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Scrap

Alloy Electric Arc Furnace

Ladle Furnace

Continuous Casting Machine

Alloy

คดักรองเศษเหลก็ออกจากสิ่งเจือปนเพ่ือให้ได้
วตัถดุิบท่ีได้คณุภาพ

มีการก าจดัสิ่งปนเปือ้นออกจากเศษเหลก็
ด้วยกระบวนการ oxidation ท าให้ได้น า้เหลก็

ท่ีมีความสะอาดและบริสทุธ์ิอีกครัง้

ใสธ่าตเุคมีเพ่ิมเติมและท าการตรวจสอบคณุภาพ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีวางไว้

หลอ่น า้เหลก็ให้เป็น Billet
เพ่ือเตรียมการส าหรับกระบวนการถดัไป

Rolling Mill

ผ่านกระบวนการรีดเพ่ือให้ได้สินค้าตามขนาดท่ีต้องการ
และตดัด้วยเคร่ืองจกัรมาตรฐานให้ได้ความยาวตามท่ีตัง้ไว้

Packing & Service

ท าการตรวจนบัและมดัสินค้าด้วยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
พร้อมจดัสง่ถงึมือลกูค้าด้วยระบบขนสง่ท่ีได้มาตรฐาน 



เนื่องด้วยความต้องการเหล็กเดือย (dowel bar) ขนาดพิเศษ RB32 – RB35 มิลลิเมตรส าหรับใช้ในงาน
โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเฉพาะโครงการทางหลวงระหว่างเมือง (Motorway) ซึ่งมีหลาย
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้วัสดุดังกล่าว มีความกังวลเรื่องการหาซื้อวัสดุค่อนข้างยากในท้องตลาด
ท่ัวไป ทางบริษัท ทาทาสตีล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายเหล็กเส้นเสริม
คอนกรีต ภายใต้แบรน ทาทา ทิสคอน บกส ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างชั้นน าระดับโลก
ขอชี้แจงว่าทางบริษัทมีความสามารถในการผลิตเหล็กเดือยขนาดพิเศษโดยมีกระบวนการผลิตและ
ควบคุมคุณภาพระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้

ขนาด.
ชัน้

คณุภาพ

ความ
ยาว
(ซม.)

Tensile Strength Min (MPa)

Elongation

(% Min)

มาตรฐาน
เทียบเท่า

Yield 

Strength

Ultimate 

Strength

RB32 S28C-D 50 420 620 7
ASTM 615 

Grade 60

RB35 S28C-D 50 420 620 7
ASTM A615 

Grade 60
*รายละเอียดด้านคุณสมบัติ และตัวอย่างผลการทดสอบเหล็กเส้นตามเอกสารท่ีแนบมา



ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติเหล็กเส้น S28C – D กับมาตรฐานเทียบเท่า

คุณภาพชั้น

คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกล

%C %Si %Mn %P %S
YS 

(MPa)

UTS 

(MPa)
%Elong.

ASTM A615 Grade 60 - - - 0.060 max. - 420 min. 620 min. 7 min.

S28C - D
0.25-

0.31

0.15-

0.35

0.60-

0.90
0.030 max. 0.035 max. 420 min. 620 min. 7 min.

น้้าหนักและเกณฑ์ความคาดเคลื่อนเหลก็เส้น S28C – D กับมาตรฐานเทียบเท่า

รายการ น้ าหนัก(kg/m) % เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนมวลระบุ

ASTM A615 Grade 60 RB32 6.313 ± 3%

ASTM A615 Grade 60 RB35 7.553 ± 3%

S28C - D RB 32 6.313 ± 4%

S28C - D RB 35 7.553 ± 4%

ที่มา : http://www.indiamart.com/



หมายเหต ุ: คณุสมบตัิทางกลทดสอบตามมาตรฐาน ASTM 
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กลุ่มบริษัท ทาทา สตีล ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2450 เป็นผู้ผลิตเหล็กแห่งแรกในทวีป
เอเชีย  และเป็นผู้ผลิตเหล็กเอกชนรายใหญ่ท่ีสุดในประเทศอินเดีย ได้เข้ามาลงทุน
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บริษทั ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)

อาคารรสาทาวเวอร์ 2 ชัน้ 20 เลขท่ี 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตจุกัร เขตจตจุกัร กทม. 10900

โทร 66-2937-1000 โทรสาร 66-2937-1646-47  www.tatasteelthailand.com
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