ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 4803 ( พ.ศ.2559 )
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ.2511
เรื่อง แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย
(แก้ไขครั้งที่ 1)
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้อ
อ้อย มาตรฐานเลขที่ มอก. 24-2548
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :
เหล็กข้ออ้อย มาตรฐานเลขที่ มอก. 24-2548 ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3334 (พ.ศ.2548)
ลงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้
1. ให้แก้หมายเลขมาตรฐานเลขที่ “มอก. 24-2548” เป็น “มอก. 24-2559”
2. ให้ยกเลิกข้อ 1.2
3. ให้ยกเลิกความในข้อ 5. และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“5. วัสดุ การทํา และส่วนประกอบทางเคมี
5.1 เหล็กข้ออ้อยต้องทําขึ้นจากเหล็กแท่งเล็ก (billet) หรือเหล็กแท่งใหญ่ (bloom) เท่านั้น
ด้วยกรรมวิธีการรีดร้อน โดยต้องไม่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นมาก่อน
5.2 การทําเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่ใช้ทําเหล็กข้ออ้อย ต้องมีขั้นตอนกรรมวิธีการ
ทําและการควบคุมเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) มีระบบการคัดแยก ตรวจสอบประเมินคุณภาพเศษเหล็ก (scrap)
โดยมีการ
ตรวจสอบควบคุมปริมาณของธาตุฟอสฟอรัสและกํามะถันที่เจือปนอย่างเข้มงวด
(2) มี ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพส่ ว นประกอบทางเคมี ข องน้ํ า เหล็ ก ในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการทําเหล็กกล้า (steel making) โดยใช้เครื่องมือตรวจสอบที่มีมาตรฐาน
(3) มีกระบวนการทําให้น้ําเหล็กบริสุทธิ์ (refining process) อย่างเหมาะสม เช่น มีเตา
ปรุง (ladle furnace) หรือการลดฟอสฟอรัส และการลดกํามะถัน รวมทั้งปรับแต่ง
ค่าส่วนประกอบทางเคมี ขจัดสารฝังใน (inclusion) ได้อย่างเหมาะสม
/(4) การหล่อเหล็ก...
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(4) การหล่ อ เหล็ ก แท่ ง เล็ ก หรื อ เหล็ ก แท่ ง ใหญ่ ต้ อ งเป็ น การหล่ อ แบบต่ อ เนื่ อ ง
(continuous casting) ที่มีอัตราการหล่ออย่างน้อย 10 000 kg/hr และมีการ
ควบคุมอัตราการเย็นตัว (cooling Rate) ที่เหมาะสม มีขนาดของเตาหลอม
ไม่ต่ํากว่า 5 000 kg ต่อ 1 เตา และมีความถี่ในการทดสอบส่วนประกอบทางเคมีที่
เหมาะสม
5.3 โรงงานที่ทําเหล็กแท่งเล็ก เหล็กแท่งใหญ่ และเหล็กข้ออ้อย ต้องมีมาตรฐานการจัดการ
ระบบสิ่งแวดล้อมที่ดี
5.4 เหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่ใช้ทําเหล็กข้ออ้อย อย่างน้อยต้องมีการตรวจสอบใน
รายการขนาด ลักษณะทั่วไป และส่วนประกอบทางเคมีที่เหมาะสม
5.5 เหล็กข้ออ้อยต้องเป็นเหล็กกล้าไม่เจือ (รายละเอียดเกณฑ์กําหนดของเหล็กกล้าเจือ ให้
เป็นไปตามภาคผนวก ก.) โดยเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า ให้เป็นไปตามตารางที่ 5 และเมื่อ
วิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ยอมให้มีค่าสูงกว่าค่าสูงสุดของตารางที่ 5 ตามเกณฑ์ที่กําหนดใน
ตารางที่ 6
การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.4
ตารางที่ 5 ส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากเบ้า
(ข้อ 3.1 และข้อ 5.5)
ชั้นคุณภาพ
SD 30
SD 40
SD 50

คาร์บอน
0.27
-

ส่วนประกอบทางเคมี ปริมาณโดยมวล (สูงสุด)
%
แมงกานีส ฟอสฟอรัส กํามะถัน คาร์บอน+แมงกานีส/6
0.050
0.050
0.50
1.80
0.050
0.050
0.55
1.80
0.050
0.050
0.60

ตารางที่ 6 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของส่วนประกอบทางเคมีเมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์
(ข้อ 5.5)
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ปริมาณโดยมวล
%
+ 0.03
+ 0.05
+ 0.010
+ 0.010

ส่วนประกอบทางเคมี
คาร์บอน
แมงกานีส
กํามะถัน
ฟอสฟอรัส

4. ให้ยกเลิกความในข้อ 7.1 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“7.1 เครื่องหมายที่เหล็กข้ออ้อย
ที่เหล็กข้ออ้อยทุกเส้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษรหรือเครื่องหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้
ประทับเป็นตัวนูนถาวรบนเนื้อเหล็กให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน เรียงกันไปตามลําดับดังนี้
/(1) ชื่อผู้ทํา...
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(1)
(2)
(3)
(4)

ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับอนุญาต
ชื่อขนาด
ชั้นคุณภาพ
สัญลักษณ์ “T” (เฉพาะเหล็กข้ออ้อยที่ผ่านกรรมวิธีทางความร้อน (heat treatment)
ในระหว่างการผลิต)
(5) สัญลักษณ์กรรมวิธีการทําเหล็กแท่งเล็ก หรือเหล็กแท่งใหญ่ ที่เป็นวัตถุดิบในการทําเหล็ก
ข้ออ้อย ดังนี้
(กรรมวิธีแบบโอเพนฮาร์ท ใช้ OH
กรรมวิธีแบบเบสิกออกซิเจน ใช้ BO
กรรมวิธีแบบอิเล็กทริกอาร์กเฟอร์เนซ ใช้ EF
กรรมวิธีแบบอินดักชั่นเฟอร์เนซ ใช้ IF
สําหรับกรรมวิธีอื่น ๆ ให้ระบุตามที่ตกลงในเอกสารของผู้ทําโดยมีลายลักษณ์อักษรที่
ชัดเจนเป็นกรณีไป)
ทั้งนี้หากชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ได้รับอนุญาต ให้แสดงเพียงชื่อเดียว”
5. ให้ยกเลิกความในข้อ 7.2 (7) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(7) ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน และชื่อผู้ได้รับอนุญาต
ทั้งนี้หากชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ทํา เป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้ได้รับอนุญาต ให้แสดงเพียงชื่อเดียว”
6. ให้เพิ่มภาคผนวก ก. ดังต่อไปนี้
“ภาคผนวก ก.
รายละเอียดเกณฑ์กําหนดของเหล็กกล้าเจือ
(ข้อ 5.5)
เหล็กกล้าเจือ (alloy steel) คือ เหล็กกล้าที่มีธาตุเจือตั้งแต่หนึ่งธาตุขึ้นไปตามอัตราส่วนโดยมวล
ดังต่อไปนี้
- อะลูมิเนียม (Al)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.3
ขึ้นไป
- โมลิบดีนัม (Mo)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.08
ขึ้นไป
- โบรอน (B)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.000 8 ขึ้นไป
- นิกเกิล (Ni)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.3
ขึ้นไป
- โครเมียม (Cr)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.3
ขึ้นไป
- ไนโอเบียม (Nb)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.06
ขึ้นไป
- โคบอลต์ (Co)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.3
ขึ้นไป
- ซิลิคอน (Si)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.6
ขึ้นไป
- ทองแดง (Cu)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.4
ขึ้นไป
- ไทเทเนียม (Ti)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.05
ขึ้นไป
- ตะกั่ว (Pb)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.4
ขึ้นไป
- ทังสเตน (วุลแฟรม) (W) ตั้งแต่ร้อยละ 0.3
ขึ้นไป
/- แมงกานีส...
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- แมงกานีส (Mn)
ตั้งแต่ร้อยละ 1.65
ขึ้นไป
- วาเนเดียม (V)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.1
ขึ้นไป
- เซอร์โคเนียม (Zr)
ตั้งแต่ร้อยละ 0.05
ขึ้นไป
(ธาตุอื่น ๆ แต่ละธาตุตั้งแต่ร้อยละ 0.1 ขึ้นไป (ยกเว้นกํามะถัน ฟอสฟอรัส คาร์บอน และไนโตรเจน))”
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต :
เหล็กข้ออ้อย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 24-2559 ใช้บังคับเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559
อรรชกา สีบญ
ุ เรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 133 ตอนพิเศษ 119 ง
วันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559
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นายทวีศกั ดิ์ เสรีรกั ษ
นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค
นายสมนึก ชัยวรานุรกั ษ
นายนันทวัฒชัย วงษชนะชัย
นายอำพล โตอรามรัตน
นายวิสตู ร อนุพนั ธุเมธา
นายไพบูลย พันธโุ ภคา

ผแู ทนคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผแู ทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
ผแู ทนกรมวิทยาศาสตรบริการ
ผแู ทนกรมทางหลวง
ผแู ทนกรุงเทพมหานคร
ผแู ทนสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผแู ทนการเคหะแหงชาติ
ผแู ทนสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กไทย
ผแู ทนบริษทั เหล็กสยาม จำกัด
ผแู ทนบริษทั ไทยสตีลบารส จำกัด
ผแู ทนบริษทั โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด
ผแู ทนบริษทั เอ็น.ที.เอส.สตีลกรปุ จำกัด (มหาชน)

กรรมการและเลขานุการ
นายอลงกรณ รัตนชัยดุษฎี

ผแู ทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

(2)

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมเหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย นี้ ไดประกาศใชครัง้ แรกเปนมาตรฐาน
เลขที่ มอก.24–2516 ในราชกิจจานุเบกษา เลม 90 ตอนที่ 18 วันที่ 22 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2516 และไดมี
การแกไขปรับปรุงเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.24–2524 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 98 ตอนที่ 54
วันที่ 8 เมษายน พุทธศักราช 2524 และไดแกไขปรับปรุงอีกครัง้ โดยการยกเลิกและกำหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที่
มอก.24–2527 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 101 ตอนที่ 173 วันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช
2527 และไดมกี ารยกเลิกและกำหนดใหมเปนมาตรฐานเลขที่ มอก.24–2536 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
พิเศษ เลม 110 ตอนที่ 226 วันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2536 ตอมาไดพจิ ารณาเห็นเปนการสมควรทีจ่ ะแกไข
ปรับปรุงโดยการเพิม่ ขนาดของเหล็กขอออยเพือ่ ใหสอดคลองกับความกาวหนาทางวิชาการและอุตสาหกรรมในปจจุบนั
จึงไดแกไขปรับปรุงยกเลิกมาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนีข้ นึ้ ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีเ้ ปนเลมหนึง่ ในชุดมาตรฐานเหล็กเสนเสริมคอนกรีต ซึง่ มี 2 เลม คือ
มอก.20-2543
เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กเสนกลม
มอก.24-2548
เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดขึน้ โดยใชขอ มูลจากผทู ำภายในประเทศและเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
BS 4449 : 1997
Carbon steel bars for the reinforcement of concrete
JIS G 3112-1987
Steel bars for concrete reinforcement
ASTM A615/A615M-03a Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement
ISO 6935–2 : 1991
Steel for the reinforcement of concrete–Part 2 : Ribbed bars

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511

(3)

v

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3334 ( พ.ศ. 2548 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย
มาตรฐานเลขที่ มอก. 24-2536
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1947 (พ.ศ.2536)
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ ง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2536 และออกประกาศ
กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย มาตรฐานเลขที่ มอก. 24-2548
ขึน้ ใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลตัง้ แตพระราชกฤษฏีกาวาดวยการกำหนดใหผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม เหล็กเสนเสริมคอนกรีต
: เหล็กขอออย ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 24–2548 ใชบงั คับเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม

(5)

v
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

เหล็กเสนเสริมคอนกรีต : เหล็กขอออย
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมถึงเหล็กขอออยทีม่ คี วามยาวตัง้ แต 3.40 เมตรขึน้ ไป อันอาจ
นำไปใชเสริมคอนกรีตสำหรับงานกอสรางทัว่ ไปได ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “เหล็กขอออย”
1.2 เหล็กขอออย ตองทำขึ้นจากเหล็กแทงเล็ก (billet) เหล็กแทงใหญ (bloom) หรือเหล็กแทงหลอ (ingot)
โดยตรง ดวยกรรมวิธีการรีดรอน โดยตองไมมีการแปรรูปเปนผลิตภัณฑอยางอื่นมากอนและเหล็กแทง
ดังกลาวตองทำมาจากกรรมวิธโี อเพนฮารท (open hearth process) เบสิกออกซิเจน (basic oxygen process)
หรืออิเล็กทริกอารกเฟอรเนซ (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 ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
เหล็กขอออย หมายถึง เหล็กเสนกลมทีม่ บี งั้ (transverse rib) และอาจมีครีบ (longitudinal rib) หรือชองวาง
(gap) ทีผ่ วิ เพือ่ เสริมกำลังยึดระหวางเหล็กเสนกับเนือ้ คอนกรีต
เสน หมายถึง เหล็กขอออยหนึง่ เสนทีม่ ลี กั ษณะเหยียดตรงหรือพับงอ
มัด หมายถึง เหล็กขอออยจำนวนตัง้ แตสองเสนขึน้ ไปทีม่ ดั รวมกัน
ขด (coil) หมายถึง เหล็กขอออยหนึง่ เสนทีม่ ว นเปนขด
ขนาดระบุ (nominal size) หมายถึง เสนผานศูนยกลางระบุและพืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุทกี่ ำหนดไวในตารางที่ 1
เสนผานศูนยกลางระบุ หมายถึง เสนผานศูนยกลางของวงกลมที่มีพื้นที่เทากับพื้นที่ภาคตัดขวางระบุของ
เหล็กขอออย
มวลระบุ (nominal mass) หมายถึง มวลตอความยาว 1 เมตร ของเหล็กขอออยทีม่ ขี นาดเทากับขนาดระบุ
ดังกำหนดไวในตารางที่ 1
มวลตอเมตร หมายถึง มวลจริงตอความยาว 1 เมตร ของเหล็กขอออย
บัง้ หมายถึง สันนูนบนเหล็กขอออยทีท่ ำมุมกับแนวแกนของเหล็กขอออย (ดูรปู ที่ 1)
ครีบ หมายถึง สันนูนบนเหล็กขอออยตามความยาวของเหล็กขอออย (ดูรปู ที่ 1)
ชองวาง หมายถึง ชองระหวางปลายสุดของบัง้ ทีอ่ ยตู รงขามกัน (ดูรปู ที่ 1)
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3. ชั้นคุณภาพ
3.1 เหล็กขอออยแบงตามสวนประกอบทางเคมีและสมบัติทางกลออกเปน 3 ชั้นคุณภาพ ตามตารางที่ 5 และ
ตารางที่ 7 ไดแก
(1) ชัน้ คุณภาพ SD 30
(2) ชัน้ คุณภาพ SD 40
(3) ชัน้ คุณภาพ SD 50

4. ขนาด มวล และเกณฑความคลาดเคลือ่ น
4.1 ชือ่ ขนาด ขนาดระบุ และมวลระบุของเหล็กขอออย ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ชือ่ ขนาด ขนาดระบุ และมวลระบุของเหล็กขอออย
(ขอ 2.5 ขอ 2.7 และขอ 4.1)

ชื่อขนาด

ขนาดระบุ
เสนผานศูนยกลางระบุ (dN) พื้นที่ภาคตัดขวางระบุ (SN)
2
mm
mm

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. S N
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 มวลตอเมตรของเหล็กขอออย
4.2.1 มวลตอเมตรของเหล็กขอออยแตละเสนหรือขดจะคลาดเคลือ่ นจากคามวลระบุไดไมเกินเกณฑที่กำหนด
ในตารางที่ 2 สดมภที่ 3
4.2.2 มวลตอเมตรเฉลีย่ ของเหล็กขอออย 1 ชุดตัวอยางจะคลาดเคลือ่ นจากคามวลระบุไดไมเกินเกณฑทกี่ ำหนด
ในตารางที่ 2 สดมภที่ 4
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.1
ตารางที่ 2 เกณฑความคลาดเคลือ่ นของมวลตอเมตร
(ขอ 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 ชวงระหวางบัง้ สวนสูงของบัง้ และความกวางของครีบหรือชองวาง ใหเปนไปตามตารางที่ 3
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.2
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ตารางที่ 3 ชวงระหวางบัง้ สวนสูงของบัง้ และความกวางของครีบหรือชองวาง
(ขอ 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
ต่ําสุด
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

หนวยเปนมิลลิเมตร
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 ความยาวของเหล็กขอออยในแตละมัดตองมีขนาดความยาวเดียวกัน โดยจะคลาดเคลื่อนจากคาที่ผูทำ
ระบุไวทฉี่ ลากไดไมเกินเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 4
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.3
ตารางที่ 4 เกณฑความคลาดเคลือ่ นสำหรับความยาว (เฉพาะกรณีเปนมัด)
(ขอ 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. สวนประกอบทางเคมี
5.1 สวนประกอบทางเคมีของเหล็กขอออยเมื่อวิเคราะหจากเบา ใหเปนไปตามตารางที่ 5 เมื่อวิเคราะหจาก
ผลิตภัณฑยอมใหมคี า สูงกวาคาสูงสุดของตารางที่ 5 ตามเกณฑความคลาดเคลือ่ นในตารางที่ 6
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.4
ตารางที่ 5 สวนประกอบทางเคมีเมือ่ วิเคราะหจากเบา
(ขอ 3.1 และขอ 5.1)
หนวยเปนรอยละ
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 เกณฑความคลาดเคลือ่ นของสวนประกอบทางเคมีเมือ่ วิเคราะหจากผลิตภัณฑ
(ขอ 5.1)

สวนประกอบ
คารบอน
แมงกานีส
ฟอสฟอรัส
กํามะถัน

หนวยเปนรอยละ
เกณฑความคลาดเคลื่อน
+ 0.03
+ 0.05
+ 0.01
+ 0.01

6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
6.1.1 เหล็กขอออย ตองมีผิวเรียบเกลี้ยง (ยกเวนบริเวณที่เปนบั้ง ครีบ และเครื่องหมายที่เปนตัวนูน) และ
ตองไมปริ ไมแตกราว ไมมสี นิมขุมหรือตำหนิอนื่ ซึง่ มีผลเสียตอการใชงาน
6.1.2 เหล็กขอออยตองมีบงั้ เปนระยะๆ เทาๆ กันโดยสม่ำเสมอตลอดเสน บัง้ และครีบทีอ่ ยตู รงขามกันตองมี
ขนาดและรูปรางเหมือนกัน
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
–5–

มอก. 24–2548
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
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6.3.2 การดัดโคง
เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.6 ตองไมแตกหรือปริตรงสวนโคงดานนอกของชิน้ ทดสอบ

7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 เครื่องหมายที่เหล็กขอออย
ทีเ่ หล็กขอออย อยางนอยตองมีเลข อักษรหรือเครือ่ งหมาย แจงรายละเอียดตอไปนี้ ประทับเปนตัวนูนถาวร
บนเนือ้ เหล็กใหเห็นไดงา ย ชัดเจน เรียงกันไปตามลำดับดังนี้
(1) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำหรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(2) ชือ่ ขนาด
(3) ชัน้ คุณภาพ
(4) สัญลักษณ “ T ” (เฉพาะเหล็กขอออยที่ผานกรรมวิธีทางความรอน (heat treatment) ในระหวาง
การผลิต)
7.2 ที่มัดหรือที่ขดของเหล็กขอออยทุกมัดหรือทุกขดตองมีปายที่ไมฉีกขาดและไมหลุดงายผูกติดอยู และ
ทีป่ า ยนัน้ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดดังตอไปนี้ ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) คำวา “เหล็กขอออย”
(2) ชือ่ ขนาด
(3) ชัน้ คุณภาพ
(4) สัญลักษณ “ T ” (เฉพาะเหล็กขอออยทีผ่ า นกรรมวิธที างความรอนในระหวางการผลิต)
(5) ความยาวแตละเสน เปนเมตร (กรณีเปนมัด) หรือมวล เปนกิโลกรัม (กรณีเปนขด)
(6) หมายเลขของการหลอมแตละครัง้ หรือเครือ่ งหมายอืน่ ใดทีเ่ ทียบเทา
(7) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
(8) ประเทศทีท่ ำ
7.3 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยาง และเกณฑตดั สิน
8.1 รนุ (lot) ในทีน่ ี้ หมายถึง เหล็กขอออยชือ่ ขนาดและชัน้ คุณภาพเดียวกันทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะ
เวลาเดียวกัน
8.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
8.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความยาว (เฉพาะกรณีเปนมัด)
8.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 8 และใหชักตัวอยาง
เหล็กขอออยจากตัวอยางแตละมัดทีส่ มุ ไดมามัดละ 1 เสน เพือ่ ทดสอบความยาว
8.2.1.2 จำนวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.4 ตองไมเกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ 8
จึงจะถือวาเหล็กขอออยรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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8.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป ชวงระหวางบัง้ สวนสูงของบัง้ ความกวาง
ของครีบหรือชองวาง และมุมระหวางบัง้ กับแกนของเหล็กขอออย
8.2.2.1 ตัดปลายใดปลายหนึง่ ของตัวอยางทีเ่ ปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในขอ 8.2.1 แลว มาเสนละ 1 ทอน
ใหมีความยาวทอนละ 1.50 เมตร หรือตัดปลายใดปลายหนึ่งของเหล็กขอออยที่เปนขด ซึ่งสุม
จากรนุ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ 8 มาขดละ 1 ทอน ใหมคี วามยาวทอนละ 1.50 เมตร
เพื่อทดสอบลักษณะทั่วไป ชวงระหวางบั้ง สวนสูงของบั้ง ความกวางของครีบหรือชองวาง และ
มุมระหวางบั้งกับแกนของเหล็กขอออย
8.2.2.2 จำนวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.3 ขอ 6.1 และขอ 6.2 ตองไมเกินเลขจำนวนที่ยอมรับ
ทีก่ ำหนดในตารางที่ 8 จึงจะถือวาเหล็กขอออยรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
8.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบมวลตอเมตร
8.2.3.1 นำตัวอยางทีต่ รวจสอบตามขอ 8.2.2 แลว มาเพือ่ ทดสอบมวลตอเมตร
8.2.3.2 จำนวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.2.1 ตองไมเกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ 8
และตองเปนไปตามขอ 4.2.2 จึงจะถือวาเหล็กขอออยรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ 8 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบความยาว ลักษณะทัว่ ไป ชวงระหวางบัง้ สวนสูงของบัง้
ความกวางของครีบหรือชองวาง มุมระหวางบัง้ กับแกนของเหล็กขอออย และมวลตอเมตร
(ขอ 8.2.1 ขอ 8.2.2 และขอ 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 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสวนประกอบทางเคมีของวัสดุ และสมบัตทิ างกล
8.2.4.1 ชักตัวอยางทีต่ รวจสอบตามขอ 8.2.3 แลว จำนวน 3 ชิน้ หากมวลของเหล็กขอออยในรนุ มากกวา
500 ตัน ใหชักตัวอยางเพิ่มอีก 3 ชิ้น แตละชิ้นตัดเปนชิ้นทดสอบ จำนวน 2 ชิ้น เพื่อทดสอบ
สวนประกอบทางเคมีของวัสดุ 1 ชิน้ และทดสอบสมบัตกิ ารดึง 1 ชิน้
8.2.4.2 ชักตัวอยางจากตัวอยางที่เหลือจากการตัดตามขอ 8.2.4.1 จำนวน 1 ชิ้น หากมวลของเหล็ก
ขอออยในรนุ มากกวา 500 ตัน ใหชกั ตัวอยางเพิม่ อีก 1 ชิน้ แตละชิน้ ตัดเปนชิน้ ทดสอบ จำนวน
1 ชิน้ เพือ่ ทดสอบการดัดโคง
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8.2.4.3 ชิน้ ทดสอบทุกชิน้ ตองเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 6.3.1 และขอ 6.3.2 จึงจะถือวาเหล็กขอออยรนุ นัน้
เปนไปตามเกณฑที่กำหนด ยกเวนถาผลการทดสอบเปนไปตามขอตอไปนี้ใหทำการทดสอบใหม
หรือทดสอบซ้ำแลวแตกรณี
(1) หากผลการทดสอบสมบัติการดึง ไมเปนไปตามที่กำหนดไวในขอ 6.3.1 เนื่องจากสมบัติ
ของชิน้ ทดสอบเปลีย่ นไปเพราะ การกลึงไมถกู ตอง ตำแหนงทีช่ นิ้ ทดสอบขาดอยนู อกจุดพิกดั
ตำแหนงทีช่ นิ้ ทดสอบขาดอยรู ะหวางจุดพิกดั แตอยหู า งจากจุดพิกดั ทีอ่ ยใู กลนอ ยกวาหนึง่ ในสาม
ของความยาวพิกัดเดิมกอนทดสอบ หรือเครื่องทดสอบผิดปกติ ใหทดสอบใหม โดยใช
ชิ้นทดสอบใหมเทาจำนวนชิ้นทดสอบที่ไมเปนไปตามที่กำหนดจากเหล็กขอออยตัวอยาง
เดียวกัน สำหรับความยืด หากเปนไปตามขอ 6.3.1 ใหถอื วาเปนไปตามขอกำหนดสำหรับ
ความยืดโดยไมคำนึงถึงตำแหนงทีช่ นิ้ ทดสอบขาด
(2) หากผลการทดสอบสมบัตกิ ารดึง ต่ำกวาทีก่ ำหนดในขอ 6.3.1 ดวยสาเหตุอนื่ นอกจากทีไ่ ด
กลาวไวในขอ (1) โดยมีความตานแรงดึงต่ำกวาที่กำหนดเกิน 14 เมกะพาสคัล หรือมี
ความตานแรงดึงที่จุดครากต่ำกวาที่กำหนดเกิน 7 เมกะพาสคัล ใหถือวาสมบัติการดึง
ไมเปนไปตามเกณฑกำหนด โดยไมตอ งทดสอบซ้ำ
(3) หากผลการทดสอบสมบัตกิ ารดึง ต่ำกวาทีก่ ำหนดในขอ 6.3.1 ดวยสาเหตุอนื่ นอกจากทีไ่ ด
กลาวไวในขอ (1) โดยมีความตานแรงดึงต่ำกวาที่กำหนดไมเกิน 14 เมกะพาสคัล หรือมี
ความตานแรงดึงที่จุดครากต่ำกวาที่กำหนดไมเกิน 7 เมกะพาสคัล ใหทดสอบซ้ำโดยใชชิ้น
ทดสอบใหมจำนวน 2 เทาของชิน้ ทดสอบทีไ่ มเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด จากเหล็กขอออย
รุนเดียวกัน ผลการทดสอบซ้ำตองเปนไปตามขอ 6.3.1 ทุกชิ้น จึงจะถือวาเหล็กขอออย
รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
(4) หากผลการทดสอบการดัดโคงไมเปนไปตามที่กำหนดไวในขอ 6.3.2 ใหทดสอบซ้ำโดย
ใชชิ้นทดสอบใหมจำนวน 2 เทาของชิ้นทดสอบที่ไมเปนไปตามเกณฑที่กำหนด จากเหล็ก
ขอออยรนุ เดียวกัน ผลการทดสอบซ้ำตองเปนไปตามขอ 6.3.2 ทุกชิน้ จึงจะถือวาเหล็กขอออย
รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
หมายเหตุ ในการทดสอบสมบั ติ ก ารดึ ง หากปรากฏการณ ก ารครากไม ชั ด เจนหรื อ ไม มี ให ใ ช
ความเคนพิสูจนที่ความยืดรอยละ 0.2 แทนคาความตานแรงดึงที่จุดคราก

8.3 เกณฑตดั สิน
เหล็กขอออยทุกมัดหรือทุกขดในรุนตองเปนไปตามขอ 7. และตัวอยางเหล็กขอออยตองเปนไปตาม
ขอ 8.2.1.2 ขอ 8.2.2.2 ขอ 8.2.3.2 และขอ 8.2.4.3 ทุกขอ จึงจะถือวาเหล็กขอออยรนุ นัน้ เปนไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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9. การทดสอบ
9.1 มวลตอเมตร
9.1.1 เครื่องมือ
9.1.1.1 เครือ่ งชัง่ ทีช่ งั่ ละเอียด 1 กรัม
9.1.1.2 เครือ่ งวัดความยาวทีว่ ดั ละเอียด 1 มิลลิเมตร
9.1.2 วิธที ดสอบ
วัดและชัง่ ชิน้ ตัวอยางแตละชิน้ ใหละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร และ 1 กรัม ตามลำดับ แลวหามวลตอเมตร
ของชิน้ ตัวอยางแตละชิน้ และหาคาเฉลีย่ ของชิน้ ทดสอบทัง้ 5 ชิน้
9.1.3 การรายงานผล
รายงานคามวลตอเมตรของชิน้ ตัวอยางแตละชิน้ และคาเฉลีย่ ใหละเอียดถึงทศนิยม 4 ตำแหนง
9.2 ชวงระหวางบัง้ สวนสูงของบัง้ ความกวางของครีบหรือชองวาง และมุมระหวางบัง้ กับแกนของเหล็กขอออย
9.2.1 เครื่องมือ
9.2.1.1 เวอรเนียรแคลลิเปอรส หรือไมโครมิเตอรทวี่ ดั ละเอียด 0.02 มิลลิเมตร
9.2.2 วิธที ดสอบ
9.2.2.1 ชวงระหวางบัง้
วัดชวงระหวางสันของบั้ง 10 ชวงที่ตอเนื่องกันตามแนวแกนของเหล็กขอออยแลวหาคาเฉลี่ย
ชวงระหวางบัง้
9.2.2.2 สวนสูงของบัง้
วัดความสูงของบั้งไมนอยกวา 2 บั้ง แตละบั้งใหวัดที่จุด 3 จุด คือ จุดกึ่งกลางและจุดแบงสี่อีก
2 จุด แลวหาคาเฉลีย่ สวนสูงของบัง้
9.2.2.3 ความกวางของครีบหรือชองวาง
ใชเวอรเนียรแคลลิเปอรสวัดความกวางของชองวางดังในรูปที่ 1 ทัง้ 2 ขาง นำมารวมกัน โดยวัด
10 ตำแหนงใน 10 ชวงระหวางบัง้ ทีต่ อ เนือ่ งกันแลวหาคาเฉลีย่
ในกรณี ที่ เ หล็ ก ข อ อ อ ยมี ค รี บ ให วั ด ความกว า งของครี บ ที่ โ คนทั้ ง 2 ข า งนำมารวมกั น โดยวั ด
10 ตำแหนงทีต่ อ เนือ่ งกันแลวหาคาเฉลีย่
9.2.2.4 มุมระหวางบั้งกับแกนของเหล็กขอออย
กลิง้ ตัวอยางบนดินน้ำมันทีท่ ำเปนแผนเรียบแลววัดมุมระหวางบัง้ กับแกนของเหล็กขอออย
9.3 ความยาว
ใชสายวัดโลหะทีว่ ดั ละเอียด 1 มิลลิเมตร และยาวพอทีจ่ ะวัดความยาวของเหล็กขอออยหนึง่ เสนไดโดยตลอด
ในครัง้ เดียว วัดความยาวของตัวอยาง
9.4 สวนประกอบทางเคมี
ใหใชวธิ วี เิ คราะหทางเคมีโดยทัว่ ไปหรือวิธอี นื่ ใดทีใ่ หผลเทียบเทา แลวรายงานผลชิน้ ทดสอบแตละชิน้
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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)
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9.5.3 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั ติ าม มอก. 244 เลม 4
9.5.4 วิธคี ำนวณ
9.5.4.1 ความตานแรงดึง
(1) ในกรณีทไี่ มกลึงชิน้ ทดสอบ
Fm
Rm = S
N
เมื่อ Rm คือ ความตานแรงดึง เปนเมกะพาสคัล
Fm คือ แรงดึงสูงสุด เปนนิวตัน
SN คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุ เปนตารางมิลลิเมตร
(2) ในกรณีทกี่ ลึงชิน้ ทดสอบ
k x Fm
Rm =
S
เมื่อ Rm คือ ความตานแรงดึง เปนเมกะพาสคัล
Fm คือ แรงดึงสูงสุด เปนนิวตัน
k คือ อัตราสวนของมวลจริงตอมวลระบุของชิน้ ทดสอบ
W
โดย k =
WN
เมื่อ W คือ มวลจริงของชิน้ ทดสอบ เปนกิโลกรัมตอเมตร
WN คือ มวลระบุของชิน้ ทดสอบ เปนกิโลกรัมตอเมตร
S คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางทีค่ ำนวณได เปนตารางมิลลิเมตร
3.141 6 dm2
โดย S =
4
เมื่อ dm คือ เสนผานศูนยกลางของสวนทีก่ ลึง เปนมิลลิเมตร
9.5.4.2 ความตานแรงดึงทีจ่ ดุ คราก
(1) ในกรณีทไี่ มกลึงชิน้ ทดสอบ
Fe
Re =
SN
เมื่อ Re คือ ความตานแรงดึงทีจ่ ดุ คราก เปนเมกะพาสคัล
Fe คือ แรงดึงทีจ่ ดุ คราก เปนนิวตัน
SN คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางระบุ เปนตารางมิลลิเมตร
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(2) ในกรณีทกี่ ลึงชิน้ ทดสอบ
k x Fe
Re =
S
เมื่อ Re คือ ความตานแรงดึงทีจ่ ดุ คราก เปนเมกะพาสคัล
Fe คือ แรงดึงทีจ่ ดุ คราก เปนนิวตัน
k คือ อัตราสวนของมวลจริงตอมวลระบุของชิน้ ทดสอบ
(ดูขอ 9.5.4.1(2))
S คือ พืน้ ทีภ่ าคตัดขวางทีค่ ำนวณได เปนตารางมิลลิเมตร
(ดูขอ 9.5.4.1(2))
หมายเหตุ 1. กำหนดให 1 กิโลกรัมแรง เทากับ 9.807 นิวตัน
2. พื้นที่ภาคตัดขวางระบุและมวลระบุใหเปนไปตามตารางที่ 1

9.5.4.3 ความยืด
ในกรณีทไี่ มกลึงชิน้ ทดสอบและกลึงชิน้ ทดสอบ
L –L
A = u o x 100
Lo
เมื่อ A คือ ความยืด เปนรอยละ
Lo คือ ความยาวพิกดั เดิม เปนมิลลิเมตร
Lu คือ ความยาวพิกดั สุดทาย เปนมิลลิเมตร
9.5.5 การรายงานผล
9.5.5.1 ในรายงานผลการทดสอบอยางนอยตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ชนิด หมายเลขลำดับ และความละเอียดของเครือ่ งทดสอบ
(2) อุณหภูมขิ ณะทดสอบ
(3) ความยาวและมวลของชิน้ ทดสอบแตละชิน้ กอนกลึง
(4) ชื่อขนาด ขนาดระบุ ชั้นคุณภาพ และชื่อผูทำหรือโรงงานที่ทำหรือเครื่องหมายการคาที่
จดทะเบียน
(5) ในกรณีทตี่ อ งกลึงชิน้ ทดสอบ ใหรายงานพืน้ ทีภ่ าคตัดขวางทีค่ ำนวณได และคา k
(6) ความยาวพิกดั และความยาวระหวางหัวจับกับจุดพิกดั ทัง้ 2 ขาง
(7) ความเร็วในการดึงชิน้ ทดสอบ
(8) แรงดึงทีจ่ ดุ ครากและแรงดึงสูงสุด
(9) ความยาวระหวางจุดพิกดั เมือ่ นำชิน้ ทดสอบทีข่ าดแลวมาตอกันตามรอยทีข่ าด
9.5.5.2 คาความตานแรงดึง ความตานแรงดึงทีจ่ ดุ คราก และความยืดของชิน้ ทดสอบแตละชิน้ ใหรายงาน
ละเอียดถึงทศนิยม 1 ตำแหนง

–13–

มอก. 24–2548
9.6 การดัดโคง
9.6.1 เครื่องมือ
9.6.1.1 เครื่องทดสอบการดัดโคง ที่สามารถจายแรงไดอยางสม่ำเสมอและตอเนื่องกันโดยตลอดจน
เสร็จการทดสอบ
9.6.1.2 หัวกดรูปตัว U ทีม่ ขี นาดเสนผานศูนยกลางของหัวกดดังตารางที่ 9 และบาทัง้ สองขางของฐานรองรับ
ตองสามารถทำใหชนิ้ ทดสอบโคงเปนรูปตัว U ไดโดยอิสระ โดยหัวกดและฐานรองรับ ควรทำเปน
รองโคงใหพอดีทจี่ ะทำใหชนิ้ ทดสอบโคงงอสัมผัสกับหัวกดโดยรอบและปลายทัง้ สองขางโคงกลับมา
ขนานกันเมือ่ กดชิน้ ทดสอบ
ตารางที่ 9 มุมดัดโคงและเสนผานศูนยกลางของหัวกดสำหรับการทดสอบการดัดโคง
(ขอ 9.6.1.2 และขอ 9.6.3)
สัญลักษณ เสนผานศูนยกลางระบุ มุมดัดโคง
mm
o
SD 30
ไมเกิน 16
180
เกิน 16
o
SD 40
ทุกขนาด
180
SD 50

ไมเกิน 25

o

90

เกิน 25

เสนผานศูนยกลางของหัวกดชิ้นทดสอบ
3 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
4 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
5 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ
6 เทาของเสนผานศูนยกลางระบุ

9.6.2 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
9.6.2.1 ชิน้ ทดสอบตองเปนไปตามสภาพเดิมของเหล็กขอออยโดยไมผา นกรรมวิธที างความรอนแตอยางใด
9.6.2.2 ชิน้ ทดสอบตองมีความยาวเพียงพอทีเ่ มือ่ กดดวยเครือ่ งทดสอบแลว ปลายทัง้ สองขางของรูปตัว U
ตองโผลพน บาของฐานทีร่ องรับ
9.6.3 วิธที ดสอบ
กดชิ้นทดสอบดวยหัวกดที่กึ่งกลางชิ้นทดสอบโดยใชความเร็วสม่ำเสมอและตอเนื่องกันตลอดเวลา
ทีท่ ดสอบจนไดมมุ ดัดโคง ตามตารางที่ 9 แลวตรวจพินจิ
9.6.4 การรายงานผล
ใหรายงานวาชิน้ ทดสอบแตละชิน้ แตกหรือปริตรงสวนโคงดานนอกหรือไม
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