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บทคดัย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีศึกษาการหาสาเหตุความเสียหายของกา้นเจาะหินปูนดว้ยการตรวจสอบภาพถ่าย
การแตกหกั (Fractography) ร่วมกบัระเบียบวธีิการตรวจพินิจหาสาเหตุความเสียหาย ตวัอยา่งกา้นเจาะ
ซ่ึงเกิดการช ารุด ในระหว่างเดือนธนัวาคม 2556 – พฤศจิกายน 2557 ท่ีใช้ในการศึกษาน้ีมีทั้งหมด 5 
กา้น กา้นเจาะเป็นเหล็กกลา้เคร่ืองมือท่ีมีธาตุเจือต ่า มาตรฐาน DIN 1.6659 เกรด 31NiCrMo13-4 และ
ผา่นการชุบแข็งท่ีผิวโดยกรรมวิธีคาร์บูไรซ์ซ่ิง (Carburizing) จากผลการตรวจสอบค่าความแข็งพบวา่
ค่าความแข็งบริเวณผวิดา้นนอกมีค่าใกลเ้คียงกนั อีกทั้งส่วนผสมทางเคมีมีค่าใกลเ้คียงกบัค่ามาตรฐาน 
จากขอ้มูลการใชง้านกา้นเจาะทั้ง 5 กา้น สามารถใชง้านเฉล่ีย 36 วนัต่อกา้น และระยะความลึกในการ
เจาะเฉล่ียต่อกา้น 3,671 เมตร โดยมีระยะความลึกในการเจาะสูงสุด 4 ,629 เมตร และมีระยะความลึก
ในการเจาะต ่าสุด 2,505 เมตร ซ่ึงมีสาเหตุความเสียหาย      มาจากการร้าวของหัวเจาะ และจากการ
วเิคราะห์ภาพถ่ายพื้นผวิการแตกหกั พบวา่การแตกหกัของกา้นเจาะมีจุดเร่ิมตน้จากบริเวณผวิดา้นนอก 
และเกิดเฉพาะบริเวณรอยต่อระหวา่งหวัเจาะกบั      กา้นเจาะ มีรูปแบบการแตกหกัเน่ืองจากความลา้ 
การขยายตวัของรอยแตกมีลกัษณะเป็น Beach Mark ปรากฏตลอดพื้นผิวการแตกหัก ซ่ึงเป็นผลจาก
การรับภาระความเคน้ระดบัต ่าๆอยา่งต่อเน่ือง สาเหตุหลกัของการเกิดจุดเร่ิมตน้ของรอยแตกมาจาก
ความเขม้ขน้ของความเคน้ ซ่ึงเป็นผลจาก บริเวณรอยต่อหรือร่องเกลียว และการรับแรงกระแทก 
สุดทา้ยไดเ้สนอแนวทางการป้องกนั      ความเสียหายจากสาเหตุต่างๆ 
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ABSTRACT 
 

 This research studied on a failure cause determination of limestone drill rod using 
fractography investigation with failure analysis method. Five samples of drill rods, damaged during 
December 2014 – November 2015, were used in this study. Drilling Rods were tool steels with low 
alloys, DIN 1.6659 Standard, grade 31NiCrMo13-4 and carburized surface hardening. From hardness 
testing Results, it was found that outside surface hardness was similar and chemical composition was 
normal. From data of the 5 drill rods uses, the average of use duration was 36 days per rod and the 
average drilling depth per rod was 3671 meters, maximum drilling depth was 4,629 meters and 
minimum drilling depth was 2,505 meters because drill head fracture. The surface fractography 
analysis revealed that the fractures initiation of the drill rods started at the outer surface, especially at 
joint between drill rod and drill head. The mode of failure was found to be fatigue. Propagation of 
fracture was beach mark over the surface fracture appears, resulting from continuous low nominal 
stress. This was mainly origin fracture caused by a stress concentration, the joint or groove of screw, 
and impact force. Finally, a failure prevention guideline was proposed. 

 


