
Hardlock Nut is Applied Principle of Wedge 

World’s Most Powerful Lock Nut 



           

          ดว้ยบริษทั แมทเคม ซิสเทมซพัพลาย แอนด ์ เอ็นจิเนยีริง่ จ ากดั เป็นบริษทัทีไ่ดร้บัการ

แต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก HARDLOCK INDUSTRY CO., LTD. ใหเ้ป็นผูน้ าเขา้ และตวัแทน

จ าหน่าย ผลิตภณัฑ ์ NUT LOCK, BEARING LOCK, SET SCREW ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ 

HARDLOCK (จากประเทศญีปุ่่ น) ซ่ึงผลิตภณัฑด์งักล่าวเป็นผลิตภณัฑที์ม่ีคุณภาพ และมีมาตรฐาน

ความปลอดภยัทีสู่ง โดยผ่านการทดสอบจนเป็นทีย่อมรบัในมาตรฐานสากล พรอ้มทั้งผลิตภณัฑ์

ยงัสามารถน าไปใชง้านไดก้บัหลากหลายอุตสาหกรรม จนเป็นทีย่อมรบัในหลายประเทศ   

 

        บริษัทฯ จึงได้จัดท ำบทควำมพิเศษฉบับน้ีขึ้นมำ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกบัประวัติควำมเป็นไปมำ

ของ HARDLOCK INDUSTRY ซ่ึงเป็นบริษัทที่เกี่ยวกบักำรผลิตแป้นเกลียวและสลักเกลียว อนัเป็น

ช้ินส่วนส ำคัญที่มีกำรใช้งำนมำยำวนำนในงำนวิศวกรรม เช่น ยำนยนต ์รถไฟ สะพำน อำคำรบ้ำนเรือน 

เคร่ืองจักรต่ำงๆ รวมถึงแม้กระทั่งโรงไฟฟ้ำนิวเคลียร์ เพ่ือประโยชน์ในกำรยึดวัสดุต่ำงๆ เข้ำด้วยกนั 

ดังนั้น คุณสมบัติที่ส ำคัญ ตำมหลักควำมปลอดภัยในกำรใช้งำนคือ แป้นเกลียวและสลักเกลียว จะต้อง

ไม่เกดิควำมเสยีหำยทั้งต่อตัวผลิตภัณฑข์องตนเอง รวมถึงผลิตภัณฑท์ี่ใช้ร่วมด้วย ทั้งนี้  กำรใช้งำนที่มี

ประสทิธภิำพจะต้องไม่เกดิกำรผุกร่อน หรือหลวมตัวออกจำกกนัของแป้นเกลียวและสลักเกลียว  

 

         อย่างไรก็ตาม ลองจินตนาการดู ว่าหากแป้นเกลียว หรือ สลกัเกลียวทีใ่ชใ้นการยดึโบก้ี

รถไฟหลายตูเ้ขา้ดว้ยกนั โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงหรือชิงคนัเซ็นทีวิ่ง่ดว้ยความเร็ว 250 

กิโลเมตรต่อชัว่โมง และมีแป้นเกลียวแค่เพียง 1 ตวั ทีห่ลดุหลวม หรือ คลายตวัเกิดข้ึน จะส่งผล

ต่อผลเสียหายของทรพัยส์ิน หรือความปลอดภยัของชีวิตมนุษยอ์ย่างไร   
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            ดงันั้น เพือ่หลีกเลีย่งความเสยีหายทีจ่ะเกิดข้ึน เจา้หนา้ทีด่า้นความปลอดภยัของหนว่ยงาน

ต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งคอยหมัน่ตรวจสอบแป้นเกลียว สลกัเกลยีว และอุปกรณต่์อพ่วงเหล่านี้ อยา่งเป็น

ประจ า ซ่ึงแนน่อนว่าจะตอ้งเสียทั้งเวลา ทรพัยากรมนุษย ์ และค่าใชจ่้ายทีห่ลีกเลีย่งไม่ได ้ ปัจจุบนั

ปัญหาทางดา้นความปลอดภยัเหล่านี้  มีผูผ้ลิตแป้นเกลียวและสลกัเกลยีวหลายราย ทีต่ระหนกัและได้

ใชค้วามพยายามคิดคน้นวตักรรมเพือ่ป้องกนัปัญหาต่างๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนดงัทีไ่ดก้ล่าวไวข้า้งตน้  
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หนึง่ในผูพ้ฒันาแนวความคิด นัน่คือ คุณคาสึฮิโกะ วาคาบายาช ิ

ผูก่้อตัง้และประธานกรรมการ บริษัท ฮาร์ดล็อก อินดัสทร ีจ ากัด 

(HARDLOCK  INDUSTRY  CO., LTD)  ซึง่ไดใ้หค้วามใส่ใจ

กับการพฒันาการผลติแป้นเกลยีวและสลกัเกลยีว ทีไ่รส้นิมและ

ป้องกันการคลายตัว ปัจจุบันคุณคาสึฮิโกะ วาคาบายาช ิ  ถอืเป็น

นักประดิษฐ์และเป็นทีรู่จ้กักันดี ในนาม “เอดิสันแห่งโอซากา้

ตะวนัออก” และทุกวนัน้ี เขามสีิ่งประดิษฐ์มากกว่า 100 ชนิด 

และเป็นเจา้ของสิทธิบัตรมากกว่า 50 ฉบับ (รายการ) 

Improper axial force 

 

          “แรงบันดำลใจในกำรออกแบบ  พัฒนำผลิตภัณฑแ์ป้นเกลียวและสลักเลียว เร่ิมมำจำกกำรที่ คุณคำสฮิึโกะ วำ

คำบำยำชิ ได้มีโอกำสเหน็แป้นเกลียวและสลักเกลียวที่มีคุณสมบัติป้องกนักำรคลำยตัว หลังจำกน้ันจึงได้สนใจและได้

เร่ิมท ำกำรศึกษำ จึงค้นพบว่ำแป้นเกลียวและสลักเกลียวต่ำงๆ น้ันมีกลไกที่ซับซ้อนมำก โดยมีกำรใช้ลวดเหลก็กล้ำไร้

สนิมมำท ำกำรยึดแป้นเกลียวให้ติดแน่นกบัสลักเกลียว เพ่ือป้องกนักำรคลำยตัว แต่กส่็งผลให้รำคำค่อนข้ำงสงูตำมไป

ด้วย ดังน้ัน คุณคำสฮิึโกะ วำคำบำยำชิ จึงพยำยำมคิดแนวทำงที่ไม่ซับซ้อน และรำคำถูกกว่ำ น่ันคือกำรใช้แหนบติด

บนเส้นเกลียวของสลักแทนลวด และแนวควำมคิดน้ีกใ็ช้ได้ผลดีทเีดียว”  



 

            หลังจำกนั้นทำง Hardlock ได้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑใ์หม่ ให้มีคุณสมบัติที่ดีมำกย่ิงข้ึน ทั้งนี้  

ในปัจจุบันเอง คุณคำสึฮิโกะ วำคำบำยำชิ  ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ เพ่ือให้กำรคลำยตัวของแป้นเกลียว

และสลักเกลียวลดปัญหำลง  โดยกำรออกแบบให้มีสลักเกลียว 1 ช้ินและแป้นเกลียว 2 ช้ิน ที่มีลักษณะ

ที่แตกต่ำงกนัแต่เข้ำคู่กนัพอดี (แป้นเกลียวตัวล่ำงมีลักษณะนูนและมศีูนยก์ลำงเอยีงเลก็น้อย บริเวณที่

นูนข้ึนมำท ำหน้ำที่เสมอืนเป็นล่ิม ในขณะที่แป้นเกลียวตัวบนมีลักษณะเว้ำ ดังนั้นเมื่อเวลำหมุนแป้น

เกลียวให้แน่นไปบนตัวแป้นเกลียวตัวล่ำง จนท ำให้บริเวณที่นูนของแป้นเกลียวตัวล่ำงเสยีบเข้ำกบั

ช่องว่ำงได้พอดี (เปรียบเสมือนกำรใช้ค้อนตอกล่ิมลงไป) ผลงำนนวัตกรรมช้ินนี้  ปัจจุบันมีช่ือว่ำ 

Hardlock มีประสทิธภิำพทนทำนต่อแรงสั่นสะเทอืน และแรงกระแทก ป้องกนัปัญหำกำรคลำยตัวของ

ตัวแป้นเกลียว และสลักเกลียว ได้เป็นอย่ำงดี 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

  

 

 

Wedge driven in be hammering.   Wedge pushed in threads of a nut.   Combine the wedge & nut into one body. 
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Locking design structure of HARDLOCK  
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จุดเริม่ตน้ของการประสบความส าเร็จของ Hardlock เร่ิมขึ้นเมื่อ บริษัท ฮันชินอเิลก็ทริก เรลเวลย์ 

จ ำกดั  (Hanshin Electric Railway)   ซ่ึงเป็นบริษัทฯ สร้ำงระบบรำงรถไฟที่เช่ือมต่อ        โอซำก้ำ 

กบั โกเบ ที่ก ำลังประสบปัญหำเกี่ยวกบัเร่ืองสลักเกลียวเกดิกำรคลำยตัว ในจุดที่รำงโค้งมำบรรจบกนั      

ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงคน จัดซ้ือวัตถุดิบ และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เพ่ิมขึ้นเป็นอย่ำงมำก ภำยหลังจำกที่ 

บริษัท ฮันชินอเิลก็ทริก เรลเวลย์ จ ำกดั ได้ท ำกำรทดสอบประสทิธภิำพและผลลัพธ์ของ Hardlock ใน

เร่ืองควำมปลอดภัย และประสทิธภิำพของผลิตภัณฑแ์ล้วเสรจ็  กไ็ด้เร่ิมมกีำรใช้งำนติดต้ังผลิตภัณฑต์ัว

นี้กบั ระบบรำงรถไฟ ของเค้ำทนัท ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยอดขายมีอตัราการเติบโตข้ึนทุกปี 

เกร็ดน่ารู:้ รถไฟความเร็วสูงของไตห้วนั ไดร้บัการบนัทึกว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงทีไ่ม่เคยประสบอุบติัเหตุ

รา้ยแรงใดๆ นบัตั้งแต่เริม่เปิดใหบ้ริการมา ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 

ตั้งแต่น้ันมำ บริษัท ฮำร์ดลอ็ก อนิดัสทรี จ ำกดั ก็

ประสบควำมส ำเรจ็อย่ำงรวดเรว็ พร้อมกบักำรรับรอง

ผลทดสอบแรงสั่นสะเทอืน (Vibration Test) ตำม

มำตรฐำนของ องค์กำรมำตรฐำนด้ำนอวกำศแห่งชำติ

สหรัฐ  (The National Aerospace of the United 

States) ซึ่งถอืเป็นองค์กรทีเ่ขม้งวดทีสุ่ดในโลก ใน

เร่ืองการรับรองผลทดสอบต่างๆ 



ผลกำรทดสอบต่ำงๆที่ Hardlock Industry ได้รับมำ เป็นบทพิสจูน์ให้ประจักษ์ในคุณภำพ

ของผลิตภัณฑ ์ จึงไม่น่ำแปลกใจทถีึงแม้รำคำของผลิตภัณฑ ์  Hardlock จะมีรำคำที่สงูกว่ำ

คู่แข่งรำยอื่นทั่วไป 4 – 5 เทำ่ แต่ผลิตภัณฑข์อง Hardlock เองกยั็งได้รับควำมไว้วำงใจต่อ

หลำยๆกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรม เน่ืองจำกผลลัพธแ์ละผลตอบแทนในระยะยำวที่คุ้มค่ำกว่ำ 

ปลอดภัยและลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำท ำงำนล่วงเวลำ รวมไปถึงค่ำใช้จ่ำยในกำรจดัซื้อ

ผลิตภัณฑใ์หม่มำทดแทน เน่ืองจำกผลิตภัณฑข์อง Hardlock เอง สำมำรถหมุนถอดแล้วน ำ

กลับมำใช้ซ ำ้ได้ใหม่ในหลำยคร้ัง โดยไม่ท ำให้ประสทิธภิำพของตัวผลิตภัณฑล์ดหำย หลำยๆ 

องค์กร ทั้งภำครัฐและเอกชนที่ต้องกำรควำมปลอดภัยและลดค่ำใช้จ่ำยในระยะยำวลง จึงได้

หันมำให้ควำมสนใจ และ ทดลองใช้ผลิตภัณฑข์อง Hardlock เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ อุตหสำกรรม

ที่ได้ให้ควำมไว้วำงใจ และมีกำรใช้ Hardlock อย่ำงต่อเน่ือง ได้ถูกแบ่งออกเป็นวงกว้ำงไม่

ว่ำจะเป็น 

 -อุตสาหกรรมขนส่ง เช่น ทำงด่วน ทำงรถไฟ ยำนยนต ์เรือเดนิสมุทร รถไฟควำมเรว็สงู หรือแม้กระทั่งอำกำศยำน  

   (กำรออกแบบแป้นเกลียวส ำหรับใช้ในแท่นปล่อยยำนอวกำศ เคร่ืองบนิ) 

 

 -อุตสาหกรรมการก่อสรา้ง เช่น สร้ำงเขื่อน สะพำน ทำงหลวง หอคอย อำคำรสงู โรงไฟฟ้ำ เสำไฟฟ้ำ และเสำโทรทศัน์ 

 

 -อุตสาหกรรมเคร่ืองจกัรกล เช่น เคร่ืองอดั เคร่ืองจักรผลิตเหลก็ เคร่ืองขดุเจำะทำงทะเล เคร่ืองขดุเจำะน ำ้มนั  

   เคร่ืองตอกเสำเขม็ เคร่ืองเจำะหิน เคร่ืองเชื่อม ลิฟต ์บนัไดเลื่อน ลูกสบู รวมกระทั่งเคร่ืองจักรต่ำงๆในโรงงำนอตุสำหกรรมทั่วๆไป 

 

 -อุตสาหกรรมเคมีและเภสชักรรม  ได้พัฒนำวัสดุจำกเหลก็เป็น เหลก็กล้ำไร้สนมิ ไทเทเนียม และ เรซิ่น 
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จวบจนปัจจุบนัผลิตภณัฑข์อง บริษทั ฮารด์ล็อก อินดสัทรี จ ากดั ไม่ไดเ้พียงถูกใชง้านทีป่ระเทศ

ญีปุ่่ นเท่านั้น แต่ยงัมีการขยายไปยงัตลาดต่างประเทศดว้ย เช่นประเทศออสเตรเลีย องักฤษ จีน 

โปแลนด ์เกาหลีใต ้ ไตห้วนั หรือ แมก้ระทัง่ประเทศไทย เป็นตน้  



ＮＡＳ3350/3354 Test Results （size M10 x 1.5 / Class4 / Electroplating ） 

An Anti-loosening effect recognized by the world! 

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

 

NAS test results 

Junker test results  
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Architecture 



Poor environmental areas Hazardous areas High-temperature areas 

E.g.,)  Petrochemical complex, 

pharmaceutical 

           chemistry plant,  sewage 

treatment plant.  

E.g.,)  Nuclear power plants E.g.,)  Gas turbine 

E.g.,)  Great Seto Bridge, Tokyo Sky Tree , Exterior wall 

of skyscrapers,  

           Water supply and sewerage systems. 

 

Places with continuous 

operations 

E.g.,) Vehicle production 

facilities, Injection 

          molding machines, 

Industrial robots 

Places where maintenance is impossible  

Other major applications 1 



E.g.,) Movable parts of wheelchairs,  

Movable portion of 

          rail points 

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

Places where high-durability is required. 

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

Bulldozers  

E.g.,) Shinkansen,  Amusement equipment ,  

Vehicles,  F1 cars 

 

Places where safety is the top-

priority 

Places where strong tightening is 

difficult 

Other places where severe vibration and 

impact occurs 

Other major applications 2 
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