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ด้วยบริษทั แมทเคม ซิสเทมซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิ เนียริง่ จากัด เป็ นบริษทั ทีไ่ ด้รบั การ
แต่งตั้งอย่างเป็ นทางการจาก HARDLOCK INDUSTRY CO., LTD. ให้เป็ นผูน้ าเข้า และตัวแทน
จาหน่าย ผลิตภัณฑ์ NUT LOCK, BEARING LOCK, SET SCREW ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า
HARDLOCK (จากประเทศญีป่ น)
ุ่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวเป็ นผลิตภัณฑ์ทีม่ ีคุณภาพ และมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยทีส่ ูง โดยผ่านการทดสอบจนเป็ นทีย่ อมรับในมาตรฐานสากล พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์
ยังสามารถนาไปใช้งานได้กบั หลากหลายอุตสาหกรรม จนเป็ นทีย่ อมรับในหลายประเทศ

บริษัทฯ จึงได้ จัดทำบทควำมพิเศษฉบับนี้ข้ นึ มำ เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็ นไปมำ
ของ HARDLOCK INDUSTRY ซึ่งเป็ นบริษัทที่เกี่ยวกับกำรผลิตแป้ นเกลียวและสลักเกลียว อันเป็ น
ชิ้นส่วนสำคัญที่มีกำรใช้ งำนมำยำวนำนในงำนวิศวกรรม เช่น ยำนยนต์ รถไฟ สะพำน อำคำรบ้ ำนเรือน
เครื่องจักรต่ำงๆ รวมถึงแม้ กระทั่งโรงไฟฟ้ ำนิวเคลียร์ เพื่อประโยชน์ในกำรยึดวัสดุต่ำงๆ เข้ ำด้ วยกัน
ดังนั้น คุณสมบัติท่สี ำคัญ ตำมหลักควำมปลอดภัยในกำรใช้ งำนคือ แป้ นเกลียวและสลักเกลียว จะต้ อง
ไม่เกิดควำมเสียหำยทั้งต่อตัวผลิตภัณฑ์ของตนเอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ใี ช้ ร่วมด้ วย ทั้งนี้ กำรใช้ งำนที่มี
ประสิทธิภำพจะต้ องไม่เกิดกำรผุกร่อน หรือหลวมตัวออกจำกกันของแป้ นเกลียวและสลักเกลียว
อย่างไรก็ตาม ลองจิ นตนาการดู ว่าหากแป้นเกลียว หรือ สลักเกลียวทีใ่ ช้ในการยึดโบกี้
รถไฟหลายตูเ้ ข้าด้วยกัน โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงหรือชิงคันเซ็นทีว่ ิง่ ด้วยความเร็ว 250
กิโลเมตรต่อชัว่ โมง และมีแป้นเกลียวแค่เพียง 1 ตัว ทีห่ ลุดหลวม หรือ คลายตัวเกิดขึ้ น จะส่งผล
ต่อผลเสียหายของทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของชีวิตมนุ ษย์อย่างไร
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-3ดังนั้น เพือ่ หลีกเลีย่ งความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้ น เจ้าหน้าทีด่ า้ นความปลอดภัยของหน่วยงาน
ต่างๆ จึ งจาเป็ นต้องคอยหมันตรวจสอบแป
่
้ นเกลียว สลักเกลียว และอุปกรณ์ต่อพ่วงเหล่านี้ อย่างเป็ น
ประจา ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเสียทั้งเวลา ทรัพยากรมนุ ษย์ และค่าใช้จ่ายทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้ ปั จจุบนั
ปั ญหาทางด้านความปลอดภัยเหล่านี้ มีผูผ้ ลิตแป้นเกลียวและสลักเกลียวหลายราย ทีต่ ระหนักและได้
ใช้ความพยายามคิดค้นนวัตกรรมเพือ่ ป้องกันปั ญหาต่างๆ ทีจ่ ะเกิดขึ้ นดังทีไ่ ด้กล่าวไว้ขา้ งต้น
หนึง่ ในผูพ้ ฒ
ั นาแนวความคิด นัน่ คือ คุณคาสึฮิโกะ วาคาบายาชิ
ผูก้ ่อตัง้ และประธานกรรมการ บริษัท ฮาร์ดล็อก อินดัสทรี จากัด
(HARDLOCK INDUSTRY CO., LTD) ซึง่ ได้ให้ความใส่ใจ
กับการพัฒนาการผลิตแป้นเกลียวและสลักเกลียว ทีไ่ ร้สนิมและ
ป้องกันการคลายตัว ปั จจุบันคุณคาสึฮิโกะ วาคาบายาชิ ถือเป็ น
นักประดิษฐ์และเป็ นทีร่ จู้ กั กันดี ในนาม “เอดิสันแห่งโอซาก้า
ตะวันออก” และทุกวันนี้ เขามีส่ งิ ประดิษฐ์มากกว่า 100 ชนิด
และเป็ นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่า 50 ฉบับ (รายการ)
Mr. Katsuhiko Wakabayashi

“แรงบันดำลใจในกำรออกแบบ พัฒนำผลิตภัณฑ์แป้ นเกลียวและสลักเลียว เริ่มมำจำกกำรที่ คุณคำสึฮิโกะ วำ
คำบำยำชิ ได้ มีโอกำสเห็นแป้ นเกลียวและสลักเกลียวที่มีคุณสมบัติป้องกันกำรคลำยตัว หลังจำกนั้นจึงได้ สนใจและได้
เริ่มทำกำรศึกษำ จึงค้ นพบว่ำแป้ นเกลียวและสลักเกลียวต่ำงๆ นั้นมีกลไกที่ซับซ้ อนมำก โดยมีกำรใช้ ลวดเหล็กกล้ ำไร้
สนิมมำทำกำรยึดแป้ นเกลียวให้ ติดแน่นกับสลักเกลียว เพื่อป้ องกันกำรคลำยตัว แต่กส็ ่งผลให้ รำคำค่อนข้ ำงสูงตำมไป
ด้ วย ดังนั้น คุณคำสึฮิโกะ วำคำบำยำชิ จึงพยำยำมคิดแนวทำงที่ไม่ซับซ้ อน และรำคำถูกกว่ำ นั่นคือกำรใช้ แหนบติด
บนเส้ นเกลียวของสลักแทนลวด และแนวควำมคิดนี้กใ็ ช้ ได้ ผลดีทเี ดียว”

Improper axial force

-4หลังจำกนั้นทำง Hardlock ได้ มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ มีคุณสมบัติท่ดี ีมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้
ในปัจจุบันเอง คุณคำสึฮิโกะ วำคำบำยำชิ ได้ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ กำรคลำยตัวของแป้ นเกลียว
และสลักเกลียวลดปัญหำลง โดยกำรออกแบบให้ มีสลักเกลียว 1 ชิ้นและแป้ นเกลียว 2 ชิ้น ที่มีลักษณะ
ที่แตกต่ำงกันแต่เข้ ำคู่กนั พอดี (แป้ นเกลียวตัวล่ำงมีลักษณะนูนและมีศูนย์กลำงเอียงเล็กน้ อย บริเวณที่
นูนขึ้นมำทำหน้ ำที่เสมือนเป็ นลิ่ม ในขณะที่แป้ นเกลียวตัวบนมีลักษณะเว้ ำ ดังนั้นเมื่อเวลำหมุนแป้ น
เกลียวให้ แน่นไปบนตัวแป้ นเกลียวตัวล่ำง
จนทำให้ บริเวณที่นูนของแป้ นเกลียวตัวล่ำงเสียบเข้ ำกับ
ช่องว่ำงได้ พอดี (เปรียบเสมือนกำรใช้ ค้อนตอกลิ่มลงไป) ผลงำนนวัตกรรมชิ้นนี้ ปัจจุบันมีช่ือว่ำ
Hardlock มีประสิทธิภำพทนทำนต่อแรงสั่นสะเทือน และแรงกระแทก ป้ องกันปัญหำกำรคลำยตัวของ
ตัวแป้ นเกลียว และสลักเกลียว ได้ เป็ นอย่ำงดี
Locking design structure of HARDLOCK

Wedge driven in be hammering.

Wedge pushed in threads of a nut.

Combine the wedge & nut into one body.

-5จุดเริม่ ต้นของการประสบความสาเร็จของ Hardlock เริ่มขึ้นเมื่อ บริษัท ฮันชินอิเล็กทริก เรลเวลย์
จำกัด (Hanshin Electric Railway) ซึ่งเป็ นบริษัทฯ สร้ ำงระบบรำงรถไฟที่เชื่อมต่อ
โอซำก้ ำ
กับ โกเบ ที่กำลังประสบปัญหำเกี่ยวกับเรื่องสลักเกลียวเกิดกำรคลำยตัว ในจุดที่รำงโค้ งมำบรรจบกัน
ส่งผลให้ ค่ำใช้ จ่ำยในกำรจ้ ำงคน จัดซื้อวัตถุดิบ และค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็ นอย่ำงมำก ภำยหลังจำกที่
บริษัท ฮันชินอิเล็กทริก เรลเวลย์ จำกัด ได้ ทำกำรทดสอบประสิทธิภำพและผลลัพธ์ของ Hardlock ใน
เรื่องควำมปลอดภัย และประสิทธิภำพของผลิตภัณฑ์แล้ วเสร็จ ก็ได้ เริ่มมีกำรใช้ งำนติดตั้งผลิตภัณฑ์ตัว
นี้กบั ระบบรำงรถไฟ ของเค้ ำทันที

ยอดขายมีอตั ราการเติบโตขึ้ นทุกปี

ตั้งแต่น้ันมำ บริษัท ฮำร์ดล็อก อินดัสทรี จำกัด ก็
ประสบควำมสำเร็จอย่ำงรวดเร็ว พร้ อมกับกำรรับรอง
ผลทดสอบแรงสั่นสะเทือน (Vibration Test) ตำม
มำตรฐำนของ องค์กำรมำตรฐำนด้ ำนอวกำศแห่งชำติ
สหรัฐ (The National Aerospace of the United
States) ซึ่งถือเป็ นองค์กรทีเ่ ข้มงวดทีส่ ุดในโลก ใน
เรื่องการรับรองผลทดสอบต่างๆ

เกร็ดน่ารู:้ รถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน ได้รบั การบันทึกว่าเป็ นรถไฟความเร็วสูงทีไ่ ม่เคยประสบอุบตั ิเหตุ
ร้ายแรงใดๆ นับตั้งแต่เริม่ เปิ ดให้บริการมา ตั้งแต่ ค.ศ. 2007
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ผลกำรทดสอบต่ำงๆที่ Hardlock Industry ได้ รับมำ เป็ นบทพิสจู น์ให้ ประจักษ์ในคุณภำพ
ของผลิตภัณฑ์ จึงไม่น่ำแปลกใจทีถึงแม้ รำคำของผลิตภัณฑ์ Hardlock จะมีรำคำที่สงู กว่ำ
คู่แข่งรำยอื่นทั่วไป 4 – 5 เท่ำ แต่ผลิตภัณฑ์ของ Hardlock เองก็ยังได้ รับควำมไว้ วำงใจต่อ
หลำยๆกลุ่มลูกค้ ำอุตสำหกรรม เนื่องจำกผลลัพธ์และผลตอบแทนในระยะยำวที่ค้ ุมค่ำกว่ำ
ปลอดภัยและลดต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยพนักงำน ค่ำทำงำนล่วงเวลำ รวมไปถึงค่ำใช้ จ่ำยในกำรจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ใหม่มำทดแทน เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ของ Hardlock เอง สำมำรถหมุนถอดแล้ วนำ
กลับมำใช้ ซำ้ ได้ ใหม่ในหลำยครั้ง โดยไม่ทำให้ ประสิทธิภำพของตัวผลิตภัณฑ์ลดหำย หลำยๆ
องค์กร ทั้งภำครัฐและเอกชนที่ต้องกำรควำมปลอดภัยและลดค่ำใช้ จ่ำยในระยะยำวลง จึงได้
หันมำให้ ควำมสนใจ และ ทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์ของ Hardlock เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อุตหสำกรรม
ที่ได้ ให้ ควำมไว้ วำงใจ และมีกำรใช้ Hardlock อย่ำงต่อเนื่อง ได้ ถูกแบ่งออกเป็ นวงกว้ ำงไม่
ว่ำจะเป็ น
-อุตสาหกรรมขนส่ง เช่น ทำงด่วน ทำงรถไฟ ยำนยนต์ เรือเดินสมุทร รถไฟควำมเร็วสูง หรือแม้ กระทั่งอำกำศยำน
(กำรออกแบบแป้ นเกลียวสำหรับใช้ ในแท่นปล่อยยำนอวกำศ เครื่องบิน)
-อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เช่น สร้ ำงเขื่อน สะพำน ทำงหลวง หอคอย อำคำรสูง โรงไฟฟ้ ำ เสำไฟฟ้ ำ และเสำโทรทัศน์
-อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เช่น เครื่องอัด เครื่องจักรผลิตเหล็ก เครื่องขุดเจำะทำงทะเล เครื่องขุดเจำะนำ้ มัน
เครื่องตอกเสำเข็ม เครื่องเจำะหิน เครื่องเชื่อม ลิฟต์ บันไดเลื่อน ลูกสูบ รวมกระทั่งเครื่องจักรต่ำงๆในโรงงำนอุตสำหกรรมทั่วๆไป
-อุตสาหกรรมเคมีและเภสัชกรรม ได้ พัฒนำวัสดุจำกเหล็กเป็ น เหล็กกล้ ำไร้ สนิม ไทเทเนียม และ เรซิ่น

จวบจนปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์ของ บริษทั ฮาร์ดล็อก อินดัสทรี จากัด ไม่ได้เพียงถูกใช้งานทีป่ ระเทศ
ญีป่ นเท่
ุ่ านั้น แต่ยงั มีการขยายไปยังตลาดต่างประเทศด้วย เช่นประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ จี น
โปแลนด์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน หรือ แม้กระทังประเทศไทย
่
เป็ นต้น

An Anti-loosening effect recognized by the world!
ＮＡＳ3350/3354 Test Results （size M10 x 1.5 / Class4 / Electroplating ）
NAS test results

Junker Vibration Test (size: M12, ±0.35, 10Hz, 1500cycles)
Junker test results
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Architecture

Other major applications 1
Poor environmental areas

E.g.,) Petrochemical complex,
pharmaceutical
chemistry plant, sewage
treatment plant.

Hazardous areas

E.g.,) Nuclear power plants

Places where maintenance is impossible

E.g.,) Great Seto Bridge, Tokyo Sky Tree , Exterior wall
of skyscrapers,
Water supply and sewerage systems.

High-temperature areas

E.g.,) Gas turbine

Places with continuous
operations

E.g.,) Vehicle production
facilities, Injection
molding machines,
Industrial robots

Other major applications 2
Places where strong tightening is
difficult

E.g.,) Movable parts of wheelchairs,
Movable portion of
rail points

Places where high-durability is required.

E.g.,) Detached housing, Akashi strait bridge

Places where safety is the toppriority

E.g.,) Shinkansen, Amusement equipment ,
Vehicles, F1 cars

Other places where severe vibration and
impact occurs

E.g.,) Screen machines, Off-Road trucks,
Bulldozers
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