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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมถึงเหล็กข้ออ้อยทีม่ คี วามยาวตัง้ แต่ 3.40 เมตรขึน้ ไป อันอาจ
นำไปใช้เสริมคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้างทัว่ ไปได้ ซึง่ ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “เหล็กข้ออ้อย”
1.2 เหล็กข้ออ้อย ต้องทำขึ้นจากเหล็กแท่งเล็ก (billet) เหล็กแท่งใหญ่ (bloom) หรือเหล็กแท่งหล่อ (ingot)
โดยตรง ด้วยกรรมวิธีการรีดร้อน โดยต้องไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาก่อนและเหล็กแท่ง
ดังกล่าวต้องทำมาจากกรรมวิธโี อเพนฮาร์ท (open hearth process) เบสิกออกซิเจน (basic oxygen process)
หรืออิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ (electric arc furnace process)

2. บทนิยาม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
เหล็กข้ออ้อย หมายถึง เหล็กเส้นกลมทีม่ บี ง้ั (transverse rib) และอาจมีครีบ (longitudinal rib) หรือช่องว่าง
(gap) ทีผ่ วิ เพือ่ เสริมกำลังยึดระหว่างเหล็กเส้นกับเนือ้ คอนกรีต
เส้น หมายถึง เหล็กข้ออ้อยหนึง่ เส้นทีม่ ลี กั ษณะเหยียดตรงหรือพับงอ
มัด หมายถึง เหล็กข้ออ้อยจำนวนตัง้ แต่สองเส้นขึน้ ไปทีม่ ดั รวมกัน
ขด (coil) หมายถึง เหล็กข้ออ้อยหนึง่ เส้นทีม่ ว้ นเป็นขด
ขนาดระบุ (nominal size) หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางระบุและพืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุทก่ี ำหนดไว้ในตารางที่ 1
เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ หมายถึง เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมที่มีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ภาคตัดขวางระบุของ
เหล็กข้ออ้อย
มวลระบุ (nominal mass) หมายถึง มวลต่อความยาว 1 เมตร ของเหล็กข้ออ้อยทีม่ ขี นาดเท่ากับขนาดระบุ
ดังกำหนดไว้ในตารางที่ 1
มวลต่อเมตร หมายถึง มวลจริงต่อความยาว 1 เมตร ของเหล็กข้ออ้อย
บัง้ หมายถึง สันนูนบนเหล็กข้ออ้อยทีท่ ำมุมกับแนวแกนของเหล็กข้ออ้อย (ดูรปู ที่ 1)
ครีบ หมายถึง สันนูนบนเหล็กข้ออ้อยตามความยาวของเหล็กข้ออ้อย (ดูรปู ที่ 1)
ช่องว่าง หมายถึง ช่องระหว่างปลายสุดของบัง้ ทีอ่ ยูต่ รงข้ามกัน (ดูรปู ที่ 1)
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3. ชั้นคุณภาพ
3.1 เหล็กข้ออ้อยแบ่งตามส่วนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกลออกเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ตามตารางที่ 5 และ
ตารางที่ 7 ได้แก่
(1) ชัน้ คุณภาพ SD 30
(2) ชัน้ คุณภาพ SD 40
(3) ชัน้ คุณภาพ SD 50

4. ขนาด มวล และเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น
4.1 ชือ่ ขนาด ขนาดระบุ และมวลระบุของเหล็กข้ออ้อย ให้เป็นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชือ่ ขนาด ขนาดระบุ และมวลระบุของเหล็กข้ออ้อย
(ข้อ 2.5 ข้อ 2.7 และข้อ 4.1)

ชื่อขนาด

ขนาดระบุ
เสนผานศูนยกลางระบุ (dN) พืน้ ที่ภาคตัดขวางระบุ (SN)
mm
mm2

DB 6
DB 8
DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 22
DB 25
DB 28
DB 32
DB 36
DB 40

6
8
10
12
16
20
22
25
28
32
36
40

หมายเหตุ 1. SN
2. WN

28.3
50.3
78.5
113.1
201.1
314.2
380.1
490.9
615.8
804.2
1 017.9
1 256.6

3.141 6 dN2
=
4
= 0.007 85 SN
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มวลระบุ (WN)
kg/m
0.222
0.395
0.616
0.888
1.578
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.865
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4.2 มวลต่อเมตรของเหล็กข้ออ้อย
4.2.1 มวลต่อเมตรของเหล็กข้ออ้อยแต่ละเส้นหรือขดจะคลาดเคลือ่ นจากค่ามวลระบุได้ไม่เกินเกณฑ์ท่กี ำหนด
ในตารางที่ 2 สดมภ์ท่ี 3
4.2.2 มวลต่อเมตรเฉลีย่ ของเหล็กข้ออ้อย 1 ชุดตัวอย่างจะคลาดเคลือ่ นจากค่ามวลระบุได้ไม่เกินเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ในตารางที่ 2 สดมภ์ท่ี 4
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 9.1
ตารางที่ 2 เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นของมวลต่อเมตร
(ข้อ 4.2)

ชื่อขนาด
DB 6
DB 8
DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 22
DB 25
DB 28
DB 32
DB 36
DB 40

มวลระบุ
kg/m
0.222
0.395
0.616
0.888
1.578
2.466
2.984
3.853
4.834
6.313
7.990
9.865

เกณฑความคลาดเคลื่อน
%
ตอเสน
เฉลี่ย
±8
±7

±6

±5

±5

±4

±4

± 3.5

4.3 ช่วงระหว่างบัง้ ส่วนสูงของบัง้ และความกว้างของครีบหรือช่องว่าง ให้เป็นไปตามตารางที่ 3
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 9.2
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ตารางที่ 3 ช่วงระหว่างบัง้ ส่วนสูงของบัง้ และความกว้างของครีบหรือช่องว่าง
(ข้อ 4.3)

ชื่อขนาด
DB 6
DB 8
DB 10
DB 12
DB 16
DB 20
DB 22
DB 25
DB 28
DB 32
DB 36
DB 40

ชวงระหวางบั้ง
สูงสุด
4.2
5.6
7.0
8.4
11.2
14.0
15.4
17.5
19.6
22.4
25.2
28.0

สวนสูงของบั้ง
ตํ่าสุด
สูงสุด
0.2
0.5
0.3
0.6
0.4
0.8
0.5
1.0
0.7
1.4
1.0
2.0
1.1
2.2
1.3
2.6
1.4
2.8
1.6
3.2
1.8
3.6
2.0
4.0

หน่วยเป็นมิลลิเมตร
ผลรวมของความกวางของ
ครีบหรือชองวาง
สูงสุด
4.7
6.3
7.9
9.4
12.6
15.7
17.3
19.7
22.0
25.2
28.3
31.4

4.4 ความยาวของเหล็กข้ออ้อยในแต่ละมัดต้องมีขนาดความยาวเดียวกัน โดยจะคลาดเคลื่อนจากค่าที่ผู้ทำ
ระบุไว้ทฉ่ี ลากได้ไม่เกินเกณฑ์ทก่ี ำหนดในตารางที่ 4
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 9.3
ตารางที่ 4 เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นสำหรับความยาว (เฉพาะกรณีเป็นมัด)
(ข้อ 4.4)
ความยาว
ไมเกิน 10 เมตร
เกิน 10 เมตร

เกณฑความคลาดเคลื่อน
+ 55 มิลลิเมตร
0
+ 55 มิลลิเมตร และ + 5 มิลลิเมตร ทุก ๆ ความยาว 1 เมตร
ของสวนที่ยาวเกิน 10 เมตร แตรวมกันแลวไมเกิน 120 มิลลิเมตร
0
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5. ส่วนประกอบทางเคมี
5.1 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กข้ออ้อยเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า ให้เป็นไปตามตารางที่ 5 เมื่อวิเคราะห์จาก
ผลิตภัณฑ์ยอมให้มคี า่ สูงกว่าค่าสูงสุดของตารางที่ 5 ตามเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นในตารางที่ 6
การทดสอบให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 9.4
ตารางที่ 5 ส่วนประกอบทางเคมีเมือ่ วิเคราะห์จากเบ้า
(ข้อ 3.1 และข้อ 5.1)
หน่วยเป็นร้อยละ
ชั้นคุณภาพ
SD 30
SD 40
SD 50

สวนประกอบทางเคมี
คารบอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กํามะถัน คารบอน + (แมงกานีส/6)
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
0.27
0.05
0.05
0.50
1.80
0.05
0.05
0.55
1.80
0.05
0.05
0.60

ตารางที่ 6 เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นของส่วนประกอบทางเคมีเมือ่ วิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์
(ข้อ 5.1)

สวนประกอบ
คารบอน
แมงกานีส
ฟอสฟอรัส
กํามะถัน

หน่วยเป็นร้อยละ
เกณฑความคลาดเคลื่อน
+ 0.03
+ 0.05
+ 0.01
+ 0.01

6. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
6.1.1 เหล็กข้ออ้อย ต้องมีผิวเรียบเกลี้ยง (ยกเว้นบริเวณที่เป็นบั้ง ครีบ และเครื่องหมายที่เป็นตัวนูน) และ
ต้องไม่ปริ ไม่แตกร้าว ไม่มสี นิมขุมหรือตำหนิอน่ื ซึง่ มีผลเสียต่อการใช้งาน
6.1.2 เหล็กข้ออ้อยต้องมีบง้ั เป็นระยะๆ เท่าๆ กันโดยสม่ำเสมอตลอดเส้น บัง้ และครีบทีอ่ ยูต่ รงข้ามกันต้องมี
ขนาดและรูปร่างเหมือนกัน
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
–5–
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6.2 มุมระหวางบั้งกับแกนของเหล็กขอออย
มุมแหลมตองไมนอ ยกวา 45 องศา
ในกรณีทบี่ งั้ ทำมุมกับแกนของเหล็กขอออยตัง้ แต 45 ถึง 70 องศา บัง้ จะตองวางกลับทางกันบนแตละขางของ
เหล็กขอออย หรือบัง้ ทัง้ หมดของขางหนึง่ ตองกลับทางกับบัง้ ทัง้ หมดของอีกขางหนึง่ แตถา บัง้ ทำมุมแหลมกับ
แกนของเหล็กขอออยเกิน 70 องศา ก็ไมจำเปนตองกลับทางกัน ดังตัวอยางในรูปที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2

รูปที่ 1 ตัวอยางบัง้ และครีบหรือชองวางของเหล็กขอออย
(ขอ 2.9 ขอ 2.10 ขอ 2.11 ขอ 6.2 และขอ 9.2.2.3)
6.3 สมบัตทิ างกล
6.3.1 สมบัตกิ ารดึง
ความตานแรงดึง ความตานแรงดึงทีจ่ ดุ คราก และความยืด ตองไมนอ ยกวาคาทีก่ ำหนดในตารางที่ 7
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.5
ตารางที่ 7 ความตานแรงดึง ความตานแรงดึงทีจ่ ดุ ครากและความยืดของเหล็กขอออย
(ขอ 3.1 และขอ 6.3.1)
ชั้นคุณภาพ
SD 30
SD 40
SD 50

ความตานแรงดึง
MPa
480
560
620

ความตานแรงดึงที่จุดคราก
MPa
295
390
490
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ความยืด
%
17
15
13
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6.3.2 การดัดโค้ง
เมือ่ ทดสอบตามข้อ 9.6 ต้องไม่แตกหรือปริตรงส่วนโค้งด้านนอกของชิน้ ทดสอบ

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย
ทีเ่ หล็กข้ออ้อย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครือ่ งหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ ประทับเป็นตัวนูนถาวร
บนเนือ้ เหล็กให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับดังนี้
(1) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำหรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
(2) ชือ่ ขนาด
(3) ชัน้ คุณภาพ
(4) สัญลักษณ์ “ T ” (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment) ในระหว่าง
การผลิต)
7.2 ที่มัดหรือที่ขดของเหล็กข้ออ้อยทุกมัดหรือทุกขดต้องมีป้ายที่ไม่ฉีกขาดและไม่หลุดง่ายผูกติดอยู่ และ
ทีป่ า้ ยนัน้ อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้เห็นได้งา่ ย ชัดเจน
(1) คำว่า “เหล็กข้ออ้อย”
(2) ชือ่ ขนาด
(3) ชัน้ คุณภาพ
(4) สัญลักษณ์ “ T ” (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยทีผ่ า่ นกรรมวิธที างความร้อนในระหว่างการผลิต)
(5) ความยาวแต่ละเส้น เป็นเมตร (กรณีเป็นมัด) หรือมวล เป็นกิโลกรัม (กรณีเป็นขด)
(6) หมายเลขของการหลอมแต่ละครัง้ หรือเครือ่ งหมายอืน่ ใดทีเ่ ทียบเท่า
(7) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
(8) ประเทศทีท่ ำ
7.3 ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น

8. การชักตัวอย่าง และเกณฑ์ตดั สิน
8.1 รุน่ (lot) ในทีน่ ้ี หมายถึง เหล็กข้ออ้อยชือ่ ขนาดและชัน้ คุณภาพเดียวกันทีท่ ำหรือส่งมอบหรือซือ้ ขายในระยะ
เวลาเดียวกัน
8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการ
ชักตัวอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
8.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบความยาว (เฉพาะกรณีเป็นมัด)
8.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 8 และให้ชักตัวอย่าง
เหล็กข้ออ้อยจากตัวอย่างแต่ละมัดทีส่ มุ่ ได้มามัดละ 1 เส้น เพือ่ ทดสอบความยาว
8.2.1.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.4 ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ 8
จึงจะถือว่าเหล็กข้ออ้อยรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
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8.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป ช่วงระหว่างบัง้ ส่วนสูงของบัง้ ความกว้าง
ของครีบหรือช่องว่าง และมุมระหว่างบัง้ กับแกนของเหล็กข้ออ้อย
8.2.2.1 ตัดปลายใดปลายหนึง่ ของตัวอย่างทีเ่ ป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนดในข้อ 8.2.1 แล้ว มาเส้นละ 1 ท่อน
ให้มีความยาวท่อนละ 1.50 เมตร หรือตัดปลายใดปลายหนึ่งของเหล็กข้ออ้อยที่เป็นขด ซึ่งสุ่ม
จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ 8 มาขดละ 1 ท่อน ให้มคี วามยาวท่อนละ 1.50 เมตร
เพื่อทดสอบลักษณะทั่วไป ช่วงระหว่างบั้ง ส่วนสูงของบั้ง ความกว้างของครีบหรือช่องว่าง และ
มุมระหว่างบั้งกับแกนของเหล็กข้ออ้อย
8.2.2.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.3 ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับ
ทีก่ ำหนดในตารางที่ 8 จึงจะถือว่าเหล็กข้ออ้อยรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
8.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบมวลต่อเมตร
8.2.3.1 นำตัวอย่างทีต่ รวจสอบตามข้อ 8.2.2 แล้ว มาเพือ่ ทดสอบมวลต่อเมตร
8.2.3.2 จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4.2.1 ต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ 8
และต้องเป็นไปตามข้อ 4.2.2 จึงจะถือว่าเหล็กข้ออ้อยรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ตารางที่ 8 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบความยาว ลักษณะทัว่ ไป ช่วงระหว่างบัง้ ส่วนสูงของบัง้
ความกว้างของครีบหรือช่องว่าง มุมระหว่างบัง้ กับแกนของเหล็กข้ออ้อย และมวลต่อเมตร
(ข้อ 8.2.1 ข้อ 8.2.2 และข้อ 8.2.3)
ขนาดรุน
ตัน
ไมเกิน 150
มากกวา 150 แตไมเกิน 500
มากกวา 500

ขนาดตัวอยาง
มัด/ขด
5
20
32

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1
2

8.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ และสมบัตทิ างกล
8.2.4.1 ชักตัวอย่างทีต่ รวจสอบตามข้อ 8.2.3 แล้ว จำนวน 3 ชิน้ หากมวลของเหล็กข้ออ้อยในรุน่ มากกว่า
500 ตัน ให้ชักตัวอย่างเพิ่มอีก 3 ชิ้น แต่ละชิ้นตัดเป็นชิ้นทดสอบ จำนวน 2 ชิ้น เพื่อทดสอบ
ส่วนประกอบทางเคมีของวัสดุ 1 ชิน้ และทดสอบสมบัตกิ ารดึง 1 ชิน้
8.2.4.2 ชักตัวอย่างจากตัวอย่างที่เหลือจากการตัดตามข้อ 8.2.4.1 จำนวน 1 ชิ้น หากมวลของเหล็ก
ข้ออ้อยในรุน่ มากกว่า 500 ตัน ให้ชกั ตัวอย่างเพิม่ อีก 1 ชิน้ แต่ละชิน้ ตัดเป็นชิน้ ทดสอบ จำนวน
1 ชิน้ เพือ่ ทดสอบการดัดโค้ง
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8.2.4.3 ชิน้ ทดสอบทุกชิน้ ต้องเป็นไปตามข้อ 5.1 ข้อ 6.3.1 และข้อ 6.3.2 จึงจะถือว่าเหล็กข้ออ้อยรุน่ นัน้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ยกเว้นถ้าผลการทดสอบเป็นไปตามข้อต่อไปนี้ให้ทำการทดสอบใหม่
หรือทดสอบซ้ำแล้วแต่กรณี
(1) หากผลการทดสอบสมบัติการดึง ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.1 เนื่องจากสมบัติ
ของชิน้ ทดสอบเปลีย่ นไปเพราะ การกลึงไม่ถกู ต้อง ตำแหน่งทีช่ น้ิ ทดสอบขาดอยูน่ อกจุดพิกดั
ตำแหน่งทีช่ น้ิ ทดสอบขาดอยูร่ ะหว่างจุดพิกดั แต่อยูห่ า่ งจากจุดพิกดั ทีอ่ ยูใ่ กล้นอ้ ยกว่าหนึง่ ในสาม
ของความยาวพิกัดเดิมก่อนทดสอบ หรือเครื่องทดสอบผิดปกติ ให้ทดสอบใหม่ โดยใช้
ชิ้นทดสอบใหม่เท่าจำนวนชิ้นทดสอบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดจากเหล็กข้ออ้อยตัวอย่าง
เดียวกัน สำหรับความยืด หากเป็นไปตามข้อ 6.3.1 ให้ถอื ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับ
ความยืดโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งทีช่ น้ิ ทดสอบขาด
(2) หากผลการทดสอบสมบัตกิ ารดึง ต่ำกว่าทีก่ ำหนดในข้อ 6.3.1 ด้วยสาเหตุอน่ื นอกจากทีไ่ ด้
กล่าวไว้ในข้อ (1) โดยมีความต้านแรงดึงต่ำกว่าที่กำหนดเกิน 14 เมกะพาสคัล หรือมี
ความต้านแรงดึงที่จุดครากต่ำกว่าที่กำหนดเกิน 7 เมกะพาสคัล ให้ถือว่าสมบัติการดึง
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์กำหนด โดยไม่ตอ้ งทดสอบซ้ำ
(3) หากผลการทดสอบสมบัตกิ ารดึง ต่ำกว่าทีก่ ำหนดในข้อ 6.3.1 ด้วยสาเหตุอน่ื นอกจากทีไ่ ด้
กล่าวไว้ในข้อ (1) โดยมีความต้านแรงดึงต่ำกว่าที่กำหนดไม่เกิน 14 เมกะพาสคัล หรือมี
ความต้านแรงดึงที่จุดครากต่ำกว่าที่กำหนดไม่เกิน 7 เมกะพาสคัล ให้ทดสอบซ้ำโดยใช้ชิ้น
ทดสอบใหม่จำนวน 2 เท่าของชิน้ ทดสอบทีไ่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด จากเหล็กข้ออ้อย
รุ่นเดียวกัน ผลการทดสอบซ้ำต้องเป็นไปตามข้อ 6.3.1 ทุกชิ้น จึงจะถือว่าเหล็กข้ออ้อย
รุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
(4) หากผลการทดสอบการดัดโค้งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 6.3.2 ให้ทดสอบซ้ำโดย
ใช้ชิ้นทดสอบใหม่จำนวน 2 เท่าของชิ้นทดสอบที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จากเหล็ก
ข้ออ้อยรุน่ เดียวกัน ผลการทดสอบซ้ำต้องเป็นไปตามข้อ 6.3.2 ทุกชิน้ จึงจะถือว่าเหล็กข้ออ้อย
รุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
หมายเหตุ ในการทดสอบสมบั ต ิ ก ารดึ ง หากปรากฏการณ์ ก ารครากไม่ ช ั ด เจนหรื อ ไม่ ม ี ให้ ใ ช้
ความเค้นพิสูจน์ที่ความยืดร้อยละ 0.2 แทนค่าความต้านแรงดึงที่จุดคราก

8.3 เกณฑ์ตดั สิน
เหล็กข้ออ้อยทุกมัดหรือทุกขดในรุ่นต้องเป็นไปตามข้อ 7. และตัวอย่างเหล็กข้ออ้อยต้องเป็นไปตาม
ข้อ 8.2.1.2 ข้อ 8.2.2.2 ข้อ 8.2.3.2 และข้อ 8.2.4.3 ทุกข้อ จึงจะถือว่าเหล็กข้ออ้อยรุน่ นัน้ เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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9. การทดสอบ
9.1 มวลต่อเมตร
9.1.1 เครื่องมือ
9.1.1.1 เครือ่ งชัง่ ทีช่ ง่ั ละเอียด 1 กรัม
9.1.1.2 เครือ่ งวัดความยาวทีว่ ดั ละเอียด 1 มิลลิเมตร
9.1.2 วิธที ดสอบ
วัดและชัง่ ชิน้ ตัวอย่างแต่ละชิน้ ให้ละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร และ 1 กรัม ตามลำดับ แล้วหามวลต่อเมตร
ของชิน้ ตัวอย่างแต่ละชิน้ และหาค่าเฉลีย่ ของชิน้ ทดสอบทัง้ 5 ชิน้
9.1.3 การรายงานผล
รายงานค่ามวลต่อเมตรของชิน้ ตัวอย่างแต่ละชิน้ และค่าเฉลีย่ ให้ละเอียดถึงทศนิยม 4 ตำแหน่ง
9.2 ช่วงระหว่างบัง้ ส่วนสูงของบัง้ ความกว้างของครีบหรือช่องว่าง และมุมระหว่างบัง้ กับแกนของเหล็กข้ออ้อย
9.2.1 เครื่องมือ
9.2.1.1 เวอร์เนียร์แคลลิเปอร์ส หรือไมโครมิเตอร์ทว่ี ดั ละเอียด 0.02 มิลลิเมตร
9.2.2 วิธที ดสอบ
9.2.2.1 ช่วงระหว่างบัง้
วัดช่วงระหว่างสันของบั้ง 10 ช่วงที่ต่อเนื่องกันตามแนวแกนของเหล็กข้ออ้อยแล้วหาค่าเฉลี่ย
ช่วงระหว่างบัง้
9.2.2.2 ส่วนสูงของบัง้
วัดความสูงของบั้งไม่น้อยกว่า 2 บั้ง แต่ละบั้งให้วัดที่จุด 3 จุด คือ จุดกึ่งกลางและจุดแบ่งสี่อีก
2 จุด แล้วหาค่าเฉลีย่ ส่วนสูงของบัง้
9.2.2.3 ความกว้างของครีบหรือช่องว่าง
ใช้เวอร์เนียร์แคลลิเปอร์สวัดความกว้างของช่องว่างดังในรูปที่ 1 ทัง้ 2 ข้าง นำมารวมกัน โดยวัด
10 ตำแหน่งใน 10 ช่วงระหว่างบัง้ ทีต่ อ่ เนือ่ งกันแล้วหาค่าเฉลีย่
ในกรณีที่เหล็กข้ออ้อยมีครีบให้วัดความกว้างของครีบที่โคนทั้ง 2 ข้างนำมารวมกันโดยวัด
10 ตำแหน่งทีต่ อ่ เนือ่ งกันแล้วหาค่าเฉลีย่
9.2.2.4 มุมระหว่างบั้งกับแกนของเหล็กข้ออ้อย
กลิง้ ตัวอย่างบนดินน้ำมันทีท่ ำเป็นแผ่นเรียบแล้ววัดมุมระหว่างบัง้ กับแกนของเหล็กข้ออ้อย
9.3 ความยาว
ใช้สายวัดโลหะทีว่ ดั ละเอียด 1 มิลลิเมตร และยาวพอทีจ่ ะวัดความยาวของเหล็กข้ออ้อยหนึง่ เส้นได้โดยตลอด
ในครัง้ เดียว วัดความยาวของตัวอย่าง
9.4 ส่วนประกอบทางเคมี
ให้ใช้วธิ วี เิ คราะห์ทางเคมีโดยทัว่ ไปหรือวิธอี น่ื ใดทีใ่ ห้ผลเทียบเท่า แล้วรายงานผลชิน้ ทดสอบแต่ละชิน้

–10–

มอก. 24–2548
9.5 สมบัตกิ ารดึง
9.5.1 เครื่องมือ
เครื่องทดสอบแรงดึง ที่สามารถจายแรงไดอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องโดยตลอดในอัตราความเร็วที่
กำหนด
9.5.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
9.5.2.1 ชิ้นทดสอบตองเปนไปตามสภาพเดิมของเหล็กขอออย ถาจำเปนตองดัดชิ้นทดสอบที่บิดโคงงอ
ใหตรง ใหดดั เย็นตามปกติ แตถา มีการบิดโคงจนมากเกินไปใหคดั ทิง้
9.5.2.2 เหล็กขอออยชื่อขนาดตั้งแต DB 28 ลงมา ใหทดสอบโดยไมตองกลึงชิ้นทดสอบใหเล็กลง
เหล็กขอออยชือ่ ขนาดตัง้ แต DB 32 ขึน้ ไป อาจกลึงลดขนาดลงใหพอเหมาะทีจ่ ะใชกบั เครือ่ งทดสอบ
แรงดึงก็ได แตเสนผานศูนยกลางตองไมนอ ยกวา 28 มิลลิเมตร ในกรณีทกี่ ลึงลดขนาดเสนผานศูนยกลาง
ความยาวของสวนทีก่ ลึงตองไมนอ ยกวา 5.5 เทาของขนาดเสนผานศูนยกลางของสวนทีก่ ลึง
สำหรับเหล็กขอออยทีผ่ ลิตโดยผานกรรมวิธที างความรอน ตองทดสอบโดยไมมกี ารกลึงลดขนาดลงมา
9.5.2.3 จับยึดชิน้ ทดสอบทีม่ คี วามยาวพิกดั และความยาวระหวางหัวจับ ตามรูปที่ 2

l1

Lo

l2

เมื่อ Lo คือ ความยาวพิกดั เดิม เทากับ 5 dN (กรณีทไี่ มกลึงชิน้ ทดสอบ) หรือ 5 dm (กรณีทกี่ ลึง
ชิน้ ทดสอบ)
โดย dN คือ เสนผานศูนยกลางระบุของชิน้ ทดสอบ
dm คือ เสนผานศูนยกลางของสวนทีก่ ลึงของชิน้ ทดสอบ
l1 และ l2 คือ ระยะหางระหวางหัวจับกับจุดพิกัด ไมนอยกวา 0.25 dN หรือ 0.25 dm
แลวแตกรณี
หมายเหตุ 1. กรณีที่ชิ้นทดสอบมีความยาวเพียงพอ อาจทำเครื่องหมายความยาวพิกัดไวหลายชุด
คร อ มกั น ไว เ ป น ช ว งจนถึ ง ระยะหั ว จั บ ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ใ ห มี เ ครื่ อ งหมายความยาวพิ กั ด
ชุดหนึ่งอยูประมาณกึ่งกลางของระยะหางระหวางหัวจับ
2. การทำเครือ่ งหมายความยาวพิกดั ใหมเี กณฑความคลาดเคลือ่ นไดไมเกิน ± รอยละ 1

รูปที่ 2 การจับยึดชิน้ ทดสอบ
(ขอ 9.5.2.3)
–11–

มอก. 24–2548
9.5.3 วิธที ดสอบ
ให้ปฏิบตั ติ าม มอก. 244 เล่ม 4
9.5.4 วิธคี ำนวณ
9.5.4.1 ความต้านแรงดึง
(1) ในกรณีทไ่ี ม่กลึงชิน้ ทดสอบ
Fm
Rm = S
N
เมื่อ Rm คือ ความต้านแรงดึง เป็นเมกะพาสคัล
Fm คือ แรงดึงสูงสุด เป็นนิวตัน
SN คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุ เป็นตารางมิลลิเมตร
(2) ในกรณีทก่ี ลึงชิน้ ทดสอบ
k x Fm
Rm =
S
เมื่อ Rm คือ ความต้านแรงดึง เป็นเมกะพาสคัล
Fm คือ แรงดึงสูงสุด เป็นนิวตัน
k คือ อัตราส่วนของมวลจริงต่อมวลระบุของชิน้ ทดสอบ
W
โดย k =
WN
เมื่อ W คือ มวลจริงของชิน้ ทดสอบ เป็นกิโลกรัมต่อเมตร
WN คือ มวลระบุของชิน้ ทดสอบ เป็นกิโลกรัมต่อเมตร
S คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางทีค่ ำนวณได้ เป็นตารางมิลลิเมตร
3.141 6 dm2
โดย S =
4
เมื่อ dm คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของส่วนทีก่ ลึง เป็นมิลลิเมตร
9.5.4.2 ความต้านแรงดึงทีจ่ ดุ คราก
(1) ในกรณีทไ่ี ม่กลึงชิน้ ทดสอบ
Fe
Re =
SN
เมื่อ R e คือ ความต้านแรงดึงทีจ่ ดุ คราก เป็นเมกะพาสคัล
Fe คือ แรงดึงทีจ่ ดุ คราก เป็นนิวตัน
SN คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุ เป็นตารางมิลลิเมตร
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(2) ในกรณีทก่ี ลึงชิน้ ทดสอบ
k x Fe
Re =
S
เมื่อ R e คือ ความต้านแรงดึงทีจ่ ดุ คราก เป็นเมกะพาสคัล
Fe คือ แรงดึงทีจ่ ดุ คราก เป็นนิวตัน
k คือ อัตราส่วนของมวลจริงต่อมวลระบุของชิน้ ทดสอบ
(ดูขอ้ 9.5.4.1(2))
S คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางทีค่ ำนวณได้ เป็นตารางมิลลิเมตร
(ดูขอ้ 9.5.4.1(2))
หมายเหตุ 1. กำหนดให้ 1 กิโลกรัมแรง เท่ากับ 9.807 นิวตัน
2. พื้นที่ภาคตัดขวางระบุและมวลระบุให้เป็นไปตามตารางที่ 1

9.5.4.3 ความยืด
ในกรณีทไ่ี ม่กลึงชิน้ ทดสอบและกลึงชิน้ ทดสอบ
L –L
A = u o x 100
Lo
เมื่อ A คือ ความยืด เป็นร้อยละ
Lo คือ ความยาวพิกดั เดิม เป็นมิลลิเมตร
Lu คือ ความยาวพิกดั สุดท้าย เป็นมิลลิเมตร
9.5.5 การรายงานผล
9.5.5.1 ในรายงานผลการทดสอบอย่างน้อยต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ชนิด หมายเลขลำดับ และความละเอียดของเครือ่ งทดสอบ
(2) อุณหภูมขิ ณะทดสอบ
(3) ความยาวและมวลของชิน้ ทดสอบแต่ละชิน้ ก่อนกลึง
(4) ชื่อขนาด ขนาดระบุ ชั้นคุณภาพ และชื่อผู้ทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการค้าที่
จดทะเบียน
(5) ในกรณีทต่ี อ้ งกลึงชิน้ ทดสอบ ให้รายงานพืน้ ทีภ่ าคตัดขวางทีค่ ำนวณได้ และค่า k
(6) ความยาวพิกดั และความยาวระหว่างหัวจับกับจุดพิกดั ทัง้ 2 ข้าง
(7) ความเร็วในการดึงชิน้ ทดสอบ
(8) แรงดึงทีจ่ ดุ ครากและแรงดึงสูงสุด
(9) ความยาวระหว่างจุดพิกดั เมือ่ นำชิน้ ทดสอบทีข่ าดแล้วมาต่อกันตามรอยทีข่ าด
9.5.5.2 ค่าความต้านแรงดึง ความต้านแรงดึงทีจ่ ดุ คราก และความยืดของชิน้ ทดสอบแต่ละชิน้ ให้รายงาน
ละเอียดถึงทศนิยม 1 ตำแหน่ง
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9.6 การดัดโค้ง
9.6.1 เครื่องมือ
9.6.1.1 เครื่องทดสอบการดัดโค้ง ที่สามารถจ่ายแรงได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันโดยตลอดจน
เสร็จการทดสอบ
9.6.1.2 หัวกดรูปตัว U ทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกดดังตารางที่ 9 และบ่าทัง้ สองข้างของฐานรองรับ
ต้องสามารถทำให้ชน้ิ ทดสอบโค้งเป็นรูปตัว U ได้โดยอิสระ โดยหัวกดและฐานรองรับ ควรทำเป็น
ร่องโค้งให้พอดีทจ่ี ะทำให้ชน้ิ ทดสอบโค้งงอสัมผัสกับหัวกดโดยรอบและปลายทัง้ สองข้างโค้งกลับมา
ขนานกันเมือ่ กดชิน้ ทดสอบ
ตารางที่ 9 มุมดัดโค้งและเส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกดสำหรับการทดสอบการดัดโค้ง
(ข้อ 9.6.1.2 และข้อ 9.6.3)
สัญลักษณ เสนผานศูนยกลางระบุ มุมดัดโคง
mm
SD 30
ไมเกิน 16
180o
เกิน 16
SD 40
ทุกขนาด
180o
SD 50

ไมเกิน 25

90o

เกิน 25

เสนผานศูนยกลางของหัวกดชิ้นทดสอบ
3 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
4 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
6 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ

9.6.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
9.6.2.1 ชิน้ ทดสอบต้องเป็นไปตามสภาพเดิมของเหล็กข้ออ้อยโดยไม่ผา่ นกรรมวิธที างความร้อนแต่อย่างใด
9.6.2.2 ชิน้ ทดสอบต้องมีความยาวเพียงพอทีเ่ มือ่ กดด้วยเครือ่ งทดสอบแล้ว ปลายทัง้ สองข้างของรูปตัว U
ต้องโผล่พน้ บ่าของฐานทีร่ องรับ
9.6.3 วิธที ดสอบ
กดชิ้นทดสอบด้วยหัวกดที่กึ่งกลางชิ้นทดสอบโดยใช้ความเร็วสม่ำเสมอและต่อเนื่องกันตลอดเวลา
ทีท่ ดสอบจนได้มมุ ดัดโค้ง ตามตารางที่ 9 แล้วตรวจพินจิ
9.6.4 การรายงานผล
ให้รายงานว่าชิน้ ทดสอบแต่ละชิน้ แตกหรือปริตรงส่วนโค้งด้านนอกหรือไม่
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