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1. Introduction 
 

Resulting from the meeting of Hardness Club on 

25 September 2013 [1], the club members all 

agreed to organize the activity of proficiency 

testing through the interlaboratory comparison of 

the measurement of Vickers Scale HV5 and 

HV10. 

 

 

The purpose of this technical protocol is to guide 

the participant in order to carry out the 

comparison with the harmonized measurement 

procedure and to confirm the Calibration and 

Measurement capability (CMC) of Vickers 

hardness measurement, which declared by the 

participant.  

 

 

From the meeting of hardness club, National 

Institute of Metrology (Thailand) or NIMT is 

requested to be the pilot laboratory and the 

reference laboratory of the comparison. 

 

 

 

2. Artifacts 
To cover the activities of calibration laboratories, 

3 types of artifacts are selected for the 

comparison, a reference hardness block, a 

cylindrical axle and a flatness material. 

 
 

 

Reference Hardness Block Artifact: 

 

Reference hardness block is a certified hardness 

value calibrated according to ISO 6507-

3:2005(E) and able to traceable to international 

standard.  The physical appearance of reference 

block shall be according to ISO 6507-3:2005(E).  

The reference hardness blocks are used as 

artifacts in this comparison and divided by 2 

groups due to the objectives as follows. 

 

1. บทน ำ 
จากการประชุมชมรมความแข็งขึ้น ในวันที่ 25 กันยายน 2556 [1] 
ท า ง ส ม า ชิ ก มี ค ว า ม เ ห็ น ต ร ง กั น ที่ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ มี กิ จ ก ร ร ม 
ทดสอบความสามารถ (Proficiency Testing) โดยวิธีเปรียบเทียบ 
ผลการวัด ( Interlaboratory Comparison) ในพารามิเตอร์ 
การวัดความแข็งแบบ Vickers Scale HV5 และ HV10 
 
แบบแผนการเปรียบเทียบ (Protocol) ผลการวัดฉบับนี้  มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการในแนวทางเดียวกัน 
และเป็นการน าไปสู่การยืนยันความสามารถ ของห้องปฏิบัติการ นั้นๆ 
ในผลการวัดความแข็งแบบ Vickers ดังที่ แต่ละห้อง 
ปฏิบัติการได้แสดง CMC (Calibration and Measurement 
Capabilities) ไว ้
 
ในที่ประชุมชมรมความแข็ง, ห้องปฏิบัติการความแข็งสถาบัน 
มาตรวิทยาแห่งชาติได้รับเกียรติให้เป็นผู้ด าเนินการจัดการเปรียบ 
เทียบผลการวัด (Pilot Laboratory) และใช้ค่าผลการวัด เป็น 
Reference value 
 

2. ตัวกลำงเปรียบเทยีบ 
เ พื่ อ ให้ ค ร อบคลุ ม กิ จ ก ร รมของห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า ร สอบ เที ย บ 
และทดสอบความ แข็ง Vickers Artifacts จึงถูกจัดเป็น 3 กลุ่ม คือ 
Reference Hardness Block, ช้ินงานรูปทรงกระบอก และช้ินงาน
เรียบ 
 
Reference Hardness Block Artifact: 
Reference hardness block คือ ก้อนความแข็งอ้างอิงที่ถูกสอบ
เทียบตาม ISO 6507-3:2005(E) และสามารถยืนยันค่าความถูกต้อง
และสอบกลับได้สู่มาตรฐานสากล ลักษณะกายภาพของ reference 
block จะเป็นไปตาม ISO 6507-3:2005(E) 
ซึ่ง reference hardness blocks ถูกน ามาใช้เป็น artifacts ในการ
เปรียบเทียบครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 2 เซต ตามวัตถุประสงค์ของการ
เปรียบเทียบ ดังนี้ 
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1. A set of reference indentation is composed of  

5 blocks; 100HV, 300HV, 500HV, 700 HV and 

900 HV.  Each block has many reference 

indentations in a variety of hardness scale. The 

position pattern of reference indentation is 

shown in the Fig 1.  Also, the position of 

reference indentation are located to ensure that 

the distances between the indentation are 

followed the standard of ISO6507.  In this 

comparison, only reference indentation of HV5 

and HV10 are measured and compared. 

 

2. A set of reference hardness block is composed 

of 10 blocks; 100HV5, 300HV5, 500HV5, 

700HV5, 900HV5, 100HV10, 300HV10, 

500HV10, 700HV10 and 900HV10.  

The dimensions of the blocks are 65 mm in 

diameter and 15 mm in thickness (for the blocks 

at hardness level 300, 500, 700 and 900 HV) and 

11.50 mm in thickness (for the blocks at 

hardness level 100). 

 The blocks are manufactured by Asahi Giken 

Co.,Ltd. Japan.  

 
The surface of each artifact block was engraved 

with divided segments for indicating the 

indentation positions (Fig.2). Each segment is 

used for single indentation in the comparison. 

The rest of the segments on the block surface are 

reserved as alternative places for trial and error 

measurements.   

 

The plastic sheet indicating the indentation 

position of each participant will be prepared and 

shall be placed on the artifact block in order to 

ensure the indentation position before making 

the indentation. 

 

The objective of the interlaboratory comparison 

on reference hardness block is in order to 

compare only the hardness value without 

considering the effect of sample preparation 

alignment of hardness testing machine. 

 

1. เซตของ reference indentation จ านวน 5 ก้อน ส าหรับค่าความ
แข็ง 100HV, 300 HV, 500HV, 700HV และ 900HV และในแต่ละ
ก้อนความแข็ง ประกอบด้วย reference indentation  ในหลายๆ 
สเกล ซึ่งในการก าหนดต าแหน่งของ reference indentation ถูกท า
ให้มั่นใจว่าระยะห่างระหว่างหลุมกดไมน่้อยไปกว่ามาตรฐาน ISO6507 
ก าหนด ต าแหน่งของ reference indentation สามารถดูได้จากรูปที่ 
1 ในการเปรียบเทียบครั้งนี้ reference indentation ในสเกล HV5 
และHV10 เท่าน้ันท่ีจะถูกท าการวัด 
 
2. เซตของ reference hardness blocks  จ านวน 10 Blocks 
ที่ความแข็ง 100HV5, 300HV5, 500HV5, 700HV5, 900HV5, 
100HV10, 300HV10, 500HV10, 700HV10 และ 900HV10  
 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ blocks คือ 65 mm  และ ความหนา 
15 mm  (กรณีค่าความแข็ง 300, 500, 700 และ 900 HV) และ  
11.50 mm  (กรณีค่าความแข็ง 100 HV) 
ผู้ผลิต block คือ Asahi Giken Co.,Ltd. Japan 

 
จะมีการสลักช่องแบ่ง เพื่อก าหนดต าแหน่งของการวัด ที่ผิวของ 
Artifact Block (ดูรูปที่ 2) แต่ละช่องมีไว้ส าหรับการกด 1 ครั้ง 
ส่ วนช่องแบ่ งที่ เหลือบนผิว  Block จะมี ไว้ส าหรับกรณี 
ที่มคีวามผิดพลาดจากการวัด  
 
เ พื่ อ ท า ก า ร วั ด ใ น ต า แ ห น่ ง ที่ ถู ก ต้ อ ง  ค ว ร จ ะ ว า ง 
แผ่นพลาสติกก าหนดต าแหน่งการวัดที่จัดท าส าหรับแต่ละห้อง 
ปฏิบัติการ ลงบน Block ก่อนท่ีจะท าการวัด 
 
 
วัตถปุระสงค์ของการเปรียบเทียบช้ินงาน reference hardness 
block เพื่อเปรียบเทียบผลการวดัความแข็งเท่านั้น โดยไม่ค านึงถึง
ผลกระทบของการเตรียมผิวช้ินงาน และการเยื้องศูนย์ หรือ
alignment ของเครื่องมือวัดความแข็ง 
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Figure 1 The position pattern of reference indentation on a block artifact 

 

 
 

Figure 2 Indentation position ต ำแหน่งกำรกดบน Reference Hardness Block Artifact  

 

Cylindrical Axle Artifact: 

The hardness measurement of cylindrical-

shaped, sheet, sphere-shaped sample is also the 

application of hardness testing according to 

Cylindrical Axle Artifact: 
การวัดความแข็งของช้ินงานรูปทรงกระบอก, แผ่นเรียบและ ทรงกลม, 
เป็น Application หนึ่ง ตามมาตรฐาน ISO6507, ASTM E384  
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ISO6507, ASTM E384. 

 

Therefore, the laboratory that refers those 

standards should perform the competence of 

the measurement of such samples. 

 

The cylindrical axles of 5 mm (with hardness 

value of 300 and 800 HV5 and HV10) in radius 

are prepared as the cylindrical-shaped artifacts.  

 

The objective for cylindrical as artifacts is in 

order to compare the hardness value due to the 

alignment of hardness testing machine.  Since 

the alignment of the machine directly affects 

the different types of surface: smooth, spherical 

and cylindrical, they can cause the different 

hardness value. 

 

The comparison will not be considered to 

surface preparation, so the pilot laboratory will 

prepare the surface by polishing the artifacts to 

meet the same consistent surface and diameter 

artifacts.   

The surface area of artifact will be spared for 

homogeneity investigation. The acceptant 

procedure of the artifacts is described in the 

topic of “homogeneity investigation of 

artifacts.”   

 

The outline of indentation position on the 

cylindrical axle artifact is shown in Fig.3. 

 

เพื่อยืนยันความสามารถของการวัดและทดสอบของห้องปฏิบัติการว่า
เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว ช้ินงานรูปทรงกระบอกและแผ่นเรียบจึง
ได้ถูกน ามาเป็น artifacts 
 
ช้ินงานรูปทรงกระบอกถูกจัดเตรียมใหม้รีัศมขีนาด 5mm (ที่ความแข็ง 
300 และ 800 HV5 และ HV 10) 
 
วัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบช้ินงานรูปทรงกระบอก เพื่อ
เปรียบเทยีบผลการวัดความแข็ง อันเนื่องมาจากการ alignment ของ
เครื่องมือวัดความแข็ง เนื่องจากว่าการ alignment จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการวดัความแข็งของช้ินงานผิวเรียบและผิวโค้ง ซึ่งจะให้
ค่าที่แตกต่างกัน  
 
การเปรียบเทียบผลการวัดของช้ินงานรูปทรงกระบอก จะไม่ค านึงถึง
การเตรียมผิวช้ินงาน เพื่อลดผลกระทบจากการเตรียมชิ้นงาน เซตของ
ช้ินงานถูกเจียระไนที่ผิวงานโดย pilot laboratory ให้มีคุณภาพของ
ผิวงานและเส้นผ่านศูนย์กลางของช้ินงานทรงกระบอกให้สอดคล้องกัน 
 
พื้นที่ผิวของช้ินงานรูปทรงกระบอก     จะถูกท าการตรวจสอบ 
ความเป็นเนื้อเดียวกันของช้ินงาน ขั้นตอนการยอมรับของช้ินงานใน
กลุ่ม artifacts ถูกพิจารณาจากขั้นตอนการท า homogeneity ดังที่
จะกล่าวในหัวข้อถัดไป 

 

รูปที่ 3 แสดงต าแหน่งของการวัดบนผิวช้ินงานรูปทรงกระบอก 
 

 

 
 
 

Figure 3 Indentation position ต ำแหน่งกำรกดบน Cylindrical Axle Artifact 
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FlatnessArtifact: 

The flatness artifacts are provided with the size 

of 25*25*10 mm at hardness value 300 and 

800 HV5 and HV10. 

 

The objective for Flatness artifacts is in order 

to compare the ability of surface preparation 

since the capability of Vickers hardness 

measurement depends on the sample surface.  

The flatness artifacts are unfinishing surface 

sample that the participants require to make 

surface preparation before measuring the 

hardness.  

 

The surface area of flatness artifact will be 

investigated for homogeneity investigation as 

the cylindrical axle artifact. 

 

 The outline of indentation position on the 

flatness artifact is shown in Fig.4 

Flatness Artifact: 
Artifact ที่เป็นแผ่นเรียบ (Flatness) ถูกจัดท าขึ้นที่ขนาด 25*25*10 
mm ที่ความแข็ง 300 และ 800 HV5 และ HV10 
 
วัตถุประสงค์ของการเปรียบเทียบช้ินงานเรียบ เนื่องจากความสามารถใน
การวัด Vickers hardness ขึ้นอยู่กับการเตรียมผิวช้ินงานอย่างมาก 
ดังนั้น ช้ินงานท่ีไม่ได้ถูกเตรียมผิวช้ินงาน เช่นช้ินงานเรียบ จึงถูกน ามาใช้
เป็น artifacts เพื่อให้ผู้เปรยีบเทยีบผลการวัดต้องมีการเตรียมผิวช้ินงาน
ด้วยตนเองก่อนท าการวัดค่าความแข็ง 
 
พื้นที่ผิวของช้ินงานเรียบ จะถูกตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกัน 
ของช้ินงาน ขั้นตอนการยอมรับ  พิจารณาจากการท า homogeneity 
test คล้ายช้ินงานรูปทรงกระบอก  
รูปที่ 4 แสดงต าแหน่งของการวัดบนผิวช้ินงานเรียบของการเปรียบเทียบ 
Reference hardness block 

 
 

 
 

 

Figure 4 Indentation position ต ำแหน่งกำรกดบน Flatness Artifact 
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3. Homogeneity investigation of Artifact 

 

To ensure the homogeneity of every single 

Artifact submitted to participating laboratories 

in this Proficiency Testing program, the flatness 

and cylindrical axle Artifact are subjected to 

homogeneity investigation in hardness 

parameter. The pilot laboratory (NIMT) is 

responsible for homogeneity investigation 

 

The investigation of cylindrical axle is as 

follow: NIMT investigate the artifacts and 

confirm the homogeneity of the whole piece of 

each artifact.  The artifacts that sent to 

participants are confirmed to satisfy the 

tolerance. 

 

The investigation of flatness is as follow: 

NIMT investigate the artifacts after the 

participant prepare the sample surface and 

measure the hardness.  The artifacts that send 

back to NIMT will be confirmed the 

homogeneity of the whole piece of each artifact 

and also to confirm the homogeneity of artifact 

in the group.   

If the artifacts do not meet the tolerance, they 

will be rejected the piece and the next piece of 

artifacts will be provided to the participant for 

investigation.   

 

The tolerance is as follow: 

• Non-uniformity of each piece of specimen 

shall satisfied the conditions given in Table 4 of 

ISO 6507-2:2005(E) 

 

Table 1 shows the tolerance of this 

interlaboratory comparison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. กำรตรวจสอบควำมเป็นเนื้อเดียวกันของ Artifact 
เพื่อให้ เกิดความมั่นใจในความเป็นเนื้อเดียวกันของ Art i fact 
ทุก ช้ินซึ่ งส่ ง ไปยั งแต่ ละห้องปฎิบั ติการ  ที่ เข้ า ร่ วมในกิจกรรม 
ทดสอบความสามารถครั้งนี้  Artifact ที่ เตรียมจาก ช้ินงานเรียบ 
(Flatness) และเพลาทรงกระบอก (Cylindrical axle) 
จ ะ ต้ อ ง ถู ก ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ป็ น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น 
การตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกันนี้  จะด าเนินการโดย Pilot 
laboratory (NIMT) 
 
การตรวจสอบส าหรับช้ินงานเพลาทรงกระบอก NIMT จะท าการวัด
ช้ินงานทุกช้ิน และตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของช้ิน Artifact 
ช้ินงานที่ถูกส่งมอบให้กับห้องปฏิบัติการที่ เข้าร่วม จะต้องผ่าน
เกณฑ์การยอมรับ 
 
การตรวจสอบส าหรับช้ินงานเรียบ จะท าการตรวจสอบหลังจาก
ผู้เข้าร่วมท าการเตรียมผิวและวัดเรียบร้อย และได้ท าการส่งช้ินงาน
กลับมาที่ NIMT  ช้ินงานจะถูกตรวจสอบความเป็นเนื้อเดียวกันของช้ิน 
Artifact ตลอดทั้งช้ินและความเป็นเนื้อเดียวกันของทั้งกลุ่ม Artifact   
กรณีที่ช้ินงานไม่ผ่านเกณฑ์การยอมรับ จะถูกปฏิเสธช้ินงานนั้น และจะ
จัดหาช้ินงานใหม่เพื่อส่งให้กับผู้เข้าร่วมเพื่อท าการวัดอีกครั้ง  
 
โดยเกณฑ์การยอมรับเป็นดังนี้ 
• Non-uniformity ของแต่ละช้ิน ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในตารางที่ 
4 ของ ISO 6507-2:2005(E) 
  ซึ่ง non-uniformity =rrel = 100* (dmax-dmin)/davg 

 
Table 1 แสดง tolerance ของการเปรียบเทียบครั้งนี้ 
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Hardness of the reference 

block 

Tolerance 

Non-uniformity (rrel, %) 

300 HV 2.0 

800 HV 2.0 

Table 1 : The tolerance of non-uniformity and deviation for cylindrical axle 

and flatness artifacts. 

 

 
4. Stability of Artifacts 

Only artifacts that are compared with round 

robin test, reference hardness block are usually 

monitored with stability.  However, from the 

monitoring result of reference blocks 

manufactured by Asahi Giken Co., Ltd for 4-6 

years and the number of indentation 

approximately 7-14 times, the drift in hardness 

is quite small as shown in Table 2.  It is not 

significant comparing to the before- after-

measurement uncertainty, therefore it is not 

considered in this comparison. 

4. Stability of Artifacts 
  การเฝ้าระวัง Stability ของ Artifacts โดยปกติจะกระท าเฉพาะ
ช้ินงานที่มีการเปรียบเทียบโดยวิธีการ Round Robin Test เท่านั้น ซึ่ง
ในที่นี้คือการเปรียบเทียบผลการวัดของ reference hardness block 
อย่างไรก็ตาม จากการเฝ้าสังเกตการณ์ค่าความแข็ง reference 
hardness block ซึ่งผลิตจากบริษัท Asahi Giken Co., Ltd ในช่วง
เวลา 4-6 ปี และจ านวนของการกดอยู่ที่ประมาณ 7-14 ครั้ง พบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงค่าความแข็งน้อยมาก ตามตารางที่ 2 ซึ่งไม่มีนัยส าคัญ
เมื่อเทียบกับ ความไม่แน่นอนของผลการวัดของก่อนและหลัง  
ผลกระทบดังกล่าวจึงไม่ถูกน ามาพิจารณาในการเปรียบเทียบการวัดครั้ง
นี ้

 

 
Hardness Level S/N Stability of reference blocks 

(Difference in %) 
200HV10 

61974 

-0.28 
200HV20  0.31 
200HV30 0.20 
200HV50 0.28 
500HV5 

A64068 

0.42 
500HV10 0.28 
500HV30 0.36 
500HV50 -0.32 
800HV5 

A67194 
0.47 

800HV20 0.31 
 

Table 2. The stability of the block artifacts 
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5. Participants 

The participating laboratories and the contact 

persons with the details of mailing and 

electronic addresses are shown in Table 3. 
 

6. Transportation 

Each participating laboratory is responsible for 

its own costs for the measurement, 

transportation for picking up and sending back 

to the pilot laboratory. It needs to check the 

completion of the artifacts with the packing list 

enclosed in the case where unpacking and 

packing. If there is anything lost or damaged, it 

shall be reported to the pilot laboratory as soon 

as possible. 

 

For Reference Hardness block artifact: 

A set of reference indentation and reference 

hardness block will be sent from one participant 

to the next participant (Round Robin Test) 

according to a timetable in Table 4.  However, 

the participants are requested to pick the 

artifacts and sent them back to NIMT in order 

to NIMT’s physical investigation and confirm 

the reference indentation and reference 

hardness block still in good condition for next 

participants.  
 

 

For Cylindrical axle artifact: 

The artifact will be prepared for each laboratory 

as a set. It will be measured by pilot laboratory 

before sending to the laboratory.  

 

For Flatness artifact: 

The artifact will also be prepared for each 

laboratory as a set. However, the artifacts will 

be sent to the laboratory to check the ability of 

surface preparation before measuring the 

hardness.  After the laboratory finish the 

measurement, the artifact will be sent to NIMT 

to measure the hardness.  The laboratories have 

to ensure that the artifacts which will send back 

to NIMT for measurement have a rust 

protection procedure such as coating the oil. 

5. ผู้เข้ำร่วมท ำกำรเปรียบเทียบกำรวัด 
รายละเอียดของห้องปฏิบัติการ ที่เข้าร่วมท าการเปรียบเทียบนั้น 
แสดงอยู่ใน ตารางที่ 3 
 
6. กำรขนส่ง 
ห้องปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  ในการท าการวัด การจัดส่ง 
Artifact ในการรับและส่งกลับจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
แ ล ะ ต้ อ ง ท า ก า ร ต ร ว จ  ส อ บ ค ว า ม ค ร บ ถ้ ว น  ข อ ง  Artifact 
ก่อนและหลังการแกะกล่อง ตามใบรายการที่แนบไปกับ Artifact 
ถ้าพบว่าสิ่งใดหาย หรือเสียหาย ให้รายงาน Pilot Laboratory 
โดยเร็วที่สุด 
 

กรณี Reference Hardness Block: 
เซตของ Reference indentation และ Reference Hardness block  
จะถูกวัดจากห้องปฏิบัติการหนึ่ง ไปยังอีกห้องปฏิบัติการหนึ่ง (Round 
Robin Test) ตามตารางที่ 4 อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมจ าเป็นต้องมารับ
และมาส่ง block artifacts ที่สถาบันมาตรวิทยา เพื่อให้สถาบันมาตร
วิทยาท าการตรวจสอบทางกายภาพ ว่า reference indentation และ 
reference hardness block ยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสม  และจะได้ให้
ผู้เข้าร่วมถัดไปมารับเพื่อด าเนินการเปรียบเทียบผลการวัดต่อไป   
 
กรณี Cylindrical axle:   
Artifact ชนิดนี้จะถูกจัดเตรียม 1 set ต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ Artifact 
ทุ ก  s e t  จ ะ ถู ก วั ด ค่ า โ ด ย  P i l o t  L a b o r a t o r y 
ก่อนจัดส่งไปยังแต่ละห้องปฏิบัติการ  
 
กรณี Flatness: 
Artifact ชนิดนี้จะถูกจัดเตรียม 1 set ต่อ 1 ห้องปฏิบัติการ อย่างไรก็
ตาม Artifact ชนิดนี้จะถูกจัดส่งไปยังแต่ละห้องปฏิบัติการก่อน เพื่อดู
ความสามารถในการเตรียมผิวช้ินงาน และท าการวัดค่าความแข็ง 
หลังจากนั้นห้องปฎิบัติการจึงท าการส่งกลับมายัง NIMT เพื่อวัดต่อไป 
ห้องปฏิบัติการจ าเป็นที่จะต้องมีวิธีการในการป้องกันสนิมของ flatness 
artifacts ก่อนส่งคืนสู่ NIMT และ มั่นใจว่า NIMT สามารถวัดได้ เช่น 
การชโลมน้ ามันลงบน artifacts เพื่อป้องกันสนิม   
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The block artifacts blocks were contained in the 

aluminum box for transportation. The technical 

protocol of the comparison, indentation-

positioning sheet of each participant and 

checklist of artifact were attached with the 

artifacts in the aluminum boxes as well. The 

cylindrical axle and sheet artifacts were coated 

by the oil and wrapped by the plastic sheet for 

rust protecting and carried inside the hard 

plastic box as shown in Fig 5-8. 

 

 
NIMT ได้มีการจัดเตรียม  artifacts ดังนี้ กรณี block artifact นั้น ได้
บรรจุในกล่อง อลูมิเนียม ส าหรับการขนส่ง ทั้งนี้ภายในกล่องก็ได้แนบ 
technical protocol, indentation-positioning sheet และ 
checklist of artifact ลงไปด้วย และส าหรับ Cylindrical axle จะมี
การเคลือบด้วยน้ ามัน แล้วห่อด้วยแผ่นพลาสติกใส เพื่อป้องกันสนิม 
และถูกบรรจุลงในกล่องพลาสติกแข็งระหว่างการขนส่ง พร้อมกับ 
flatness artifacts ดังรูปที่ 5-8 

 

     
Fig 5 Block artifact and flatness artifact and their positioning sheet 

 

 

 

 

 

 
Fig 6 Cylindrical axle artifact and its positioning sheet 
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Fig 7 Packaging for cylindrical axle and flatness artifact from NIMT to each participant 
 

 

 

 
 

Fig 8 Checklist of artifacts 
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7. Measurement Procedure 

7.1 The hardness testing machine shall verify 

with direct verification according to National or 

International document standard such as ISO 

6508-2, ASTM E384 or JIS Z2244 and 

continuously perform indirect verification 

based on the described standard. 

7.2 Clean the hardness testing machine and be 

careful to clean artifacts.  Only cylindrical axle 

and flatness artifacts can be clean. 

The participants must not clean the block 

artifacts: a set of reference indentation and a set 

of reference hardness blocks since the pilot 

laboratory is responsible to clean and physical 

check the block artifacts before sending to the 

participants.  

 

7.3 The participants need to review and fill the 

information description of hardness testing 

machine in Report Form 1. 

 

 

7.4 Here is the procedure of artifacts 

measurement. 

7.4.1 Reference indentation: each participant 

measures the diagonal length in horizontal and 

vertical direction 5 times (d1 and d2 

respectively) for each hardness level 100, 300, 

500, 700 and 900 HV and record the average 

and deviation in Report Form 2.1 

7.4.2 Reference hardness block: the participant 

shall indent with the positioning area of each 

participant (the participants can use a magic 

pen to mark the position on the artifacts).  

Measure and record the diagonal length and 

Vickers hardness with 5 different positions as 

follow the positioning sheet. 

Record the measurement results, average, 

standard deviation and uncertainty in Report 

Form 2.2. 

7.4.3 Cylindrical axle artifacts: the participant 

shall indent with the positioning area of each 

participant (the participants can use a magic 

7. ขั้นตอนกำรท ำกำรวัด 
7.1 Hardness Testing Machine จะต้องได้รับการทวนสอบ แบบ 
direct verification ตามมาตรฐาน National หรือ International เช่น 
ISO 6507-2, ASTM E384, or JIS Z2244 และมีการท า Indirect 
Verification ตามมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
7.2 ท าความสะอาด Hardness Testing Machine ส าหรับ artifacts 
ผู้เข้าร่วมจะสามารถท าความสะอาดได้เฉพาะ ช้ินงานรูปทรงกระบอก 
และช้ินงานเรียบเท่านั้น 
ห้ามผูเ้ข้าร่วมท าความสะอาด block artifacts ทั้ง a set of 
reference indentation และ a set of reference hardness 
blocks เนื่องจาก pilot laboratory  จะท าความสะอาด และท าการ
ตรวจสอบทางกายภาพของช้ินงานเหล่านั้น ก่อนส่งให้กับผูเ้ข้าร่วม
เรียบร้อยแล้ว 
7.3 ผู้เข้าร่วมต้องท าการทบทวนและกรอกข้อมูลของคณุสมบตัิของ 
Hardness Testing Machine ที่ใช้ลงใน Report Form 1 
 
7.4 ขั้นตอนการท าการวัดของ artifacts ต่างๆ เป็นดังนี ้
7.4.1 Reference indentation ผู้เข้าร่วมท าการวัดค่า diagonal 
length ในแนวนอนและแนวตั้ง (d1 และ d2 ตามล าดับ) 5 ครั้งต่อ 1
ค่า reference indentation ที่ค่าความแข็ง 100, 300, 500, 700 และ 
900 HV5 และ HV10 บันทึกข้อมูล ผลการวัดทั้งหมด, ค่าเฉลี่ย และ ค่า
เบี่ยงเบน ลงใน Report Form 2.1 
7.4.2 Reference Hardness Block ท าการกด indentation บน 
artifacts ในพื้นที่ที่ก าหนดไว้ ส าหรับแต่ละ participant จาก 
positioning sheet ที่แนบ (ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ปากกาเมจิกท าการ
ก าหนดต าแหน่งจาก positioning sheet ลงบน artifacts)  , วัดค่า 
diagonal length ในแนวนอนและแนวตั้ง (d1, d2) ของหลุมกด และ
ค่าความแข็ง HV ส าหรับ artifact นั้น ๆ กระท า 5 ต าแหน่ง ตาม 
Positioning Sheet ที่จัดให้ บันทึกข้อมูล ผลการวัดทั้งหมด, ค่าเฉลี่ย, 
ค่าเบี่ยงเบน และ ความไม่แน่นอน ลงใน Report Form 2.2  
7.4.3 Cylindrical Axle Artifact  ท าการกด indentation บน 
artifacts ในพื้นที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับแต่ละ participant จาก 
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pen to mark the position on the artifacts).  

Measure and record the diagonal length and 

Vickers hardness with 10 different positions as 

follow the positioning sheet. 

Record the measurement results, average, 

standard deviation and uncertainty in Report 

Form 2.3 

 

Please pay attention to the orientation of 

indentation for cylindrical axle artifacts.  The 

participants need to indent with one diagonal 

parallel to the axis as shown in Fig 9. 

 

7.4.4 Flatness artifacts: the participant is 

required to prepare the sample surface before 

making indentation.  Record the surface 

preparation on Record Form 2.4 and measuring 

diagonal length and Vickers hardness for 10 

times (the participants can use a magic pen to 

mark the position on the artifacts). 

Record the measurement results, average, 

standard deviation and uncertainty in Report 

Form 2.3 

Please pay attention to the orientation of 

indentation for flatness artifacts.  The 

participants need to indent as shown in Fig 9. 

 

 

Note: 

1. In each measurement procedure, the 

participants shall take the photo of each activity 

and record in the given form. 

2. In case the participant makes an incorrect 

indentation or the measurement value is unsure, 

the spare segments on the block shall be used. 

The new position of measurement shall be 

informed to the next participant and the pilot 

laboratory immediately. 

 

Any deviations of the measurement procedure 

from the testing of ISO6507-1 and the machine 

also not according to the standard (ISO6507-2, 

ASTM E384, JIS Z2244) must be reported. 

positioning sheet ที่แนบ (ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ปากกาเมจิกท าการ
ก าหนดต าแหน่งจาก positioning sheet ลงบน artifacts)  , วัดค่า 
diagonal length ในแนวนอนและแนวตั้ง (d1, d2) ของหลุมกด และ
ค่าความแข็ง HV ส าหรับ artifact นั้น ๆ กระท า 10 ต าแหน่ง ตาม 
Positioning Sheet ที่จัดให้ บันทึกข้อมูล ผลการวัดทั้งหมด, ค่าเฉลี่ย, 
ค่าเบี่ยงเบน และ ความไม่แน่นอน ลงใน Report Form 2.3 
ข้อควรระวัง ทิศทางหรือแนวการกดส าหรับ Cylindrical axle 
artifacts ผู้เข้าร่วมต้องกดในทิศทางที่ก าหนด คือ แนว diagonal ต้อง
ขนานกับแนวแกน cylindrical  ตามรูปที่ 9 
 
7.4.4 Flatness artifact ห้องปฏิบัติการจะต้องเตรียมผิวช้ินงานให้
เหมาะสม โดยระบุขั้นตอนการเตรียมผิวช้ินงานลงในแบบฟอร์ม 
Report Form 2.4 ก่อนท าการกด indentation และวัดค่าdiagonal 
length และ ความแข็งทั้งหมด 10 ครั้ง จาก positioning sheet ที่
แนบ (ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ปากกาเมจิกท าการก าหนดต าแหน่งจาก 
positioning sheet ลงบน artifacts) บันทึกข้อมูล ผลการวัดทั้งหมด, 
ค่าเฉลี่ย, ค่าเบี่ยงเบน และ ความไม่แน่นอน ลงใน Report Form 2.4 
ข้อควรระวัง ทิศทางหรือแนวการกดส าหรับ Flatness artifacts 
ผู้เข้าร่วมต้องกดในทิศทางที่ก าหนด คือ ตามรูปที่ 9 

 
 
Note: 
1. ในแต่ละการวัด ห้องปฎิบัติการต้องท าการถ่ายรูปกิจกรรมของ
ขั้นตอนการวัดนั้นๆ อย่างน้อย 1 รูป ลงในแบบฟอรม์ที่ก าหนดด้วย 
2.  ในกรณีที่ห้องปฏิบั ติการท าการวัดผิ ดพลาด หรือไม่ แน่ ใจ 
ในผลการวัด สามารถท าการกด Indentation ใหม่ได้โดยใช้พื้นที่ 
Spare บน Block และต้องรายงานต าแหน่ง Indentation ใหม่ 
ให้ห้องปฏิบัติการถัดไป และ Pilot Laboratory โดยเร็วที่สุด 
 
ถ้ามีสิ่งใดแตกต่างจากข้อก าหนดของการทดสอบISO6507-1 และ ถ้า
เครื่องไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด (ISO6507-2, ASTM E384, JIS 
Z2244) ห้องปฏิบัติการ ต้องท าการรายงานด้วย 
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Figure 9 The orientation of indentation for cylindrical axle and flatness artifacts 

 

 

 

Table 3 Participants of the interlaboratory comparison 

NIMT 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

คุณนิธิวัฒน์ สะสม (measurement) 
E-mail: nitiwat@nimt.com 
คุณกิตติสณัห์ มงคลสุทธิรตัน์
(comparison report) 
E-mail: kittisun@nimt.com 
Phone: 025775100 ext 2239,2235 
Fax: 02 577 5095 

National Institute of Metrology (Thailand) 
3/4-5 Moo 3, Klong 5, Klong Luang, Pathumthani 
12120 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ
3/4-5 หมู่ที่ 3 ต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120 

Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research (TISTR) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

คุณเอก ธนกิจวนิชกุล 
คุณจันทรเ์พ็ญ เรืองยุวนนท์ 
E-mail: ake_t@tistr.or.th, 
chanpen@tistr.or.th 
Phone: 081-1655259 
            02-5779274-5 

Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research (TISTR) 
35 Mu 3 Tambon Khlong Ha, Amphoe Khlong 
Luang, Changwat Pathum Thani 12120 Thailand 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

LPN Metallurgical Research Center 
(Thailand) Co.,Ltd. 
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

คุณจันทรตัน์ คงกะพี ้
คุณพิพัฒน์ พลเพชร 
E-mail:jantarat_k@hotmail.com, 
pipat.aa@hotmail.com 
Phone: 085-1117217 
            086-7759489 

LPN Metallurgical Research Center (Thailand) 
Co.,Ltd. 
299 Moo 2, Suksawad Road, 
NaiKlongbangplakod, Prasamutjedee, 
Samutprakarn 10290 
299 หมู่ 2 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด อ.พระ
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Table 4 Detailed timetable of the comparison  

 

 

No.      
ล าดับ 

Laboratory   
ห้องปฏิบัติการ                    

Time of measurement 
 เวลาการวดั 

1 
NIMT 
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต ิ

Ref. hardness blocks: 26-30 Jan 2015 
Cylindrical axle: 18 Feb – 15 Apr 2015 
Flatness: 11 May – 19 Jun 2015 

2 

Thailand Institute of Scientific 
and Technological Research 
(TISTR) 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย 

Ref. hardness blocks: 11-16 Mar 2015 
Cylindrical axle: 11- 22 May 2015 
Flatness: 16 – 30 Apr 2015 

3 LPN Metallurgical Research 
Center (Thailand) Co.,Ltd. 
บริษัท ศูนย์วิจัยโลหะวิทยา แอลพีเอ็น 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

Ref. hardness blocks: 18-23 Mar 2015  
Cylindrical axle: 11- 22 May 2015 
Flatness: 16 – 30 Apr 2015 

4 Siwa Testing Inspection and 
Consulting Co., Ltd.  
บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คช่ัน แอนด์ 
คอนซัลติ้ง จ ากัด 

Ref. hardness blocks: 25-30 Mar 2015  
Cylindrical axle: 11- 22 May 2015 
Flatness: 16 – 30 Apr 2015 

5 Professional Testing Co., Ltd. 
บริษัท โปรเฟสชันนอล เทสติ้ง จ ากัด 

Ref. hardness blocks: 1–6 Apr 2015  
Cylindrical axle: 11- 22 May 2015 
Flatness: 16 – 30 Apr 2015 

 

Note: Reference hardness block: ใน 1 สัปดาห์ ผูเ้ข้าร่วมจะสง่ช้ินงานท่ีได้ท าการวัดในวันจันทร ์และผูเ้ข้าร่วม
ถัดไปมารับชิ้นงานในวันพุธเพื่อน าไปตรวจสอบในวันพฤหัสและศุกร์ ก่อนส่งคืนในวันจันทร์ถัดไป ในการรับและส่งมอบ 
จะต้องมีการตรวจสอบเพื่อรับมอบจากท้ัง 2 ฝา่ย, Cylindrical axle and Flatness: ผู้เข้าร่วมมเีวลา 2 สัปดาห์ในการ
ตรวจสอบก่อนส่งกลับมายัง NIMT 
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8. Result Evaluation 

The estimation of measurement uncertainty based 

on the principles is introduced in the GUM (Guide 

to the Expression of Uncertainty in Measurement) 

[2]. Therefore each participant shall calculate the 

uncertainty of the resulting value for the 

measurement carried out with hardness testing 

machine. 

 

For the accredited laboratory, it shall report its 

own uncertainty budget evaluation. However, at 

least the following influence quantities shall be 

included  

 

- Hardness Testing Machine, Hhm   

- Resolution of Hardness Testing Machine, Hres 

- Repeatability of Measurement, Hrep 

 

For the laboratory that does not have its own 

uncertainty evaluation, the following example 

could be used as the guideline. 

 

 

 
Example of the uncertainty evaluation 

  

Method A: Using the correction of hardness 

testing machine 

-Measured hardness, mhH  

Measured hardness value, mhH  and its uncertainty 

are evaluated with mathematical model (1) which 

combined of 



Hhm, 



Hhm, repH  and resH . 

 



Hmh Hhm Hhm Hrep Hres  (1) 

where 

 



Hhm  is hardness machine 



Hhm is correction value 

 repH is repeatability of measurement  

 resH   is resolution of hardness machine 

The standard uncertainty of hardness 

measurement, mhH  is obtained by the law of 

propagation of uncertainty in the approximation of 

non-correlated variables: 

8. กำรประเมินผลกำรวัด 

GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement) [2]  แนะน าว่าควรท าการประเมิน Uncertainty 
ของผลการวัดอย่างมีหลักการ ดังนั้น แต่ละห้องปฏิบัติการ 
ควรท าการประเมิน Uncertainty ของผลการวัด โดย Hardness 
Testing Machine 
 

ในกรณีที่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองหรือมีวิธีการประเมิน 
Uncertainty เป็นของตนเอง ต้องแสดง Uncertainty Budget 
ที่ประเมินโดยวิธีของตนเองด้วย แต่ต้องค านึงถึง Influence 
Quantities อย่างน้อยดังนี ้
- Hardness Testing Machine, Hhm   
- Resolution of Hardness Testing Machine, Hres 

- Repeatability of Measurement, Hrep 

 

ในกรณีที่ ใ นกรณีที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร ไม่ ไ ด้ มี วิ ธี กา รประ เมิ น 
Uncertainty เป็นของตนเอง สามารถใช้ตัวอย่างต่อไปนี้เป็น 
แนวทาง 
 
ตัวอย่ำงกำรประเมิน Uncertainty 
วืธีการ A : ใช้ค่า correction ของ hardness testing 
machine 
-Measured hardness, mhH  
ค่าความแข็งทีว่ัดได้ และ Uncertainty ของมัน สามารถ 
ค านวณโดยใช้ Mathematical Model (1)  เป็นการรวมระหว่าง 



Hhm, 



Hhm,
repH  และ 

resH            



Hmh Hhm Hhm Hrep Hres  (1) 
เมื่อ 
 



Hhm   คือ Hardness testing machine 



Hhmคือ Correction value 
 

repH  คือ Repeatability of measurement  
 

resH     คือ Resolution of hardness  testing 
machine 
ท าการหา Standard Uncertainty ของการวัด โดยใช้กฎของ 
Propagation of Uncertainty กับการประมาณค่า non-
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umh  uhm
2  uhm

2  urep
2  ures

2  (2) 

 
where  

mhu  is the measured hardness value 



uhm is the standard uncertainty of hardness 

machine  

repu  is the standard uncertainty of measured 

hardness due to repeatability 

resu  is the uncertainty due to resolution of the 

primary hardness machine 
 

 

-Hardness machine, 



Hhm 

The standard uncertainty of hardness machine 



Hhm  is obtained from the calibration certificate 

with rectangular distribution. The measurement is 

required at least 5 different hardness levels and the 

uncertainty is easily estimated by the most 

deviated value among the 5 measurements. 

Measurement result is calculated as below: 
 



Hhm 

i1

n

Hi

n
   (3) 

where 

iH  is the series of observation of hardness 

measurement 

 

An example of measurement result determination 

is following Table 5.  

 

correlated Variables: 



umh  uhm
2  uhm

2  urep
2  ures

2  (2) 
เมื่อ 

mhu   คือ  Uncertainty of measured hardness value  



uhm  คือ  Standard uncertainty of hardness testing 
machine  

repu   คือ Standard uncertainty of measured hardness due 
to repeatability  

resu   คือ  Uncertainty due to resolution of the hardness 
testing machine  

 
- Hardness machine, 



Hhm 
Standard Uncertainty of Hardness machine



Hhm หาจาก 
calibration certificate ซึ่งอาจมีการสอบเทียบไม่น้อยกว่า 5 ค่า
ความแข็ง และค่า standard deviation อาจจะพิจารณาอย่างง่าย 
โดยใช้ ความไม่แน่นอนท่ีมีค่ามากที่สุดใน 5 จุดนั้น โดยพิจารณาใน
รูปของ % และมีการกระจายแบบ rectangular distribution  
ผลการวัดสามารถค านวณได้ ดังตอ่ไปนี้ 
 



Hhm 

i1

n

Hi

n
   (3) 

เมื่อ iH  คือ อนุกรมการสังเกตผลการวัดค่าความแข็ง 
ตัวอย่างการค านวณสามารถดไูดจ้ากตารางที่ 5 
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Table 5 An example of measurement results and repeatability calculation  

ตำรำงท่ี 5 ตวัอยำ่งกำรค ำนวณผลกำรวดั และ Repeatability 

                               

No.  Measure Hardness value Hi, HV 

1 713.68 

2 714.26 

3 712.37 

4 715.08 

5 713.68 

Hhm 713.81 

S.D. (H) 0.99 

μrep 0.50 
 

Note t =1.14 for n = 5 

 
-Correction Value, 



Hhm  

The correction value of hardness testing machine 



Hhm  is obtained from the calibration certificate 

and the interpolation. The estimation of correction 

values should be predicted by at least 5 

measurements.  It is estimated with rectangular 

distribution.   

The standard deviation is estimated by the 

maximum deviation of the predication and the 

correction value among the 5 measurements. 

 

 
 

-Resolution of hardness machine, resH  

Resolution of hardness machine resH  is define by 

the finite numerical reading of hardness machine 

that is equal to 0.01 HR unit.  

No correction value is applied. Therefore, the 

standard uncertainty of resH  is estimated to be ± 

0.003 HR unit with rectangular distribution. 

 

 

-Repeatability of measurement, repu  

Repeatability of measurement repu  is determined 

-Correction Value, 



Hhm  
ค่า Correction value ของ Hardness testing machine 



Hhmได้มาจาก Calibration Certificate โดยการพยากรณ์ค่า 
correction ควรมาจากผลการสอบเทียบอย่างน้อย 5 การ
วัด   และการท า  Interpolat ion ( เพื่ อหาค่ า Correct ion 
ของจุดที่ไม่ได้ท าการสอบเทียบ) มีการกระจายแบบ Rectangular 
distribution 
ค่า standard deviation หาจากค่าเบี่ยงเบนของค่าพยากรณ์และ
ค่า correction ที่มีค่ามากที่สุดใน 5 จุดนั้น และมีการกระจายแบบ 
rectangular distribution 
 

-Resolution of hardness machine, resH  
Resolution ของ Hardness testing machine

resH  นิยามโดย 
จ านวนตัวเลขที่วัดได้ละเอียดที่สุดโดย Hardness testing 
machine ซึ่งจะมีผลมาจากค่า resolution ของ การอ่านค่า 
diagonal length ซึ่งมีการกระจายแบบ Rectangular 
distribution 

 
-Repeatability of measurement, repu  
Repeatability ของการวัดสามารถหาจากอนุกรมการวัด ตัวอยา่ง 



 
 

 

 

20 

                                             

สถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ 
National Institute of Metrology (Thailand) 

by using the series of observation. The 

measurement is carried out 5 measurements on 

designated sector of reference hardness block. It is 

expressed as below: 

n

HDSt
urep

).(.
   (4) 

with 

 
1

)(
..

2

1




 

n

HH
HDS

i

n

i   (5) 

 

where 

 t is student T factor at n = 5 (t = 1.14 for n 

= 5) 

 S.D.(H) is standard deviation is calculated 

from is  the series of observation of hardness 

measurement 

 

An example of repeatability calculation is shown 

in Table 6. 

 

เช่น ถ้าท าการวัด 5 ครั้ง จะสามารถค านวณ Repeatability ได้ดังนี้  

n

HDSt
urep

).(.
   (4) 

เมื่อ 

 
1

)(
..

2

1




 

n

HH
HDS

i

n

i   (5) 

เมื่อ 
 t คือ Student T factor ที่ n = 5 (t = 1.14 for n = 5) 
 S.D.(H) คือ Standard Deviation ทีค่ านวณ 
จากอนุกรมการวดั 
 
ตัวอย่างการค านวณ Repeatability สามารถดูไดจ้ากตารางที่ 6  

 

Table 6 An example of uncertainty budget of hardness measurement  

ตำรำงท่ี6 ตวัอยำ่งกำรค ำนวณหำ uncertainty ของผลกำรวดั 

 

 
Reported result (รายงานผล) = 728.33    13.59 HV10 

 หรือ  =   728.33    1.86 %HV 
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Method B:  Using the result of verification of 

hardness testing machine  

The estimation of the uncertainties is 

considered as follows 

-Measured hardness, mhH  

Measured hardness value, mhH  and its 

uncertainty are evaluated with mathematical 

model (6) which combined of 



Hhm, repH  and 

resH . 
 

resrephmmh HHHH    (6) 

where 

 



Hhm  is hardness machine 

 repH is repeatability of measurement  

 resH   is resolution of hardness machine 

The standard uncertainty of hardness 

measurement, mhH  is obtained by the law of 

propagation of uncertainty in the 

approximation of non-correlated variables: 

 
222

resrephmmh uuuu   (7) 

 
where  

mhu  is the measured hardness value 



uhm is the standard uncertainty of hardness 

machine  

repu  is the standard uncertainty of measured 

hardness due to repeatability 

resu  is the uncertainty due to resolution of the 

primary hardness machine 

 

 
-Hardness machine, 



Hhm 

The standard uncertainty of hardness machine 



Hhm  is obtained from the maximum 

permissible percentage error Erel, of hardenss 

testing machine as shown in Table 5 of ISO 

6507-2. 

 

 

 

วิธีการ B : ใช้ผลของการทวนสอบ hardness testing 
machine 
โดยมีการพิจารณาความไม่แน่นอน ดังนี ้
-Measured hardness, mhH  
ค่าความแข็งที่วัดได้ และ Uncertainty ของมัน สามารถ 
คำนวณโดยใช้ Mathematical Model (6)  
เป็นการรวมระหว่าง 



Hhm, repH  และ 
resH       

      

resrephmmh HHHH    (6) 
เมื่อ 
 



Hhm   คือ Hardness testing machine 
 

repH  คือ Repeatability of measurement  
 

resH     คือ Resolution of hardness  testing 
machine 
ท าการหา Standard Uncertainty ของการวัด โดยใช้กฎของ 
Propagation of Uncertainty กับการประมาณค่า non- 
correlated Variables: 

222

resrephmmh uuuu   (7) 

เมื่อ 

mhu   คือ  Uncertainty of measured hardness value  



uhm  คือ  Standard uncertainty of hardness testing 
machine  

repu   คือ Standard uncertainty of measured 
hardness due to repeatability  

resu   คือ  Uncertainty due to resolution of the 
hardness testing machine  
 
- Hardness machine, 



Hhm 
Standard Uncertainty of Hardness 
machine



Hhm หาจาก maximum permissible 
percentage error Erel, ส าหรับเครื่องทดสอบความแข็ง 
จากตารางที่ 5 ของ ISO 6507-2 เมื่อเครื่องถูกสอบเทยีบให้
เป็นไปตามมาตรฐานแล้ว  
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Measurement result is calculated as below: 
 



Hhm 

i1

n

Hi

n
   (8) 

where 

iH  is the series of observation of hardness 

measurement 

An example of measurement result 

determination is following Table 5.  

 

-Resolution of hardness machine, resH  

The same as described in Method A. 

 

-Repeatability of measurement, repu  

The same as described in Method A. 

 
An example of calculation is shown in Table 7. 

ผลการวัดสามารถค านวณได้ ดังตอ่ไปนี้ 
 



Hhm 

i1

n

Hi

n
   (8) 

เมื่อ iH  คือ อนุกรมการสังเกตผลการวัดค่าความแข็ง 
ตัวอย่างการค านวณสามารถดไูดจ้ากตารางที่ 5  
 
-Resolution of hardness machine, resH  
เหมือนเดิมกับวิธีการ A 

 
-Repeatability of measurement, repu  
เหมือนเดิมกับวิธีการ A 
 
ตัวอย่างการค านวณ สามารถดไูดจ้ากตารางที่ 7  

 
Table 7 An example of uncertainty budget of hardness measurement  

ตำรำงท่ี7 ตวัอยำ่งกำรค ำนวณหำ uncertainty ของผลกำรวดั 

 

Quantity Estimate 

Standard  Probability Sensitivity Uncertainty  

uncertainty Distribution Coefficient Contribution 

Xi xi u(xi)   (ci) u(yi) 

Hardness machine, Hhm 727.57 HV10 12.60 Rectangular 1.00 12.60 

Resolution of machine, Hres 0 HV10 0.03 Rectangular 1.00 0.03 
Repeatability of measurement, 

Hrep 0 
HV10 

2.66 Normal 1.00 2.66 

…………………………………             

Measured hardness, Hmh 727.57 HV10 
  Combined uncertainty, uc 12.88 

  Expanded uncertainty, Ue k=2 25.76 

 

 

 *Standard uncertainty ของ Hardness machine Hhm มำจำก maximum permissible 

percentage error Erel, of the hardness testing machine (Table 5 ของ ISO 6507-2) เม่ือเคร่ืองถูก
สอบเทียบให้เป็นไปตำมมำตรฐำนแลว้  

Reported result (รายงานผล) = 727.57   25.76 HV10 

 หรือ  =   727.57    3.54 %HV 
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9. Data Report 

9.1 Please give a characteristics description of 

your Vickers hardness machine, your standard 

indenter, testing condition and environmental 

information in Report Form1. 

 

9.2 Please fill your measurement results of 

diagonal length in horizontal and vertical for 

each indentation and the uncertainty of 

measurement of block artifact, cylindrical axle 

artifact and flatness artifact in Report Form 2. 

 

9.3 Please give the uncertainty budget of your 

measurement in Report Form 3. 

 

 

 

See Annex B: An example of data reporting 

 

 

 
10. Analyzing method of comparison results  

The comparison results were calculated in 

accordance with ISO/IEC GUIDE 4-1: 1997  

and ISO/IEC GUIDE 43-2: 1997 “Proficiency 

Testing by the Interlaboratory Comparisons”. 

The objective is to determine the deviation 

form the reference value and En number by the 

following expressions:  

 

1) Deviation, d 

 



d  xi  Xref  

 

Where: 



x i    = the measured value of 

participants 

  



Xref = the reference value that provided 

by NIMT 

 

 

9. กำรรำยงำนผลกำรวัด 

9.1 กรุณากรอกรายละเอียด ข้อมูลของ Vickers Hardness 
Testing Machine, Standard Indenter, Testing 
Condition และ Environmental Condition 
ของห้องปฏิบัติการตนเอง ลงใน “Report Form 1: 
คุณสมบัติของ Hardness Testing Machine”.  
9.2 กรุณากรอกผลการวัด diagonal length ในแนวนอนและ
แนวตั้ง (d1 และ d2) ของทุกหลุมกด (Indentation)  และ 
Uncertainty ของการวัด Block Artifact, Cylindrical Axle 
Artifact และ Flatness Artifact ลงใน “Report Form 2: 
ผลการวัด และ Uncertainty”.  
9.3 กรุณาใส่ Uncertainty Budget ลงใน “Report Form 
3: Uncertainty Budget”.  

 
ดังตัวอย่างใน “Annex B: ตัวอย่างการรายงานผล” 

 
10. วิธีการวิเคราะห์ผลการวัด 
ผลการเปรยีบเทียบการวัดนั้น ค านวณโดยใช้แนวทางของ 
ISO/IEC GUIDE 4-1: 1997 และ ISO/IEC GUIDE 43-2: 
1997 “Proficiency Testing by the Interlaboratory 
Comparisons” โดยจดุประสงค์ก็คือ 
ต้องการหาค่าเบีย่งเบนผลการวดัจาก reference value 
และหา En number ดังการค านวณตาม สมการต่อไปนี ้

1) Deviation, d 

 



d  xi  Xref  
 

โดย: 



x i    = the measured value of participants 
  



Xref = the reference value that provided by 
NIMT 
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2) En numbers 



En 
xi  Xref

U(xi )
2 U(X ref )

2
 

 

Where: 



U(xi )     = the expanded uncertainty of a 

participant’s result 

 



U(xref )    = the expanded uncertainty of a 

NIMT’s result 

 

The En numbers were considered as follows 

- The comparison results are satisfactory if 



En 1. 

- The comparison results are unsatisfactory if 



En 1. 

- The measurement system should be 

investigated when



0.5  En 1. 

 

 
2) En numbers 



En 
xi  Xref

U(xi )
2 U(X ref )

2
 

 
โดย: 



U(xi )     = the expanded uncertainty of a 
participant’s result 
 



U(xref )    = the expanded uncertainty of a NIMT’s result 
 
การพิจารณาค่า Ennumbers เพื่อสรุปผลการเปรียบเทียบ 
ผลการวดั มีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
- The comparison results are satisfactory if 



En 1. 
- The comparison results are unsatisfactory if 



En 1. 
- The measurement system should be investigated when 



0.5  En 1. 
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Annex A Measurement Report Form 

(ภาคผนวก A แบบรายงานผลการวดั) 
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Annex B An example of data reporting   

(ภาคผนวก B ตวัอยา่งการรายงานผลการวดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


