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การทดสอบและประเมินระบบรางรถไฟ 

คํานํา 

 การศึกษาเก่ียวกบัความเสียหายระบบรางรถไฟเป็นส่ิงจาํเป็นท่ีนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกรจะตอ้งทาํ

ความเขา้ใจถึงปัญหาเน่ืองจากการเปล่ียนภาระแรงกระทาํซํ้ าท่ีเรียกวา่การแตกหกัจากความลา้ มีความสาํคญั

ในการทาํนายอายคุวามลา้ของช้ินส่วนโครงสร้างต่างๆ โดย พิจารณาการเกิดความเสียหายและการเกิดรอย

แตกร้าวท่ีผวิสัมผสัระหวา่ง ลอ้กบัรางรถไฟ การทดสอบคุณสมบติัเชิงกลร่วมกบัการวเิคราะห์ทางโปรแกรม

สาํเร็จรูปท่ีเรียกวา่การวเิคราะห์วธีิไฟไนตเ์อลิเมนตพ์บวา่ ความแรงตา้นภายในตกคา้งระหวา่งลอ้และเพลา

ในตํ่าแหน่งท่ีผวิสัมผสัมากท่ีสุดจะก่อใหเ้กิดความแรงตา้นภายในตกคา้ง ทาํใหมี้การพฒันาการปรับปรุงเพื่อ

ป้องกนัความเสียหายท่ีจะเกิดอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ีการศึกษาและทดสอบความตา้นความลา้ของเหล็กกลา้ราง

รถไฟท่ีมีจาํหน่ายในทอ้งตลาด จะประเมินค่าคุณสมบติัเชิงกลวสัดุ และการวเิคราะห์ดว้ยวธีิไฟไนตเ์อลิ

เมนตเ์พื่อหาแรงตา้นภายในเน้ือเหล็ก ดงันั้นการทดสอบคุณสมบติัเชิงกลก่อนประเมินการเปล่ียนหรือ

ซ่อมแซมรางรถไฟจึงมีความสาํคญัมาก โดยเฉพาะ การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแขง็ และการ

ทดสอบความลา้  

.เนือ้เร่ือง 

การทดสอบคุณสมบัติเชิงกลของเหลก็รางรถไฟ 

การทดสอบแรงดึง  ใชว้ธีิทดสอบตามมาตรฐานของ วสัดุโลหะไดแ้ก่ ASTM E8/E8M-11 และ ISO 

6892-1: 2009 (E) โดยใช้เคร่ืองทดสอบอเนกประสงค ์ ดงัรูปท่ี 1 จาํเป็นตอ้งหาค่าแรงตา้นภายในและการ

เปล่ียนแปลงรูปร่างของวสัดุ จากการประเมินเหล็กรางรถไฟชนิด 70A  และ 80A ซ่ึงมีคุณสมบติัใกลเ้คียงกบั

เหล็กท่ีจาํหน่ายในทอ้งตลาดเหล็กกลา้เกรด JIS S45C

พบวา่วสัดุรางรถไฟเกรด 80A มีผลการทดสอบค่าแรง

ตา้นภายในสูงสุดรองลงมาวสัดุเกรด 70A และ JIS S45C 

ตามลาํดบั ส่วนค่าการยดืตวัของเหล็กจากมากไปนอ้ย

พบวา่รางรถไฟเกรด 70 A สูงสุดรองลงมาเป็นวสัดุชนิด

JIS S45Cและ 80A (วนัทนา เกิดนิยม และ อศัวนิ ยอด

รักษ์, 2552) ดงันั้นการเลือกวสัดุจึงเป็นส่ิงแรกในการ

ป้องกนัการเกิด แตกร้าว โดยเลือกช้ินงานโลหะท่ีมีค่า

ความตา้นแรงดึงท่ีสูง จะช่วยลดโอกาสการเกิดแตกร้าว

ได ้พร้อม ไปกบัการควบคุมแรงตา้นภายในเน้ือวสัดุโดย

ปรับปรุงคุณสมบติัของเหล็กกลา้ ท่ีใชก้รรมวธีิทางความ

ร้อนคือ การอบอ่อน (Annealing) 

รูปท่ี 1เคร่ืองทดสอบอเนกประสงค์ 
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การทดสอบความแข็ง เป็นการทดสอบความตา้นทานต่อการแปรรูปถาวร เม่ือถูกแรงกดจากหวักด

กระทาํลงบนช้ินงานทดสอบสาํหรับเคร่ืองทดสอบ

ความแขง็ จากรูปท่ี 2 เป็นการวดัความแขง็แบบวคิ

เกอร์หวักดเป็นเพชรซ่ึงมีความแขง็สูงมาก ใชว้ดัค่า

ความแขง็ไดต้ั้งแต่โลหะท่ีน่ิมมาก ประมาณ 5 HV 

จนถึงโลหะท่ีแขง็มากๆ ประมาณ 1500 HV โดย

ไม่ตอ้งเปล่ียนหวักด  และพบวา่วสัดุรางรถไฟเกรด 

80A มีค่าความแขง็แรงสูง สุดรองลงมาวสัดุเกรด 

JIS S45C  และ 70A ตามลาํดบั  (วนัทนา เกิดนิยม 

และ อศัวนิ ยอดรักษ,์ 2552)  รูปท่ี 2เคร่ืองทดสอบความแขง็ 

การทดสอบความล้า เม่ือวสัดุถูกแรงซ่ึงตํ่ากวา่ค่าความแขง็แรงสูงสุด มากระทาํซํ้ า ๆ จะเกิดการ

แตกหกัได ้เน่ืองจากเกิดความลา้ข้ึนในวสัดุ ซ่ึงเป็นสาเหตุใหญ่ของการเสียหายของช้ินส่วนเคร่ืองจกัรต่าง ๆ 

เพราะตลอดอายงุานของเคร่ืองจกัรจะตอ้งเกิดความแรงตา้นภายในสลบัไปสลบัมาเป็นซ่ึงอาจจะ มากถึงลา้น ๆ 

คร้ัง ทาํใหเ้กิดการลา้ข้ึนในช้ินส่วนต่างๆ พิจารณาเคร่ืองทดสอบความลา้ จากรูปท่ี 3 พบวา่ความลา้ จากการ

ทดสอบจะเกิดเป็น  2 ระยะ คือ ระยะแรกจะเกิดรอยแตกข้ึนและในระยะท่ีสอง เม่ือ เกิดแรงตา้นภายในของ

วสัดุซํ้ าไปซํ้ ามารอยแตกน้ีก็จะ มีขนาดใหญ่ ข้ึนเร่ือย ๆ และพื้นท่ีภาคตดัขวางของวสัดุลดลง จนกระทัง่แรง

กระทาํต่อหน่วยพื้นท่ีสูงกวา่ค่าความแขง็แรงสูงสุด จนทาํใหว้สัดุก็จะแตกหกัจากกนั  

สาํหรับความลา้ของรางรถไฟทั้ง 3 ชนิด เม่ือเพิ่มรอบการทดสอบค่าแรงตา้นภายในจะลดลงแบบ

คงท่ีและท่ีจาํนวนรอบการทดสอบท่ีเท่ากนัวสัดุรางรถไฟเกรด 80A มีค่าแรงตา้นภายในสูงสุดรองลงมาวสัดุ

เกรด 70A และ JIS S45C ตามลาํดบัและผลการวเิคราะห์ของวธีิไฟไนตเ์อลิเมนตส์าํหรับคาํนวณอายกุารใช้

งานเหล็กรางรถไฟสาํหรับการรองรับอยา่ง

ง่าย ภายใตข้อบเขตสภาวะของฐานรองรับท่ี

หนา้ตดัและเน้ือวสัดุสมํ่าเสมอ ส่วนการ

รับภาระจะเป็นภาระแบบผวิสัมผสัขนาด 7.5 

ตนัต่อลอ้ วสัดุรางรถไฟเกรด 80A มีอายกุาร

ใชง้าน 8 ปี ส่วน เกรด JIS S45Cและ 70A มี

อายกุารใชง้าน 5 ปี และ 4 ปี ตามลาํดบั

(วนัทนา เกิดนิยม และ อศัวนิ ยอดรักษ,์ 2552) 

รูปท่ี 3 เคร่ืองทดสอบความลา้ 

 

 

 



3 
 

สรุป 

กรมวทิยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมีหอ้งปฏิบติัการทดสอบเชิงกลท่ีสามารถ

ใหบ้ริการวเิคราะห์ทดสอบ คุณสมบติัเชิงกลของวสัดุและผลิตภณัฑโ์ลหะทดสอบวสัดุโลหะโดยการ

ดึงท่ีอุณหภูมิหอ้ง โดยใชเ้คร่ืองทดสอบอเนกประสงค์  โดยใชว้ธีิทดสอบตามมาตรฐาน ISO 6892-1: 

2009 (E) รวมถึงการ ใหบ้ริการทดสอบการทดสอบความแขง็ของผลิตภณัฑใ์ชเ้พื่อตรวจสอบความ

แขง็แรงและคุณภาพ ของช้ินงานในหลายอุตสาหกรรมผูส้นใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับ

บริการไดท่ี้โครงการฟิสิกส์และวศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บริการ ถนนพระราม 6 เขตราชเทว ี

กรุงเทพฯ 10400โทร. 0 2201 7130 โทรสาร 0 2201 7127 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.dss.go.th 

 

เอกสารอ้างองิ 

American Society for Testing and Material. Standard Test Methods for Tension Testing of Metallic 

Materials.E8/E8M-11.In Annual book of ASTM standard.Vol.03.01 West Conshohocken : 

ASTM,2012, p.65-91. 

Heinz Heisler. Advanced Vehicle Technology.Second edition.England : Reed Educational and 

Professional Publishing Ltd. Press,2002. 

Simon Iwnicki. Handbook of Railway Vehicle Dynamics. United Kingdom : CRC Press,2006. 

วนัทนา เกิดนิยม และ อศัวนิ ยอดรักษ์,การคาดการณ์ความเสียหายของรางรถไฟภายใตแ้รงกระทาํซํ้ ารอบ

จากผลการวเิคราะห์ไฟไนตเ์อลิเมนต์, วารสารวศิวกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยัสยาม, 2552, เล่มท่ี 19, 

[ออนไลน์] [อา้งถึงวนัท่ี 7 มีนาคม 2556]เขา้ถึงไดจ้ากhttp://119.46.81.9/mtasc/web/pdf_19/3.pdf 
 

ผู้เรียบเรียง 

นายณฐัเขต หมูทองนกัวทิยาศาสตร์ปฏิบติัการ  

    โครงการฟิสิกส์และวศิวกรรม กรมวทิยาศาสตร์บริการ  

 กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 


