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ระบบ TTT สําหรับการเปรี ยบเที ยบระดับประสิ ทธิ ภาพ
สภาพทางกายภาพ ใช้แทนการขึนรู ปและการหล่อทุปกระเภท โดยระบบ TTT มีลกั ษณะเป็ นระบบการพัฒนาและ
ประเมินสารหล่อลืน แบบหลายระบบ และเครื องมือบิดเกลียว ใช้การบิดเกลียวแบบควบคุม
แรงบิดและกระบวนการ

ข้อกําหนด อุตสาหกรรมสารหล่อลืนขึนอยูก่ บั ลักษณะของเครื องมือ ผูผ้ ลิตเครื องมือขึนอยูก่ บั ลักษณะและ
คุณสมบัติของสารหล่อลืน

หลักฐานทางด้านสมรรถนะ คุณภาพ และประสิ ทธิภาพทีนํามาใช้เป็ นตัวแปรในการประเมินเป็ น
สิงทีจําเป็ น
มาตรการสําหรับทุกอย่าง คือความต้องการการผลิตทีมีความซับซ้อนของลูกค้า ซึงรวมถึงอิทธิพล
ของวัสดุ รวมถึงความเร็วในการตัด และอ
คืประกอบร่ วมอืนๆอีกมาก

การแก้ ปัญหา เมือมีการกําหนดอุณหภูมิและแรงบิด ระบบทดสอบแรงบิดของต๊าบ ทีออกแบบมาให้เป็ นระบบ

ประเมินแบบหลายขันตอน ทําให้เห็นข้อพิสูจน์ต่างๆของการกําหนดตัวแปรในกระบวนการ ฝใน
ระหว่างการขึนรู ปและการหล่อ ซึงหมายความว่า การยืนยันตาม IQ, PQ and CQ* เกียวกับ สมรรถนะ
ความสามารถของสารหล่อลืน เรขาคณิตของเครื องมือ และการเคลือบสามารถดําเนินการ

การวิเคราะห์

สมรรถนะ

เมือใช้ร่วมกับซอฟท์แวร์สําหรับการประเมิน จะทําให้ทราบข้อมูล และสามารถประเมินสารหล่อ
ลืนและโครงสร้างเครื องมือทีมีลกั ษณะพิเศษได้
อุปกรณ์นีเหมาะสําหรับการใช้งานทีมีความซับซ้อน ของ การกําหนดสู ตรและสารแต่งเติมต่างๆ ที
มีวสั ดุอุปกรณืทีหลากหลาย และมีการเคลือบของเครื องมือ ทีขึนอยูก่ บั ความเร็ วในการตัด และ
อุณหภูมิทีเกิดขึนในกระบวนการ ซึ งเมือนํามาใช้ร่วมกับเครื องวิเคราะห์ค่า เราสามารถวิเคราะห์
เกียวกับการวัดครังเดียวและการวัดอย่างต่อเนื องได้อย่างตรงไปตรงมา รวมถึงสามารถประเมิน
และเปรี ยบเทียบกับค่าอ้างอิงตามทีต้องการได้ (ขันตอนการพัฒนา/ ผลิตภัณฑ์ตลาด)
จากการวัดเบืองต้น ค่าการกําหนดแรงบิดและความแตกต่างของอุณหภูมิ ∆T สามารถจัดสรรให้
เข้ากับผลของการใช้สารหล่อลืนทีเกิดขึนจริ งได้อย่างชัดเจน การปรับเปลียนทีเหมาะสมตาม
หลักการกีดกันทําให้มีการวางกฎเกณฑ์ทีดี
*คุณภาพการติดตัง IQ /คุณภาพกระบวนการ PQ / คุณภาพส่ วนปฏิบตั ิการของ OQ

TTT Multiple-Development-System
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การวัดเซนเซอร์ ตรวจจับอุณหภูมิ
รู ปแบบ เมือถึงเวลาทีอุณหภูมิขึนสู งสุ ด การกําหนดค่าอุณหภูมิทีชัดเจนตรงส่ วนปลายของเครื องมือ
สามารถวัดได้ แต่ตอ้ งใช้ความพยายามอย่างมาก
ค่ าอุณหภูมิ ∆T สําหรับแนงทางทีเป็ นาํ ไปได้ ให้คาํ นวณค่าอุณหภูมิ (∆T)
การใช้เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด โดยใช้อุปกรณื ตรวจจับอุณหภูมิ TSE เราสามารถกําหนด
กระบวนการ อุณหภูมิทีส่ วนปลายของเครื องมือก่อนการวัดได้ …

…และเปรี ยบเทียบกับอุณหภูมิทีกําหนดหลังจากการวัด

ส่ วนต่างจะอยูใ่ นค่าอุณหภูมิ

∆T.

ค่าอุณหภูมิเฉลียและ ∆T ทีผนวกกับค่าแรงบิดของการวัดอย่างต่อเนื อง
การวัดตัวตรวจจับอุณหภูมิ

ระบบทดสอบแรงบิดของต๊ าบ
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ค่าแรงบิดและอุณหภูมิ
มาตรฐาน TTT และวิธีการ TTT
ความต้ องการและความครอบคลุมของ
อุณหภูมิในกระบวนการ
การประเมินประสิ ทธิภาพโดยอิงการใช้
งาน

เมือใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ TSE
ค่าอุณหภูมิ ∆T จะใส่ เข้าไปเพือเป็ นตัวแปรประเมินเพิมเติม เพือให้มีค่าแรงบิดทีหลากหลาย
ในระบบทดสอบแรงบิดของต้าบ TTT จะพิจารณาค่าดังต่อไปนี เพือนํามาใช้ในการสร้างระบบ
เกียวกับการหล่อลืน *:
1. แรงบิด (Mz in Ncm) เป็ นค่าสมรรถนะการทํางานตามข้อเท็จจริ ง
2.

ค่าเฉลีย (Mz Mean) เป็ นค่าสมรรถนะการทํางานโดยเฉลีย (ค่าเฉลียเลขคณิ ต)

3.

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Std. Dev.) เป็ นค่าความเบียงเบนโดยเฉลียของแรงบิดทีใกล้เคียงค่าเฉลีย
(การแจกแจง, การประสาน และความเป็ นแบบเดียวกัน)

4.

การแจกแจงแบบกอสเซี ยน / การแจกแจงความถีให้เห็นเป็ นภาพของค่าแรงบิดทีเกิดขึนการ
แจกแจงแบบฮิสโตแกรม (สถิติ)

5.

ปริพนั ธ์ (INT) เป็ นค่าสําหรับปริ มาณงานทังหมด (ความเค้น)
บนเครื องมือวัด

อุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิ TSE เป็ นตัวกําหนดอุณหภูมิเริ มต้นและอุณหภูมิสุดท้ายสําหรับการ
คํานวณ ∆T.
6.

วิธีการและมาตรฐานของ TTT

เดลต้า T (∆T) เป็ นค่าทีใช้ในการตีความกลไกเกียวระบบสารหล่อลืน *

ในการปรับวิธี TTT ทีแตกต่างกัน (การกําหนดการวัดแบบต่อเนื อง) และค่ามาตรฐานของ TTT
(วัสดุ ** & ตัวแปร) เราจะสามารถทราบผลลัพธ์ทีควบคุม ผลลัพธ์ทีนํามาเปรี ยบเทียบได้ และที
ทําซําได้ ดังนัน วิธีการ TTT ทีได้รับการพัฒนาแล้วและมาตรฐาน TTT แบบตายตัวจะนํามาใช้ –
ตามภารกิจ– โดยมีการเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ทีกําหนดขึนภายในกลุ่ม และนอกกลุม่ ปฏิบตั ิการ บาร์
ทดสอบแต่ละอัน (ของวัสดุประเภทเดียวกัน) อาจทําให้ได้ผลลัพธ์ทีไม่มีขอ้ ผิดพลาดถึง 140
ผลลัพธ์ในการติดตังเพียงครังเดียว
*ในการกําหนดค่าสัมประสิ ทธิ แรงเสี ยดทาน ตัวแปรทางกายภาพในกระบวนการจะต้องกําหนด

ปริ มาณเหล่านี
–

แรงทัวไป FN ( แรงบิด)

ความเร็ว V (ความเร็ วในการตัด)
อุณหภูมิ T (เดลต้า T)
– เวลาการโหลด tB (ความลึกของบิ ดเกลียว / เวลา)
GFT, ตังแต่ปี 2002,ใบงานที 7,หน้า 8)
–

**หากต้ องการข้อมูลเพิมเติม สามารถเข้าได้ที “TTT-Measurement-Equipment”
มาตรฐานและวิธีการ TTT
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กระบวนการและการประเมิน TTT

เมือมีการใช้วิธีการ TTT ทีหลากหลาย (เรี ยกว่า “หลักการกีดกัน”) การหล่อลืน กลไกการ
ทํางานของส่วนประกอบทีใช้ในการกําหนดสู ตรแต่ละครัง สามารถจัดสรรให้เหมาะสม
กับคุณสมบัติเฉพาะ ของเรขาคณิ ตของเครื งมือและการเคลือบ
วิธีการ TTT

เมือใช้วิธีการ TTT ทีหลากหลายทีใช้เฉพาะส่ วนคุณสมบัติของการกําหนด และนํามัน
รวมถึงการใช้งานร่ วมกับการเคลือบเครื องมือหลากหลายชนิดทางด้านหนึง และการบิด
เกลียว และเรขาคณิตของเครื องมือทีขึนอยู่กบั ความเร็วของกระบวนการในอีกด้าน เริ มมี
ความโปร่ งใสขึน และสามารถประเมินค่าได้ ด้วยการปรับเปลียนทีเหมาะสม จะสามารถ
ทดสอบในส่วนทีมีอทิ ธิพลได้อย่างมีระบบ
ด้วยการคํานวณค่าอุณหภูมิ ∆T เรามีขอ้ มูลเพียงพอเกียวกับความสามารถในการทําเย็นของ
ส่ วนทีเป็ นนํา และความสัมพันธ์กบั ตัวแปรอืนๆในกระบวนการ เช่น ความเร็วของ
กระบวนการ และการเลือนไหลส่ วนเคลือบของเครื องมือ
เมือสังเกตค่าแรงบิด พร้อมกัน ได้แก่ค่าเฉลียของค่าเบียงเบนมาตรฐานทีเกียวกับส่ วนที
เป็ นนําของ MWF ∆T และผลกระทบทีเกียวกับแรงเสี ยดทานของเครื องจักรก็จะเห็นชัดเจน
มากขึน

การประเมินเครื องวิเคราะห์

ระบบ TTT ทําให้เห็นผลการทดสอบตามแนวทางทีระบุไว้ขา้ งต้น และค่าทีกําหนดขึน
MS Windows ทีเหมาะสมกับซอฟท์แวร์สาํ หรับประเมิน (MS-2000 / MS-XP /
MS-Win7 32/64 จะแสดงการประเมินสมรรถนะทีเน้นการปฏิบตั ิเป็ นหลัก ผ่านการวิเคราะห์เชิง
บูรณาการ สําหรับการประเมินแรงบิด และค่าอุณหภูมิทงหมดที
ั
เกิดขึน
วิธีการและการประเมิน TTT
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ตัวแปรการประเมินแรงบิดเพียงเสี ยววินาที

แรงบิด
.. ค่าแสดงสมรรถนะของการทํางาน (แรงบิด Mz ในหน่วย Ncm)

ค่าเฉลีย

.. ค่าแสดงสมรรถนะการทํางานโดยเฉลีย (ค่าเฉลีย Mz)

ค่าเบียงเบนมาตรฐาน

.. ค่าความเบียงเบนเฉลียของแรงบิดทีใกล้เคียงกับค่าเฉลีย
ตัวแปรประเมินแรงบิด TTT
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เส้นโค้กอสเซียน/สถิติและปริ พนั ธ์

การแจกแจงความถีแบบกอสเซียน
.. แสดงภาพของการแจกแจงแรงบิดในรู ปฮิสโตแกรม (สถิติ)

ปริ พนั ธ์

.. ค่าความเค้นทังหมด (แรงเสี ยดทาน) บนเครื องมือวัด ทีเราจัดทําเป็ นอัตราส่ วนแรงเสียดทาน
With the “Surface Integral” (Trapezoidal Rule) – as an additional
feature to the measured values of torque to depth (Mz max. Ncm),
Mean Value (Mz Mean) and Standard Deviation (Std. Dev.) –, it is also possible to display and to evaluate the total stress
on the tool as
an integral-value ( friction / stress / wear).

การคํานวณพืนทีอย่างละเอียด

The “Trapezoidal Rule“ describes the mathematical procedure of
numerically approximating the integral of a function ƒ (x) in the
interval [a, b] (numerical squaring). That means to substitute the
area below the curvature with the maximum number of trapezes
of all possible sizes.
The sum of all trapeze-areas (∑ A) A = a  b x h gives a value,
2

TTT กอส และ สถิติ/ ปริพน
ั ธ์
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TTT Tapping-Torque-Testsystem
Evaluation Functions at a Glance
The “Dual-Cursor” function provides a flexible and
more detailed analysis of the measurement graph.

Dual-Cursor in the Graph

The depicted measurement data can be localised and
selected with the„Dual-Cursor“ in the graph as well as in
the analyser and moreover be evaluated according to the
various work and application fields.

Function Bar Chart

The evaluation range of all statistic values provides a detailed consideration and appraisal of the measured values
according
to the various work and application fields and is also effective
in the bar chart.
TTT Dual-Cursor
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TTT Tapping-Torque-Testsystem
Smoothing and Overlay of Graph
The function “Graph-Smoothing” provides a flexible and
application-oriented observation between raw data and smoothing.

Graph Smoothing

The function-button (On/Off) in the register „Graph“ provides a fast switch of the depiction to the unsmoothed
raw data (Graph Smoothing).

Overlay

With the “Overlay” all measurement graphs of a series of measurement are visible at a glance. The average value of a
series of measurement (sum.cut) is overlapped in black.

TTT Graph Smoothing & Overlay
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TTT Tapping-Torque-Testsystem
Return-Travel Performance at a Glance

Return-Travel Function

When conducting return-travel (the return of the tool without load)
it can be recognised – by sheer friction of interacting surfaces, especially with clamping materials – if with the lubricant
resp.
the applied additives (for low and high friction values) a good
or a bad slippage capacity is given.

Return-Travel
Torque Values and Analysis

Indication

The return-torque values are shown in the graph as minus-values, back to front. The depicted measurement data
of the return-travel torque can be localised with the Dual Cursor and also in the Analyser.
Please note: With Return Travel “ON” the measurement values under load (when threading) may as such be
influenced and even falsified by the values of return travel. ( ON / OFF)

TTT Return-Travel-Method & Analysis
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TTT

ระบบทดสอบแรงบิดของต๊ าบ
ค่ าอุณหภู มิ เดลต้ า T (∆T ) เพียงเสียววินาที
รูปแบบ

ลักษณะ

อุปกรณ์ ตรวจจับอุณหภูมิ TSE จะมีอุปกรณ์วดั อุณหภูมิ รวมถึง ออพติก การยึด ด้ามจับ และอุปกรณ์เสริ ม

ข้อมูลจะถูกป้อนเข้าไปในเครื องวิเคราะห์ „ซอฟท์แวร์ การประเมินและวิเคราะห์ “ WinPCA และกําหนดให้เป็ นการประเมินส่ วนต่าง
อุณหภูมิ ∆T.

ด้วยตัวจับอุณหภูมิ อิทธิพลของอุณหภูมิบนชันทีเกียวข้องทีมีแรงเสี ยดทาน ทีอาจเกิดจากการเติม
สารเข้าไป สามารถตรวจสอบในเชิงปฏิบตั ิได้ รวมถึงส่ วนทีเกียวกับอุปกรณ์วดั ระยะ

สําหรับตําแหน่งติดตังและเลเซอร์

การวัดตัวตรวจจับอุณหภูมิ กําหนดขึนเพือใช้ในการขึนรู ปสลักเกลียว อย่างไรก็ตาม เนื องจากการตัดเกลียวทําให้มีเศษต่างๆ ซึ งเป็ น
มลภาวะต่อออพติก และทําให้ผลการวัดผิดพลาดได้ ในกรณี ของข้อมูลทีแตกต่างกัน ให้ทาํ ความสะอาดออพติกและเครื องมือ พร้อม
ทําการวัดซําก่อนจัดเก็บ

ข้อจํากัด

… หน้าต่างทีสําคัญในกลการทํางานทีมีแรงเสี ยดทานมาเกี ยวข้อง

ค่าอุณหภูมิ ∆T

TTT อุปกรณ์ตัวตรวจจับอุณหภูมิ
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TTT Tapping-Torque-Test System
The TTT-System as a Laboratory-Complete-System
with Integrated X-Y-Positioning Table MPT

Start and Handling-Functions

 Start functions of the X-Y Manual-Positioning-Table MPT:
 Function-start with automatic fixation of position
(setting ex works)
 Start und deadlock at release of multifunction handle
 Using the motor-stop-function, start with foot switch
or start lever

Properties / Features

Advantages

 Electromagnetic fixation for manual positioning of work piece,
precise & quick
 Electromagnetic fixation not before tap point is reached
 Smooth-running cross-roller bearings realise centring with
tapping tool

Benefits

 The various start functions as mentioned above provide
selection of the specific mode, with which a user
realises secure and precise measurement results
 Smart, quick and aligned positioning of work piece and
accurate centring at the same time
 Threads, unaligned, tilted and cut or formed across
are avoided
 Measurement mistakes caused by unaligned centring
are avoided
 Efficient, quick and precise production of high-grade threads /

series of measurements and effective laboratory results

TTT Laboratory System & MPT
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TTT Tapping-Torque-Testsystem
General WinPCA3 Applications

TTT System

Synchronisation Joint Laboratories

 All measurement-data parameter-settings can be
stored and recalled for project-related or further use,
e.g. securing repeatable guidelines for generation of
measurements series, notably for synchronisation in
participating joint laboratories
 Specific measurement-data parameter-setting (*.par),
related to project, and operator configuration (*.cfu)
 Facile assortment of measurements (*.cut or sum.cut)
for analytic and comparing evaluation without external software programmes
 Clear colour coding enhance assignment and
display of graphs and analysis including plot and
file-name

Software Optimisation
starting with WinPCA2.5

 Facile selection of measurement values to be compared
in bar charts, in the analyser, also related to Dual Cursor
 Percentile assignment of all statistic values for efficient comparison e.g. with a reference, a single product or
development steps and / or market and competitor
products
 Integrated Analyser
 Selectable take-over and storage of data recordings (*.cut)
 Automated generation of an average value
of a series of measurement (sum.cut)
 Definable number of measurements in a series
 Manual and automated generation of a sum.cut of
individual series of measurements
 Depiction of the sum.cut with clear colours
 Overlaying of graphs for straight comparison.
Colour coded assignment of various products,
lubricants respectively tools and /or coatings
 Individual adaption of mark thickness, line management,
ink density etc. for presentations
 Free space for project related notes and comments
in Analyser
 Return Travel function ON / OFF

TTT Evaluation-Software
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TTT Tapping-Torque-Testsystem
Calculation Formula and Method of WinPCA

Measurement Formula

Torque measurements are compared acc. to process quality
control and values displayed on the screen as a graph, with
applied torque shown as a bar chart. The formulas used to find
the Mean and the Standard Deviation are as follows:

Average (Mean Value) =

x
i 0

2

n 1

n 1

i

/ n StDev =

 x,ave

/n

i 0

Mean Value / Arithmetic method
The expression is called arithmetic methods of n sizes
Analyser and
Comparison Method

a ,a
1

2

.......,

a

n

For two sizes a and b

A = a a
1

2

 ......  a n
n

=

1
n

n

a
k 1

A = a  b
2

The max. Torque, the Mean Value-Torque, Standard Deviation
and Statistics (according to Gauss), as well as the Integral and
Delta T value are depicted according to Dual-Cursor in both,
graph and bar chart.

The tabular evaluations show the difference (within range of cursor)
of five measurements depicting the Mean Value in relation to
reference (100 % / yellow).

TTT Calculation Formulas
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TTT Tapping-Torque-Testsystem
TTT Methods (Thread Forming and Cutting)

k

Thread Forming

Thread forming has acquitted itself well as a standard
measurement procedure in proof of effectiveness of lubricants.
When cutting threads (substitution for machining), in contrast to forming threads (substitution for forming) lesser
torque is required.

Comparison of
Thread Types

Fibre course at
thread-cutting

Fibre course at
thread-forming

In comparing measurement values of thread forming
and thread cutting (lesser torque) the functionality for
high und low friction can be evaluated.

Cold Fusion

Surface

Built-Up-Edge
Cold fusion arises when the lubrication film is interrupted and the interacting surfaces go into fusion. In such a case the
measurement tool is badly damaged and actually ruined.
When testing with a magnifier or a digital microscope even a layman can easily recognise the bad state respectively the
wear of the tool (the digital-microscope is an option of the TTT System).
Also a built-up-edge (or break-outs) can likewise be recognised at the measurement tool with a microscope / magnifier.
For optimised assessment of the thread surface the thread should be cut open and thoroughly examined with a
microscope.

TTT Methods (Forming & Cutting)
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ระบบทดสอบแรงบิดของต๊ าบ TTT

การเปรียบเทียบสมรรถนะของนํ ามันล้ วนและ MWF

ตัวอย่าง

เราเปรี ยบเทียบฟังก์ชนของนํ
ั
ามันล้วนในการเรี ยบเทียบโดยตรงกับนําผสม MWF โดยใช้เหล็กออสเตไนทิก
X6CrNiMoTi17-12-2 (V4A / 1.4571 / 316Ti) สําหับการขึนรู ปเกลียวด้วย M4 ทีความเร็ ว 800 รอบ/นาที และลึก 8มม.

ผลลัพธ์และการวิเคราะห์

สี แดง และ สี เขียว ในแผนภูมิแท่งเป็ นนําผสม MWFs:
50% (สีแดง) และ 7% (สีเขียว). สีนาเงิ
ํ นเข้มและนําเงินอ่ อนเป็ นนํามันล้ วนสําหรั บเหล็กกล้ ากันการสึ กกร่ อน (Nirosta) โดย นํา
เงิ นเข้ม เป็ นค่ าทีดีทีสุด ซึ งกลันมาจาก สี นาเงิ
ํ นอ่ อน ตามความต้ องการของลูกค้ า ตรงนี เราจะเห็นความแตกต่ างในกลุ่มผลิตภัณฑ์
นํามันได้ชัดเจนทีสุด ในตัวอย่างข้างต้น ผลิตภัณฑ์ สีนาเงิ
ํ นเข้ ม (นํามันทีดีทีสุด)ใช้ เป็ นตัวอ้ างอิง (100 %).
ในการประเมินนตาราง – เป็ นจริ ง แต่ดูใช้ไม่ได้จริ ง – เราจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนจากข้อมูลการวัดทังหมด ทีทัง MWFs (สี เขียว)
มีคะแนนดีกว่า เนื องจากเป็ นตัวอ้างอิง (สี เหลือง /100 %) เราจึงใช้นามั
ํ นล้วนทีปรับค่าให้ดีทีสุ ด
นํามันล้วนแบบเก่า (นําเงินอ่อน) มีคะแนนน้อยกว่าในทุกการวัด เนื องจากไม่ส ามารถเทียบคะแนนกับตัวอ้างอิงได้ (ผลิตภัณฑ์ที
ปรับให้ดีทีสุ ด)
การเปรี ยบเทียบความเข้มข้น MWFs ในส่วนนี 50% (สี แดง),

7% (สี เขียว) แสดงให้เห็นผลกระทบของปริ มาณนําทีเพิมมากขึนอย่างมีนัยสําคัญ (93%) ในค่า ∆T – แต่ยงั ทําให้ค่าความ
เบียงเบนมาตรฐานเพิมขึนเป็ น 4.6 จาก 4.1 (10%) ด้วย
ทังนําผสม MWFs สี แดง และ สีเขียว แสดงผลลัพธ์ทดีี เมือปเรี ยบเทียบกับนํามันล้วน สีนําเงินเข้ม- (ตัวแปรนํามันทีปรับค่าดีทีสุด)
และ สี นําเงินอ่ อน อย่างรก็ตาม ผลลัพธ์ทีได้ไม่คอ่ ยน่าประหลาดใจเท่าไร

การพัฒนา MWFs ทําใหเกิดความก้าวหน้าอย่างมีนยั สําคัญ

การเปรียบเทียบสมรรถนะ TTT

TTT
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ระบบทดสอบแรงบิดของต๊ าบ

กระบวนการ วิธีการ และ การสังเกต

ปัญหาทัวไปในการวัดเชิงพลวัติของสารหล่อลืน เรี ยกว่า “ไม่มีผลสื บเนื อง ” ซึงเกิดขึนเมือมีการ
วัดอย่างต่อเนืองหลายครัง (สารหล่อลืนต่างชนิดกัน) ด้วยเครื องมือเดียวกัน

ไม่มีผลสื บเนื อง

ตรงนี เราจะพูดเกียวกับ การไม่มีผลสื บเนื อง ของการถ่ายโอนสารเติมแต่ง (สารลดแรงตึงผิว)
ผ่านเครื องมือจากสารหล่อลืนหนึ ง ไปยังอีกสารหนึง ควรให้ความสนใจกับผลลัพธ์ ในส่ วนกล
การทํางานเมืออยูใ่ นอุณหภูมิทีแน่ นอน (!) สารลดแรงตึงผิว หรื อทีเรี ยกว่า ปฏิกิริยากับชันผิวใน
ระหว่างกระบวนการ อย่างเช่น FeS (ไอรอนซัลไฟด์ ไพไรต์) ซึงชันเหล่านี อาจเปลียนโครงสร้าง
พืนผิว เปลียนรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์และขยายขนาดพืนผิว ในส่ วนนี จะถือว่า (อย่างน้อย) ใน
ระหว่างการใช้งาน ชันดังกล่าวไม่ได้อยูด่ า้ นบนของพืนผิว– ตามทีเห็นในตํารา – แต่แทนทีจะ
สร้างชันพืนผิวใหม่ ดังนัน การนําเศษสารเติมแต่งออกจากเครื องมือ ด้วยสารอย่างแกโซลีน อะซิ
โตนและ แรงดันอากาศเป็ นเรื องทีทําได้ยาก
เป้ าหมายคือการเลียงไม่ให้มีขอ้ ผิดพลาด ด้วยวิธีการ TTT ทีได้รับการพัฒนามาเป็ นพิเศษ จะทําให้
ทราบเกียวกับการไม่มีผลสื บเนื อง ซึงผลทีได้อาจนําไปสู่ ความเข้าใจใหม่อกี ด้วย
ด้วยอีกวิธีการของ TTT เราพร้อมชดเชยในส่ วนเครื องมือ ทีมีการเปรี ยบเทียบการวัดสารหล่อลืน
หลากหลายชนิดอย่างต่อเนืองด้วยเครื องมือเดียวเท่านัน ซึงทําให้สามารถลดต้นทุนในการซื อเครื อ
มือวัดอย่างมีนยั สําคัญ

วิธีการ TTT

เครื องมืวดั -การชดเชย

เราจะบูรณาการโลโก้ลูกค้าของคุณเข้ากับ WinPCA เพือให้คุณสามารกําหนดและผ่านการประเมิน
ทังภายในและภายนอก ภายใต้ชือบริ ษทั ของคุณ โดยไม่มีซอฟท์แวร์ภานอกมาเกียวข้อง

การบูรณาการกับลูกค้า-โลโก้

ในการร่ วมมือกับลูกค้า TTT อย่างใกล้ชิด เรามุ่งมันทีจะพัฒนาระบบ TTT และพร้อมให้ความ
ร่ วมมือและให้คาํ แนะนํากับคุณทุกเมือ
หากคุณมีคาํ ถาม สามารถส่งอีเมล์มาหาเราได้ที support@microtap.de. เราพร้อมช่วยเหลือคุณอย่าง
รวดเร็วทีสุด

การสังเกตการณ์

ท้ายทีสุดนี คุณสามารถรับชมวิดีโอ TTT-Video หากคุณสนใจ

วิดีโอ TTT

info@microtap.de

การไม่มีผลสื บเนือง / วิธกี ารTTT

microtap GmbH - TTT Tapping-Torque-Testsystem
82024 Taufkirchen, Rotwandweg 4 / München - Germany
Tel +49-89-6128051 / Fax +49-89-6127488
http://www.tapping-torque-test.com/ / http://TTT.systems
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