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การใชคูมือการดําเนินงาน
 กรุณาอานและทําความเขาใจคูมือการใชงานนี้กอนใชงานผลิตภัณฑ หลังจากอานคูมือแลวใหเก็บคูมือนี้ใน
บริเวณใกลเคียงเพื่อใหคุณสามารถอางอิงไดเมื่อตองการ และเมื่อยายผลิตภัณฑไปยังตําแหนงอื่นใหใหนํา
คูมือนี้ไปดวย
 หากคุณพบวาการจัดหนาในคูมือนี้ไมถูกตองหรือขาดหายไปหนาเหลานั้นอาจเปนใบแทรกแทนที่ ถาคูมือที่
ไดรับสูญหายหรือถูกทําใหสกปรก สามารถซื้อคูมือนี้ได โปรดติดตอตัวแทนจําหนาย NARIN โดยใหระบุ"
หมายเลขรุนสินคา" ที่ไดรับบนหนาปก
 คูมือนี้ไดรับการเตรียมดวยความระมัดระวังสูงสุด; แตถาคุณมีคําถามใด ๆ หรือทราบ ขอผิดพลาดหรือการ
ละเวนใดกรุณาติดตอตัวแทนจําหนายหรือตัวแทน NARIN

การทําสําเนาและการพิมพซา้ํ คูมือการดําเนินการนี้ทั้งหมดหรือบางสวนโดยไมไดรับอนุญาตจากเราเปนสิ่งตองหาม
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของคูมือนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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สําหรับหัวหนางานผูเกี่ยวของกับเครื่องมือนี้
 หากผูปฏิบัติงานไมสามารถอานภาษาที่ใชในคูมือเลมนี้ไดใหแปลคูมือเปนภาษาที่เหมาะสม
 ชวยเหลือผูปฏิบัติงานในการทําความเขาใจคูมือนี้กอนที่จะใชในการปฏิบัติงาน
 เก็บคูมือนี้ใกลผูปฏิบัติงานทดสอบเพื่อความสะดวกในการใชงาน
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ขอควรระวังความปลอดภัย
ตอไปนี้เปนการระมัดระวังความปลอดภัยจะตองสังเกตและปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม ไฟฟาช็อต
เกิดอุบัติเหตุและความลมเหลวอื่นๆ จําใหขึ้นใจและใหแนใจวาขอควรระวังทั้งหมดที่มีการสังเกตและปฏิบัติตาม
อยางถูกตอง บริษัท นรินทรอินสทรูเมนท จํากัด จะไมรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายใดๆ อุบัติเหตุหรือปญหาที่
เกิดจากความประมาทเลินเลอละเวนขอควรระวัง
ผูใชงาน
ุ ภาพที่เขาใจเนื้อหาของคูมือการ
 ผลิตภัณฑน้จี ะตองใชโดยเฉพาะบุคลากรที่มีคณ
ปฏิบัติงานเทานั้น
 หากถูกใชงานโดยบุคลากรที่ขาดคุณสมบัติ ขาดความรูความเขาใจ อาจทําใหเกิด
อันตรายได ตองแนใจวาการใชงาน การจัดการ อยูภายใตควบคุมดูแลของบุคลากรที่
ความรูความเขาใจและมีคุณภาพ
วัตถุประสงคของการใช
 หากผลิตภัณฑที่จะใชเพื่อวัตถุประสงคที่ไมไดอธิบายไวในคูม ือนี้ใหติดตอตัวแทน
จําหนายสินคา บริษัท นรินทรอินสทรูเมนท จํากัด
กําลังไฟฟา
 ใชแรงดันไฟฟากับผลิตภัณฑนี้ตามที่ระบุไวในสเปคเทานั้น
 สําหรับการใชพลังงานใหใชสายไฟ AC รูปรางของปลั๊กจะแตกตางกันไปตาม
แรงดันไฟฟาและพื้นที่ ใชสายเคเบิลใหเหมาะสําหรับแรงดันไฟฟาที่ใช
ฟวส
 ฟวสบรรจุอยูในกลองฟวสบนพื้นผิวภายนอก สามารถแทนที่ดวยฟวสใหมได
 เมื่อเปลี่ยนฟวสใหใชแบบที่มีรูปรางที่เหมาะสมและเปนไปตามที่กําหนด
ครอบ
 สวนของผลิตภัณฑที่อยูภายในซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายทางกายภาพ อยาถอดฝาครอบ
ภายนอก หากจําเปนตองถอดฝาครอบออกใหติดตอตัวแทน บริษัท นรินทรอินสทรู
เมนท จํากัด
การติดตั้ง
 ผลิตภัณฑเมื่อติดตั้งใหแนใจวาไดปฏิบัติตามขอควรระวังในการติดตั้งซึ่งไดอธิบายไวใน
คูมือนี้
 เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟฟาช็อค (shock) เชื่อมตอสายดินเพื่อความปลอดภัย
 การจายไฟฟาจากแผงสวิตช ใหกับผลิตภัณฑใหแนใจวาชางปฏิบัติงานผานการ
ฝกอบรมที่มีคุณภาพและไดรบั ใบอนุญาตหรือจะปฏิบัติภายใตการควบคุมของบุคคล
ดังกลาว
 ใหแนใจวาไดใชสายไฟ AC
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การขนยาย
 ปดสวิตชไฟและจากนั้นถอดสายเคเบิลทั้งหมดของเครื่องกอนที่จะเคลื่อนยาย
 ใชคนงานอยางนอยสองคนเพื่อยายเครื่องมือที่มีน้ําหนักมากกวา 20 กก. น้ําหนัก
ของผลิตภัณฑสามารถดูไดในดานหลังเครื่อง หรือในคูมือการใชเครื่อง
 ตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษหากใชคนมากขึ้นในการยายเขาหรือออกจาก
สถานที่ตั้งในปจจุบันรวมทั้งตองระมัดระวัง การลมเอียงของสินคาที่มีความสูง
 ใหแนใจวาคูมือการใชงานไดถูกรวมไวเมื่อมีการยายผลิตภัณฑ
การบํารุงรักษา
 เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อต ตองแนใจวาถอดปลั๊กสายไฟ AC หรือหยุดการใชพลังงาน
กอนที่จะดําเนินการบํารุงรักษาหรือการตรวจสอบเครื่องมือ
 ตองไมถอดฝาครอบออกเมื่อดําเนินการบํารุงรักษาหรือการตรวจสอบ หากมีความ
จําเปนตองถอดฝาครอบใหติดตอตัวแทนจําหนาย
 เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทํางานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑแนะนําวาการ
บํารุงรักษา การตรวจสอบทําความสะอาด และการสอบเทียบใหปฏิบัติตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
บริการ
 การบริการภายในทําโดยวิศวกรบริการของ บริษัท นรินทรอินสทรูเมนท จํากัด
 หากมีการปรับเปลี่ยนหรือซอมแซมใหติดตอตัวแทนจําหนาย
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ขอควรระวังในการปฎิบัติงาน
1 Load Cell เปนอุปกรณที่มีความละเอียดสูงการใชงานมีขอควรระวังดังนี้
 แรงกด/ดึง ที่กระทําตอ Load Cell จะตองไมมากกวา 100% ของคาสูงสุดของ Load Cell รุนนั้นๆ
 ตองไมกด/ดึง ที่กระทําโดยตรงตอ Load Cell และ/หรือกระทําในลักษณะทันทีทันใด
 ควรใชงานในสภาวะที่อุณหภูมิไมเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงไมมากนักประมาณ ±2 องศาเซลเซียส
 -การติตั้ง Load Cell ควรใส Nut ใหครบทุกตําแหนงและขันใหแนนทุกครั้ง
 -ปลด Universal Joint หรือ Grip ทุกครั้งเมื่อการทดสอบแลวเสร็จ
 -การประกอบ Load Cell เขากับ Crosshead กอนเปดเครื่อง หรือ Excite Load Cell
 -กอนทําการทดสอบ ใหตรวจสอบการทํางานของ Limit Switch ทั้ง Upper และ Lower Limit ทุกครั้ง
 -การติดตั้งเครื่องทดสอบ ตองมีสายดิน (Earth)
 -เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบตามโปแกรมการทดสอบ หรือหยุดเนื่องจาก Click Stop ควรรอสัก 10-20
วินาที เพื่อการประมวล
 การสั่งคําสั่งอยาตอเนื่องโดยไมเวนระยะการประมวลผลอาจทําใหโปรแกรมทดสอบมีการหยุดชงักได
2 สภาวะการทดสอบ
 ความเร็วในการทดสอบไมเกิน 1000 มิลลิเมตรตอนาที
 ควรเปดเครื่องทดสอบกอนทดสอบไมนอยกวา 15 นาทีและควรตรวจสอบการทํางานทุกขั้นตนของ
เครื่องทุกครั้ง
น้ํามันหลอลื่น
 ปายน้ํามันหลอลื่น (จาระบี) ที่ Ball Screw พอเหมาะ และคาบระยะเวลาที่เหมาะสม
 ตรวจเช็คความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เชน การสั่น เสียงดัง ความรอน กอนและหลังการใชงาน
 ตรวจเช็ค ทําความสะอาด พรอมเช็ดน้ํามันเพื่อปองกันสนิม
 เครื่องจะตองวางอยูบนพื้นเรียบที่มีความแข็งแรงพอสมควร และปรับระดับของเครื่องดวยระดับน้ําให
ตัวเครื่องอยูในแนวดึ่งไมควรเอียงไปดานใดดานหนึ่ง
หมายเหตุ. เครื่องทดสอบควรจะมีเครื่อง สํารองไฟฟา เพื่อปองกันกระแสไฟเกิน อาจทําใหเครื่องทดสอบเสียหายได
3 การรักษาความปลอดภัยของเครื่อง
 ลิมติ สวิทซ จะตองปรับใหอยูในระดับที่พอเหมาะทั้ง ลิมิตสวิทซ ตัวบน และลาง เพื่อความสะดวกตอการใช
งานเครื่องทดสอบ และเพื่อความปลอดภัยระดับสูงสุด
 ปรับตั้งคาแรง และระยะเพื่อปองกันการ ไมใหแรงดึง-กด มากกวาความสามารถของโหลดเซลล
 ขีด จํากัด ของโหลเซลลควรจะกําหนดใชงานที่ 80% ของความสามารถสูงสุด
 ระยะการเคลื่อนที่ของ Cross head ควรปรับตั้งในระดับที่ปลอดภัยและเพียงพอตอการใชงาน
 กดปุมฉุกเฉิน(Emergency)เพื่อยกเลิกหรือตัดระบบไฟฟาปองกันโอเวอรโหลด

Page 7

20/12/2016

NARIN INSTRUMENT CO., LTD

Operation Manual

1. วัตถุประสงคการใชเครื่องมือ/อุปกรณ
เครื่องทดสอบอเนกประสงค (Universal testing machine) เปนเครื่องทดสอบที่ทํางานโดยหลักการ
electromechanical ใชสาํ หรับการตรวจวัดตรวจวัดสมบัติทางกลของวัสดุ ทดสอบแรงดึง, แรงกด, แรงดัด,
แรงเฉือน การหลุดลอกการทดสอบแรงดึง-กดเปนลําดับขั้น (Step test) การทดสอบแรงดึง-กดเปนรอบ
(Cycle test) งานโลหะเหล็ก, คอนกรีต, ผา, พลาสติก, ไม ฯลฯ ใหคาความแมนยํา ซึ่งทําใหมีผลทางเศรษฐกิจ
มากขึ้น ซึ่งสามารถทดสอบผลิตภัณฑสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป และวัตถุดิบ NRI-TS501-300 เปนเครื่องทดสอบ
อเนกประสงคแบบตั้งพื้น ใชงานงายสะดวกขนาดกะทัดรัด แข็งแกรง การใชงานผูใชสามารถโปรแกรมและ
ควบคุมการทํางานดวยคอมพิวเตอร การทํางานและการเคลื่อนไหวอยางอิสระ มีการควบคุมการทํางานและการ
หยุดดวยสัญญาณไฟฟา และมีการเชื่อมสัญญาณขอมูลการทดสอบสูคอมพิวเตอร จะวิเคราะหและประมวลผล
ดวยโปรแกรม NRI ที่พัฒนาขึ้น ใชเฉพาะกับเครื่อง NRI Universal Testing Machine และยังสามารถติดตั้ง
อุปกรณอื่น ๆ เชนเซ็นเซอร, extensometer ปากจับชิ้นทดสอบชนิดตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของชิ้นทดสอบ
โปรแกรมทดสอบและประมวลผลสามารถติดตั้งตัววัดแรง(Load cell) ไดไมนอยกวา 4 ทดสอบและประมวลผล
ดวยโปรแกรมผานทางระบบคอมพิวเตอรสามารถแสดงคาแรง ระยะดึง-กด และกราฟชนิด Real time ได
2.
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ
 เปนเครื่องทดสอบตั้งพื้นแบบสองคอลัมนที่มีการออกแบบใหมและผลิตดวยทักษะการผลิตที่มีประสิทธิภาพ
ภายใตระบบคุณภาพ ISO 9001 โครงสรางแข็งแรง, และประหยัดพลังงาน
 ไดรเวอร
ระบบตนกําลังเปนแบบเซอรโวมอเตอร และเกียร
- เซอรโวมอเตอร 4.5 กิโลวัตต 2000 รอบตอนาที
- บอลลสกรู : 63 x 10 มิลลิเมตร
- อัตราเกียรทด 1: 30
- ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดความเสียหายดวย ทอรคลิมิต
 ควบคุมดวยโปรแกรมเพื่อเลื่อนขึ้นหรือลงดวยความเร็วคงที่ตามคาที่กําหนด หรือควบคุมดวยคาแรงคงที่
หรือควบคุมดวยระยะการเคลื่อนหรือการทดสอบเปนรอบ (Cyclical) ที่ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการใช
งาน
 โครงสรางเครื่องทดสอบ
- โครงสรางตัวเครื่องตั้งพื้นแบบสี่ 4 เสา โดย 2 เสาเปนเสาบอลลสกรูขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอย
กวา 63 มิลลิเมตร และ 2 เสาเปนเสาประคองทําดวยเหล็กกลากันสนิม ซึ่งมีชองวางระหวางเสา
บอลลสกรู 600 มิลลิเมตร(ไมรวมสวนกันฝุน) พื้นโตะทําดวยเหล็กหนาแข็งแรง crosshead เปน
แบบเหล็กตัน
กิโลนิวตัน
- โครงสร้างสามารถติดตัง Load Cell ได้ ขนาดและโดยขนาดสูงสุด
- การรับภาระของโครงสราง 450 กิโลนิวตัน
- ความแข็งแกรงของโครงสราง ~45,000 นิวตันตอไมโครเมตร
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 ระบบการวัดแรงทดสอบ
- วัดแรงดึง-แรงกดดวย โหลดเซลตองมีคาความถูกตองสูง โดยมี Full scale out 2mV/V เกลี่ยวผาน
ขนาด M42x2 และเปนผลิตภัณฑที่จากประเทศสวีเดนเมื่อสอบเทียบเครื่องทดสอบตาม ISO 7500-1
เครื่องทดสอบสมบัติทางมาตรวิทยา Class 0.5 หรือ 1
- ขยายสัญญาณการวัดดวยการด (Data acquisition) ขนาด : 24 bit
- ความสามารถในการรับแรงสูงสุดของโหลดเซลลได 120% ของคาระบุโดยไมชํารุดเสียหาย
- ระบบความปลอดภัย มีระบบ Over-stroke Limit เพือป้ องกันการเคลือนทีเกินค่าทีกําหนดไว้
และมีป่ มุ หยุดฉุ กเฉิน (Emergency stop switch)
- อัตราการอานขอมูล 400 Hz
 การวัดคาการเคลื่อนที่
- ความเร็วสูงสุดในการทดสอบ 500 มิลลิเมตร/นาที และสามารถปรับตั้งความเร็วในการทดสอบได
0.005~500 มิลลิเมตรความถูกตอง ± 0.01% และความเร็วการกลับสูตําแหนงเดิม (Return
position) 500 มิลลิเมตร/นาที
- วัดตําแหนงหรือระยะการเคลื่อนที่ดวย: Rotary encoder 1000 plus
- ขยายสัญญาณการวัดดวย การดขนาด : 24 bit
- อัตราการอานขอมูล 400 Hz
- ระยะเคลื่อนที่ของ Crosshead 1805 มิลลิเมตร (วัดจากแทนพื้นโตะถึงตําแหนงลางสุดของคาน
บน(Cross yoke)
- ความละเอียดของการบอกตําแหนง : 0.001 มิลลิเมตร
 โปรแกรมการทดสอบและประมวลผล
สามารถกําหนดโปรแกรมการทดสอบดวยคอมพิวเตอร บันทึกและเรียกใชผาน Soft ware
- สามารถพิมพรายงานผลการทดสอบจากโปรแกรมการทดสอบโดยตรง
- สามารถนําขอมูลประยุกตใชรวมกับโปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel หรือโปรแกรม
อื่นๆ ที่วิเคราะหขอมูลได
- โปรแกรมประมวลผลการทดสอบ โดยสามารถแสดงสามารถแสดงกราฟ ของ Stress-Strain, LoadElongation, Load-Time, Strain-Time, Stress-Time, Elongation-Time แบบ Real-Time ได
ขณะทําการทดสอบ
- โปรแกรมของการทดสอบสามารถเลือกคา เชน Young ‘s Modulus, Tangent Modulus, Chord
Modulus, Elasticity Modulus ,Max stress, Strain, Yield point, Yieldstrength,
Elongation,Energy , Break load ฯ
- โปรแกรมทดสอบและประมวลผล สามารถแสดงคาตางๆที่สําคัญบนเสนกราฟที่หนาจอแสดงผลที่ได
จากการทดสอบ เชน Max stress ,Max load , Yp stress ,Yp load ,Break stress , Break load,
Break elongation ฯ ทั้งนี้เพือ่ ความสะดวกในการอานและวิเคราะหผลทดสอบ
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- โปรแกรมทดสอบและประมวลผล สามารถปรับปรุงขอมูลการทดสอบที่ไมสมบูรณหรือขอมูลที่ไมพึง
ประสงคออกได เชน ความยืดชวงแรกของชิ้นทดสอบที่โคงงอ ฯ
- ซอฟทแวรสําหรับควบคุมการทํางานในการทดสอบแรงดึง – แรงกด
- ควบคุมโดยอัตราการเพิ่มแรงดึงคงที่ (Constant load control)
- ควบคุมโดยอัตราการเพิ่มระยะดึงคงที่ (Strain rate constant control)
- ควบคุมโดยอัตราการเพิ่มความเคนคงที่ (Stress rate constant control)
- ควบคุมโดยความเร็วในการดึงคงที่ (Constant speed control)
- สามารถทดสอบดึง-กดเปนรอบได (Cycle test)
ควบคุมโดยการกําหนดคาแรงดึง (Load set control)
ควบคุมโดยการกําหนดตําแหนง (Max.-Min) ของทั้งแรงหรือระยะดึง-กด
- สามารถทดสอบแรงเฉือนได (Shear test)
- สามารถทดสอบการหลุดลอกได (Peeling test)
- สามารถทดสอบการดัดโคง (Bending test)
- การทดสอบการดัดโคง
การดัดโคงแบบ 3 จุด (three point bending/ flexural test)
การดัดโคงแบบ 4 จุด (Four point bending /flexural test)
- สามารถทดสอบแรงกระทําเปน Step (Step test)
- สามารถโปรแกรมการทดสอบ (วิธีการทดสอบ เชน การตั้งคาความเร็ว รายละเอียดชิ้น ทดสอบ การ
ประมวลผลฯ) บันทึกวิธีการทดสอบไดอยางไมจํากัด เรียกใชงานได ตามตองการและมีโปรแกรมสําเร็จ
ที่สามารถใชงานไดทันทีไดแก
โปรแกรมเพื่อหาสมบัติทางกลของพลาสติก ISO 527 ASTM D 638
โปรแกรมเพื่อหาสมบัติทางกลของเหล็กแผนบาง ISO 6892 JIS Z 2241
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ลักษณะและขนาด

รูปที่ 1 แสดงโครงสรางเครื่องทดสอบ

รูปที่ 2 แสดงขนาดภายนอกเครื่องทดสอบ
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การติดตั้ง
4.1 ขอควรระวังสําหรับติดตัง้
 อุปกรณนี้ถูกออกแบบและดําเนินการผลิตอยางถูกตองใหใชเฉพาะแรงดันไฟฟาที่กําหนดใน
รายละเอียดของคูมือนี้เทานั้น
 ใชสายเคเบิล AC ที่มาพรอม (หรือการติดตั้ง) มากับผลิตภัณฑ
 อยาสัมผัสกับสายไฟเมื่อมือเปยก
 หลีกเลี่ยงการติดตั้งในสถานที่ ที่เครื่องทดสอบไดรับแสงแดดโดยตรง
 อยาวางอุปกรณในบรรยากาศที่มฤี ทธิ์กัดกรอน
 อยาใชอุปกรณในบรรยากาศที่ไวไฟ
 ไมควรใชอุปกรณที่ระบายอากาศไมดี
 ไมควรอุปกรณในสถานที่ที่เต็มไปดวยฝุน
 ไมติดตั้งหรือใชงานในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือน
 หลีกเลี่ยงการติดตั้งในสถานที่ที่มีความชื้นสูง
 หลีกเลี่ยงการติดตั้งในสถานที่ที่ เครื่องมือมีการสัมผัสกับอุณหภูมิที่สูง
 แนะนําวาควรติดตั้งในพื้นที่ ทีมีชวงอุณหภูมิ : 20 °Cถึง 30 °C
 ชวงอุณหภูมิใชงาน :10 °C ถึง 40 °C
 ความชื้นสัมผัส 20 to 80%
 หลีกเลี่ยงการติดตั้งในสถานที่ที่มีความสูงกวา 2000 เมตร
 เปนอุปกรณใชภายในอาคารเทานั้น
 พื้นที่เพียงพอและปลอดภัยจากปลั๊กไฟ
 ความถี่ในการสั่นสะเทือนไมเกิน 10 เฮิรตซและแอมปลิจูดการสั่นสะเทือนไมเกิน 0.005 มม.
 จะตองอยูในพื้นที่ที่ไมมีสัญญาณแมเหล็กไฟฟารบกวน
4.2 วิธีการติดตั้ง
 ใหมีระยะหางอยางนอย 30 ซม. จากผนังหรือเครื่องมืออื่นรอบๆดาน
 ตั้งอยูบนพื้นที่เรียบ
 เชื่อมตอสายไฟเขากับเตาเสียบที่มีการตอสายดิน
 ในกรณีของการเชื่อมตอกับเตาเสียบไฟที่ที่ไมทีสายดิน ใหเชื่อมตอตัวนําลงดินหลังจากที่เชื่อมตอ
สายดินแลว
 เครื่องจะตองวางอยูบนพื้นผิวเรียบที่มีความแข็งแรงพอ และปรับเครื่องใหอยูในแนวตั้ง
 เชื่อมตอสายไฟเขากับเตาเสียบที่มีสายดิน
 ในกรณีที่การเชื่อมตอกับเตาเสียบไฟที่ไมมีสานดินใหตอสายดินกอนเสียบเตาเสียบไฟฟา
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สายดินจะตองตอลงดินเพื่อปองกันอุบัติเหตุทางไฟฟา
สายดินที่ไมเหมาะสมหรือไมมีสายดินอาจทําใหเกิดไฟฟาช็อต
ขั้วสายดินจะรวมอยูในปลั๊กไฟ
ไมจําเปนตองตอสายดินเพิ่มอีกถาปลั๊กเสียบมีการตอสายดินอยูแลว
ถาขั้วสายดินที่ตอไมสามารถใชได ติดตั้งอะแดปเตอรเพื่อเชื่อมตอกับสายดินจากขั้วสีเขียวหรือ
ติดตั้งสายดินกับขั้วสายดินของอุปกรณ

ชื่อของอุปกรณและหนาที่
5.1 ชื่อของอุปกรณ

รูปที่ 3 แสดงอุปกรณสําคัญ
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รูปที่ 4 แสดงตําแหนง Pneumatic switch .กรณีที่ติดขางปากจับ
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รูปที่ 5 แสดงลิมิตจํากัดบนและลิมิตจํากัดลางและสวิทซฉุกเฉิน

รูปที่ 6 แสดงอุปกรณทางดานหนาเครื่องทดสอบ
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รูปที่ 7 แสดงชิ้นสวนสําคัญของระบบตนกําลัง

รูปที่ 8 แสดงการเชื่อมตอสัญญาณ
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รูปที่ 9 แสดงการเชื่อมตอสัญญาณเขาคอมพิวเตอร
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การประกอบอุปกรณสําหรับทดสอบการแรงดึง

รูปที่ 10 แสดงการประกอบอุปกรณทดสอบการแรงดึง
ขั้นตอนการประกอบดังนี้
5.2.1 ติดตั้ง Load cell(6) เขากับ Crosshead(3)ขันนอต(2) ใหแนนและครบทุกตําแหนง(*)
5.2.2 ประกอบ Upper joint (7), เขากับ Load cell(6)โดยสอดผาน Crosshead และขัน เขา
กับ Load cell(6) และ competition nut (1) ใหแนน
5.2.3 สวม Upper grip(8) เขากับ Upper joint(7) แลวสอด Pin (5) เพื่อยึด Upper grip(8)
เขากับ Upper joint (7)
5.2.4 ขัน Locking collar(4) ขึ้นดัน Upper joint (7) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.2.5 สวม Upper grip(8) เขากับ Upper joint(7) แลวสอด Pin (5) เพื่อยึด Upper grip(8)
เขากับ Upper joint (7)
5.2.4 ขัน Locking collar(4) ขึ้นดัน Upper joint (7) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.2.5 สอดปากจับลาง Lower grip (9) เขากับ Lower joint (11)
5.2.6 แลวสอด Pin (13) เพื่อยึด Lower grip(9) เขากับ Lower joint (11)
5.2.7 ขัน Locking collar(10) ขึ้นดัน Lower joint (11) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
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การประกอบอุปกรณสําหรับทดสอบการดัดโคง

รูปที่ 11 แสดงภาพสวนประกอบของอุปกรณทดสอบแรงกดอัดและดัดโคง

ขั้นตอนการประกอบดังนี้
5.3.1 สวม Bending joint(4) เขากับ Upper Joint (1)
5.3.2 แลวสอด Pin (3) เพื่อยึด Bending joint(4) เขากับ upper joint (1) ขัน Locking
collar(2) ขึ้นดัน Upper joint (1) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.3.3 ประกอบ Bending Indenter (7) Indenter Joint (6) โดยขันยึดใหแนน แลวสวม เขา
กับ Bending Joint (4)
5.3.4 ขัน Locking collar(2) ขึ้นดัน Upper joint (1) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.3.5 Locking bolt (5)ใหแนนทั้งดานซายและดานขวา เพื่อจับยึด Indenter Joint (6) กับ
Bending Joint (4) ใหแนน
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การประกอบอุปกรณสําหรับทดสอบการกดอัด

รูปที่ 12 แสดงการประกอบอุปกรณทดสอบแรงกดอัด
ขั้นตอนการประกอบดังนี้
5.4.1 สวม Compression joint(4) เขากับ Upper Joint (3)
5.4.2 แลวสอด Pin (7) เพื่อยึด Compression joint(4) เขากับ upper joint (3) ขัน Locking
collar(5) ขึ้นดัน Upper joint (3) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.4.3 ประกอบ Centering joint (8) เขากับ Compression plate (9) โดยขันยึดใหแนน แลว
สวม เขากับ Compression Joint(4)
5.4.4 ขัน Locking collar(5) ขึ้นดัน Compression joint (4) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.4.5 ขันLocking bolt (6)ใหแนนทั้งดานซายและดานขวา เพื่อจับยึด Centering joint (8)
กับ Compression joint (4) ใหแนน
5.4.6 ประกอบ Centering joint (11) เขากับ Lower compression plate (10) โดยขันยึดให
แนน แลวสวม เขากับ Lower Joint(12)

Page 20

20/12/2016

NARIN INSTRUMENT CO., LTD

5.5

Operation Manual

การประกอบ Load cell 50 kN เขากับเครื่องทดสอบ

รูปที่ 13 แสดงการประกอบ Load cell 50 kN เขากับเครื่องทดสอบ
ขั้นตอนการประกอบดังนี้
5.5.1 ติดตั้ง Mounting plate (2) เขากับ Crosshead(1) ขันนอต M12(3) ใหแนนและครบทุก
ตําแหนง
5.5.2 ประกอบ Load cell 50 kN(4), เขากับ Mounting plate(2) ขันนอต M6(5) ใหแนน
และครบทุกตําแหนง
5.5.3 ขัน Locking nut (6) เขากับ Tension joint(7) โดยขันใหสุดเกลียว แลวขัน Tension
joint(7) เขากับ Load cell 50kN(4) ในกรณีที่ตองการทดสอบแรงดึง หรือ
Compression joint เมื่อตองการทดสอบแรงกดอัด โดยขันใหสุดระยะเกลียวที่เหลือหรือ
โดยประมาณระยะเกลียวที่ขันเขามีระยะเทากับความหนาของ Load cell และปรับ
ตําแหนงของการตามตองการ
5.5.4 ขัน Locking nut (6) ขึ้นเพื่อให Tension joint(7) ยึดแนนกับ Load cell แนนและได
ตําแหนงตามตองการ
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การประกอบ Load cell 5kN เขากับเครื่องทดสอบ

รูปที่ 14 แสดงการประกอบอุ Load cell 5 kN
ขั้นตอนการประกอบดังนี้
5.6.1 ติดตั้ง Mounting plate (2) เขากับ Crosshead(1) ขันนอต M12(3) ใหแนนและครบทุก
ตําแหนง
5.6.2 ขัน Stud M12(3) ที่ประกอบ Locking nut(8) สองตัวเรียบรอยแลว เขากับ Mounting
plate(2) โดยระยะขันเขาไมนอยกวา 15 mm. แลวขัน Locking nut (8) ตัวดานบนขึ้น
อัด Mounting plate (2) ใหแนน
5.6.3 ขัน Load cell 5 kN(5) เขากับ Stud M12(3) โดยระยะขันเขาไมนอยกวา 15 mm แลว
ขัน Locking nut (8) ตัวดานลาง ลงอัด Load cell 5kN (5) ใหแนนโยปรับตําแหนง
Load cell ตามเหมาะสม
5.6.4 ขัน Locking nut(6) เขากับ Tension joint(7) โดยขันใหสุดเกลียว แลวขัน Tension
joint(7) เขากับ Load cell 5kN(5) ในกรณีที่ตองการทดสอบแรงดึง หรือ
Compression joint เมื่อตองการทดสอบแรงกดอัด โดยขันใหสุดระยะเกลียวที่เหลือหรือ
โดยประมาณระยะเกลียวที่ขันเขามีระยะเทากับความหนาของ Load cell และปรับ
ตําแหนงของการตามตองการ
5.6.5 ขัน Locking nut (6) ขึ้นเพื่อให Tension joint(7) ยึดแนนกับ Load cell แนนและได
ตําแหนงตามตองการ
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การประกอบอุปกรณสําหรับทดสอบการแรงดึงดวย Load cell 50 kN

รูปที่ 15 แสดงการประกอบอุปกรณทดสอบแรงดึงดวย Load cell 50 kN
เมื่อติดตั้ง Load cell 50 kN ตามขอ 5.5 แลว ขั้นตอนการประกอบดังนี้
5.7.1 สวม Upper grip (12) เขากับ Upper Joint(8) แลวสอด Pin(9) ขัน Locking
collar(10) ขึ้นดัน Upper joint (8) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.7.2 สอด Adaptor 300 to 50 (17) เขากับ Lower Joint (18) แลวสอด Pin (16)เพื่อจับยึด
Adaptor 300 to 50 (17) กับ Lower Joint (18)
5.7.3 ขัน Locking collar(14) ลงดัน lower joint (18) เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
5.7.4 สวม Lower grip(11) เขากับ Adaptor 300 to 50 (17) แลวสอด Pin (15) เพื่อยึด
Lower grip(11) เขากับ Adaptor 300 to 50 (17)
5.7.5 ขัน Locking collar(13) ลงดัน Adaptor 300 to 50 (17)เพื่อใหการจับยึดแนนขึ้น
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การเปลี่ยนพันจับชิ้นทดสอบ

รูปที่ 16 แสดงการประกอบฟนจับชิ้นทดสอบ
ขั้นตอนการประกอบดังนี้
5.8.1 คลาย Retaining screw (5) ออกทุกตําแหนง แลวดึง Retaining guide (4) ออก
5.8.2 ดึงฟนจับชิ้นทดสอบ (Wedges (3) ออก แลวสอกฟนจับที่ตองการเปลี่ยน แทน
5.8.3 ประกอบ Retaining guide (4) เขาตําแหนงเดิม แลวขัน Retaining screw (5) ใหแนน
ทุกตําแหนง

Page 24

20/12/2016

NARIN INSTRUMENT CO., LTD

5.9

Operation Manual

การประบระยะ Span สําหรับการทดสอบการดัดโคง

รูปที่ 17 แสดงการประกอบ 3-Point bending
เมื่อตองการปรับระยะหางของแทนรองกด (Bending Stand) .ใหปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
5.9.1 คลาย Stand locking nut (4) ทั้งดานซายและดานขวาทุกตําแหนง
5.9.2 คลาย Span locking nut (7) ทั้งดานซายและดานขวาทุกตําแหนง
5.9.3 ขยับออก หรือดันเขา Bending stand (2) ทั้งดานซายและดานขวา ตามวัตถุประสงค
เมื่อไดตําแหนงที่ตองการ ใหขันล็อค Stand locking nut .ใหครบทุกตําแหนง
5.9.4 ขันล็อค Span locking nut .ใหครบทุกตําแหนง
**** Bolt M12(6) ใชเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนที่ เทานั้น
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วิธีการทํางาน
 ตรวจสอบแรงดันไฟฟาของอุปกรณ (AC230V, 50Hz)
-- ในกรณีของการใช 110V, ใชหมอแปลงที่มีความจุเพียงพอ
-- ตรวจสอบวาใช AVR (ควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ) ในสถานที่ที่มีแรงดันไฟฟาไมเสถียร
 เสียบปลั๊กไฟเขากับเตาเสียบไฟฟา
ใชสายไฟฟาที่มีความจุเพียงพอ
 ตรวจสอบวา E.L.B. (Breaker การรั่วไหลของไฟฟา) ทํางานอยางถูกตอง
ถา ELB ถูกปดโดยการกดปุมสีแดงแลวแสดงวามันทํางานอยางถูกตอง
5.2.1 วิธีการใชงานตัวควบคุม
Turn on the E.L.B, press red button on the E.L.B., then it should be turned OFF.
If E.L.B is switched off by pressing green button, then it is working properly.
6.1 วิธีการใชงานตัวควบคุม

ตอสายสัญญาณของ Control panel เขากับตัวเครื่อง

ตอสายสัญญาณระหวางเครื่องทดสอบกับ คอมพิวเตอรทาง USB หรือ RS 232

เปด Breaker สังเกตวาไฟเขียวสวางขึ้น

กด Start เพื่อเปด สวิทซ (Switch on) ทดสอบการใชงาน(ตามรูปที่ 9)

ลิมติ สวิทซ ทั้งบนและลางปรับตั้งใหเหมาะสมกับการใชงาน และอยูในระดับความสูงที่
เหมาะสมและปลอดภัย
ใหมีการอุนเครื่องกอนใชงาน

เปดคอมพิวเตอร

กด “Start” ที่ Control Panel และ สังเกตไฟเขียวจะสวางขึ้น

กด UP-Down ที่ Control Panel เพื่อหาตําแหนง ระยะที่เหมาสมกับการทดสอบ

Control Panel
Start กดปุมนี้เพื่อ (Switch on) เครื่องทดสอบพรอมทํางาน

6

Stop ปุมกดเพื่อหยุดการทํางานของ เครื่องทดสอบ (Switch off)

รูปที่ 18 แสดง Control Panel.
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Speed 1 Up ปุมกดสําหรับเคลื่อน Crosshead ขึ้นอยางชาๆ
Speed 2 UP ปุมกดสําหรับเคลื่อน Crosshead ขึ้นอยางเร็ว
Speed 1 Down
ปุมกดสําหรับเคลื่อน Crosshead ลงอยางชาๆ
Speed 2 Down
ปุมกดสําหรับเคลื่อน Crosshead ลงอยางเร็ว
หมายเหตุ (*) สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของ Crosshead ผานโปรแกรมที่
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7 ขั้นตอนการทดสอบ

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

7.8
7.9

เปด Power Breaker(8) และ (7) ตารูปที่ 8
กด Start ที่ Panel control
กดปุม Speed Up หรือ Speed Down เพี่อเลื่อน Cross head สําหรับการติดตั้งอุปกรณทดสอบ
การเตรียมชุดจับยึดชิ้นทดสอบ Uooer Joint และ Grip หรือ Compression plate แลวแต
กรณี
เปดเครื่อง และคอมพิวเตอร และเขาสูโปรแกรมการทดสอบ ตั้งคาพารามิเตอรสําหรับทดสอบ
และสรางโปรแกรมวิธีการทดสอบ (ดูในธีการทดสอบ) กดปุม Speed Up หรือ Speed Down ที่
Control panel เพี่อเลื่อน Cross head ให อยูในตําแหนงเริ่มการทดสอบ
จับยึดหรือติดตั้งชิ้นทดสอบ
Click Chart และ Click Adjust Zero.

Click: Start เปนการเริ่มการทดสอบชิ้นงาน to start the test.
Click:Stop Click : Stop ในกรณีที่ตองการหยุดการทดสอบ กอนถึงจุดแตกหัก
หรือถึงคาที่กําหนดในโปรแกรมทดสอบ

หมายเหตุ
1 เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบตามโปแกรมการทดสอบ หรือหยุดเนื่องจาก Click Stop ควรรอสัก 10-20 วินาที
เพื่อการประมวล
2 การสั่งคําสั่งอยางตอเนื่องโดยไมเวนระยะการประมวลผลอาจทําใหโปรแกรมทดสอบมีหยุดชงักได
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การปฏิบัติหลังการใชงาน
1 เมื่อเครื่องหยุดการทดสอบ หรือทดสอบเสร็จแลวตามเงื่อนไขที่กําหนด เครื่องจะหยุดการทํางาน หรือ
กลับไปประจําตําแหนงที่ไดทําการตั้งคาไว (Return Position)
2. กดสวิทช Speed Up หรือ Speed Down เพื่อ ตั้งคาระดับ Crosses ในตําแหนงที่เหมาะสม
3 กดปุม Stop ที่ Control Panel เมื่อเลิกใชงาน
3 ปลดอุปกรณทุกชนิด (Upper joint , Compression joint หรือ Grip ) ออกจาก Load Cell ภายหลัง
การทดสอบงานแลวเสร็จ
4. กด Power Off
5 ตรวจเช็ค และทําความสะอาดเครื่องหลังทดสอบ
6 ใชผา/ผายางคลุมเครื่องทดสอบ เพื่อกันฝุนละออง และยืดอายุการใชงานเครื่องทดสอบ
หมายเหตุ
ผูใชงานควรไดรับการฝกอบรมอยางเพียงพอ (Note: Users should be trained sufficiently.)
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9 การบํารุงรักษาและการบริการ
9.1 ในกรณีของการทําความสะอาดตัวเครื่อง
-- ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา
-- ทําความสะอาดตัวเครื่องดวยผาหรือฟองน้ําที่ออนนุมดวยน้ํายาทําความสะอาดที่เปนกลาง
-- ทําความสะอาดชิ้นสวนและอุปกรณประกอบดวยฟองน้ําหรือผานุมเปยกดวยน้ํา
-- เช็ดสะอาดผาแหงอีกครั้ง
-- ไมควรใชตัวทําละลายอินทรีย
-- ไมควรใชสารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเชนเบนซิน แอลกอฮอลทําความสะอาด
9.2 การหลอลื่น
-- ถอดปลั๊กสายไฟออกจากเตาเสียบไฟฟา
-- ทําความสะอาด บอลลสกรู ดวยผาหรือฟองน้ําที่ออนนุมดวยน้ํายาทําความสะอาดที่เปนกลาง
-- ตรวจสอบและทําความสะอาด เช็ดดวยน้าํ มันเพื่อปองกันการเกิดสนิม
-- ไมควรใชสารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเชนเบนซิน เครื่องดื่มแอลกอฮอลในการทําความสะอาด
-- เพิ่มน้ํามัน (grease) ที่บอลลสกรู อยางพอเหมาะตามระยะเวลาที่เหมาะสม
-- ตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นเชนความรอน, เสียงการสั่นสะเทือนกอนและหลังการใช
9.3 ทําความสะอาดชิ้นสวนไฟฟา
-- ทําความสะอาดดวยเสื้อผาที่แหง
9.4 เมื่ออุปกรณไมไดใชเปนเวลานาน
-- ถอดปลั๊กไฟฟาจากเตาเสียบไฟ หรือ Breaker off
-- จัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณดวยวิธีการที่เหมาะสมและเก็บในที่ที่ปลอดภัย
 ไมใชสารเคมีไวไฟหรือสารระเหยเชนเบนซิน แอลกอฮอลทําความสะอาดอุปกรณ
 อุปกรณนี้ไมไดถูกออกแบบและไมผลิตขึ้นเพื่อปองกันการระเบิดจึงไมควรวางวัสดุไวไฟสูงหรือวัสดุที่เกิดการ
ระเบิดภายในหองซึ่งอาจทําใหเกิดการระเบิดหรือไฟไหม
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10. การแกไขปญหาเบื้องตน
(1) ในกรณีที่อุปกรณทั้งหมดที่แผงควบคุมทั้งหมดไมทาํ งาน
=> ตรวจสอบใหแนใจวา ไดเปดสวิทซที่แผงควบคุมแลว
ปญหาแหลงจายไฟไมเพียงพอ : -
=> ดูรายละเอียดและตรวจสอบวาแหลงจายไฟเพียงพอหรือไม
=> เบรกเกอรที่ดานขางของสวนนอกเปดเปดหรือไม
ตรวจสอบถาหลอดไฟถูกปดลง

=> ตรวจสอบเตาเสียบไฟที่เปนซึ่งจะทราบการทํางาน
ถาหากยังคงใชงานไมไดใหติดตอตัวแทนจําหนายและมีการซอมแซม
(2) เครื่องมือเอนเอียงหรือไม ?
ติดตั้งเครื่องใหอยูในแนวดิ่ง ตรงตลอดเวลา
(3) คาแรงหรือการอานระยะมีการแกวงเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการหรือการเคลื่อนไหวไมสม่ําเสมอ : -=> ตรวจสอบวามีเครื่องมือที่สรางสนามแมเหล็กความถี่สูงเชน เครื่องเชื่อมความถี่สูงเครื่องเย็บผา
หรือเครื่องมือที่มีตัวเก็บประจุทีมีความจุขนาดใหญควบคุม หรือมือ SCR สรางความถี่สูงตั้งอยูใกล
กับกับเครื่องทดสอบ
ถามีเครื่องมือขางตนใหยายเครื่องทดสอบไปยังตําแหนงอื่น
=> การตั้งคาหรือการสอบเทียบอีกครั้ง
(4) เมื่อคาแรงไมเพิ่มขึ้น (หรือลง) เปนตามการใชงาน : -=> ตรวจสอบโหลดเซลล การเชื่อมตอของโหลดเซลล (In & Out) เงื่อนไขที่อาจสรางความเสียหาย
ทางกายภาพที่เปนไปได
=> ตรวจสอบสภาวะของโหลดเซลลที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพที่เปนไปได
(5) ไมสามารถกดปุมเริ่มตน(Start) ที่แผงควบคุม
=> แนใจวาเครื่องเปดอยู
=> ตรวจสอบสายเคเบิลเชื่อมตอ
=> ตรวจสอบตําแหนงของสวิทชฉุกเฉิน
=> ตรวจสอบตําแหนงของลิมิตสวิทช
= > หยุดการทํางานและเริ่มตนอีกครั้ง
(6) เสียงความผิดปกติและการสั่นสะเทือน
=> ตรวจสอบระดับของเครื่องวางที่พื้น
=> แหนงของเครื่องที่อยูบนพื้นราบไมไดสั่นคลอน
=> ติดตอตัวแทนจําหนายของ NARIN
(7) กราฟจะไมราบรื่นหรือไมแสดง
=> ตรวจสอบการเชื่อมตอ USB เขากับคอมพิวเตอร
=> ตรวจสอบการเชื่อมตอสายเคเบิล (Cable โหลดเซลลและ encoder)
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=> ติดตอตัวแทนจําหนาย NARIN
(8) หยุดระหวางการทดสอบ
=> ตรวจสอบการเชื่อมตอสายสัญญาณ
=> ตรวจสอบการตั้งคาพารามิเตอร (การจํากัดโหลด หรือ encoder)
=> ตรวจสอบของลิมติ สวิทช
= > หยุดและเริ่มตนอีกครั้ง
(9) ในกรณีที่ลมเหลวทั่วไป : -=> ตรวจสอบเตาเสียบไฟที่เปนซึ่งจะทราบการทํางาน ถาหากยังคงใชงานไมไดใหติดตอตัวแทน
จําหนายและมีการซอมแซม
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11.

บริการหลังการขาย
11.1 บริการซอมฟรี
หากความผิดพลาดเกิดขึ้นในสภาวะการใชปกติภายใน 1 ป ผูผลิตมีหนาที่รบั ผิดชอบในการ
ซอมแซมฟรีใหอยูในสภาพปกติ ปนับจากวันที่ซื้อ (ไมรวมโหลดเซลล) และจะตรวจสอบตาม
รายการนี้เมื่อรองขอ
 ชิ้นสวนและเงื่อนไขที่สรางสภาวะการลมเหลว
(มีความจําเปนจะตองอธิบายในรายละเอียดภายในขีดจํากัดความเปนไปได)
 ชื่อรุน
 หมายเลขซีเรียล
 วันที่ซื้อ (ป, เดือน, วัน)
11.2
ภาระซอมแซม
การซอมแซมในกรณีตอไปนี้จะไมไดรบั การชดเชยทั้งๆที่อยูในระยะเวลารับประกัน
-- ความผิดพลาดโดยผูใชที่ไมเหมาะสมหรือไมไดรับการฝกอบรม ผิดพลาดจากการซอมแซมหรือ
ปรับเปลี่ยน
-- ความผิดโดยประมาทจากการปฏิบัติงาน และการจัดการระหวางการใชงาน
- ความผิดพลาดเนื่องจากภัยธรรมชาติเชนไฟไหมน้ําทวมภัยพิบัติ การประทวงทางการเมือง การ
ประทวงของพนักงาน และแรงดันไฟฟาที่ผิดปกติ
-- ความผิดพลาดจากการใชงานที่ไมถูกตองเหมาะสม
- ใชงานโดยผูที่ไมไดผา นการฝกอบรมจาก NRI หรือตัวแทนจําหนาย
- ไมมีการพิสจู นทางวิชาการ
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รายละเอียดเครื่อง(Specification).

Universal Testing Machine : NRI-TS501 - 300
Machine Features
• 30,000 kgf (300 kN ) (Tension-Compression)
• Capacity
• Applications
• Metallic materials,Plastics,Textile,Fabric,Composite materials
• Servo motor 4.5 kW (Servo motor& Gear ): Tension and compression range 1780
• Power transmission
control system
mm.(table to cross yoke)
• 4-Column : (2 Ball Screw & 2 Supporting Column)
• Structure
• Diameter 63 mm. lead 10 mm.
• Ball Screw
• Supporting Column
• Diameter 50 mm, Steel Hard Chrome
• Disstance between the colunm 600 mm
• Effective test width
• Frame stiffness ~2000 N / μm,max capacity 50,000 kgf (500 kN)
• Rigid frame
• Effective stroke
• 1000 mm.
• 4 sizes(as required) Maximum 300 kN
• Load cell instalation
• Computer control & Software : NRI-Testing Machine V-4.0
• Control system
• Connecting to Computer • USB OR RS232
• 0.005~500 mm/min : accuracy ± 0.01%
• Test speed
• Return speed
• 500 mm/min
• 0.001 mm : accuracy ± 0.01 mm
• Position resolution
• SI , Metric , English
• Measurement Unit
• Force units
• kN, N, cN, kgf, gf, lbf. (Selectable )
• Limit switch for over stroke limit& Emergency stop switch
• Safety
Software :
• 380 V/AC Or 220 VAC 50 Hz
• Power supply
NRI-Testing Machine V-4.0
Force measurement system
Test mode
• Full scale out 2.0 ± 0.02 mV/V (products of Europe),Threaded M42x2
• Precision Load cell
• Tension test & Compression test
• Load Amplifier and reader card • 24 bit
• Rotary encoder 1000 Pluse&Encoder Amplifier and counter card 24 bit
-Constant load control
• Position detection
• 400 Hz
-Strain rate constant control
• Data sampling rate
-Stress rate constant control
• Test force measurement
• 1/500000 of load cell rate capacity
• Conforms to ISO 7500-1 Class 1Or ASTM E4 Grate 1.0
-Constant speed control
• Accuracy
• 120% of load cells without damage
-Cycle test (Tension&Compression) • Overload capability
- Load set control
Graph: Display the real-time : Auto range
- Max-Min (Load&Stroke) set control
• Stress – Strain,Load –Elongation ,Load-Time,Strain - Time
-Shear test (Up-Down)
• Stress-Time,Elongation-Time etc.
-Peeling test (Fix / Sliding)
Data Processing
• Satatistic analytical data
-Bending test
3-Point bending/Flexural test
• Data marking line
• Monitoring display : force & displacement
4-Point bending/Flexural test
• Select sample type and dimension setting
-Coefficient of Friction Tester (COF)
-Brinell Hardness test (3000 kgf)
• Data recalculation
• Test parameter setting
- Plunger test
• Selection value of test
- Visualized Step mode method
Other capabilities
- Young modulus,Tangent modulus, chord modulus
-Load cell installation 4 sizes can be used without recalibration
- Elastic modulus ,Max.stress, Strain, Yield point
- 4 channels load cell signal input
- Yield strength,Elongation, Energy,Braek load,Stiffness,etc.
• Show the significant value (Max.stress,Max.load,Yp strees,Yp
- Automatic Load & extensometer Calibrate & Balance
-Test method setting program(Test speed,Stress rate,Strain rate,Sample
load,Break stress ,Break load ,Break elongation etc.) on the graph line.
information,Data processing etc.) record and run no limit
• Customizable to improve data
Acessories (option)
- Report design (select data) and print directly from the program
• Load cell 100kN up to 300kN (As required)
-Control panel :Start Up-Down,Positional jog Up-Down
-Test data export or applications ,Microsoft word,Excel ,Text file, PDF
• Pneumatic Side-Action Grips (300 kN)& Tension joint
Available test methods :
• Screw type action grips (300 kN)& Tension joint
ISO 6982 ,JIS Z 2241 etc.
Environmental Operate temperature 0-40° C, 20 ~ 80 % RH
• Compression plate & Compression joint
Calibration Certificate
• 3- point bending/4-Point bending
Others
• Extensometer
User guide (Software : NRI Testing Machine V.4.0)
Operation Manual Operating training
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รายการสวนประกอบ
Name of part
Load cell
Servo motor
Servo drive
Ball screw
Gear
Rotary encoder
Breaker
Magnetic switch
Emergency stop switch
Encoder Amplifier and
counter card
Load Amplifier reader card
Extensometer card
Power lamp
Ball bearing
Tapered roller bearing
Torque limit
Timing belt
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Model No

Maker

VZ 363YH

Vetek

TSC18452H
TSTA-100D
SCR 03210
NMRV 075
I58-H-1000 ZU46RL2
BS 1110YT
S-N11
T2BKR-P

TECO
TECO
TBI
SUNTECH
US-Digital
Panasonic
MITUBISHI
TEND

24 bit

U3

Lab-Jack

24 bit
24 bit

SY016
U6
5D22-R2DH-G
FYTBK 35TR
32309-J2Q
CPDT50-20-20
HTBN520-S5M

Synetic
LAB JACK
SALSER
SKF
SKF
MISUMI
MISUMI

300kN:3mV/V
tension/compression
4.5 kW
170-230VAC
63 x 10
I 1:30
1000 plus
240V 10A
220-240V 50Hz 20A
240V 10A

220 V,  20mA
-
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13. การรับรอง และการรับประกันสินคา
13.1
การรับรอง ISO 9001
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การรับประกัน สินคา

ใบรับประกัน สินคา เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลวัสดุแบบอเนกประสงค
รายละเอียดการรับประกันสินคา
1. ระยะเวลารับประกัน 1 ป
1.1 ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องหรือการให บริการหลังการขาย รวมการฝกอบรมซ้ํา จํานวน 3 ครั้ง/ป
1.2 ตรวจสอบสถานะการสอบเทียบ จํานวน 1 ครั้ง/ป
2. ขอบขายการรับประกัน
หากความผิดปกติที่เกิดขึ้น เกิดจากสภาวะการใชงานตามปกติ ภายใตขอควรระวังในคูมอื โครงสรางและการใชงาน และ
เหตุเกิดในระยะเวลาตามเงื่อนไขขอ 1 บริษัท นรินทร อินสทรูเมนท จํากัด จะดําเนินการซอมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นสวน
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ไมรวมอุปกรณวัดแรง (Load cell)
3. การสิ้นสุดการรับประกัน
บริษัท นรินทร อินสทรูเมนท จํากัด จะไมรับประกัน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ถึงแมจะอยูในเงื่อนไขระยะเวลาตามขอ 1 มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ใชงานผิดประเภท
3.2 ใชงานโดยผูที่ไมไดรับการฝกอบรมจากบริษัทนรินทรอนิ สทรูเมมท จํากัด
3.3 ซอมแซม และ/หรือแกไขดัดแปลง ซึ่งกระทําโดยมิใชบุคลากรของบริษทั ฯ หรือบุ คคลที่มิไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ
3.4 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอนื่ ๆ อันมิไดเกิดจากการใชงานเครื่องทดสอบ หรือใชเกินพิกดั ขีดความสามารถ
ของอุปกรณ
3.5 ใชงานภายใตสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน รอน ความชื้นสูง พื้นที่วางไมมั่นคง ฯ
3.6 ไฟไหม แผนดินไหว หรือภัยธรรมชาติอนื่ ๆ
3.7 เกิดจากการเคลื่อนยายเครื่องมือหลังจากบริษัทฯ ไดทําการติดตั้งเรียบรอยแลว
3.8 ความผิดปกติจากวัสดุสกึ หรอ และ/หรือสิ้นเปลือง
3.9 การติดตั้งโปรแกรมอืน่ ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการติดตั้งโปรแกรมที่ทางบริษัทไดติดตั้งให ไว หรือถอนออก
โปรแกรม SETUP UTM ของเครื่องทดสอบโดยมิไดแจงให ทางบริษทั ฯ รับทราบ
3.10 การชํารุดเสียหาย เนื่องจากระบบไฟฟาในโรงงานหรือในห องปฏิบัติการ
..........................................................
(.....นายนรินทร ฐินะกุล.........)
ผูจัดการฝายบริการ

*** โปรดบันทึกเอกสารนี้ แลวสงกลับมาที่ บริษทั นรินทร อินสทรูเมนทจํากัด ภายใน 7 วัน หลังไดรับสินคา

Product Name
Model No.
Delivery Date
/
NARIN
Company
Agent/ Distributor Phone No
Company
Address
Customer
Phone No.

E-mail :
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ใบรับประกัน สินคา เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกลวัสดุแบบอเนกประสงค
รายละเอียดการรับประกันสินคา
1. ระยะเวลารับประกัน 1 ป
1.1 ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องหรือการให บริการหลังการขาย รวมการฝกอบรมซ้ํา จํานวน 3 ครั้ง/ป
1.2 ตรวจสอบสถานะการสอบเทียบ จํานวน 1 ครั้ง/ป
2. ขอบขายการรับประกัน
หากความผิดปกติที่เกิดขึ้น เกิดจากสภาวะการใชงานตามปกติ ภายใตขอ ควรระวังในคูมือโครงสรางและการใชงาน และ
เหตุเกิดในระยะเวลาตามเงื่อนไขขอ 1 บริษัท นรินทร อินสทรูเมนท จํากัด จะดําเนินการซอมแซม และ/หรือเปลี่ยนชิ้นสวน
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ไมรวมอุปกรณวัดแรง (Load cell)
3. การสิ้นสุดการรับประกัน
บริษัท นรินทร อินสทรูเมนท จํากัด จะไมรับประกัน ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ถึงแมจะอยูในเงื่อนไขระยะเวลาตามขอ 1 มี
รายละเอียดดังนี้
3.1 ใชงานผิดประเภท
3.2 ใชงานโดยผูที่ไมไดรับการฝกอบรมจากบริษทั นรินทรอนิ สทรูเมมท จํากัด
3.3 ซอมแซม และ/หรือแกไขดัดแปลง ซึ่งกระทําโดยมิใชบุคลากรของบริษัทฯ หรือบุ คคลที่มไิ ดรับอนุญาตจากบริษัทฯ
3.4 ความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอนื่ ๆ อันมิไดเกิดจากการใชงานเครื่องทดสอบ หรือใชเกินพิกดั ขีดความสามารถ
ของอุปกรณ
3.5 ใชงานภายใตสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม เชน รอน ความชื้นสูง พื้นที่วางไมมั่นคง ฯ
3.6 ไฟไหม แผนดินไหว หรือภัยธรรมชาติอนื่ ๆ
3.7 เกิดจากการเคลื่อนยายเครื่องมือหลังจากบริษัทฯ ไดทําการติดตั้งเรียบรอยแลว
3.8 ความผิดปกติจากวัสดุสึกหรอ และ/หรือสิ้นเปลือง
3.9 การติดตั้งโปรแกรมอืน่ ๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากการติดตั้งโปรแกรมที่ทางบริษัทไดติดตั้งให ไว หรือถอนออก
โปรแกรม SETUP UTM ของเครื่องทดสอบโดยมิไดแจงให ทางบริษัทฯ รับทราบ
3.10 การชํารุดเสียหาย เนื่องจากระบบไฟฟาในโรงงานหรือในห องปฏิบัติการ
..........................................................
(.....นายนรินทร ฐินะกุล.........)
ผูจดั การฝายบริการ

*** โปรดบันทึกเอกสารนี้ แลวสงกลับมาที่ บริษทั นรินทร อินสทรูเมนทจํากัด ภายใน 7 วัน หลังไดรับสินคา

Product Name
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Delivery Date
/
NARIN
Company
Agent/ Distributor Phone No
Company
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Customer
Phone No.

E-mail :
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Product Warranty Certification

Thank you for purchasing a NRI product. Please take a moment to fill in the following and return it to
Narin Instrument Co.,Ltd. for product registration
 NRI products are warranted against defect in material and workmanship for a period of one(1)
year after delivery to the first purchaser for use.
 This warranty does not apply to the damage resulting from misuse, alteration, transportation,
abuse, accidents, ,natural disasters, tampering, servicing attempted movement of machine after
the installation has completed ,or performed by unauthorized service agency.
 Before use, read the manual thoroughly. Narin Instrument Co.,Ltd. can not be held responsible
for the malfunctioning resulting from the use of the product other than specified in operation
manual.
 Call or fax Customer Service for a Return Material Authorization (RMA) number before returning
the product or any specific material.
 Put the RMA number on the shipping label, and a written detailed description of the problem.
Product Name
Model No
Serial No.
Delivery Date.
/
/
( dd/mm/yy) Warranty
One(1) year
NARIN
Company
Agent/ Distributor Phone No
Customer
Company
Contact
Address
Phone No.
Fax. No.
E-mail :
LINE ID
Narin Instrument Co., Ltd. only warrants the safety and proper operation of product under the
condition that:
- The product is properly and in accordance with the instructions stated in the operation manual.
- No modifications are made.
- Only original spare parts are used. The use of other parts carries unknown risks and will void unit's
warranty.
- Installation or withdrawal a testing program
- is used by people who do not receive training from NRI distributor or agent
- The cover part of the machine has not been opened.
Signed by ……………………………………………
(Narin Thinakul)
Service Managing
Page 38

20/12/2016

NARIN INSTRUMENT CO., LTD

14.
1

Operation Manual

การสรางวิธีการทดสอบแรงดึงดวยเครื่อง UTM : NRI-TS501-300
ตาม ม.อ.ก 1272 (ISO 6892-1)
รายละเอียดวิธีปฏิบัติ
1.1 การควบคุมสภาวะแวดลอม จะทดสอบสมบัติของวัสดุที่อุณหภูมิระหวาง 23±5 องศาเซลเซียส โดยไม
มีการควบคุมความชื้นสัมพัทธ
1.2 เปด Breaker ของเครื่องและ เปด Power Switch ดานหนาของเครื่อง อุนเครื่องเครื่องประมาณ 15
นาที
1.3 หลังอุนเครื่องประมาณ 15 นาทีแลวเปดคอมพิวเตอร ดับเบิ้ลคลิกที่ไอออน
จะเขาสูหนาแรก
ของโปรแกรม ดังรูป
หน า แรกเมื่ อ คลิ ก “…… .” เป น การ
เข าสู โปรแกรม NRI-testing Machine
V 4.0

1.4 ที่เมนู Operator จะมีแถบ ผูจัดการดานเทคนิค (Technical Manager)
เมื่อคลิก “Operator” จะปรากฏ
ฟอรม ดังรูป ประกอบดวย ชื่อ
(Technical Manager) และตําแหนง
(Position) เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอย
ใหคลิก ที่กากบาทสีแดง Error!
Objects cannot be created
from editing field codes. ดานบน
ขวาของฟอรม จะเปนการบันทึกขอมูล
ผูปฏิบัติงาน
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1.5 ที่เมนู Operator จะมีแถบ เจาหนาที่ทดสอบ (Operator) เมื่อคลิก จะปรากฏฟอรม ดังขางตน
ประกอบดวย ชื่อ (Operator) ตําแหนง (Position) หมายเลขโทรศัพท (Tell) และอีเมล (Email) โดย
จะสามารถเพิ่มชื่อ เจาหนาที่ทดสอบ

ไดเทากับจํานวนเจาหนาที่

ที่ผานการอบรมการใชเครื่อง

Universal Testing Machine Model : NRI – TS501 –300 โดยเมื่อกรอกขอมูล แลวจะปรากฏปุม
Error! Objects cannot be created from editing field codes. สวางขึ้น กดเพื่อบันทึกขอมูล
และคลิกปุม Error! Objects cannot be created from editing field codes. สําหรับเพิ่ม
จํานวนเจาหนาที่ทดสอบ คลิกที่กากบาทสีแดง Error! Objects cannot be created from
editing field codes. ดานบนขวาของฟอรม เพื่อออกจากหนาตางนี้
2

การสรางวิธีการทดสอบ(New Method : NRI-TH501-300)
2.1
ที่เมนู “Method Wizard” โดยคลิกปุม “New” เปนการสรางวิธีทดสอบขึ้นมาใหม
2.2
Test Mode .ใหคลิกเลือก “Single” (ทดสอบแรงดึงกระทั่งชิ้นทดสอบขาด)
เมื่อคลิก “Operator” จะปรากฏฟอรม
ดังรูป ประกอบดวย ชื่อ (Technical
Manager) และตําแหนง (Position) เมื่อ
กรอกขอมูลเรียบรอย ใหคลิก ที่กากบาท
สีแดง Error! Objects cannot be
created from editing field codes.
ดานบนขวาของฟอรม จะเปนการบันทึก
ขอมูลผูปฏิบัติงาน
Error! Objects cannot be created from
editing field codes.
2.3

Test Type เปนการกําหนดวิธีการทดสอบ
ใหคลิกเลือก “Tensile” (ทดสอบแรงดึง)
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Unit เปนหนวยวัด มี 3 หนวย
ใหเลือก “SI”
Force คาแรง .ใหเลือก N (นิวตัน)
Disp ระยะการดึง ใหเลือก mm :
(มิลลิเมตร)
Stress ความเคน ใหเลือก N/mm2: (นิว
ตันตอตารางมิลลิเมตร)
Strain ความเครียด หรือ Percentage
Elongation ใหเลือก %(รอยละ)
ตําแหนงทศนิยมการอานคาใหเลือกได
Error! Objects cannot be created from ตามความละเอียดที่ตองการ
editing field codes.
*** ในการทดสอบนี้ใหเลือกทศนิยม 2
ตําแหนง

2.5

คลิก Sensor เพื่อตั้งชวงแรงใหเหมาะกับเครื่องทดสอบ
 เลือกขนาดเครื่องทดสอบ 600 kN
ตามขนาด
 Force Limit แนะนําใหตั้งคาที่
500 kN (เพื่อความปลอดภัยในการ
ใชงาน)
 Stroke Limit คาจํากัดที่ใชวัดระยะ
เคลื่อนที่ของ Crosshead แนะนํา
ใหตั้งคาที่ 250 mm
*** Stroke Limit หามเกิน 500
mm

2.6
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 คลิก “Stress” ควบคุมอัตราการ
เพิ่มความเคนตอเวลา
Set Control Value .ใหตั้งคา
ดังตอไปนี้
 Start ควบคุ มตั้ งแตเริ่ม ตน การ
ทดสอบ
 V1 ตั้งคา 10 N/mm2/s
 CP2 เป น จุ ด ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
เปลี่ ย นอั ต ราเร็ว เป น V2 ตั้ งค า
200 N/mm2
 V2 ตั้งคา 4 % /mim
 CP2 เปนจุดตรวจสอบการ
เปลี่ยนอัตราเร็วเปน V3 ตั้งคา
off (ไมเปลี่ยนแปลง)
Break Detection เปนการตั้งคา
เงื่อนไข หยุดการทดสอบชิ้นทดสอบ
 เลือก
Sensitivity หยุดการทดสอบเมื่อ
อัตราลดของแรงสูงสุดตอวินาที
ถึงคาที่กําหนด
 ใหตั้งคา 10
Break and Limit Action เปนการ
ตั้งคาเงื่อนไขใหเครื่องทดสอบทํางาน
หลังจากหยุดการทดสอบชิ้นทดสอบ
 คลิกเลือก Stop
***เครื่องทดสอบหยุดทันที หลัง
ชิ้นทดสอบแตกหัก

2.7
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Parameter หรื อ ข อ มู ล ที่ ต อ งการ
แสดงผล
 เลือก Max stress คาความตานแรง
ดึงสูงสุด
 เลือก Break stress คาความตานที่
จุดขาด
 เลื อ ก YP stress คา ความต า นแรง
ดึงที่จุดคราก
 เลือก Elongation คาความยืด
2.8

คลิก Specimen การกําหนดรูปแบบ ของชิ้นทดสอบ
 ใหเลือก “Plate vertical” เมื่อชิ้น
ทดสอบเปนแบบแผนบาง
 ใหเลือก “Rod” เมื่อชิ้นทดสอบทรง
ยาวหนาตัดกลม
 ให เลื อ ก “Tube” เมื่ อ ชิ้ น ทดสอบ
เปนแบบทอ
 ให เ ลื อ ก “Ring” เมื่ อ ชิ้ น ทดสอบ
เปนแบบวงแหวน

2.9 Chart การกําหนด แกน X แกน Y ของกราฟที่ตองการใหแสดงผล
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ให เลื อ กก ราฟ ”Stress VS Strain”
หรือ Force VS Stroke”

2.10

Report การออกแบบรายงานการแสดงผลการทดสอบ
*** ดูรายละเอียดในคูมือการใช
โปรแกรมทดสอบและประมวลผล NRTTesting Machine V4

2.11

คลิก Finish and Save เปนการบันทึกการตั้งคา ทั้งหมด ของการตั้งคา Method Wizard
เริ่มตั้งแต
SystemSensorTesting
Control
Data
ProcessingSpecimenChart
Report
Finish &Save
บันทึก ไฟล ที่ DATA D Folder
TIS2172 file ‘ “test1”
*** ใหเรียกใช “test 1” หากเงื่อนไข
การทดสอบไมเปลี่ยนแปลง

2.12
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เลือก New เพื่อบันทึกขอมูลผูขอรับ
บริการทดสอบหนาจอจะแสดงภาพดัง
รูป ใหบันทึกรายละเอียดของผูขอรับ
บริการทดสอบ

2.13

คลิก Load Method
เพื่อโหลดวิธีการทดสอบที่บันทึกไว
ขางตน ใน D Folder TIS 2172 file
“test1”

2.14

คลิก Specimen เพื่อบันทึกรายละเอียดชิ้นทดสอบ
ใหบันทึกรายละเอียด
ชิ้นทดสอบตามรูป

2.15
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หนาจอจะปรากฏตามรูป

2.16

คลิก “Chart” เปนการแสดงกราฟขอมูล ในขณะที่ทดสอบรูป

ค ลิ ก “Adjust
Zero” เปนการปรับคาแรง
และระยะยื ด ดึ งให เป น ค า
เริ่มตน(0.00)

คลิก “Start” เพื่อ
ดํ า เนิ น การทดสอบเครื่ อ ง
ทดสอบจะดึ ง ชิ้ น ทดสอบ
และแสดงกราฟดังรูป
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เพื่อทําการทดสอบชิ้นทดสอบที่ 2 และ 3
ใหปฏิบัติตามขอที่ 5.6.20

2.18

คลิก “Report” เมื่อทดสอบครบถวน หนาจอจะปรากฏดังรูป
คลิก “Print Preview” เพื่อดู
ผลทดสอบทั้งหมด และสั่งพิมพ
ผลทดสอบ

คลิก “Print Preview” ผลทดสอบจะปรากฏดังรูปดานลาง
**** จํานวนชิ้นทดสอบและรูปแบบของรายงานผลจะเปนไปตามที่ไดออกแบบไว ในขอ 5.6.10
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