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มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

เหลก็กลาคารบอนทรงแบนรดีรอน
สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงเหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอนสำหรับใชในงาน

ทีม่จีดุประสงคอืน่ ๆ  ทีไ่ดกำหนดเปนมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม เชน เหลก็กลาคารบอนทรงแบนรดีรอน

สำหรบังานโครงสราง

1.2 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ไมครอบคลมุถงึเหลก็กลาคารบอนทรงแบนรดีรอนทีน่ำไปรดีเยน็ตอ

1.3 มาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้ไมครอบคลมุถงึเหลก็กลาคารบอนทรงแบนรดีรอนทีผ่วิมลีวดลาย (floor

plates or checkered plate)

2. บทนยิาม
ความหมายของคำทีใ่ชในมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้

2.1 เหล็กกลาคารบอนทรงแบนรีดรอน ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา เหล็กแผน หมายถึง แผนเหล็กกลา

คารบอนซึง่มสีวนประกอบทางเคมดีงัตารางที ่8 ทีร่ดีเปนแผนขณะรอน

2.2 เหลก็แผนชนดิแผนมวน ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา เหลก็แผนมวน หมายถงึ เหลก็แผนทีท่ำเปนมวน

มหีนากวางตัง้แต 600 มลิลเิมตรขึน้ไป

2.3 เหลก็แผนแถบ ซึง่ตอไปในมาตรฐานนีจ้ะเรยีกวา เหลก็แผนแถบ หมายถงึ เหลก็แผนมวนทีต่ดัแบงตามยาว

มหีนากวางนอยกวา 600 มลิลเิมตร

2.4 เหล็กแผนชนิดแผนหนา ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา เหล็กแผนหนา หมายถึง เหล็กแผนที่ตัดแบง

เปนแผนหรอืทีท่ำเปนแผน มคีวามหนาระบตุัง้แต 3.15 มลิลเิมตรถงึ 130 มลิลเิมตร

2.5 เหล็กแผนชนิดแผนบาง ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา เหล็กแผนบาง หมายถึง เหล็กแผนที่ตัดแบง

เปนแผนหรอืทีท่ำเปนแผน มคีวามหนาระบนุอยกวา 3.15 มลิลเิมตร

2.6 ขอบรดี (mill edge) หมายถงึ ขอบของเหลก็แผนทีเ่กดิจากการรดีรอนโดยไมมกีารตกแตง ขอบรดีนีอ้าจบาง

และฉีกเปนบางแหง หรอืมคีวามไมสม่ำเสมอ หรอืราว

2.7 ขอบตดั (cut edge) หมายถงึ  ขอบของเหลก็แผนทีเ่กดิจากการตดั หลงัจากรดีรอน

2.8 ขอบตดัปกต ิ(normal cut edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนที่เกิดจากการตัดเหล็กแผนครั้งแรกเพื่อ

ใหไดความกวางและความยาว ตามทีก่ำหนด

2.9 ขอบตดัแตงซ้ำ (resheared or fine cut edge) หมายถงึ ขอบของเหลก็แผนทีเ่กดิจากการตดัเหลก็แผนอกีครัง้หลงั

จากการตดัครัง้แรก
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2.10 ขอบตดัซอย (slitted edge) หมายถงึ ขอบของเหลก็แผนทีเ่กดิจากการตดัแบงเหลก็แผนใหไดขนาดตามขอ

ตกลงในการซือ้ขาย

3. ชนดิ ลกัษณะขอบ และชัน้คณุภาพ
3.1 เหลก็แผนแบงเปน 4 ชนดิ คอื

3.1.1 เหลก็แผนมวน

3.1.2 เหลก็แผนแถบ

3.1.3 เหลก็แผนหนา

3.1.4 เหลก็แผนบาง

3.2 เหลก็แผนแบงตามลกัษณะขอบ เปน 2 ลกัษณะ คอื

3.2.1 ขอบรดี

3.2.2 ขอบตดั

3.3 เหลก็แผนแบงตามการใชงาน เปน 4 ชัน้คณุภาพ คอื

3.3.1 HR 1 สำหรบัใชงานทัว่ไป (commercial quality)

3.3.2 HR 2 สำหรบัใชงานขึน้รปู (drawing quality)

3.3.3 HR 3 สำหรบัใชงานขึน้รปูลกึ (deep drawing quality)

3.3.4 HR 4 สำหรบัใชงานขึน้รปูลกึพเิศษ (deep drawing quality  special  killed) เปนเหลก็กลาเนือ้แนน

(killed steel) ทีเ่กดิจากการเตมิธาตบุางอยางลงไป เชน อะลมูเินยีม ไทเทเนยีม ฯลฯ

4. มวลพืน้ฐาน ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่น
4.1 มวลพืน้ฐานของเหลก็แผน กำหนดใหเทากบั 7.85 กโิลกรมัตอความหนา 1 มลิลเิมตรตอพืน้ที ่1 ตารางเมตร

และใหไวเปนขอแนะนำ

4.2 มติแิละเกณฑความคลาดเคลือ่น

4.2.1 มติขิองเหลก็แผน

ใหเปนไปตามตารางที ่1

4.2.2 เกณฑความคลาดเคลือ่น

ความหนา ความกวาง และความยาว ใหเปนไปตามตารางที ่2 ตารางที ่3 และตารางที ่4 ตามลำดบั

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.1

4.3 ระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวา

4.3.1 เหลก็แผนหนาขอบตดัและเหลก็แผนบางขอบตดั

ตองไมเกนิเกณฑทีก่ำหนดในตารางที ่5

4.3.2 เหลก็แผนมวนขอบตดั และเหลก็แผนแถบขอบตดั

ตองไมเกนิเกณฑทีก่ำหนดในตารางที ่6

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.2
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4.4 ความไมไดฉากของเหลก็แผนหนาขอบตดัและเหลก็แผนบางขอบตดั

เมือ่ทดสอบตามขอ 9.3 แลว ความไมไดฉากทีม่มุตองไมเกนิรอยละ 1 ของความกวาง

4.5 ระยะเบีย่งเบนของความราบของเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบาง

เมือ่วางเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบางในแนวราบตามปกต ิระยะเบีย่งเบนของความราบตองไมเกนิเกณฑที่

กำหนดในตารางที ่7

การทดสอบใหปฏบิตัติามขอ 9.4

ตารางที ่1 มติขิองเหลก็แผน
(ขอ 4.2.1)

หนวยเปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ เสนผานศูนยกลางภายใน และเสนผานศูนยกลางภายนอกของมวนของเหล็กแผนมวน

และเหลก็แผนแถบ ใหเปนไปตามขอตกลงในการซือ้ขาย

มิติ เหล็กแผนมวน เหล็กแผนแถบ เหล็กแผนหนา เหล็กแผนบาง

ความหนา ไมเกิน 20 ไมเกิน 20 3.15 ถึง 130 นอยกวา 3.15

ความกวาง ตั้งแต 600 ขึ้นไป นอยกวา 600 ใหเปนไปตามขอตกลง  ใหเปนไปตามขอตกลง

ในการซ้ือขาย  ในการซ้ือขาย

ความยาว – – ใหเปนไปตามขอตกลง  ใหเปนไปตามขอตกลง

ในการซ้ือขาย  ในการซ้ือขาย
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ตารางที ่2 เกณฑความคลาดเคลือ่นของความหนา
(ขอ 4.2.2)

หนวยเปนมลิลเิมตร

เกณฑความคลาดเคลื่อน

ความกวาง ความกวาง ความกวาง ความกวาง ความกวาง

ความหนา นอยกวา  1 600 2 000 2 500 3 150

1 600 ถึง นอยกวา ถึง นอยกวา ถึง นอยกวา ถึง

2 000 2 500 3 150 4 000

นอยกวา 1.25 ± 0.16 – – – –

1.25 ถึงนอยกวา 1.60 ± 0.18 – – – –

1.60 ถึงนอยกวา 2.00 ± 0.19 ± 0.23 – – –

2.00 ถึงนอยกวา 2.50 ± 0.20 ± 0.25 – – –

2.50 ถึงนอยกวา 3.15 ± 0.22 ± 0.29 ± 0.29 – –

3.15 ถึงนอยกวา 4.00 ± 0.24 ± 0.34 ± 0.34 – –

4.00 ถึงนอยกวา 5.00 ± 0.45 ± 0.55 ± 0.55 ± 0.65 –

5.00 ถึงนอยกวา 6.30 ± 0.50 ± 0.60 ± 0.60 ± 0.75 ± 0.75

6.30 ถึงนอยกวา 16.00 ± 0.55 ± 0.65 ± 0.65 ± 0.80 ± 0.80

16.00 ถึงนอยกวา 25.00 ± 0.65 ± 0.75 ± 0.75 ± 0.95 ± 0.95

25.00 ถึงนอยกวา 40.00 ± 0.70 ± 0.80 ± 0.80 ± 1.00 ± 1.00

40.00 ถึงนอยกวา 63.00 ± 0.80 ± 0.95 ± 0.95 ± 1.10 ± 1.10

63.00 ถึงนอยกวา 100.00 ± 0.90 ± 1.10 ± 1.10 ± 1.30 ± 1.30

100.00 ถึง 130.00 ± 1.30 ± 1.50 ± 1.50 ± 1.70 ± 1.70
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ตารางที ่3 เกณฑความคลาดเคลือ่นของความกวาง
(ขอ 4.2.3)

หนวยเปนมลิลเิมตร

± 5

เกณฑความคลาดเคลื่อน

ขอบรีด ขอบตัด

ความกวาง ความหนา
1

1)
2

2) ตัดปกติ ตัดแตงซํ้า ตัดซอย

          นอยกวา 3.15 +5 +2 ±  0.3

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +5 +3 ±  0.5

นอยกวา 160 – ±  2   0   0

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 +10 +4

  0   0 -

20.00 ขึ้นไป +10 ไมระบุ

  1 0

          นอยกวา 3.15 +5 +2 ±  0.4

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +5 +3 ±  0.5

160 ถึง นอยกวา 250 – ±  2   0   0

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 +10 +4

  0   0 -

20.00 ขึ้นไป +15 ไมระบุ

  0 0

          นอยกวา 3.15 +5 +2 ±  0.5

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +5 +3 ±  0.5

250 ถึง นอยกวา 400 +ไมระบุ   0   0

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 0 +10 +4

  0   0

20.00 ขึ้นไป +15 ไมระบุ -

  0 0

          นอยกวา 3.15 +10 +3 ±  0.5

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +10 +3 ±  0.5

400 ถึง นอยกวา 630 +ไมระบุ +20   0   0

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 0 0 +10 +5

  0   0

20.00 ขึ้นไป +15 ไมระบุ -

  0 0
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ตารางที ่3 เกณฑความคลาดเคลือ่นของความกวาง (ตอ)
หนวยเปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ 1.
1)

 หมายถงึ เหลก็แผนหนา เหลก็แผนบางทีไ่ดจากการรดีโดยตรง (as rolled)

2.
2)

 หมายถงึ เหลก็แผนมวน เหลก็แผนหนา หรอืเหลก็แผนบางทีต่ดัตามยาว (cut-in length) จากแผนมวน

3. เกณฑความคลาดเคลื่อนของขอบตัดแตงซ้ำและขอบตัดซอย ใหไวเปนขอแนะนำ

เกณฑความคลาดเคลื่อน

ขอบรีด ขอบตัด

ความกวาง ความหนา
1

1)
2

2) ตัดปกติ ตัดแตงซํ้า ตัดซอย

          นอยกวา 3.15 +10 +4

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +10 +4

630 ถึง นอยกวา 1 000 +ไมระบุ +25   0   0 -

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 0 0 +10 +6

  0   0

20.00 ขึ้นไป +15 ไมระบุ

  0 0

          นอยกวา 3.15 +10 +4

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +10 +4

1 000 ถึงนอยกวา 1 250 +ไมระบุ +30   0   0 -

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 0 0 +15 +6

  0   0

20.00 ขึ้นไป +15 ไมระบุ

  0 0

          นอยกวา 3.15 +10 +4

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +10 +4

1 250 ถึงนอยกวา 1 600 +ไมระบุ +35   0   0 -

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 0 0 +15 +6

  0   0

20.00 ขึ้นไป +15 ไมระบุ

  0 0

          นอยกวา 3.15 +10 +4

  0   0

3.15 ถึงนอยกวา 6.00 +10 +4

1 600 ขึ้นไป +ไมระบุ +40   0   0 -

6.00 ถึงนอยกวา 20.00 0 0 +รอยละ 1.2 +6

  0   0

20.00 ขึ้นไป +รอยละ 1.2 ไมระบุ

  0 0
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ตารางที ่4 เกณฑความคลาดเคลือ่นของความยาว
(ขอ 4.2.2)

หนวยเปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ เกณฑความคลาดเคลื่อนที่กำหนดสำหรับเหล็กแผนขอบตัด

แตงซ้ำ ใชสำหรับเหล็กแผนขอบตัดแตงซ้ำที่มีความหนา

นอยกวา 20 มลิลเิมตร

ตารางที ่5 ระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวาของเหลก็แผนหนาขอบตดัและเหลก็แผนบางขอบตดั
(ขอ 4.3.1)

หนวยเปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ สำหรบัเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบางทีม่คีวามกวางนอยกวา 250 มลิลเิมตร

ใหใชระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวา ตามตารางที ่ 6

0 0

0 0

0 0

0 0

ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา

ความกวาง ความกวาง ความกวาง

ความยาว 250 630 1 000 ขึ้นไป

ถึงนอยกวา ถึงนอยกวา

630 1 000

นอยกวา 2 500 5 4 3

2 500 ถึงนอยกวา 4 000 8 6 5

4 000 ถึงนอยกวา 6 300 12 10 8

6 300 ถึงนอยกวา 10 000 20 16 12

10 000 ขึ้นไป 20 ตอความยาว 16 ตอความยาว 12 ตอความยาว

10 000 10 000 10 000

ลักษณะของขอบตัดดานความยาว

ขอบตัดปกติ ขอบตัดแตงซํ้า

นอยกวา 6 300 นอยกวา 6.00 + 25 +  5

6.00 ขึ้นไป + 25 + 10

6 300 ขึ้นไป นอยกวา 6.00 + รอยละ 0.5 + 10

  6.00 ขึ้นไป + รอยละ 0.5 + 15

ความยาว ความหนา
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ตารางที ่6 ระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวาของเหลก็แผนมวนขอบตดั และเหลก็แผนแถบขอบตดั
(ขอ 4.3.2)

หนวยเปนมลิลเิมตร

ตารางที ่7 ระยะเบีย่งเบนของความราบของเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบาง
(ขอ 4.5)

หนวยเปนมลิลเิมตร

หมายเหตุ 1. ระยะเบี่ยงเบนของความราบที่กำหนดในตารางที่ 7 นี้ ใชกับความยาวในระยะ 2 000

มิลลิเมตรและสำหรับเหล็กแผนหนาและเหล็กแผนบางที่มีความยาวนอยกวา 2 000

มิลลิเมตร ใหใชความยาวเต็มแผน

2. การทดสอบคาระยะเบี่ยงเบนของความราบ  ไมใชกับเหล็กแผนหนาหรือเหล็กแผนบาง

ขอบรีด ที่ไมผานกระบวนการรีดเพื่อลดริ้วคราก (non skin pass or as-rolled steel)

และเหล็กแผนหนา หรอืเหลก็แผนบางทีไ่มผานการยดืแบน (stretcher-levelled steel plate

or sheet)

ความกวาง ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงท่ีดานเวาตอความยาว 2 000

นอยกวา 250 8

250 ขึ้นไป 5

ระยะเบี่ยงเบนของความราบ

ความกวาง ความกวาง  ความกวาง ความกวาง ความกวาง

ความหนา นอยกวา 1 250 1 600 2 000  3 000 ขึ้นไป

1 250 ถึง นอยกวา  ถึง นอยกวา ถึงนอยกวา

1 600 2 000 3 000

นอยกวา 1.60 18 20 – – –

1.60 ถึงนอยกวา 3.15 16 18 20 – –

3.15 ถึงนอยกวา 4.00 16 – –

4.00 ถึงนอยกวา 6.00 14 24 25

6.00 ถึงนอยกวา 10.00 13 21 22

10.00 ถึงนอยกวา 25.00 12 16 17

25.00 ถึงนอยกวา 40.00 9 13 14

40.00 ถึงนอยกวา 63.00 8 11 11

63.00 ถึง 130.00 7 10 10
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5. สวนประกอบทางเคมี
5.1 สวนประกอบทางเคมี

สวนประกอบทางเคมเีมือ่วเิคราะหจากเบา (ใหไวเปนขอแนะนำ) ใหเปนไปตามตารางที ่8 เมือ่วเิคราะหจากผลติ

ภณัฑยอมใหมคีาสงูกวาคาสงูสดุของตารางที ่8 ตามเกณฑความคลาดเคลือ่นในตารางที ่9

การทดสอบใหใชวธิวีเิคราะหทางเคมทีัว่ไปหรอืวธิอีืน่ทีใ่หผลเทยีบเทา

ตารางที ่8 สวนประกอบทางเคมเีมือ่วเิคราะหจากเบา
(ขอ 2.1 และขอ 5.1)

หนวยเปนรอยละ

ตารางที ่9 เกณฑความคลาดเคลือ่นของสวนประกอบทางเคมเีมือ่วเิคราะหจากผลติภณัฑ
(ขอ 5.1)

หนวยเปนรอยละ

6. คณุลกัษณะทีต่องการ
6.1 ลกัษณะทัว่ไป

เหลก็แผนตองมผีวิเรยีบเกลีย้ง สม่ำเสมอ ปราศจากตำหนทิีจ่ะเปนผลเสยีหายตอการใชงาน ไมมสีะเกด็ออกไซด

ทีฝ่งตวัในเนือ้เหลก็ (rolled-in scale) และตองไมมกีารแยกชัน้ (lamination) ของเนือ้เหลก็

การทดสอบใหทำโดยการตรวจพนิจิ หรอืวธิอีืน่ทีใ่หผลเทยีบเทา

สวนประกอบทางเคมี

ชั้นคุณภาพ คารบอน

สูงสุด

แมงกานีส

สูงสุด

ฟอสฟอรัส

สูงสุด

กํามะถัน

สูงสุด    

HR 1 0.15 0.60 0.050 0.050

HR 2 0.12 0.50 0.040 0.040

HR 3 0.10 0.45 0.030 0.030

HR 4 0.08 0.45 0.030 0.030

สวนประกอบ เกณฑความคลาดเคลื่อน

คารบอน 0.03

แมงกานีส 0.03

ฟอสฟอรัส 0.010

กํามะถัน 0.010
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6.2 สมบตัทิางกล

6.2.1 ความตานแรงดงึและความยดื

ใหเปนไปตามตารางที ่10

การทดสอบใหปฏบิตัติาม ISO 6892 ตามตวัอยางดงัรปูที ่1

6.2.2 การดดัโคง (เฉพาะชัน้คณุภาพ HR 1)

เมื่อทดสอบตามขอ 9.5 แลว ตองไมมีรอยราวตรงสวนโคงดานนอกของชิ้นทดสอบ โดยเตรียมชิ้น

ทดสอบตามรูปที่ 2 และตัดชิ้นทดสอบตั้งฉากกับแนวการรีด ยกเวนกรณีที่เหล็กแผนมีความกวาง

ไมเพยีงพอทีจ่ะตดัชิน้ทดสอบได ใหตดัตามแนวการรดี

ตารางที ่10 ความตานแรงดงึและความยดื
(ขอ 6.2.1)

หมายเหตุ 1. *  ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซูือ้กบัผขูาย

2. Lo คือ ความยาวพิกัดของชิ้นทดสอบ เปนมิลลิเมตร

3. So คือ พื้นที่ภาคตัดขวางเริ่มแรกของชิ้นทดสอบ เปนตารางมิลลิเมตร

√ √

ความยืด รอยละ

ต่ําสุด

ชั้นคุณภาพ ความตานแรงดึง ความหนา ความหนา ความหนา

เมกะพาสคัล นอยกวา 3 mm ตั้งแต 3 mm มากกวา 6 mm

ถึง 6 mm

Lo = 80 Lo = 50 Lo = 5.65   So
Lo = 50 Lo = 5.65   So

  mm       mm       mm            mm       mm

  HR 1   -   -   -   -   -   -

  HR 2 270-430    25 26 28 29         *

  HR 3 270-370     28 29 32 33         *

  HR 4 270-390    28 29 32 33         *
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Lc
LO

ทิศทางการรีด

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่1 ชิน้ทดสอบความตานแรงดงึและความยดื
(ขอ 6.2.1)

หมายเหตุ 1. กรณ ีความยาวเกจเริม่ตน (L0) เทากบั 50 มลิลเิมตร ความยาวสวนขนาน (LC)เทากบั 75 มลิลเิมตร

และ ความกวางของชิน้ทดสอบ (b) เทากบั 12.5 มลิลเิมตร ± 1 มลิลเิมตร

2. กรณ ีความยาวเกจเริม่ตน (L0) เทากบั 80 มลิลเิมตร ความยาวสวนขนาน (LC)เทากบั 120 มลิลเิมตร

และ ความกวางของชิน้ทดสอบ (b) เทากบั 20 มลิลเิมตร ±  1 มลิลเิมตร

3. กรณีเหล็กแผนมีความกวางไมเพียงพอที่จะตัดชิ้นทดสอบได ใหตัดชิ้นทดสอบตามแนวการรีด โดยมี

ความยาวเกจเริม่ตน (L0) เทากบั 50 มลิลเิมตร

b

l

ทิศทางการรีด

หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่2 ชิน้ทดสอบการดดัโคง
(ขอ 6.2.2)

หมายเหตุ 1. กรณคีวามกวางของเหลก็แผนไมเกนิ 20 มลิลเิมตร ใหใชคาความกวางของชิน้ทดสอบ (b) เทากบัความ

กวางของเหลก็แผน

2. กรณคีวามกวางของเหลก็แผนเกนิ 20 มลิลเิมตร และมคีวามหนานอยกวา 3 มลิลเิมตร ใหใชคา b เทากบั

20 มลิลเิมตร ±  5 มลิลิเมตร และถามคีวามหนาตัง้แต 3 มลิลเิมตรขึน้ไป ใหใชคา b เทากบั 20-50

มิลลิเมตร

3. ความยาวของชิ้นทดสอบ (l) ขึ้นอยูกับความหนาของชิ้นทดสอบและเครื่องมือที่ใชทดสอบ
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7. เครือ่งหมายและฉลาก
7.1 ทีเ่หลก็แผนมวนและเหลก็แผนแถบทกุมวน และทีเ่หลก็แผนหนาและเหลก็แผนบางทกุมดั รวมทัง้เหลก็แผนหนา

หรือเหล็กแผนบางที่มีการสงมอบเปนแผน (ไมรวมเปนมัด) ทุกแผน  อยางนอยตองมีเลขอักษร หรือ

เครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนีใ้หเหน็ ไดงาย ชดัเจน ไมลบเลอืนและ/หรอืหลดุลอกงาย

(1) ชนดิ ลกัษณะขอบ และชัน้คณุภาพ

(2) เหลก็แผนทีไ่มผานกระบวนการรดีปรบัผวิ (non skin pass) หรอืเหลก็แผนทีผ่านกระบวนการรดีปรบัผวิ

(skin pass) (กรณทีีเ่หลก็แผนหนาและเหลก็แผนบาง)

(3) ความกวาง × ความยาว × ความหนา เปน มลิลเิมตร × มลิลเิมตร × มลิลเิมตร (กรณเีหลก็แผนมวน

และเหลก็แผนแถบไมตองระบคุวามยาว)

(4) จำนวนแผนในมัด (กรณีเหล็กแผนหนาหรือเหล็กแผนบางที่เปนมัด) หรือมวลเปนกิโลกรัม (กรณี

เหลก็แผนมวนหรอืเหลก็แผนแถบ)

(5) หมายเลขการหลอมหรอืรหสัรนุ

(6) ชือ่ผทูำหรอืโรงงานทีท่ำ หรอืเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบยีน

ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ำหนดไวขางตน

8. การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
8.1 การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

9. การทดสอบ
9.1 มติิ

9.1.1 ความหนา

9.1.1.1 เครื่องมือ

เครือ่งวดัทีล่ะเอยีดถงึ 0.005 มลิลเิมตร

9.1.1.2 วธิวีดั

(1) เหลก็แผนมวนและเหลก็แผนแถบ

กรณขีอบรดี (เฉพาะเหลก็แผนมวน) ความกวางตัง้แต 50 มลิลเิมตรขึน้ไป วดัหางจากขอบ

เปนระยะไมนอยกวา 25 มลิลเิมตร จากขอบขางทัง้สอง ถาความกวางนอยกวา 50 มลิลเิมตร

วดัตรงแนวกึง่กลาง โดยวดัอยางนอย 3 จดุของแตละขอบ

กรณขีอบตดั ความกวางตัง้แต 30 มลิลเิมตรขึน้ไป วดัหางจากขอบเปนระยะไมนอยกวา 15

มลิลเิมตร จากขอบขางทัง้สอง ถาความกวางนอยกวา 30 มลิลเิมตร วดัตรงแนวกึง่กลาง โดยวดั

อยางนอย 3 จดุของแตละขอบ

(2) เหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบาง

กรณขีอบรดี วดัตรงจดุใดกไ็ด โดยวดัอยางนอย 3 จดุ

กรณีขอบตัด วัดหางจากขอบเปนระยะไมนอยกวา 15 มิลลิเมตรจากขอบทุกดาน โดยวัด

อยางนอย 3 จดุของแตละขอบ
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9.1.1.3 การรายงานผล

รายงานผลเปนคาเฉลีย่

9.1.2 ความกวาง

9.1.2.1 วัดความกวางดวยเครื่องวัดที่ละเอียดถึง 0.5 มิลลิเมตร ที่ตำแหนงหางจากปลายประมาณ 100

มลิลเิมตร ทัง้ 2 ปลาย แลวรายงานคาเฉลีย่

9.1.2.2 สำหรบัเหลก็แผนขอบตดัซอย ใหใชเครือ่งวดัทีล่ะเอียดถงึ 0.05 มลิลิเมตร

9.1.3 ความยาว

วดัความยาวดวยเครือ่งวดัทีล่ะเอียดถงึ 1 มลิลิเมตร ทีต่ำแหนงหางจากขอบประมาณ 100 มลิลิเมตร

ทัง้ 2 ขาง แลวรายงานคาเฉลีย่

9.2 ระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวา

9.2.1 เหล็กแผนหนาขอบตดัและเหลก็แผนบางขอบตดั

วางตวัอยางบนพืน้เรยีบในแนวราบ ใชเครือ่งวดัทีล่ะเอยีดถงึ 0.1 มลิลเิมตร วดัระยะเบีย่งเบนสงูสดุ (a)

ของขอบทีด่านเวา โดยใหมคีวามยาวเสนคอรดเทากับ 10 000 มลิลิเมตร ดงัรปูที ่3

สำหรบัเหลก็แผนหนาขอบตดัและเหลก็แผนบางขอบตดัทีม่คีวามยาวนอยกวา 10 000 มลิลิเมตร ใหใช

ความยาวเตม็แผน

9.2.2 เหลก็แผนมวนขอบตดัและเหลก็แผนแถบ

ทดสอบเชนเดยีวกบัขอ 9.2.1 โดยใหมคีวามยาวเสนคอรดเทากับ 2 000 มลิลิเมตร

                 

a

รปูท่ี 3 การวดัระยะเบีย่งเบนสงูสดุของขอบโคงทีด่านเวา
(ขอ 9.2.1)
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9.3 ความไมไดฉากของเหลก็แผนหนาขอบตดัและเหลก็แผนบางขอบตดั

วดัเสนทะแยงมมุทัง้ 2 เสนของแผนเหลก็ตวัอยางดวยเครือ่งวดัทีว่ดัไดละเอยีดถงึ 1 มลิลเิมตร ดงัรปูที ่4

คาทีว่ดัได นำมาคำนวณหาคาความไมไดฉากจากสตูร

A =   100  X
2
 - Y

2

  4LW

เมื่อ A คือ ความไมไดฉากของเหลก็แผน

X คือ ความยาวของเสนทะแยงมมุเสนที ่1  หนวยเปนมลิลเิมตร

Y คือ ความยาวของเสนทะแยงมมุเสนที ่2  หนวยเปนมลิลเิมตร

L คือ ความยาวของแผนเหลก็ตวัอยาง  หนวยเปนมลิลเิมตร

W คือ ความกวางของเหลก็แผน   หนวยเปนมลิลเิมตร

                                    

                   หนวยเปนมลิลเิมตร

รปูที ่4  ความไมไดฉาก
(ขอที ่9.3)
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9.4 ระยะเบีย่งเบนของความราบของเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบาง

วางตวัอยางบนพืน้เรยีบในแนวราบ ใชเครือ่งวดัทีล่ะเอยีดถงึ 0.1 มลิลเิมตร วดัระยะหางระหวางผวิลางของ

ตวัอยางกบัพืน้  ทีต่ำแหนงตาง ๆ  อานคาสงูสดุใหละเอยีดถงึ 0.1 มลิลเิมตร เปนระยะเบีย่งเบนของความราบ

9.5 การดดัโคง (เฉพาะชัน้คณุภาพ HR 1)

ปฏบิตัติาม ISO 7348 โดยดดัโคง 180 องศา   และปลายทัง้สองขนานกนัโดยมรีะยะหางตามทีก่ำหนดใน

ตารางที ่11

ตารางที ่11 การดดัโคง
(ขอ 9.5)

หนวยเปนมลิลเิมตร

ความหนาของชิ้นทดสอบ ระยะหางของปลายทั้งสอง

ไมเกิน 3.2 ติดกัน

มากกวา 3.2 ความหนาของชิ้นทดสอบ
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ภาคผนวก ก.
การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ

ก.1 รนุ ในทีน่ี ้หมายถงึ เหลก็แผนทีม่ชีนดิ ชัน้คณุภาพและมติเิดยีวกนั ทำโดยกรรมวธิเีดยีวกนั ทีท่ำหรอืสงมอบหรอื

ซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้หรืออาจใชแผนการชัก

ตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกบัแผนทีก่ำหนดไว

ก.2.1 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบ มติ ิระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวา และลกัษณะ

ทัว่ไปของเหลก็แผนมวนและเหลก็แผนแถบ

ก.2.1.1 ชกัตวัอยางเหลก็แผนมวนและเหลก็แผนแถบโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนั ตามจำนวนทีก่ำหนดในตาราง

ที ่ก.1

ก.2.1.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 4.3 และขอ 6.1 ในแตละรายการตองไมเกนิเลขจำนวน

ทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที ่ก.1  จงึจะถอืวาเหลก็แผนมวนและเหลก็แผนแถบรนุนัน้เปนไปตาม

เกณฑทีก่ำหนด

ตารางที ่ก.1  แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบมติ ิระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวา และลกัษณะทัว่ไป
ของเหล็กแผนมวนและเหล็กแผนแถบ

(ขอ ก.2.1)

หมายเหตุ การทดสอบมิติใหตัดตัวอยางยาว 2 เมตร หางจากตนมวน

500 มลิลเิมตร

ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบมติ ิระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวา   ความไมไดฉาก

ความราบ และลกัษณะทัว่ไป ของเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบาง

ก.2.2.1 ชกัตวัอยางเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบางโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนั ตามจำนวนทีก่ำหนดในตาราง

ที ่ก.2

ก.2.2.2 จำนวนตวัอยางทีไ่มเปนไปตามขอ 4.2 ขอ 4.3 ขอ 4.4 ขอ 4.5 และขอ 6.1 ในแตละรายการตอง

ไมเกนิเลขจำนวนทีย่อมรบัทีก่ำหนดในตารางที ่ก.2  จงึจะถอืวาเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบางรนุนัน้

เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ขนาดรุน

มวน

ขนาดตัวอยาง

มวน

เลขจํานวนที่ยอมรับ

ไมเกิน 50 3 0

51 ขึ้นไป 13 1
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ตารางที ่ก.2 แผนการชกัตวัอยางสำหรบัการทดสอบมติ ิระยะเบีย่งเบนของขอบโคงทีด่านเวา  ความไมไดฉาก
ความราบ และลกัษณะทัว่ไปของเหลก็แผนหนาและเหลก็แผนบาง

(ขอ ก.2.2)

ก.2.3 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบสวนประกอบทางเคมี

ก.2.3.1 ชกัตวัอยางเหลก็แผนทีเ่ปนไปตามเกณฑทีก่ำหนดในขอ ก.2.1.2 หรอืขอ ก.2.2.2  จำนวน 3 แผน

ก.2.3.2 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 จงึจะถอืวาเหลก็แผนรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.2.4 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสำหรบัการทดสอบสมบตัทิางกล

ก.2.4.1 ชกัตวัอยางเหลก็แผนโดยวธิสีมุจากรนุเดยีวกนั จำนวน 3 แผน ตอมวลของเหลก็แผนไมเกนิ 1 000

ตนั ถามวลของเหลก็แผนมากกวา 1 000 ตนั ใหชกัตวัอยางอกี 3 แผน ตวัอยางแตละแผนมปีรมิาณ

เพยีงพอ ทีจ่ะทำเปนชิน้ทดสอบสำหรบัการทดสอบความตานแรงดงึ ความยดื และการดดัโคง

ก.2.4.2 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ 6.2 จงึจะถอืวาเหลก็แผนรนุนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ำหนด

ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตวัอยางเหลก็แผนตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 และขอ ก.2.4.2 ทกุขอ จงึจะถอืวา

เหลก็แผนรนุนัน้เปนไปตามมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้

ขนาดรุน

แผน

ขนาดตัวอยาง

แผน

เลขจํานวนที่ยอมรับ

ไมเกิน 100 3 0

101 ขึ้นไป 13 1




