148:2008, that could apply for reference
material.
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1. บทนา

โครงการนี้ จึ ง มีแ นวคิด ที่ จ ะศึ ก ษาวิธี ก ารทวนสอบ
เครื่ อ งทดสอบตีก ระแทกโดยแบ่ง เป็ นการศึ ก ษาวิธี ก าร
ทวนสอบโดยวิธีทางตรงซึ่ ง จะทาการศึ กษาหลักการและ
ข้อ ก าหนดคุณ ลัก ษณะเครื ่ อ งทดสอบตีก ระแทกตาม
มาตรฐาน ISO148-2:2008 [2] และการทวนสอบโดยวิธี
ทางอ้อม ซึ่ งจะทาการจัดทาชิ้นงานทดสอบอ้างอิงสาหรับ
ก า ร ท ว น ส อ บ เ ค รื ่ อ ง ท ด ส อ บ ตีก ร ะ แ ท ก โ ด ย จ ะ
ทาการศึ ก ษากรรมวิธี ก ารผลิต ชิ ้น งานทดสอบอ้า งอิง ทั้ง
ช่วงพลังงานต่า (Low Energy) และช่วงพลังงานสู ง (High
Energy) ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO 148-3:2008
[3] เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาการผลิต ชิ้น งานทดสอบ
อ้า งอิง เพื ่อ ลดการน าเข้า ชิ ้น งานทดสอบอ้า งอิง จาก
ต่า งประเทศซึ่ ง มีร าคาสู ง และเป็ นแนวทางสาหรับ การ
ตรวจรับ รองเครื ่ อ งทดสอบตีก ระแทกที ่ ม ีอ ยู ่ม ากใน
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย

การทดสอบตีก ระแทกเป็ นวิธี ก ารทดสอบเพื่อ หาค่า
ความเหนี ย ว (Toughness) ของวัส ดุแ ละยัง เป็ นการ
ทดสอบที ่ บ รรจุอ ยู ่ใ นมาตรฐานอุต สาหกรรม เพื ่อ ใช้
ตรวจสอบและยืน ยัน คุณ ภาพของวัส ดุ การทดสอบตี
กระแทกเป็ นที่ นิ ย มอย่า งมากในอุต สาหกรรมเหล็ก และ
เหล็กกล้ารวมไปถึงกระบวนการผลิต อย่างเช่น การเชื่ อม
โลหะที ่ ต อ้ งการตรวจสอบหาคุณ สมบัต ิข องวัส ดุภ าย
หลัง จากที่ ผ ่า นการเชื่ อ มตามรายละเอีย ดการเชื ่ อ มที่ ไ ด้
ออกแบบไว้
ปั จ จุบ นั เครื ่ อ งทดสอบ คุณ สมบัต ิ ว สั ดุท างด้า น
วิศ วกรรม มีค วามจาเป็ นที่ จะต้อ งทาการทวนสอบตามที่
มาตรฐานกาหนดของแต่ละเครื่ องทดสอบ ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของมาตรฐานสากล เพื่อที่ จะให้ค่าที่ ได้จากการ
ทดสอบนั้ น มีค วามน่ า เชื ่ อ ถือ ISO148:2008 เป็ น
ข้อกาหนดและวิธีการสาหรับการทวนสอบเครื่ องทดสอบ
ตีก ระแทกแบบชาร์ ป้ี มีว ิธี ก ารทวนสอบโดยวิธี ท างตรง
และทางอ้อ ม ซึ่ ง จะต้อ งควบคุม ให้เ ครื ่ อ งทดสอบตี
กระแทกมีค ่า ความผิด พลาดอยู่ภ ายในพิก ดั ที่ ม าตรฐาน
กาหนดไว้ จึ งจะถือว่าเครื่ องมีความน่ าเชื่ อถือ [1]
มาตรฐานการรับ รองเครื่ อ งทดสอบตีก ระแทก ถูก
ระบุใ ห้ทาการตรวจสอบเป็ นประจาทุก ปี โดยสามารถ
กระท าได้ท้ั ง การทวนสอบโดยวิธี ท างตรงซึ่ ง เหมาะ
สาหรับ เครื่ อ งที่ ทาการติด ตั้ง ใหม่ห รื อ เครื่ อ งที่ ไ ด้รับ การ
เปลี่ยนชิ้นส่ วนอุปกรณ์ของเครื่ องใหม่ และการทวนสอบ
โดยวิธี ท างอ้อ มโดยวิธี ก ารสั่ง ซื้ อ ชิ้น งานทดสอบอ้า งอิง
สาหรับ การทดสอบตีก ระแทกตามมาตรฐานสากลมา
ทดสอบเพื่อเปรี ยบเที ยบผล ซึ่ งในปั จจุบนั ยังไม่สามารถ
ผลิตขึ้ น ใช้เ องภายในประเทศ จาเป็ นที่ จะต้องนาเข้าจาก
ต่างประเทศทั้งหมด

2. ระเบียบวิธีวิจัย
ศึ ก ษาแ ละหาข อ้ มูล จากชิ ้น งานทดสอ บอ า้ งอิง
มาตรฐาน สาหรับ การรับ รองเครื่ อ งทดสอบตีก ระแทก
ตามมาตร ฐาน ISO148:2008 ที ่ ผ ลิต โด ย European
Reference Materials (ERM:Belgium) และรับ รอง
มาตรฐานโดย Institute Reference Material and
Measurement (IRMM) ดัง ภาพที่ 1 และตัวอย่างชิ้นงาน
ทดสอบอ้างอิงที่ รับรองมาตรฐานโดย Japanese Industrial
Standard (JIS) สาหรับ เป็ นข้อ มูล ในการผลิต ชิ ้น งาน
ทดสอบอ้า งอิง ทาให้ส ามารถสรุ ป ได้ว ่า เหล็ก ที่ ส ามารถ
นามาใช้ทาการผลิต ชิ ้น งานทดสอบอ้า งอิง สาหรับ การ
ทดสอบตีกระแทก คือ เหล็กเกรด AISI A4340 โดยทา
การสารวจเหล็ก ที่ มีจาหน่ า ยภายในประเทศ ซึ่ ง จะต้อ งมี
คุณสมบัติเที ยบเท่าเหล็กเกรด AISI A 4340 จากนั้นทาการ
ตัดสิ นใจเลือกเหล็กเพื่อดาเนิ นการตามวิธีวิจยั
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2.3 การเตรี ยมชิ้ น งานทดสอบอ้า งอิ ง ให้ ไ ด้ข นาดตาม
มาตรฐาน ISO148-3 : 2008 ซึ่ งจะมีรายละเอียดของขนาด
การเตรี ยมชิ้ น งานทดสอบอ้า งอิ ง และพิ กั ด ความเผื่ อ
ก าหนดให้ เ พื่ อ เป็ นแนวทางในการผลิ ต ชิ้ น งานทดสอบ
อ้างอิง
2.4 ทาการตัดเฉื อนชิ้นงานด้วยการกัด (Milling) ให้ได้ชิ้นงาน
สี่ เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 10.5 x 10.5 x 55.5 mm ซึ่ งเป็ นขนาดที่
เผื่อไว้สาหรับการเก็บผิวขั้นสุดท้ายหลังการชุบแข็งและอบคืน
ตัวให้ได้ขนาดเป็ นไปตามที่มาตรฐานกาหนด

รู ปที่ 1 ชิ้นงานทดสอบอ้างอิงมาตรฐาน

2.5 น าชิ้ นงานทดสอบไปผ่านกระบวนการทางความร้ อน
(Heat Treatment) เพื่อปรับปรุ งคุณภาพและสมบัติดา้ นความ
แข็งตามให้เป็ นไปตามข้อกาหนดที่ตอ้ งการ โดยใช้เตาชุบแข็ง
แบบควบคุ มบรรยากาศ ดังภาพที่ 3 ซึ่ งเป็ นเตาชุ บแข็งที่ มี
ประสิ ทธิภาพสูง ทาการชุบแข็งแบบคาร์ บุไรซิ่ ง (Carburizing)
ก๊าซพาหะและก๊าซเติมคาร์ บอนนี้ จะฉี ดเข้าไปในห้องความ
ร้อน คาร์บอนจากก๊าซจะแพร่ เข้าสู่ ผิวงาน ความลึกที่คาร์ บอน
สามารถเข้าไปได้ข้ ึนอยูก่ บั อุณหภูมิ เวลา ค่า Carbon Potential
(CP) ในบรรยากาศ ซึ่ งการกาหนดค่า CP ของบรรยากาศต้อง
เหมาะสมกับเหล็กแต่ละชนิ ด ถ้าค่า CP ต่ าเกิ นไปจะเกิ ดการ
สู ญเสี ยคาร์ บอนที่ผิว ในขณะเดี ยวกันถ้าค่า CP สู งเกินไปจะ
เกิดการเพิ่มขึ้นของคาร์ บอนมากทาให้ความแข็งที่ผิวต่ากว่าที่
ควร ปั จจุบันเตาชุบแข็งแบบควบคุ มบรรยากาศควบคุมด้วย
คอมพิ วเตอร์ ท าให้ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพได้อ ย่ า งแม่ น ย าและ
สม่าเสมอมากขึ้น โดยการศึกษาวิจยั จะแบ่งกระบวนการทาง
ความร้อน ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ ชิ้นงานทดสอบอ้างอิงช่วง
ค่าพลังงานต่า (Low Energy) และชิ้นงานทดสอบอ้างอิงช่วง
ค่าพลังงานสูง (High Energy) [4]

การศึกษาวิจยั จะกาหนดขั้นตอนในการดาเนินการวิจยั
ออกเป็ นขั้นตอนใหญ่ๆ ได้แก่
2.1 การเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานทดสอบอ้างอิง โดย
เหล็กที่ใช้ในการเปรี ยบเทียบเพื่อที่จะเลือกมาเป็ นวัสดุที่ใช้ใน
การศึกษาวิจยั ได้แก่ SNCM 439 และ BOHLER 6582 ซึ่งมี
ส่วนผสมทางเคมีของธาตุหลัก เช่นคาร์บอน (C), ซิลิกอน(Si),
และแมงกานีส (Mn) อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันกับเหล็ก
เกรด AISI A 4340
2.2 ทาการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของเหล็กเกรดที่เลือก
มาใช้ในการทดลองด้วยเครื่ องอีมิชนั่ สเปคโตรมิเตอร์ ดังภาพ
ที่ 2 เพื่อตรวจสอบว่ามีส่วนผสมทางเคมีของเหล็กเกรดที่เลือก
มาทาการศึกษาวิจยั เพื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานว่ามี
ส่วนผสมทางเคมีเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อไม่

รู ปที่ 2 เครื่ องอีมิชนั่ สเปคโตรมิเตอร์
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รู ปที่ 3 เตาชุบแข็งแบบควบคุมบรรยากาศ

รู ปที่ 4 เครื่ องทดสอบความแข็งแบบร็ อคเวลส์

2.5.1 กลุ่มชิ้นงานสาหรับการทวนสอบช่วงค่าพลังงานต่า
(Low Energy) ทาการชุบแข็งที่อุณหภูมิ 860OC ระยะเวลา 90
นาที ค่ า CP 0.45% และชุ บ แข็ ง ในน้ ามัน อุ ณ หภู มิ 60OC
จากนั้นนาไปอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 400OC ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
เพื่อให้ได้ความแข็งที่ตอ้ งการคือ 45±2 HRC
2.5.2 กลุ่มชิ้นงานสาหรับการทวนสอบช่วงค่าพลังงานสู ง
(High energy) ทาการชุบแข็งที่อุณหภูมิ 860OC ระยะเวลา 90
นาที ค่ า CP 0.45% และชุ บ แข็ ง ในน้ ามัน อุ ณ หภู มิ 60OC
จากนั้นนาไปอบคืนตัวที่อุณหภูมิ 650OC ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง
เพื่อให้ได้ความแข็งที่ตอ้ งการคือ 32±2HRC

2.7 นาชิ้ นงานทดสอบที่ ผ่านการวัดความแข็งแล้วมาทาการ
ลดขนาดและปรั บปรุ งคุ ณภาพของผิ วชิ้ นงานทดสอบด้วย
เครื่ องเจี ยระไนราบ ดังภาพที่ 5 ทาการเจี ยระไนผิวและปรั บ
ขนาดชิ้นงานทดสอบให้ได้ขอ้ กาหนดตามมาตรฐาน ISO 1483:2008 คือ กว้าง 10 mm สู ง 10 mm ยาว 55 mm ผิวสาเร็ จของ
ชิ้นงานทดสอบจะต้องมีความหยาบผิวไม่เกิน 3.2 m

2.6 นาชิ้นทดสอบที่ผา่ นกระบวนการทางความร้อนแล้วนามา
ทาการตรวจสอบความแข็งโดยเลือกใช้การทดสอบด้วยวิธีการ
วัดความแข็งแบบ ร็ อคเวลล์ สเกลซี (Rockwell Hardness
Testing Scale C) ดังภาพที่ 4 โดยจะทาการตรวจวัดความแข็ง
ทั้งหมดทุ กชิ้ นงานทดสอบในกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาค่าความ
แตกต่ างของค่ าความแข็งภายในชิ้ นงานเดี ยวกัน และความ
แตกต่างของค่าความแข็งภายในกลุ่มเดี ยวกัน ซึ่ งจากผลการ
ทดสอบที่ ได้จะนามาทาการหาค่าเฉลี่ ย ค่ามากที่ สุดและค่า
น้ อ ยที่ สุ ด ของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ประกอบการ
ศึกษาวิจยั

รู ปที่ 5 เครื่ องเจียระไนราบ
2.8 ทาการระบุตาแหน่งการแตกหักของชิ้นงานด้วยการบาก
ร่ องชิ้นงานทดสอบ โดยการทาร่ องบากให้ได้ความลึก 2 mm
มุมบากวี 45O โดยที่ รัศมีของปลายร่ องบากมีขนาดรัศมี 0.25
mm ซึ่ งจากการศึ กษาชิ้นงานมาตรฐานแล้วพบว่า ขนาดร่ อง
บากและคุณภาพผิวของร่ องบาก ซึ่ งในมาตรฐานกาหนดค่า
ความหยาบผิวที่ร่องบากชิ้นงานไม่เกิ น 1.6 m จึงพิจารณา
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เลือกวิธีการบากร่ องชิ้นงานทดสอบโดยใช้เครื่ องตัดด้วยเส้น ตามมาตรฐานที่กาหนดแล้ว ทาการวัดชิ้นงานทดสอบที่ ผ่าน
ลวด (Wire Cut Machine) ดังภาพที่ 6 ซึ่ งสามารถกาหนด การบากร่ อ งมาแล้ว ทั้ งหมดทุ ก ชิ้ น โดยบริ เวณร่ องบาก
ขนาดและค่าความหยาบผิวที่ตอ้ งการได้
ตาแหน่งที่ตอ้ งทาการวัดคือ ความลึกของร่ องบาก รัศมีที่ปลาย
ร่ องบาก และมุมของร่ องบาก ส่ วนความกว้าง ความสู ง และ
ความยาว ของชิ้นงานทดสอบ ทาการตรวจสอบโดยใช้ เวอร์
เนี ยคาลิเปอร์ (Vernier Caliper) หลังจากนั้นทาการบันทึ กผล
การวัดเพื่อนาข้อมูลทางด้านกายภาพของชิ้ นงานทดสอบมา
เป็ นข้อมูลประกอบการศึกษาวิจยั

รู ปที่ 6 เครื่ องตัดด้วยเส้นลวด
2.9 ทาการตรวจสอบค่าความหยาบผิว ด้วยเครื่ องตรวจสอบค่า
ความหยาบผิ ว แบบสั ม ผั ส (Surface Roughness Machine)
ดังภาพที่ 7 ควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ ทาการวัดชิ้นงานทดสอบ
หลังการบากร่ องเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ที่บริ เวณผิวรอบชิ้นงาน
และ บริ เวณผิวร่ องบาก ตรวจสอบค่าความหยาบผิวที่ได้วา่ รู ปที่ 8 กล้องขยาย micro scope สาหรับวัดขนาดร่ องบาก
เป็ นไปตามข้อกาหนดของมาตรฐานหรื อไม่
2.11 ทาการทดสอบตีกระแทกโดยการเลือกห้องปฏิบตั ิการที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการทดสอบ มอก. 17025
จากสานักงานมาตรฐานอุ ตสาหกรรม (สมอ.)ในส่ วนของ
เครื่ องทดสอบตีกระแทก ในที่น้ ี กาหนดไว้ 3 ห้องปฏิ บตั ิการ
คือ
2.11.1 สถาบันไทย– เยอรมัน (TGI)
2.11.2 บริ ษทั เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จากัด (มหาชน) (MCS)
2.11.3 สถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย (TISTR)
โดยจะท าการทดสอบชิ้ น งานทดสอบอ้า งอิ ง ช่ ว งค่ า
รู ปที่ 7 เครื่ องวัดความหยาบผิว
พลังงานต่ าและช่ วงค่ าพลังงานสู ง กลุ่ มตัวอย่างละ 25 ชิ้ น
ทุกห้องปฏิบตั ิการที่กาหนดไว้
2.10 ท าการวั ด ทางด้ า นกาย ภาพ ด้ ว ยกล้ อ งขยาย
(Microscope) ดังภาพที่ 8 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบรับรองเครื่ อง
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2.12 ทาการเตรี ยมอุณหภูมิของชิ้นงานทดสอบ ดังภาพที่ 9
งานวิจยั นี้ จะทาการทดสอบที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซี ยส โดย
การใช้น้ าผสมน้ าแข็งและเกลือแกงเป็ นของเหลวสาหรับทา
อุณหภูมิ โดยต้องทาการควบคุมอุณหภูมิของเหลวสาหรับทา
อุ ณ หภู มิ ชิ้ น งานทดสอบให้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 0±1OC น าชิ้ น งาน
ทดสอบลงแช่ในของเหลวสาหรับทาอุณหภูมิ โดยข้อกาหนด
ของมาตรฐาน ISO 148-1 : 2008 กาหนดให้ชิ้นงานทดสอบอยู่
ในตาแหน่ งห่ างจากภาชนะที่ ทาอุณหภูมิจากด้านล่างภาชนะ
25 mm จากด้านข้างภาชนะ 10 mm และอยูภ่ ายใต้ของเหลวที่
ทาอุณหภูมิ 25 mm ชิ้นงานทดสอบจะต้องแช่อยูใ่ นของเหลว
สาหรับทาอุณหภูมิอย่างน้อย 15 นาที โดยที่ อุปกรณ์สาหรั บ
จะนาชิ้นงานออกจากที่แช่ชิ้นงานมาที่ตาแหน่งรองรับชิ้นงาน
ของเครื่ องทดสอบตี กระแทกจะต้องมี อุณหภูมิใกล้เคี ยงกับ
ชิ้นงานทดสอบ

รู ปที่ 10 การวางตาแหน่งชิ้นงานทดสอบ
2.14 ทาการทดสอบโดยใช้เครื่ องทดสอบตี กระแทกที่ ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ดังภาพที่ 11 โดยทาการ
ทดสอบที่ช่วงพลังงานต่าจานวน 25 ชิ้น และช่วงพลังงานสู ง
จานวน 25 ชิ้น ทาการทดสอบที่อุณหภูมิทดสอบ 0ºC ทาการ
บัน ทึ ก ผลการทดสอบค่ า พลังงานตี ก ระแทกของชิ้ น งาน
ทดสอบทุกชิ้น แล้วนาชิ้นงานมาพิจารณารอยแตกหักและรอย
ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบเพื่อเป็ นข้อมูลในการศึกษาวิจยั

รู ปที่ 9 การทาอุณหภูมิชิ้นงานทดสอบ
2.13 เมื่อครบเวลาที่ กาหนดในการทาให้ชิ้นงานทดสอบให้มี
อุณหภูมิตามข้อกาหนดในการทดสอบแล้ว นาชิ้นงานทดสอบ
วางตรงตาแหน่งที่ทาการทดสอบของเครื่ องโดยใช้อุปกรณ์จบั
ชิ้นงานที่สร้างเฉพาะเพื่อการวางให้ตรงตาแหน่งมากที่สุด ดัง
ภาพที่ 10 ชิ้นงานทดสอบจะต้องถูกตีกระแทกภายในเวลา 5 ภาพที่ 11 เครื่ องทดสอบตีกระแทกที่ผา่ นการตรวจสอบและ
รับรองมาตรฐาน
วินาที หลังจากนาออกจากของเหลวที่ควบคุมอุณหภูมิแล้ว
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ชุบแข็งที่อุณหภูมิ 860ºC ระยะเวลา 90 นาที ค่า CP เท่ากับ
การเลือกวัสดุเพื่อทาการผลิตชิ้นงานทดสอบอ้างอิงได้ 0.45% และจุ่มชุบในน้ ามันอุณหภูมิ 60ºC และอบคืนตัวที่
ทาการเลือกทดลองเหล็ก 2 เกรด ที่ มีคุณภาพเที ยบเคียง อุณหภูมิ 400ºC ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ส่ วนชิ้ นงานทดสอบ
เหล็กเกรดที่มาตรฐานที่ใช้ในการผลิตชิ้นงานทดสอบอ้างอิง อ้างอิงช่วงพลังงานสู ง (High Energy) ทาการชุบแข็งที่
ทั่ว ไปที่ แ นะน าคื อ AISI A4340 ผลจากการทดสอบ อุณหภูมิ 860ºC ระยะเวลา 90 นาที ค่า CP เท่ากับ 0.45%
และจุ่มชุบในน้ ามันอุณหภูมิ 60ºC และอบคืนตัวที่อุณหภูมิ
ส่วนผสมทางเคมีได้ผลดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรี ยบเทียบส่วนผสมทางเคมีของเหล็กเกรด 650ºC ระยะเวลา 2 ชัว่ โมง ซึ่ งผลจากการทดลองชิ้นงาน
ทดสอบอ้างอิงภายหลังการชุบแข็งและอบคืนตัว ได้ค่าความ
BOHLER 6582 และ เหล็กเกรด SNCM 439
แข็งและพลังงานตีกระแทกเฉลี่ยดังตารางที่ 2
ธาตุ
AISI
BOHLER
SNCM
(%)
A4340
6582
439
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบค่าความแข็งและพลังงานตี
C
0.37 - 0.44
0.330
0.390
กระแทก
Si
0.10 - 0.35
0.330
0.310
Hardness (HRC) Impact Energy
Mn
0.55 - 0.90
0.640
0.740
Specimen
Average
Average
SD
P
≤ 0.04
0.008
0.005
Low Energy
S
≤ 0.04
0.027
0.013
47.08
0.302
20 J / 0ºC
( < 30 J )
Cr
0.65 - 0.95
1.530
0.760
High Energy
Mo
0.20 - 0.35
0.220
0.170
29.10
0.476
130 J / 0ºC
( ≥ 110-200 J )
Ni
1.55 - 2.00
1.430
1.770

3. ผลการทดลองและวิจารณ์ ผล

จากตารางที่ 2 ผลจากการทดสอบค่าความแข็งเฉลี่ยของ
ชิ้นงานทดสอบอ้างอิง ซึ่ งได้ค่าความแข็งเป็ นไปตามความ
ต้อ งการที่ ก าหนดไว้ และค่ า เฉลี่ ย พลัง งานตี ก ระแทกอยู่
ในช่ วงของระดับพลังงานตี ก ระแทกตามข้อก าหนดของ
มาตรฐาน ISO 148:2008 จึงสรุ ปได้วา่ การออกแบบกรรมวิธี
ทางความร้ อ นส าหรั บ การผลิ ต ชิ้ น งานทดสอบอ้า งอิ ง นี้
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานได้
เพื่อให้ผลการทดสอบค่าพลังงานตี กระแทกที่ การศึ กษา
วิ จั ย มี ความน่ าเ ชื่ อถื อ จึ งเลื อก ท าการท ดสอบกั บ
ห้องปฏิบตั ิการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025
จากสานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ในส่ วนของ
เครื่ องทดสอบตีกระแทกที่ ผ่านการทวนสอบโดยวิธีทางตรง
และทางอ้ อ มแล้ ว ซึ่ งทางผู ้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย ได้ เ ลื อก
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารทดสอบ ส าหรั บ ท าการทดสอบไว้ 3

โดยจากตารางที่ 1 การเปรี ยบเที ยบส่ วนผสมทางเคมี
ของเหล็กพบว่า เหล็กเกรด BOHLER 6582 ซึ่ งมีค่า Cr มีค่า
สู งกว่ามาตรฐาน และ Ni มี ค่าต่ ากว่ามาตรฐานส่ วนเหล็ก
เกรด SNCM 439 ซึ่ งมีค่า Mo มีค่าต่ ากว่ามาตรฐาน แต่
โดยรวมแล้วส่ วนผสมทางเคมีของธาตุหลักเช่น C, Si, Mn
เป็ นไปตามมาตรฐานเหล็ ก เกรด AISI A4340 ซึ่ งใน
มาตรฐาน ISO 148 : 2008 ไม่ได้กาหนดเรื่ องของส่ วนผสม
ทางเคมีเป็ นหลัก ดังนั้นจากการทดลองเหล็กนาทั้ง 2 เกรดนี้
ไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อน ในด้านการชุบแข็งและอบ
คืนตัว สามารถกาหนดค่าความแข็งที่ตอ้ งการได้เช่นเดียวกัน
จึ งพิจารณาเลื อกเหล็ก เกรด SNCM 439 เป็ นวัสดุสาหรั บ
ทาการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
จากการออกแบบกรรมวิธีทางความร้อนสาหรับชิ้นงาน
ทดสอบอ้างอิงช่วงพลังงานต่า (Low Energy) โดยทาการ
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ห้องปฏิ บัติการ เพื่ อต้องการศึ กษาผลการทดสอบของกลุ่ ม ตารางที่ 4 ผลการทดสอบชิ้ น งานทดสอบอ้า งอิ ง ช่ ว ง
ชิ้ นงานทดสอบที่ ท าการผลิ ต ในกรณี ที่ ท าการทดสอบกับ พลังงานตีกระแทกต่า (Low Impact Energy)
เครื่ องทดสอบที่ แตกต่างกัน เพื่อนาผลการทดสอบในส่ วน
ค่าเบี่ยงเบน
ห้องปฏิบตั ิการ ค่าเฉลี่ย KVR
ของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างชิ้นงานทั้งช่วง
มาตรฐาน (SD)
ทดสอบ
(J)
พลังงานต่ าและช่วงพลังงานสู ง มาทาการเปรี ยบเที ยบกับค่า
(J)
เบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ อนุ ญาตสาหรั บชิ้ นงานทดสอบอ้างอิ ง
MCS
20
1.10
ตามมาตรฐาน ISO 148-3 : 2008 ดังตารางที่ 3
TGI
21
1.40
TISTR
20
1.00
ตารางที่ 3 ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานที่ อนุ ญาตสาหรั บชิ้ น
การทดสอบค่าพลังงานตี กระแทกกลุ่มชิ้ นงานทดสอบ
ทดสอบอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO 148-3:2008 [3]
อ้างอิงช่วงพลังงานสูงจากทั้ง 3 ห้องปฏิบตั ิการ จานวนชิ้นงาน
Values in Joules
ที่ทาการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบตั ิการ จานวน 25 ชิ้น ทา
Energy ( KVR )
Standard deviation
การทดสอบที่อุณหภูมิทดสอบ 0ºC มีผลการทดสอบดังตาราง
< 40
≤ 2.0
ที่ 5
≥ 40
≤ 5% of KVR
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบชิ้นงานทดสอบอ้างอิงช่วง
พลังงานตีกระแทกสูง (High Impact Energy)
ที่มา : ISO 148-3 : 2008
ค่าเบี่ยงเบน
หมายเหตุ เนื่ องจากขณะทาการศึกษาวิจยั ประเทศไทยยังไม่มี
มาตรฐาน ( J )
ห้องปฏิบตั ิการ
ค่าเฉลี่ย
เครื่ องทดสอบตี กระแทกที่ สามารถทดสอบและรั บรองผล
ทดสอบ
KVR ( J )
% of
ค่ า เฉลี่ ย อ้า งอิ ง (KVR) ของกลุ่ ม ชิ้ น งานทดสอบตัว อย่ า ง
SD
KVR
ทางผูท้ าการศึกษาวิจยั จึงกาหนดค่าเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มชิ้นงาน
MCS
130
4.85
3.73
ทดสอบตัวอย่างที่ ทดสอบโดยเครื่ องทดสอบตี กระแทกที่ มี
TGI
137
6.24
4.55
การรับรองตามมาตรฐานสากลของแต่ละห้องปฏิบตั ิการเป็ น
TISTR
125
5.16
4.12
ตัวแทนของ ค่าเฉลี่ยอ้างอิง (KVR)
ผลการทดสอบค่าพลังงานตีกระแทกกลุ่มชิ้นงานทดสอบ
สรุ ปผลการเปรี ยบเทียบผลการทดสอบชิ้นงานทดสอบ
อ้างอิงช่วงพลังงานต่าจากทั้ง 3 ห้องปฏิบตั ิการ จานวนชิ้นงาน
ที่ทาการทดสอบของแต่ละห้องปฏิบตั ิการ จานวน 25 ชิ้น ทา อ้างอิงช่วงพลังงานตีกระแทกต่า (Low Impact Energy) กับ
การทดสอบที่อุณหภูมิทดสอบ 0ºC มีผลการทดสอบดังตาราง เกณฑ์การรั บรองชิ้ นงานทดสอบอ้างอิ งตามมาตรฐาน ISO
148-3:2008 ดังตารางที่ 6
ที่ 4
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ตารางที่ 6 การเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบช่ ว งพลัง งานตี
กระแทกต่า

ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเป็ นไปข้อก าหนดของมาตรฐานด้วย
เช่ นกัน แสดงให้ เห็ นว่ากรรมวิ ธี การผลิ ตชิ้ นงานทดสอบ
อ้างอิงที่ทาการศึกษาวิจยั นี้สามารถนาไปเป็ นข้อมูลในการผลิต
ชิ้นงานทดสอบอ้างอิงได้

5. กิตติกรรมประกาศ
การจัด ท างานวิจ ยั ฉบับ นี้ ผู ว้ ิจ ยั ได้ร ับ ความ
ร่ วมมือ ในการทาวิจยั จากหน่ วยงานและจากบุคคลหลาย
สรุ ปผลการเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบชิ้นงานทดสอบ ท่านตลอดการทาวิจยั ครั้ งนี้ จึ งทาให้งานวิจยั สาเร็ จลุล่วง
อ้างอิงช่วงพลังงานตีกระแทกสู ง (High Impact Energy) กับ ไปได้ดว้ ยดี ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สมนึ ก วัฒนศรี ย
เกณฑ์การรั บรองชิ้ นงานทดสอบอ้างอิ งตามมาตรฐาน ISO กุล ได้ใ ห้ค าปรึ ก ษาตลอดการด าเนิ น การวิจ ยั ในครั้ ง นี้
และข อ ข อ บคุณ ห้อ ง ป ฏิ บ ตั ิก ารท ด สอ บภาควิช า
148-3:2008 ดังตารางที่ 7
วิศ วกรรมการผลิต คณะวิศ วกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
ตารางที่ 7 การเปรี ยบเที ยบผลการทดสอบช่ ว งพลัง งานตี เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ สถาบันวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และ
กระแทกสูง
เทคโนโลยีแ ห่ ง ประเทศไทย สถาบัน ไทย – เยอรมัน
Values in Joules (J)
บริ ษทั เอ็ม. ซี .เอส สตีล จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ไทย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ห้องปฏิบตั ิการ
อินดักชัน่ เซอร์ วิส จากัด ที่ ให้การสนับสนุ นในส่ วนของ
(Standard Deviation)
ทดสอบ
ห้องปฏิ บตั ิ การกรรมวิธีทางความร้อนและห้องปฏิ บตั ิการ
ISO 148-3:2008 SD
Result
ทดสอบตลอดการดาเนิ นการวิจยั ในครั้งนี้
MCS
≤ 2.0
1.10
Pass
TGI
≤ 2.0
1.40
Pass
6. เอกสารอ้ างอิง
TISTR
≤ 2.0
1.00
Pass
[1] ISO 148-1 : 2006 Metallic material – Charpy
pendulum impact test Part 1 : Test Method
4. สรุ ปผลการวิจัย
[2] ISO 148-2 : 2008 Metallic material – Charpy
จากผลการทดสอบค่าพลังงานตีกระแทกช่ วงพลังงานต่ า
pendulum impact test Part 2 : Verification of
ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO148-3:2008 [3] ได้กาหนด
testing machines
เกณฑ์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ ≤ 2.0 J ซึ่ งจากการผลทดสอบ [3] ISO 148-3 : 2008 Metallic material – Charpy
ทั้ง 3 ห้องปฏิ บัติ การมี ผลของค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเป็ นไป
pendulum impact test Part 3 : Preparation and
ข้อก าหนดของมาตรฐาน และผลการทดสอบค่ าพลังงานตี
characterization of Charpy V-notch test pieces
กระแทกช่วงพลังงานสูง ตามข้อกาหนดของมาตรฐาน ISO148for indirect verification of pendulum
3:2008 [3] ได้กาหนดเกณฑ์ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานไว้ ≤ 5% of [4] S. Watanasriyakul. Material Testing. Greenworld
KVR ( J ) ซึ่ งจากการผลทดสอบทั้ง 3 ห้องปฏิบตั ิการมีผลของ
media, Bangkok 2549. (in Thai)
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