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โปรโตคอลทางเทคนิคของการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหวางหองปฏิบัติการในการวัดแรงบิดพรอม
ดวยแรงตามขวาง 

 Technical protocol of inter-laboratory 
comparison in torque with cross force 
measurement 

1 บทนํา  1 Introduction 

สืบเนื่องจากกอนหนานี้ชมรมทางวิชาการ
ดานแรงบิด สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ (มว.) ได
ดําเนินการ จัดการเปรียบเทียบผลการวัด ทั้งสิ้น
จํานวน 3 คร้ัง ซ่ึงไดรับความสนใจและไดการตอบ
รับเปนอยางดีจากผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัด แต
กระนั้น ในการเปรียบเทียบผลการวัดครั้งกอน ๆ 
มิไดใหความสนใจถึงการวัดแรงบิดอีกประเภทหนึ่ง 
คือ  การวัดแรงบิดที่ขีดสูงสุด  ของเครื่องมือวัด
แรงบิดชนิดตั้งคา ทั้งที่การวัดแรงบิดประเภทนี้เปน
การวัดพื้นฐานหลักของการสอบเทียบเครื่องมือวัด
แรงบิดในประเทศไทย อีกทั้งในการตรวจประเมิน
หองปฏิบัติการสอบเทียบ มีการพิจารณาถึงจุดที่
สําคัญทุกๆ ประการ ที่มีผลตอการวัดแรงบิดประเภท
นี้ ดังนั้นหองปฏิบัติการสอบเทียบที่ประสงคจะขอ
การรับรองความสามารถ จึงตองคํานึงถึงและปฏิบัติ
อยางถูกตอง   

 Previously, the torque club, one of 
metrological clubs of the National Institute of 
Metrology (NIMT), organized the inter-
laboratory comparison three times, all of which 
have achieved considerable attention and 
received excellent responses from all 
participants. Nevertheless, all those comparisons 
did not include one type of torque measurement 
which is the measurement of torque at the 
maximum limit of value-setting typed torque 
tools despite the fact that this type of torque 
measurement is a basic measurement applied in 
calibration of torque equipment in Thailand. 
Moreover, in conformity assessment of 
calibration laboratories, all important details that 
can affect this type of torque measurement must 
be considered. Therefore, the calibration 
laboratories that would like to get accredited 
have to be aware of these important details and 
perform their measurements correctly. 

ดวยเหตุนี้ เพื่อใหการปฏิบัติการสอบเทียบ
ทางดานแรงบิดของประเทศไทย เปนไปในทิศทาง
เดียวกัน และเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทาง มว. จึง
ประสงคที่จะจัดการเปรียบเทียบผลการวัดแรงบิดใน
พารามิเตอรนี้ขึ้น      

 In order to harmonize the practice of 
torque measurements and calibrations in 
Thailand, NIMT desires to be the leader in 
organizing the comparison of torque 
measurement which will include the 
aforementioned type of measurement.  
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2 ตัวกลางเปรยีบเทียบ และพิสัยการวัด  2 Comparison artifact and measuring 
range 

การเลือกตัวกลางเปรียบเทียบ นอกจาก
จะตองพิจารณาจากประแจวัดแรงบิดชนิดตั้งคาที่มี
คุณสมบัติเปนไปตาม Type II, class A ของ ISO 
6789: 2003(E)  ซ่ึงมีช่ือเร่ืองวา “Assembly tools for 
screws and nuts-hand torque tools - requirement 
and test methods for design conformance testing, 
quality conformance testing and recalibration 
procedure” [1] แลวยังตองพิจารณาถึงความถูกตอง
และเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดเปนสําคัญ 

 The comparison artifact is chosen from 
the torque wrench with the specifications that 
conform to Type II, class A of ISO 6789: 
2003(E) entitled “Assembly tools for screws and 
nuts-hand torque tools - requirement and test 
methods for design conformance testing, quality 
conformance testing and recalibration procedure” 
[1]. Additionally, the accuracy and precision of 
the comparison is greatly taken into 
consideration. 

ดังนั้นจึงไดเลือกประแจวัดแรงบิดชนิดตั้ง
คาของ GEDORE รุน 8561-01 Dremometer B สเกล
ละเอียดสุด  5  นิวตัน ·เมตร  และของ  NORBAR 
TORQUE TOOLS รุน 330 PTR สเกลละเอียดสุด 5 
นิวตัน·เมตร ทั้งคูใชงานไดเฉพาะทิศทางตามเข็ม หัว
ขับแบบสี่เหล่ียมจัตุรัสขนาด 1/2 นิ้ว     

 Therefore, the setting torque wrench 
manufactured by GEDORE model number 8561-
01 Dremometer B with the best scale resolution 
of 5 N·m and the other manufactured by 
NORBAR TORQUE TOOLS model 330 PTR 
with the best scale resolution of 5 N·m are 
selected as the comparison artifacts.  Both torque 
wrenches are capable of working in clockwise 
direction. The driving head of each wrench is 
square in shape and has the size of 0.5 inch × 0.5 
inch.   

ในการเปรียบเทียบคร้ังนี้  จะสามารถทํา
การวัดที่คาแรงบิด 20, 40, 60, 80, 100 นิวตัน•เมตร 
และ 130, 200, 270, 330 นิวตัน•เมตร ทิศทางตาม
เข็มนาฬิกา ทั้งนี้เนื่องจากเปนพิสัยที่ใชงานโดยสวน
ใหญของการใชประแจวัดแรงบิดในประเทศไทย อีก
ทั้งยังคํานึงถึงความสะดวกในการขนสง และคา
ประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับตัวกลาง

 The measurements at the nominal 
setting values of 20, 40, 60, 80 and 100 N·m and 
130, 200, 270 and 330 N·m in clockwise 
direction. This range should well cover most 
practical torque measurements in Thailand. 
Using the double artifact can be advantageous 
considering that it is convenient and cost-saving 
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เปรียบเทียบ สวนการใชงานเกินพิกัดจะไมเกิด
ปญหา เนื่องจากฟงกชันการใชงานปกติของประแจ
วัดแรงบิดประเภทนี้จะตัดการทํางานเมื่อถึงคาที่ตั้ง
ไว    

in transportation and insurance to prevent 
possible damage to the artifact during the 
transportation. Moreover, the problem caused by 
overloading is unlikely to occur since the 
measured torque wrench is released when the 
settings value is reached. 

3 ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัด  3 Participants 

ตารางที่ 1 แสดงหองปฏิบัติการที่เขารวม
เปรียบเทียบผลการวัด  และชื่อ ผูติดตอรวมถึง
รายละเอียดในการติดตอ เชน เบอรโทร แฟกซ และ 
ที่อยูอีเมล 

 Table 1 lists the participating 
laboratories and their addresses as well as the 
name, telephone number, fax number and e-mail 
address of the contact person for each participant.  

 

 
 

ตารางที่ 1: ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัด Table 1: Participants of the comparison 
หองปฏิบตัิการ 
Laboratories 

รายละเอียดการติดตอ 
Contact details 

1. สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ 
(ประเทศไทย) 
 
1. National Institute of Metrology 
(Thailand) 

นายณัฐพล แสนคํา 
Mr. Nattapon Saenkhum 
Email: nattapon@nimt.or.th 
Phone: 02 577 5100 ext. 2238 
Fax: 02 577 5095 

3/4-5 หมูที่ 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง 
จังหวัด ปทุมธานี 12120 
3/4-5 Moo 3, Klong 5, Klong Luang, 
Pathumthani 12120 

2. บริษัท ควอลิต้ี คาลิเบรช่ัน จํากัด 
 
2. Quality Calibration Co., Ltd. 
 
 

นายพงษศักดิ์ จิรวงศธนากร 
Mr. Pongsak Jirawongthanakorn 
Email: pongsakj@ji-net.com 
Phone: 0-2444-0152-3 
Fax: 0-2809-4584 

56/233 หมู 10 ถนนเพชรเกษม 63/2 แขวงบาง
แค เขตบางแค กรุงเทพ 10160 
56/233  Moo 10, Phet Kasem 63/2  Road, 
Bang Khae, Bangkok 10160  

3.  บริษัท มารสค แมชชีน (ประเทศ
ไทย) จํากัด 
 
3. Marske Machine (Thailand) Co., 
Ltd. 
 

นายอุไลย  ปญจะขันธ 
Mr.   
E-mail : marske@ji-net.com 
Phone: 0-3868-2992-3 
Fax: 0-3868-2988 

อาคารซีบอรดกรุป ช้ัน 2 เลขที่ 2/58         ถ.
ทางหลวง 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมือง ระยอง 
21150 
2nd Floor, The Seaboard Group Building, 
2/58 Highway 3191, 
Maptaphut, Muang, Rayong 21150 

4. บริษัท บูรพาเมโทรโลยี่ ซิสเต็ม 
จํากัด 
 
4. Burapha Metrology System Co., 
Ltd. 

นายพิษณุ  ผองภิญโญ 
Mr.   
E-mail: bms17025@hotmail.com  
Phone: 0-3839-4927 
Fax: 0-3839-4976 

270 ถ.เปรมใจราษฎร ต.แสนสุข             อ.
เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20130 
102/2  Moo 1, Sansook, Muang Chon Buri 
,Chon Buri, 20130 
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ตารางที่ 1: ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัด Table 1: Participants of the comparison 
หองปฏิบตัิการ 
Laboratories 

รายละเอียดการติดตอ 
Contact details 

5. บริษัท ออโตอัลลายแอนซ ประเทศ
ไทย จํากัด  
 
5. AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd. 
 

นายนําชัย  อวยตุย 
Mr.   
E-mail: nountoy@ford.com  
Phone: 038-954-1111 # 8053 
Fax: 038-954-155 

49 หมู 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด 
(ระยอง) ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง          จ.
ระยอง 21140 
49 Moo.4 , Easthern Seaboard Industrial 
Estate, Pluak Daeng, Pluak Daeng, Rayong 
21140 

6. บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด 
 
6. Thai Aviation Industries Co., Ltd. 

น.ท.คมกฤต  ออนละออ 
Wng. Cdr. Komkrit Onlaor 
E-mail: komkrit@taicomp.com 
Phone:02-155-3279, 02-523-7350 
Fax: 02-155-3276  

เลขที่ 171 อาคาร 5087 ถนนพหลโยธิน  
แขวงสี-กัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 
171 Bldg.5087 Phahon-Yothin Rd., 
Srigun, Don-Muang, Bangkok 10210 

7. สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
 
7. Electrical and Electronics 
Institute 

นายคมสันต  ภักดีวุธ 
Mr. Komsan Pakdeewut 
E-mail:komsan_pak@hotmail.com 
, cal-me@thaieei.com               
Phone: 02-709-4860-8 ตอ 303 
Fax: 02-324-0917-8 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8 
975 ม.4 ถ.สุขุมวิท กม.37 ต.แพรกษา       อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
Bangpoo Industrial Estate, Soi 8   
975 Moo 4, Sukhumvit Road, km.37, 
Praeksa, Muang, Samutprakarn 10280 

8. สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุน) 
 
8. Technology Promotion Association 
(Thailand-Japan)  

นายไพรัช  กองศรี 
Mr.Pirat  Kongsri  
E-mail: pirat@tpa.or.th 
Phone: 02-717-3000 ตอ 140 
Fax: 02-719-9484 

534/4  ซ.พัฒนาการ18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวน
หลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
534/4 soi.Pattanakarn18, Saunlaung, 
Bangkok 10250  

9. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัด) 
 
9. Electricity Generating Authority of 
Thailand (EGAT) 

นายประภาส  ตะเภาพงษ 
Mr. Praphat Taphaophong 
Email: praphat.t@egat.co.th 
Phone: 0-2436-6865  
Fax: 0-2436-6877 

53 ม.2 ช้ันที่ 1 อาคาร ท 035 ถ.จรัญ-สนิทวงศ 
ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย        จ.
นนทบุรี 11130 
53 Moo 2, 1st Floor, Building T035,  
Charansanitwong Rd., Bangkruai, Nonthaburi 
11130 

10. บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 
10.Thai Airways International Public 
Company Limited 
 

นายดนัย ธนเศรษฐเมธา 
Mr. Danai Thanasetmetha 
Email: danai.th@thaiairways.com 
Phone: 02-563-8361 
Fax: 02-563-9183 

ฝายชางดอนเมือง (DMKML) 
171 ถ.วิภาวดีรังสิต  เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ 
10210 
Technical Department DMKML 
171 Vibhavadi Rangsit, Donmuang, Bangkok 
10210 

11. บริษัท แคลิเบรช่ัน แลบอราทอรี 
จํากัด 

 
11. Calibration Laboratory Co., Ltd.  
 

นายมงคล ยศสุนทร 
Mr. Mongkol Yotsoontorn 
Email: qa@cal-laboratory.com 
Phone: 02-578-0353-4 
Fax: 02-578-2672 

99/10-11 ม.12 ซ.รามอินทรา 14 แขวง
ลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพฯ 10230 
99/10-11 Moo.12 Soi Ramintra 14 Ladphrao, 
Ladphrao, Bangkok 10230 
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ตารางที่ 1: ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัด Table 1: Participants of the comparison 
หองปฏิบตัิการ 
Laboratories 

รายละเอียดการติดตอ 
Contact details 

12. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย  
                              
12. Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research 

น.ส.ผุสดี  ล่ิมโอภาสมณี 
Ms.Pusadee Lim-o-pasmanee 
Email: pusadee@tistr.or.th 
Phone: 02-323-1672-80 
Fax: 02-323-9165  

หองปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล 
ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท  
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 
MTC, 
Soi 1,Bangpoo Industrial Sukhumvit 
Rd.,Amphoe Muang, Samutprakan 10280 

13. บริษัท เอ็น อี ซี คอรปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จํากัด 
 
13. NEC Corporation (Thailand) Ltd. 

นายอนุพันธ  โตเชื้อ 
Mr. Anupan T. 
E-mail: anupant@nec.co.th 
Phone: 02-529-2460 ext. 395 
Fax: 02-529-2466, 02-529-2333 

75/107 ม.11 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.
คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
75/107 Moo 11, Phaholyothin Rd., 
Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120 

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุร ี
 
14. Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi 

นายสุชาติ  คงเกต 
Mr. Suchart Kongkate 
E-mail: cal-rmutt@hotmail.com 
Phone: 02-549-4616,02-549-3091 
Fax: 02-549-3094 

39 หมู 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลอง 6     อ.
ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
39 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok Rd. Klong 
Hok, Thanyaburi Pathum Thani 12110 

15. บจก. แคลลิเบรเทค 
 
15. Calibratech Co., Ltd. 
 
 
 

นายสมชาย  จันโททอง 
Mr. Somchai Chanthothong 
E-mail: 
som_chanthothong@yahoo.com 
Phone: 029646211-2 
Fax: 029645155 

7/106-7 ม.2 ถ.สุขาประชาสรรค3 ต.บางพูด อ.
ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
7/106-7 Moo 2, Sukhaprachasan 3 Rd., 
Bangpood, Pakkred, Nonthaburi 11120 
 

16. บ.พรีซิช่ันสแตนดารส ลาบอราโท
รี่ จํากัด 
 
16. Precision Standard Laboratory 
Co.,Ltd. 

นายมิตร ริตกันโต 
Mr. Mith Ridgunto 
E-mail: mith@psl-cal.com 
Tel : (662)-9956865 
Fax : (662)-5236873 

บ.พรีซิช่ันสแตนดารส ลาบอราโทรี่ จํากัด 
11/127 หมู 5 ต.คูคต อ.ลําลูกกา จงปทุมธานี 
12130 
11/127 Moo 5, T.Kukot, A.Lumlukka, 
Prathumthani  

 

4 รูปแบบการเปรียบเทียบผลการวัดและ
ตารางเวลาในการทําการวัด 

 4 Comparison pattern and time table of 
the measurements 

รูปแบบการวั ดแบบสตาร ถูก เลื อก
สําหรับการเปรียบเทียบผลการวัดในครั้งนี้ นั่น
หมายถึ งตั วกลาง เปรี ยบ เที ยบจะกลับมายั ง
หองปฏิบัติการนํารองหลังจากการวัดของแตละ
ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัด เพื่อทําการวัดซ้ํา
ทุกครั้งกอนสงตัวกลางเปรียบเทียบไปยังผูเขารวม
เปรียบเทียบผลการวัดถัดไป ทําการวัดรูปแบบนี้ 

 The round robin-typed comparison is 
chosen for this comparison.  Initially, the artifact 
will be measured at the pilot laboratory.  It will be 
then sent to the first scheduled laboratory for the 
measurement and it will be returned to the pilot 
laboratory for the stability-tracking measurement 
before being forwarded to the next scheduled 
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ไปทุกที่จนกวาทุกผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัด 
ทํ าการวั ด เสร็ จสมบู รณ  เนื่ อ งจ ากตั วกลาง
เปรียบเทียบถูกวัดซ้ําโดยหองปฏิบัติการนํารอง 
ระหวางการวัดของสองหองปฏิบัติการที่เขารวม
เปรียบเทียบผลการวัด เพื่อเฝาระวังและตรวจสอบ 
หากพบความผิดปกติใดๆ  เกิดขึ้นกับตัวกลาง
เปรียบเทียบ รายละเอียดของตารางเวลาแสดงใน
ตารางที่ 2 

คาอางอิงที่ใชในการเปรียบเทียบผลการ
วัดระหวางหองปฏิบัติการนํารองกับหองปฏิบัติ 
การที่เขารวมถูกจัดหาเฉพาะเพื่อหองปฏิบัติการ
นั้นๆ โดยที่หองปฏิบัติการนํารองทําการวัดกอน
เพื่อหาคาอางอิงสําหรับหองปฏิบัติการที่จะทําการ
วัดตอจากหองปฏิบัติการนํารอง แลวหลังจากนั้น
ตัวกลางเปรียบเทียบจึงจะถูกสงไปยังหองปฏิบัติ 
การที่เขารวม ทําเชนนี้จนครบทุกหองปฏิบัติการ
ในกรณีที่ค า เสถีรภาพระยะยาวของตัวกลาง
เปรียบเทียบที่ไดจากการวัดโดยหองปฏิบัติการนํา
รองกอนและหลังหองปฏิบัติการนั้นๆ เกินกวา
เ กณฑ ที่ กํ า หนด  ผลก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บขอ ง
หองปฏิบัติการดังกลาวอาจถูกพิจารณายกเลิก  

laboratory. This pattern shall go on until all 
participating laboratories complete their 
measurements. Since the artifact is repeatedly 
measured by the pilot laboratory between two 
participating laboratories, this allows the 
comparison scales to be monitored and detected if 
any abnormality arises in the artifact. Table 2 
shows the details of the comparison schedule. 

The reference value used to compare the 
results from the pilot laboratory and those from the 
participating laboratories is specifically provided 
for each participating laboratory. After the pilot 
laboratory measures the artifacts to find out the 
reference value for the next participating 
laboratory, the artifacts will be sent to that 
participating laboratory. This process will place in 
all 15 participating laboratories. In the case that the 
long term stability of the artifacts measured by the 
pilot laboratory is over the tolerance limit, the 
results of the comparison between the pilot 
laboratory and that participating laboratory may be 
canceled.   
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ตารางที่ 2: ตารางเวลาของการเปรียบเทียบผลการวัด  Table 2: Time table of the comparison 

ลําดับท่ี 
No. 

สถาบัน/บริษทั 
Institute/Company 

ชวงเวลาของการวัด 
Time period of measurement 

1 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 12-14/07/2010 

2 บริษัท ควอลิตี้ คาลิเบรชั่น จํากัด 
Quality Calibration Co., Ltd. 15-18/07/2010 

3 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 19-21/07/2010 

4 บริษัท มารสค แมชชีน (ประเทศไทย) จํากดั 
Marske Machine (Thailand) Co., Ltd. 22-25/07/2010 

5 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 26-28/07/2010 

6 บริษัท บูรพาเมโทรโลยี่ ซิสเต็ม จํากัด 
Burapha Metrology System Co., Ltd. 29/07/2010-01/08/2010 

7 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 02-04/08/2010 

8 บริษัท ออโตอัลลายแอนซ ประเทศไทย จํากัด  
AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd. 05-08/08/2010 

9 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 09-11/08/2010 

10 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด 
Thai Aviation Industries Co., Ltd. 12-15/08/2010 

11 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 16-18/08/2010 

12 สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
Electrical and Electronics Institute 19-22/08/2010 

13 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 23-25/08/2010 

14 สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุน) 
Technology Promotion Association (Thailand-Japan) 26-29/08/2010 

15 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 30/08/2010-01/09/2010 

16 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ศูนยสอบเทียบเครื่องมือวัด) 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) 02-05/09/2010 

17 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 06-08/09/2010 

18 บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 
Thai Airways International Public Company Limited 09-12/09/2010 

19 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 13-15/09/2010 
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ตารางที่ 2: ตารางเวลาของการเปรียบเทียบผลการวัด 
(ตอ) 

 Table 3: Time table of the comparison (continue) 

ลําดับท่ี 
No. 

สถาบัน/บริษทั 
Institute/Company 

ชวงเวลาของการวัด 
Time period of measurement 

20 บริษัท แคลิเบรชั่น แลบอราทอรี จํากัด 
Calibration Laboratory Co., Ltd. 16-19/09/2010 

21 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 20-22/09/2010 

22 
สถาบันวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย    
Thailand Institute of Scientific and Technological 
Research 

23-26/09/2010 

23 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 27-29/09/2010 

24 บริษัท เอ็น อี ซี คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
NEC Corporation (Thailand) Ltd. 30/09/2010-03/10/2010 

25 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 04-06/10/2010 

26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi 07-10/10/2010 

27 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 11-13/10/2010 

28 บจก. แคลลิเบรเทค 
Calibratech Co., Ltd. 14-17/10/2010 

29 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 18-20/10/2010 

30 บ.พรีซิช่ันสแตนดารส ลาบอราโทรี่ จํากัด 
Precision Standard Laboratory Co.,Ltd. 21-24/10/2010 

31 สถาบันมาตรวิทยาแหงชาต ิ
National Institute of Metrology (Thailand) 25-27/10/2010 

หมายเหตุ: ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดจะตอง
มารับตัวกลางเปรียบเทียบตอนบายวันพุธ และมาสง
ในวนัจันทรตอนเชาของอาทิตยถัดไป 

 Note: The participants shall be receiving the 
artifact from pilot laboratory on Wednesday 
afternoon and deliver on Monday morning of next 
weeks.     
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5 การขนสง  5 Transportation 

ตัวกลางเปรียบเทียบของการเปรียบเทียบ
ผลการวัดนี้คือ ประแจวัดแรงบิดชนิดตั้งคา Type 
II, class A ตาม ISO 6789: 2003(E); 

 The artifact of this comparison conforms 
to type II, class A setting torque wrench according 
to ISO 6789: 2003(E);  

1) 20-100 นิวตัน•เมตร ประแจวัดแรงบิดแบบตั้งคา  1) 20-100 N·m setting torque wrench    
− ผลิตโดย : GEDORE  
− แบบ : 8561-01 Dremometer B 
− หมายเลข :  2238408 
− พิสัยการวัด : 20-120 นิวตัน·เมตร 
− ขนาด : (29×428.5×23) มิลลิเมตร 
− ขนาดหัวขับ : 1/2  นิ้ว  

− น้ําหนัก : 1.884 กิโลกรัม 

2) 60-330 นิวตัน•เมตร ประแจวัดแรงบิดแบบตั้งคา 
− ผลิตโดย : Norbar torque tools 
− แบบ : 330 PTR  
− หมายเลข : 2009/251245 
− พิสัยการวัด : 60-330 นิวตัน·เมตร 
− ขนาด : (49×683) มิลลิเมตร 
− ขนาดหัวขับ : 1/2 นิ้ว  

− น้ําหนัก : 1.5 กิโลกรัม 

 − Made by: GEDORE 
− Model: 8561-01 Dremometer B  
− Serial number: 2238408 
− Measuring range: 20-120 N·m  
− Dimension: (29×428.5×23) mm 
− Driving square: size 1/2" 

− Weight: 1.884 kg  

2) 60-330 N·m setting torque wrench    
− Made by: Norbar torque tools 
− Model: 330 PTR 
− Serial number: 2009/251245 
− Measuring range: 60-330 N·m  
− Dimension: (49×683) mm 
− Driving square: size 1/2"  

− Weight: 1.5 kg 

แตละหองปฏิบัติการมีหนาที่รับผิดชอบ
คาใชจายของตนเองในการวัด  และการขนสง
ตัวกลางเปรียบเทียบไปยังผูเขารวมเปรียบเทียบผล
การวัดถัดไปตามที่ระบุในตารางที่ 2 โดยการนําสง
ประแจวัดแรงบิดแบบตั้งคาจํานวน 2 กลอง ซ่ึง
จะตองมีการตรวจสอบความผิดปกติขณะเปดออก
และบรรจุกลับ ถาหากมีส่ิงใดสูญหายหรือไม
สามารถใช งานไดอย างปกติโปรดแจ งไปที่
หองปฏิบัติการนํารองโดยเร็วที่สุด  

 Each participant laboratory shall be 
responsible for all the cost related to the 
measurement of its own and the transportation for 
delivery of the artifact to the next participant 
according to the schedule listed in the table 2 above. 
Each participant must check the artifact upon 
unpacking when received and before packing for the 
next delivery. If any abnormalities arise, observed, 
or noticed, please report to the pilot laboratory as 
soon as possible.  
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เพื่อความสะอาด และการปองกันสนิม 
ขอใหผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดดําเนินการ
ตามขั้นตอนการบรรจุดังนี้: 

 To maintain the cleanliness of the artifact 
and protect the artifact from being rusty, each 
participant is requested to carry out the packing 
procedure as follow: 

     -  ตรวจสอบสภาพของตัวกลางเปรียบเทียบ  

     -  ตั้งคาตัวกลางเปรียบเทียบไปที่คาต่ําสุด 

     -  ทําความสะอาดตัวกลางเปรียบเทียบดวยผา
สะอาด 

     -  บรรจุตัวกลางเปรียบเทียบเขากลอง 

      -  Check the condition of artifact 

     - Set the value of the artifact to minimum torque 
value. 

     -  Clean the artifact with clean cloth  

     -  Pack the artifact and into the case 

6 วิธีการ  6 Procedure 

6.1 การเตรียมการ  6.1 Preparation 

หลังจากการขนสง  จะตองเปดกลอง
บรรจุตั วกลาง เปรียบเทียบออก  และทํ าการ
ตรวจเช็คสภาพการใชงาน จากนั้นทําการเชื่อมตอ
กับเครื่องมือมาตรฐานของตน โดยตองกําหนด
ตําแหนงของหัวขับใหเหมือนกันตลอดการวัด ใน
กรณีที่ ก าร เชื่ อมตอไม เหมาะสม  ผู เ ข า ร วม
เปรียบเทียบผลการวัดมีหนาที่จัดหาตัวแปลงให
เหมาะสม และจะตองรายงานลงในแบบฟอรม   

 The case carrying the comparison artifact 
shall be unpacked upon delivery and the artifact 
shall be immediately inspected.  Afterward, the 
artifact shall be mounted into the participant’s 
torque standard. The position of the driving square 
head must be fixed throughout the measurement 
process.  In any case, if the artifact could not fit 
properly to the standard, the participant shall hold 
responsibility to find a suitable adapter and the use 
of the adapter must be reported in detail in the report 
form.  

ตองเปดเครื่องมือวัดแรงบิดมาตรฐาน
และท้ิงไว ณ บรรยากาศของหองปฏิบัติการอยาง
นอย 2 ช่ัวโมง กอนทําการวัด เพื่อใหเครื่องมือ
ทั้งหมด ถึงสมดุลความรอน และจะตองมั่นใจวา
พื้นผิวของการเชื่อมตอสะอาด  

 The torque standard shall be turned on and 
left at least 2 hours to achieve equilibrium with the 
laboratory’s atmospheric condition, especially the 
thermal equilibrium, before any measurement can 
be started. The connecting surface between the 
artifact and the standard must be clean and totally 
dust-free. 
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6.2 สภาวะแวดลอมของการวัด  6.2 Environmental conditions for the 
measurement 

เพื่อใหเปนไปตาม ISO 6789: 2003(E) 
การวัดจะตองกระทํา ณ อุณหภูมิที่แปรผันไมเกิน 
±1 องศาเซลเซียส และหองปฏิบัติการจะตองทํา
การควบคุมอุณหภูมิใหอยูภายใตพิสัยระหวาง 18 
องศาเซลเซียส ถึง 28 องศาเซลเซียส (คาสูงสุดของ
ความชื้นสัมพัทธ 90 เปอรเซ็นต) และจะตอง
บันทึกคาอุณหภูมิและความชื้นเปนเอกสารไว 

 To conform to ISO 6789: 2003(E), all 
measurements must be carried out at a temperature 
within the range between 18 °C to 28°C (maximum 
relative humidity 90%) and the temperature 
variation must be less than ±1 °C.  The temperature 
and relative humidity values during all 
measurements shall be documented. 

สําหรับการเปรียบเทียบผลการวัดครั้งนี้
แนะนําใหดําเนินการ ณ อุณหภูมิ (22 ±1) องศา
เซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ (50 ±10) 
เปอรเซ็นต ทางหองปฏิบัติการจะตองมั่นใจวา
สภาวะแวดลอม เชน อุณหภูมิและความชื้น เสถียร
เทาที่ เปนไปได อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ 
บริเวณใกลกลับตัวอยางเปรียบเทียบจะตองถูก
บันทึกลงในรายงาน  

 For this comparison, it is recommended 
that the measurement shall be performed at the 
temperature of (22 ±1) °C and at the relative 
humidity of (50 ±10) %. The laboratory must ensure 
that the temperature and relative humidity are stable 
as much as possible. The ambient temperature and 
relative humidity surrounding the comparison 
artifact must be recorded and reported. 

6.3 การติดตั้งระบบวัด  6.3 Measuring system setup 

ทิศทางการติดตั้งเครื่องมือมาตรฐาน 
และตัวกลางเปรียบเทียบ เปนไปตามรูปที่ 1 และ
รูปที่ 2 

 The standard device and the artifact are 
setup and oriented in accordance with Figure 1 and 
Figure 2.  

แรงที่กระทําจะตองอยูภายใตขอบเขตที่
กําหนดดังรูปที่ 1 และรูปที่ 2 ณ ตําแหนงกึ่งกลาง
มือจับของดาม หรือ ณ จุดที่แสดงเครื่องหมายไว   

 The operating force Fv  is applied within 
the angular limits specified in Figure 1 and Figure 2, 
at the center of the hand-hold position of the grip or 
the marked loading point.  
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รูปท่ี 1: การติดตั้งตามแนวตัง้ 
Figure 1: Vertical position setup 

 รูปท่ี 2: การติดตั้งตามแนวนอน 
Figure 2: Horizontal position setup 

6.4 วิธีดําเนินการวัด  6.4 Measurement procedure 

ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดจะตอง
ปฏิบัติตามวิธีการวัดอยางเครงครัด เพื่อใหไดผล
การวัดที่ถูกตองมากที่สุด  

 The participants must strictly follow the 
measurements procedure outlined below in order to 
achieve the most accurate measurement results. 

ตัวกลางเปรียบเทียบแตละตัวจะตองถูก
ทําการวัดที่  20, 40, 60, 80, 100 นิวตัน ·เมตร
(สําหรับ 8561-01 Dremometer B)  และ 130, 200, 
270, 330 นิวตัน·เมตร (สําหรับ 330 PTR)ในทิศ
ทางการวัดตามเข็มนาฬิกา จํานวนครั้งในการทํา
การวัดจะตองเปนดังนี้: 

 Each artifact shall be measured at 20, 40, 
60, 80, 100 N·m (for 8561-01 Dremometer B) and 
130, 200, 270, 330 N·m (for 330 PTR) in clockwise 
operating directions. The number of measurements 
at each setting shall be as follow: 

− พรีโหลดจํานวน 5 คร้ัง ที่คาสูงสุดใน
แตละพิสัยการวัด 

− ทําการวัดจํานวน 5 คร้ัง สําหรับทุก ๆ 
จุดการวัดตามลําดับ  

 − 5 pre-loading at the maximum value 
for each measuring range. 

− 5 times in a row, for every point of 
measurement  
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ตัวกลางเปรียบเทียบจะตองถูกกระทําบน
เครื่องมือมาตรฐานโดยการเพิ่มแรงขึ้นถึงประมาณ 
80 เปอรเซ็นต ของแตละคาแรงบิดเปาหมาย และ
จาก 80 เปอรเซ็นต ไปจนถึงคาเปาหมาย การโหลด
จะตองกระทําอยางชา ๆ ใหอยูในชวงเวลา 0.5 
วินาที ถึง 4 วินาที และปฏิบัติใหเหมือนกันทุกครั้ง
ที่ทําการวัด ซ่ึงวิธีการวัดจะถูกอธิบายเพิ่มเติมดังรูป
ที่ 3 
 

 The artifact shall be loaded on the 
standard device(s) with increasing force up to 
approximately 80 percent of the respective torque 
value. From 80 percent to the final target torque 
value, the load shall be applied slowly and 
uniformly during a period of 0.5 second to 4 second. 
The measurement process is further explained by 
Figure 3.    

Torque

The increase in force of approximately 80% 
of test value shall be gradually applied  

during a period of 0.5s to 4s.

0.5 - 4 sec
time

Test Value

80%
100%

Preload 100 %

 
รูปท่ี 3: วิธีการวัด 

Figure 3: Measurement procedure 

ผลกระทบที่มีผลตอการวัดของลําดับการ
วัดคาแรงบิด  และชวงเวลาในการโหลดที่  80 
เปอรเซ็นต ไปจนถึงคาเปาหมาย แสดงใน
ภาคผนวก ค และ ง ตามลําดับ 

 The effects of measurement sequence and 
time period spent in loading from 80 percent to the 
final target torque value are explained in details in 
appendix C and D, respectively. 
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6.5 การคนควาทางมาตรวิทยา  6.5 Metrological investigation 

 ความคงเสนคงวาของการตั้งคาสเกลของ
ประแจวั ดแรงบิ ดแบบตั้ งค า  ถูกอธิบ ายใน
ภาคผนวก จ และกําหนดวิธีการทดลองเพื่อเก็บ
ขอมูล และนํามาวิเคราะหดังนี้ 

  The consistency of scale setting of setting 
type torque wrench was explained in appendix E. 
An additional measurement procedure and analysis 
shall be implemented as follow: 

1) ทําการวัดตอจากการวัดปกติ  

2) ตั้งคาตัวกลางเปรียบเทียบไปที่คาต่ําสุด 

3) ตั้งคาตัวกลางเปรียบเทียบไปที่ 80 นิวตัน·
เมตร สําหรับ8561-01 Dremometer B และ
270 นิวตัน·เมตร สําหรับ330 PTR 

4) ทําการวัด 5 คร้ัง 

5) ทําซ้ําตามขั้นตอนที่ 2) ถึง 4) อีก 2 คร้ัง  

 1) Continue the measurement from the normal 
comparison procedure above. 

2) Set the value of the artifact to minimum 
torque value. 

3) Set the value of the artifact to 80 N·m (for 
8561-01 Dremometer B) and 270 N·m (for 
330 PTR).   

4) Perform the measurement 5 times. 

5) Repeat step 1) to step 4) for 2 more rounds. 

7 การรายงานผลการวัด  7 Measurement report 

1) กรุณาระบุรายละเอียดขอมูลโดยทั่วไป 
และขอมูลทางเทคนิคลงในแบบฟอรม
รายงาน 

2) กรุณากรอกผลการวัดในแบบฟอรม
รายงาน 

3) กรุณารายงานความไมแนนอนของการวัด
ลงในแบบฟอรมรายงาน  

4) กรุณาสงรายงานขอมูลผลการวัดทั้งหมด
ไปยัง มว. ที่อีเมล: nattapon@nimt.or.th 
ภายใน  7  วันหลังจากเสร็จสิ้นการวัด 
จากนั้นสงรายงานผลการวัดอยางเปน
ทางการเปนเอกสาร โดยเซ็นตกํากับทุก
หนา 

 1) Please specify the general and technical 
information in the provided report form. 

2) Please fill-in the measurement results in the 
report form.  

3) Please report the uncertainty of 
measurement in the report form. 

4) Please send an electronic copy of the report 
to NIMT by e-mail at nattapon@nimt.or.th 
within 7 days of the completion of the 
measurements. The paper report must be 
submitted officially afterward with the 
signature on every page. 
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8 การประเมินความไมแนนอนของการวดั  8 Evaluation of measurement uncertainty 

ความไมแนนอนจะตองถูกพิจารณาตาม
หลักการที่ตีแผใน Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement (GUM) [2] ดังนั้น
ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดตองมีการประเมิน 
ความไมแนนอนของการวัดที่ทํากับเครื่องมือวัด
แรงบิดมาตรฐานของตน  อยางนอยปริมาณที่มี
อิทธิพลตอความไมแนนอนของการวัดที่แสดงใน
ภาคผนวก ข จะตองถูกนํามาพิจารณา และจะตอง
รายงานความไมแนนอนของการวัดที่ทุกคาที่ทํา
การวัดดวย    

 The uncertainty has to be determined 
based on the principles laid down in the Guide to the 
Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) 
[2]. Therefore each participant has to evaluate the 
uncertainty of measurement carried out using the 
standard device(s) of its own.  At least all the 
uncertainty components due to influencing 
quantities as described in the annex B must be 
included.  The uncertainty budget at each nominal 
value shall be report.  
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[2] JCGM 100, “Evaluation of Measurement data - Guide to the Expression of Uncertainty in 
Measurement”, first edition 2008, GUM 1995 with minor corrections. 

[3] DKD-R 3-7, “Static Calibration of Torque Transfer Wrench”, 2003. 

[4] DKD-R 3-8, “Static Calibration of Torque Wrench Calibration Devices”, 2003.  

[5] Technical Protocol of the Torque Key Comparison, Measurand Torque: 0 N·m, 500 N·m, 1,000 N·m 
CIPM CCM.T-K1, September 2005, Piloted by PTB. 

[6] Technical Protocol of the Inter-laboratory Comparison in Torque with Cross Force Measurement, 
Measurand Torque: 0 N·m, 500 N·m, 1,000 N·m, January 2007, Piloted by NIMT. 
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ภาคผนวก ก  Annex A 

 

Measurement Report of 
 
 

Inter-laboratory comparison in torque with cross force measurement 
Artifact: setting torque wrench 20 to 100 N·m and 130 to 330 N·m 

 
 
 
Laboratory:  
  
Address:  
  
  
  
  
  
Measurement Date: From     to  
 
 
 
 

Measured by: Checked by: 
  

(    ) (    ) 
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Report Form: The general information and results of comparison 

1. Laboratory Data 
1.1  Laboratory/Institute:  
1.2  Measurement Period: From     to  

 

2.  Torque standard devices data 

Standard device(s) Additional adaptor 
Used for (measurement 

point)  
2.1  Model:    
       Serial No.:    
       Resolution:  N·m  
       Filter:  Hz  
       Rel. Exp. Uncert.: %  

 

2.2  Model:    
       Serial No.:    
       Resolution:  N·m  
       Filter:  Hz  
       Rel. Exp. Uncert.: %  

 

2.3  Model:    
       Serial No.:    
       Resolution:  N·m  
       Filter:  Hz  
       Rel. Exp. Uncert.: %  

 

2.4  Model:    
       Serial No.:    
       Resolution:  N·m  
       Filter:  Hz  

       Rel. Exp. Uncert.: %  

 

 

3. Environmental condition  

3.1 Temperature (oC):  
3.2 Relative Humidity (%):  
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4. Result of comparison 
 4.1  Measuring range 20 N·m to 100 N·m  

Clockwise   

Read from standard devices in N·m Artifact setting 
in N·m 1 2 3 4 5 mean 
Preload       

20       
40       
60       
80       
100       

Metrological investigation results 
80       
80       
80       

4.2  Measuring range 60 N·m to 330 N·m  

Anticlockwise   

Read from standard devices in N·m Artifact setting  
in N·m 1 2 3 4 5 mean 
Preload       

60       
130       
200       
270       
330       

Metrological investigation results 
270       
270       
270       
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5.  Uncertainty budget 

5.1 Measuring range 20 N·m to 100 N·m  
Clockwise direction 

Table 5.1.1 Uncertainty budget at 20 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  

Table 5.1.2 Uncertainty budget at 40 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  
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Table 5.1.3 Uncertainty budget at 60 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  

 
Table 5.1.4 Uncertainty budget at 80 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  
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Table 5.1.5 Uncertainty budget at 100 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  

 
5.2 Measuring range 130 N·m to 330 N·m  

Clockwise direction 

Table 5.2.1 Uncertainty budget at 130 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  
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Table 5.2.2 Uncertainty budget at 200 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  

Table 5.2.3 Uncertainty budget at 270 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  
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Table 5.2.4 Uncertainty budget at 330 N·m  

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
      

Combined relative uncertainty  

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2)  
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ภาคผนวก ข  Annex B 

Table B1: Principle components of the uncertainty budget 

Uncertainty 
component 

Parameters 
Relative standard 
uncertainty in % 

Remark 

Repeatability, b’ ( )
4

5

1

2

'
∑
=

−
= i

i XX
b  X

bw
b

100
5

'

' ⋅=  - type A, normal distribution 

Resolution of the 
artifact, rart 

rart 
k

r M
rw

art

100
3
⋅=  - type B, rectangular distribution 

Resolution of  the 
torque standard 
devices, rtsd 

rtsd 
k

r M
rw

tsd

100
32
⋅

⋅
=  - type B, rectangular distribution 

Rel. uncertainty of the 
applied torque value 
in % 

- tsdw  
- uncertainty of torque value of 
the standard devices 

Rel. standard uncertainty of the result in %:        ( ) 2222
'

2
tsdrrb wwwwXw

tsdart
+++=  

Table B2: Symbols, units and designations 

Symbol Designation Unit 

kM  Applied calibration torque N·m 

tsdw  Uncertainty of the applied torque value of the torque standard devices % 

X  Mean value of 521 ,..., XXX  N·m  

'b  Repeatability of measurement N·m  

r  

Analogue scale: obtained from the ratio of the width of the pointer to the 
centre-to-centre distance between adjacent scale marks (scale spacing)-
recommended ratios are 1/2, 1/5 or  1/10 : spacing not smaller than 1.25 mm 
are required to estimate a tenth of the scale division. 
Digital scale: the resolution r is considered to be one increment of the least 
significant active digit of the numerical indicating device, provided that the 
indication does not fluctuate by more than one increment when the 
instrument is unloaded. If the reading (unloaded) fluctuates by more than the 
value previously determined for the resolution, the resolution should be 
deemed to be equal to half the range of fluctuation. 

N·m 

 



25 

Table B3: Example of uncertainty budget   

Quantity 

Xi 

Estimate 

xi, N⋅m 

Relative 
Standard 

Uncertainty 

w(xi) 

Probability 
Distribution 

Sensitivity 
Coefficient 

ci 

Relative 
uncertainty 
contribution 

wi (y), % 
Applied torque value, Mk 

Resolution of artifact, rart 

Resolution of TSD, rtsd 

Repeatability, b’ 

100.85 
0 
0 
0 

0.500 
0.289 
0.077 
0.003 

Normal 
Rectangular 
Rectangular 

Normal 

1 
1 
1 
1 

0.500 
0.289 
0.077 
0.003 

Combined relative uncertainty 0.58 

Expanded relative uncertainty, W(Mk) (k = 2) 1.16 
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ภาคผนวก ค  Annex C 

เนื่องจากทางหองปฏิบัติการนํารองได
กําชับใหผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการวัดอยางเครงครัด ดังนั้นจึงตองการ
แสดงให เห็นว าผลกระทบจากการกระทํ าที่
ผิดเพี้ยนไปจากขั้นตอนการวัดปกตินั้นมีนัยสําคัญ
อยางไร 

 Since the pilot laboratory has requested 
the participants to strictly follow the procedures laid 
down in this protocol, it will be shown below that 
the deviation of the measurement sequence from the 
one stated within this procedure will affect the 
measurement results significantly. 

รูปที่  ค-1 แสดงถึงคุณลักษณะจําเพาะ
ของคาที่ไดจากการวัดโดยการวัดปกติตามขั้นตอน
การวัดในโปรโตคอล (พรีโหลดที่ 100 นิวตัน·เมตร
, จากนั้นทําการวัดที่ 20, 60 และ 100 นิวตัน·เมตร 
ตามลําดับ) จะเห็นวาคาที่เบี่ยงเบนไปจากกลุมการ
วัดคือ คาที่ทําการวัดครั้งที่ 1 ของทุกจุดการวัด 
ทั้งนี้อาจเกิดเนื่องจากความหนืดของกลไกภายใน
อันเนื่องมาจากการไมไดรับการพรีโหลด ณ จุดการ
วัดนั้น ซ่ึงคาเบี่ยงเบนดังกลาวมีนัยสําคัญ เมื่อเทียบ
กับเกณฑการยอมรับใน ISO 6789: 2003(E)   

 Figure C-1 shows the characteristics of 
measured values obtained from the typical 
procedure which is applied in this protocol (preload 
at 100 N·m, then measurements at 20, 60 and 100 
N·m, respectively). The deviation value from the 
measurement group is the first value of all 
measurement points. This phenomenon might occur 
because of internal mechanical viscosity since not 
all the points of measurements were preloaded. 
These deviations have significant values compared 
to the acceptance criteria in ISO 6789: 2003 (E). 

 

Setting torque wrench characteristic
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รูปท่ี ค-1: การเบี่ยงเบนจากกลุมของการวัดโดย

วิธีการวัดปกต ิ
 Figure C-1: The deviation from mean of the 

measurement by typical procedure 
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รูปที่  ค-2 แสดงถึงคุณลักษณะจําเพาะ
ของคาที่ไดจากการวัด โดยการวัดที่แตกตางจาก
ขั้นตอนการวัดปกติในโปรโตคอล (พรีโหลดที่ 
100 นิวตัน·เมตร, จากนั้นทําการวัดที่ 100, 60 และ 
20 นิวตัน·เมตร ตามลําดับ) จะเห็นวาคาที่เบี่ยงเบน
ไปจากกลุมการวัดคือ คาที่ทําการวัดครั้งที่ 1 ของ
จุดการวัด 20 และ 60 นิวตัน·เมตร แตที่จุดการวัด 
100  นิวตัน ·เมตร  นั้นมี ลักษณะที่ปกติ  ทั้ งนี้
เนื่องจากที่จุดการวัด 100 นิวตัน·เมตร เปนการวัดที่
ตอเนื่องจากการพรีโหลด ทําใหระบบกลไกภายใน
ของประแจวัดแรงบิดเขาที่ สวนที่จุดการวัด 20 
และ 60 นิวตัน·เมตร ก็อาจเกิดเนื่องจากความหนืด
ของกลไกภายในเชนเดิม   

 Figure C-2 shows the characteristics of 
measured values obtained from a different 
procedure (preload at 100, then measurements at 
100, 60 and 20 N·m, respectively). At 20 N·m and 
60 N·m, the first measured values significantly 
deviate from the other measured values at the same 
measurement point.  However, at 100 N·m, the first 
measured value does not significantly deviate from 
the other measured values. This is because the 
measurements at 100 N·m were consequently 
performed after the preloading process resulting in 
more mechanical stabilization of the torque wrench. 
At 20 N·m and 60 N·m, the deviations of the first 
measured value can be significant due to the internal 
mechanical viscosity as in the case of the typical 
procedure. 

จากผลการทดลองทั้งสองแสดงใหเห็น
ถึงความสําคัญของผลกระทบของลําดับการวัด 
ดังนั้นผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดจะตองปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการวัดอยางเครงครัด มิฉะนั้นอาจจะ
ไดผลการวัดที่ไมถูกตองตามที่กําหนด 

 Both experimental results have shown that 
the sequence of the measurements can significant 
affect the results of measurements. Therefore, the 
participants are requested to strictly follow the 
procedures laid down in this protocol; otherwise the 
results might not be metrologically comparable. 
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Setting torque wrench characteristic
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รูปท่ี ค-2: การเบี่ยงเบนจากกลุมของการวัดโดย

วิธีการวัดที่มีลําดับแตกตาง 
 Figure C-2: The deviation from mean of the 

measurement by difference procedure 
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ภาคผนวก ง  Annex D 

ประเด็นสําคัญอีกอยางที่มีผลตอการวัด
แรงบิดประเภทนี้ก็คือชวงเวลาในการโหลดตั้งแต 
80 เปอรเซ็นต ไปจนถึงคาเปาหมาย ซ่ึงใน
โปรโตคอลไดกําหนดไวที่ 0.5 วินาที ถึง 4 วินาที่ 
ตามมาตรฐาน ISO 6789: 2003(E) 

 

 

 Another important issue that can 
significantly affect the results of torque 
measurements of this type is the time period for 
loading from 80 percent to the final target value.  
This protocol specifies that the appropriate time 
period for loading at the final stage is from 0.5 
second to 4 second according to ISO 6789: 2003 
(E). 

จากรูปที่ ง-1 แสดงถึงลักษณะการ
กระจายตัวของการวัดแรงบิดที่การตั้งคา 100 นิว-
ตัน·เมตร โดยกระทําที่ชวงเวลาตางๆ กัน ตั้งแต 0.5 
วินาที ถึง 6 วินาที จะเห็นวาที่ชวงเวลาที่ต่ํากวา 1 
วินาที ผลการวัดมีการกระจายตัวสูงมากทําใหผล
การวัดไมนาเชื่อถือ แตเมื่อในชวงเวลาที่สูงกวานั้น
ใหผลการวัดที่เกาะกลุม การเบี่ยงเบนจากกลุมไม
เกิน ±1% ซ่ึงเปนผลการวัดที่นาเชื่อถือ ทั้งนี้ผลการ
วัดดังกลาวอาจเกิดเนื่องจากความสามารถของ
เครื่องมือมาตรฐาน อาทิเชน อัตราการสุมตัวอยาง 
และการตั้ งค าฟลเตอรที่ ไม เหมาะสม  ดังนั้น
ผู เข ารวมเปรียบเทียบผลการวัดทุกท านควร
พิจารณาถึงสิ่งสําคัญนี้ดวย        

 Figure D1 shows the distribution of the 
measured torque values at 100 N·m torque setting as 
a function of the loading time spent in the final stage 
(from 0.5 second to 6 second). For the period of less 
than 1 second the values are badly scattered, 
yielding poor repeatability and making the 
measurement result unreliable. However, when the 
time period is expanded, the agreement of the 
repeatedly measured values is greatly improved. 
The poor precision at the shorter loading time may 
be due to the limiting capabilities of the standard 
equipments such as sampling rates, or the 
inappropriate filter settings.  Therefore, it is advised 
that all participants should be aware of the existent 
of this effect. 
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Time period effect
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รูปท่ี ง-1: ลักษณะการกระจายตัวของผลการวัดที่

ชวงเวลาตางๆ 
 Figure D-1: Characteristics of distribution of the 

time period of measurement 
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ภาคผนวก จ  Annex E 

ความคลาดเคลื่อนของการวัดแรงบิด ที่
เกิดจากการตั้งคาแรงบิดในประแจวัดแรงบิดแบบ
ตั้งคา (Type II according to ISO 6789:2003(E)) 
นั้น มีสมมติฐานวาความคลาดเคลื่อนของการวัดที่
เกิดขึ้นมิไดเกิดจากความสามารถในการอานคาที่
สเกลในขณะที่ตั้ งคา เพียงอยางเดียว  อาจเกิด
เนื่องจาก วิธีการในการตั้งคาของแตละผูปฏิบัติงาน 
อาทิเชน ทิศทางในการปรับ (จากคานอยไปหามาก
หรือจากคามากลงมานอย) การขยับหรือรบกวนปุม
ปรับหลังทําการล็อคแลว หรือแมกระทั่งความเร็ว
ในการปรับก็ตาม พฤติกรรมดังกลาวขางตนสงผล
ตอกลไกภายในของประแจวัดแรงบิดแบบ Type II 
ทั้งสิ้น  แสดงดังรูปที่  รูปที่  จ-1 และรูปที่  จ -2 
แสดงผลของการตั้งคาแรงบิดโดยวิธีการเดียวกัน
ใน 3 อนุกรมการวัด อยางไรก็ตามผลกระทบจะ
มากนอยนั้นนอกจากจะขึ้นอยูกับคุณภาพ และการ
ออกแบบของประแจวัดแรงบิดเองแลว ยังขึ้นอยู
กับพฤติกรรมการตั้งคาแรงบิดของผูปฏิบัติงานแต
ละคนดวย เพื่อศึกษาผลกระทบของพฤติกรรมการ
ตั้งคาของแตละคน และใชเปนแนวทางในการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ไ ม แ น น อนขอ ง ก า ร วั ด อั น
เนื่ อ ง ม า จ ากพฤติ ก ร รมก า รตั้ ง ค า ดั ง กล า ว  
หองปฏิบัติการนํารองจึงจัดใหมีการเก็บผลการ
ทดลองดังขั้นตอนการดําเนินการที่ 6.5 พรอมกับ
การเปรียบเทียบผลการวัดครั้งนี้ 

 The assumption of torque measurement 
errors caused by setting torque value of setting 
torque wrench (Type II according to ISO 
6789:2003(E)) is not caused by only the readability 
but the setting method of each operator, such as the 
directions of adjustment (from a low to high value 
or vice versa); the movement or disturbance after 
the button is locked; and the adjustment speed. As a 
result, this behavior, which is shown in figure E-1, 
affects the mechanism of the setting torque wrench 
Type II. Figure E-2 show the measurement result of 
the same method of setting torque value in 3 
measurement series. However, the effect will be 
more or less depending on the quality and design of 
the torque wrench and the behavior of the individual 
operators of the torque value setting. To study the 
effect of the setup behavior of each operator to be 
used as a guide in evaluating the measurement 
uncertainty caused by this behavior, the pilot 
laboratory provides the experimental procedure 6.5 
in this comparison. 
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Setting torque value  effect
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รูปท่ี จ-1: การเบี่ยงเบนของการวัดเนื่องจาก
ความสามารถในการอานคา และวิธีการตั้งคา

แรงบิดที่แตกตางกัน 

 Figure E-1: The deviation of measurement due to 
the readability and difference method of setting 

torque value 
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รูปท่ี จ-2: การเบี่ยงเบนของการวัดเนื่องจาก
ความสามารถในการอานคา และวิธีการตั้งคา

แรงบิดเดยีวกนั 

 Figure E-2: The deviation of measurement due to 
the readability and same method of setting torque 

value 
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ภาคผนวก ฉ Annex F 

 ตามตารางการเปรียบเทียบผลการวัด
กระบวนการทั้งหมดจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน
คร่ึง  และตัวกลางเปรียบเทียบจะตองเดินทาง
สัปดาหละ 2 คร้ัง ตองทนตออิทธิพลของสภาวะ
แวดลอมตางๆ กันในการขนสง และการทําการวัด 
ดังนั้นเสถียรภาพระยะยาวของตัวกลางเปรียบเทียบ
ตองไดการตรวจสอบ แสดงผลดังรูปที่ ฉ-1 และ ฉ-
2  

 โดยภาพรวมพบวาเสถียรภาพระยะยาว
ของตัวกลางเปรียบเทียบทั้ง 2 ตัว มีคาประมาณ   
±0.50% ต ล อ ด ทั้ ง พิ สั ย ก า ร วั ด  แ ต ใ น ก า ร
เปรียบเทียบผลการวัดครั้งนี้เลือกรูปแบบการวัด
แบบสตาร  ตัวกลางเปรียบเทียบจะกลับมายัง
หองปฏิบัติการนํารองหลังจากการวัดของแตละ
ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดภายใน 5 วันเพื่อทํา
การวัดซ้ําทุกครั้งกอนสงตัวกลางเปรียบเทียบไปยัง
ผูเขารวมเปรียบเทียบผลการวัดถัดไป เมื่อพิจารณา
ถึงช วง เวลาดั งกล าวตั วกลาง เปรี ยบ เที ยบมี
เสถียรภาพโดยเฉลี่ยประมาณ ±0.25% ซ่ึงทําให
สามารถยอมรับไดถาผูเขารวมเปรียบเทียบผลการ
วัดมี BMC ไมดีกวา ±1.0%   

  Based on the schedule of comparison, the 
whole process took about three and a half months. 
The artifact was transported 2 times a week, and it 
could endure the influence of various environmental 
conditions during the transportation and 
measurement. Therefore, the long term stability of 
the artifact was monitored. The results are shown in 
Figure F-1 and F-2.   

 Overall, it was found that the whole range 
of measurement of two artifacts has the long term 
stability at ±0.50%. The round robin-typed 
comparison was chosen for this comparison.  The 
artifact was repeatedly measured by the pilot 
laboratory after measured by each participant before 
forwarding to the next scheduled laboratory within 5 
days. When the time is considered, the average 
stability of the artifact is ±0.25%, and it is 
acceptable if the BMC of participants is not better 
than ± 1.0%.  
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Stability of GEDORE Drehmometer B
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รูปท่ี ฉ-1: เสถียรภาพระยะยาวของ GEDORE 
Drehmometer B 

 Figure F-1: The long term stability of GEDORE 
Drehmometer B 

 

Stability of NORBAR 330 PTR
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รูปท่ี ฉ-2: เสถียรภาพระยะยาวของ GEDORE 
Drehmometer B 

 Figure F-2: The long term stability of NORBAR 
330 PTR 

 


