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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ทอเหล็กกลา
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ําหนด ประเภท ขนาดและเกณฑความคลาดเคลือ่ น คุณลักษณะทีต่ อ งการ
เครือ่ งหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน และการทดสอบทอเหล็กกลา

2. บทนิยาม
ความหมายของคําทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ทอเหล็กกลา ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ทอเหล็ก” หมายถึง ทอทําดวยเหล็กกลาไมอาบสังกะสี
มีเสนผานศูนยกลางภายนอกเทากันตลาดความยาว

3. ประเภท
3.1
3.2
3.3
3.4

ทอเหล็ก แบงออกเปน 4 ประเภทตามความหนาของผนังทอ คือ
ประเภท 1 ทอเหล็กแบบมีตะเข็บ ผนังทอบาง
ประเภท 2 ทอเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไมมตี ะเข็บ ผนังทอหนาปานกลาง
ประเภท 3 ทอเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไมมีตะเข็บ ผนังทอหนา
ประเภท 4 ทอเหล็กแบบมีตะเข็บและแบบไมมตี ะเข็บ ผนังทอหนาพิเศษ

4. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.1 ขนาดระบุ เส น ผ า นศู นย กลางภายนอก ความยาว ความหนาของผนั ง ท อ มวลต อเมตร และเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนของทอเหล็กใหเปนไปตามตารางที่ 1 ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และตารางที่ 4
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ตารางที่ 1 ขนาดระบุ เสนผานศูนยกลางภายนอก ความยาว ความหนาของผนังทอ
มวลตอเมตร และเกณฑความคลาดเคลื่อนของทอเหล็กประเภท 1
(ขอ 4.1)
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ตารางที่ 2 ขนาดระบุ เสนผานศูนยกลางภายนอก ความยาว ความหนาของผนังทอ
มวลตอเมตร และเกณฑความคลาดเคลื่อนของทอเหล็กประเภท 2
(ขอ 4.1)
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ตารางที่ 3 ขนาดระบุ เสนผานศูนยกลางภายนอก ความยาว ความหนาของผนังทอ
มวลตอเมตร และเกณฑความคลาดเคลื่อนของทอเหล็กประเภท 3
(ขอ 4.1)
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ตารางที่ 4 ขนาดระบุ เสนผานศูนยกลางภายนอก ความยาว ความหนาของผนังทอ
มวลตอเมตร และเกณฑความคลาดเคลื่อนของทอเหล็กประเภท 4
(ขอ 4.1)
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5. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
ทอเหล็กตองตรง มีผิวเรียบ หนาตัดที่ปลายทั้งสองขางตองเรียบและตั้งฉากกับแนวแกนทอ และปราศจาก
ขอบกพรองทีเ่ ปนผลเสียหายตอการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
5.2 ความตานแรงดึงและความยึด
ทอเหล็กตองมีความตานแรงดึงไมนอยกวา 320 เมกะพาสคัล และมีความยืดไมนอยกวารอยละ 20
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม การทดสอบเหล็กและเหล็กกลา เลม 6 การทดสอบ
ทอเหล็กกลาโดยการดึง มาตรฐานเลขที่ มอก.244 เลม 6
5.3 ความตานแรงดัดโคง (เฉพาะทอเหล็กขนาดระบุไมเกิน 50)
เมื่อทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การทดสอบเหล็กและเหล็กกลา เลม 13 การทดสอบ
ทอเหล็กกลาโดยการดัดโคง มาตรฐานเลขที่ มอก.244 เลม 13 โดยหัวดัดมีรัศมีวงในที่รองเปน 6 เทา
ของเสนผานศูนยกลางภายนอกของทอ และดัดโคงเปนมุม 180 องศา แลว ตะเข็บเชื่อมและเนื้อเหล็ก
นอกตะเข็บเชื่อมตองไมแตกราว
5.4 ความทนตอการกดแบน (เฉพาะทอเหล็กขนาดระบุเกิน 50)
เมื่อทดสอบตามขอ 8.1 แลว ตะเข็บเชื่อมและเนื้อเหล็กนอกตะเข็บเชื่อมตองไมแตกราว
5.5 ความทนความดัน
ทอเหล็กตองไมรวั่ ซึมหรือเสียรูปราง และตองทนความดันของของเหลว 5 เมกะพาสคัลไดเปนเวลาไมนอ ยกวา
5 วินาที
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามวิธที ดสอบทัว่ ไป

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ทีท่ อเหล็กทุกทอน อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
และถาวร
(1) ประเภท ใหแสดงดวยแถบสีกวางประมาณ 50 มิลลิเมตร ดังนี้
ประเภท 1 สีน้ําตาล
ประเภท 2 สีน้ําเงิน
ประเภท 3 สีแดง
ประเภท 4 สีเขียว
(2) ขนาดระบุ
(3) ความยาว เปนเมตร
(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขา งตน
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6.2 ทอเหล็กขนาดระบุ 8 และ 10 การแจงรายละเอียดตามขอ 6.1 (2) (3) และ (4) อาจใชแผนปายที่แจง
รายละเอียดดังกลาวผูกติดกับทอเหล็กแตละมัดใหแนนหนา ไมสูญหาย หรือชํารุดไดงา ย
6.3 ผูท ําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมทีเ่ ปนไปตามมาตรฐานนี้ จะแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
นัน้ ได ตอเมือ่ ไดรบั ใบอนุญาตจากคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมแลว

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1 รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ทอเหล็กประเภทและขนาดระบุเดียวกัน ทําจากโรงงานเดียวกัน ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซือ้ ขาย
ในระยะเวลาเดียวกัน
7.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ําหนดไว
7.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบขนาดและลักษณะทัว่ ไป
7.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธสี ุมจากรุน เดียวกัน ตามจํานวนทีก่ ําหนดในตารางที่ 5
7.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4. และขอ 5.1 จึงจะถือวาทอเหล็กรุน นั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ 5 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบขนาด และลักษณะทัว่ ไป
(ขอ 7.2.1)
ขนาดระบุ
8 ถึง 50
65 ถึง 125
150 ถึง 200

ขนาดรุน
ทอน
ทุก ๆ 1 500 หรือ
เศษของ 1 500
ทุก ๆ 750 หรือ
เศษของ 750
ทุก ๆ 500 หรือ
เศษของ 500

ขนาดตัวอยาง
ทอน
1
1
1

7.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความตานแรงดึงและความยืด
7.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธสี ุมจากรุนเดียวกันจํานวน 3 ทอน
7.2.2.2 เตรียมชิ้นทดสอบจากตัวอยางทอนละ 1 ชิ้น เพื่อทดสอบ 1 ชิ้น และสํารองเพื่อการทดสอบซ้ําอีก
2 ชิ้น
7.2.2.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 ถาไมเปนตามขอ 5.2 ใหทดสอบซ้าํ ดวยชิน้ ทดสอบอีก 2 ชิน้ ผลการ
ทดสอบซ้ําทุกชิน้ ตองเปนไปตามขอ 5.2 จึงจะถือวาทอเหล็กรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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7.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความตานแรงดัดโคงหรือความทนตอการกดแบน
7.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธสี ุมจากรุนเดียวกันจํานวน 1 ทอน
7.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.3 หรือขอ 5.4 จึงจะถือวาทอเหล็กรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
7.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความทนความดัน
7.2.4.1 ใหทดสอบทอเหล็กทุกทอนทีโ่ รงงานผูท ํา
7.2.4.2 ตัวอยางทอเหล็กแตละทอนตองเปนไปตามขอ 5.5 จึงจะถือวาทอเหล็กรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
7.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางทอเหล็กตองเปนไปตามขอ 7.2.1.2 ขอ 7.2.2.3 ขอ 7.2.3.2 และขอ 7.2.4.2 ทุกขอ จึงจะถือวา
ทอเหล็กรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้

8. การทดสอบ
8.1 ความทนตอการกดแบน
8.1.1 การเตรียมชิน้ ทดสอบ
ใหตัดทอเหล็กตัวอยางเปนชิ้นทดสอบยาวไมนอยกวา 40 มิลลิเมตร และอาจแตงรอยตัดใหเรียบและ
หายคมดวยก็ได
8.1.2 วิธที ดสอบ
วางชิ้นทดสอบระหวางหัวกดกับแทนรองรับ ใหแนวตะเข็บเชื่อมตั้งฉากกับแนวแรงกด และอยูกึ่งกลาง
ระหวางหัวกดกับแทนรองรับ ดังรูปที่ 1 กดดวยความเร็วไมเกิน 25 มิลลิเมตรตอนาที
เมื่อกดจนระยะระหวางหัวกดกับแทนรองรับ ลดลงเหลือรอยละ 75 ของเสนผานศูนยกลางภายนอก
ของทอเหล็ก ใหตรวจพินิจตะเข็บเชื่อม จากนั้นกดตอไปอีกจนระยะดังกลาวลดลงเหลือรอยละ 60 ให
ตรวจพินิจเนื้อเหล็กนอกตะเข็บเชือ่ ม
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รูปที่ 1 การทดสอบความทนตอการกดแบน
(ขอ 8.1.2)
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