การใช้ท่อเหล็ก

ในโครงการก่อสร้าง

การใช้ท่อเหล็ก

ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

บทนำ

เหล็ก เป็นวัสดุอุตสาหกรรมที่มีการนำมา
ใช้ ใ นวงการก่ อ สร้างอย่างแพร่หลาย ปัจจุบัน
เหล็กรูปพรรณประเภทต่างๆ ได้เข้ามามีบทบาท
ในการนำมาเป็ น วั ส ดุ ส ำหรั บ การก่ อ สร้ า งเป็ น
จำนวนมาก และมี บ ทบาทสำคั ญ ในการพั ฒ นา
วงการก่ อ สร้ า งของประเทศไทยให้ ก้ า วหน้ า ไป
อย่ า งรวดเร็ ว โดยเหล็ ก สามารถแบ่ ง ตาม
กระบวนการผลิตได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

I-Beam
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นันทวัฒน์

สถิ
ร
ไชยวิ
ท
ย์
อนุกรรมการ

คณะกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท.

H-Beam

Wide-Flange

1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) มีทั้งเหล็กรูปพรรณรีดร้อน

ขนาดใหญ่มีความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ 200 มม. และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนขนาดเล็ก มีความ
กว้างน้อยกว่า 200 มม. โดยเหล็กประเภทนี้ เกิดจากการหลอมและหล่อขึ้นรูปเป็นเหล็กแท่งในขั้นต้น แล้วจึงให้
ความร้อนเพื่อทำการรีด เพื่อลดขนาดและขึ้นรูปอีกครั้ง ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้แก่ เหล็ก H-Beam, และเหล็ก
I-Beam เป็นต้น เหล็กประเภทนี้สามารถต้านทานการตัดโค้ง (Bending) และการบิด (Twisting) ได้ดี จึงใช้
เป็นเสา (Columns), คาน (Beams) และตงพื้น (Bridge girders) ในงานก่อสร้างและงานสถาปนิก

TIS.Standard

Square steel Pipe

C-Channel

Black steel Pipe

Galvanized Steel Pipe

JIS. Standard

Square & Rectangular Steel Pipe

2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (Cold
formed structural steel) เกิดจากการพับขึ้นรูปใน

ขณะที่อยู่ในอุณหภูมิปกติโดยใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนหรือ
เหล็กแผ่นชุบสังกะสีเป็นวัตถุดิบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
การใช้งาน โดยมีความต้องการต้านทานการกัดกร่อน
(Corrosion resistant) มากหรือน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่
นำไปใช้เป็นโครงสร้างเสา คาน และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์
ประเภทนี ้ ไ ด้ แ ก่ เหล็ ก ตั ว C และเหล็ ก โครงสร้ า ง
รูปพรรณกลวงประเภทท่อเหล็กได้แก่ ท่อเหล็กกลม
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นต้น

การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
คุณนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์
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ก ารใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
ท่อเหล็กรูปพรรณกับการก่อสร้าง

ท่อเหล็กรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลักเช่นกัน
คือ ท่อเหล็กที่นำไปใช้เป็นงานโครงสร้างและงานระบบ โดยท่อเหล็กที่นำไปใช้ในงานโครงสร้างก็จะนำไปใช้
ในส่ ว นของโครงสร้ า งของตั ว อาคาร โครงสร้ า งเสา หลั ง คา ผนั ง อาคารหรื อ แม้ แ ต่ ก ารนำไปตกแต่ ง เพื ่ อ
ความสวยงามของอาคาร และเหล็ ก ที ่ น ำไปใช้ ส ำหรั บ งานระบบ ได้ แ ก่ ระบบดั บ เพลิ ง ระบบประปา
ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น

การใช้งานท่อเหล็กรูปพรรณ

มาตรฐานของท่อเหล็กรูปพรรณ แบ่งตามประเภทการใช้งานได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทของการใช้งาน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

CARBON STEEL TUBES
FOR ORDINARY USES
ท่อเหล็กกลมดำ สำหรับงานระบบ
สุขาภิบาล
ระบบดับเพลิง, ระบบชลประทาน,
ระบบประปา, ระบบท่อน้ำเย็น
เครื่องปรับอากาศ
 
ท่อชุบและท่ออาบสังกะสี มอก.277
สำหรับระบบส่งน้ำการเกษตร,
ระบบบำบัดน้ำเสีย,
ระบบน้ำประปาภายในอาคาร
CARBON STEEL TUBES
FOR GENERAL STURCTURAL
PURPOSES
 
ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง,
โครงถัก หลังคา, โครงถักสะพาน,
โครงถักป้ายจราจร,
ท่อเหล็กสำหรับงานอุตสาหกรรม
เหล็กรูปตัวซี, สำหรับโครงหลังคา,
บ้านพักอาศัยและ
โรงงานอุตสาหกรรม
 
 

ASTM A53 SCH 40
A,B
EXTRA-LIGHT
BS1387:1985
 
LIGHT
 
MEDIUM
 
HEAVY
BS 3601:1987
320, 360, 430
DIN 2439, 2440, 2441 Light, Medium, Heavy
JIS G3452:1997
SGP
TIS 276:2532
TYPE 1, 2, 3, 4
TIS 277:2532
 
TIS 427:2525
ชั้นคุณภาพ ก, ข, ค
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ASTM A500
BS 1139:1990
BS 6363:1983
BS 4360:1990
EN 10219:1997
 
JIS G3444:1994
 
JIS G3466:1988
JIS G3454:1988
TIS 107:2533
TIS 1228-2549

การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
คุณนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์

A, B, C, D
scaffolding (340-460)
34/26, 43/36, 50/45
G 43A
235, 275 JOH
355 J2H
STK 290, STK 400
STK 490, STK 500
STKR 400, STKR 490
STPG 370,STPG 400
HS 41, HS 50, HS 51
SSC 400

การใช้งาน
งานสาธารณูปโภค, งานเกษตรกรรม
งานประปา แก๊ส งานชลประทาน
งานระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

งานวิศวกรรมโยธา,
งานสถาปัตยกรรม,
งานเสาเข็ม, นั่งร้าน และ
งานโครงสร้างต่าง ๆ ฯลฯ
 
 

การเปรียบเทียบความแข็งแรงของเหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ
รูปพรรณ
ทดสอบความเข็งแรง

I-BEAM L-SHAPE

PIPE

Ix (การดัดโค้งแกน x)

√

X

-

Iy (การดัดโค้งแกน y)

X

-

√

Torsion (แรงบิด)

-

X

√

Tensile (แรงดึง)

√

√

√

Buckling (การโค้งงอ)

-

X

√

Appearance (ความ
สวยงาม)

X

X

√

√:

จากตารางจะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบ
รูปพรรณกับความแข็งแรงของโครงสร้างของ
ท่ อ เหล็ ก กั บ เหล็ ก รู ป พรรณอื ่ น ๆ อย่ า งเช่ น
I-Beam และ L-Shape จะเห็นได้ว่าท่อเหล็ก
นั้นมีข้อได้เปรียบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการ
ดัดโค้งในแนวแกน X การดัดโค้งในแนวแกน
Y ซึ่งในแนวแกน Y นั้นถือว่าได้เปรียบเมื่อ
เปรียบเทียบกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอื่นๆ
คือ เมื่อนำท่อเหล็กไปทำโครงสร้างแนวแกน
Y ซึ่งเป็นแนวที่รับแรงลม เมื่อเปรียบเทียบกับ
I-Beam ซึ่งไม่มีเนื้อเหล็กจะทำให้โครงสร้าง
ล้มได้

ดี     - : ปานกลาง    X : น้อย

แรงบิด (Torsion) จะเห็นได้วา่ เมือ่ เปรียบเทียบ
ความแข็งแรงแล้วท่อจะมีความแข็งแรงมากที่สุด
เนื่องจากมีเนื้อเหล็กรอบด้าน
การโค้งงอ (Buckling) จะเห็นได้วา่ ท่อสามารถ
นำมาดัดโค้งได้สวยงามที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
เหล็กรูปพรรณอื่น
ด้ า นความสวยงาม (Appearance) ท่ อ มี
ลักษณะภายนอกทีส่ วยงามทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับรูปพรรณอื่น เนื่องจากมีเนือ้ เหล็กอยูร่ อบด้าน
ไม่ตอ้ งมีคอนกรีตมาปิดทับ สามารถนำมาทำเป็น
เสาอาคารซึ่งใช้พื้นที่น้อยกว่าการทำเสาด้วย
คอนกรีต

อาคาร ที่นิยมนำท่อเหล็กมาทำเป็นโครงสร้าง
ได้แก่ อาคารทรงโดม โครงสร้างหลังคา อาคารทรง
พีระมิด อาคารสูง อาคารคลังสินค้า และสถานีขนส่ง
สินค้า เป็นต้น ซึ่งในการก่อสร้างสามารถนำไปใช้ร่วม
กับวัสดุอื่นๆ ได้แก่ ผ้าใบ แผ่นโลหะ กระจก คอนกรีต
ซึ่งการก่อสร้างนั้นจะมีทั้งการนำท่อเหล็กอยู่ด้านบน
ของอาคารเพื ่ อ รองรั บ ความแข็ ง แรงของโครงสร้ า ง
ด้านล่างหรือ การใช้โครงสร้างของท่อเหล็กอยู่ด้านล่าง
เพื่อรองรับน้ำหนักหรือความแข็งแรงด้านบนของอาคาร
นอกจากนี้ยังมีการนำท่อเหล็กไปใช้สำหรับงานด้าน
สาธารณูปโภค ได้แก่ โครงสร้างอาคารจอดรถที่พัก
ผู้โดยสาร งานระบบดับเพลิง งานระบบประปา และ
งานทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น ใช้ท่อเหล็กเป็นเสา
อาคารแทนการใช้เสาคอนกรีต ช่วยให้เพิ่มพื้นที่ของ
อาคารได้ ม ากขึ ้ น และมี ผ ลดี ด ้ า นความแข็ ง แรงและ
ความสวยงาม

การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
คุณนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์
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ก ารใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
4. โครงสร้างสวยงาม ทำให้สถาปนิกสามารถใช้
		 ตัวของอาคารโครงสร้างเป็นส่วนหนึ่งของ
		 การตกแต่งอาคารได้ เช่น โครงหลังคาของ
		 สนามบิ น สุ ว รรณภู ม ิ , โครงหลั ง คาของ
		 สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. ง่ายต่อการทาสี หรือป้องกันไฟไหม้โครงสร้าง
		 พื้นที่ผิวมีน้อยกว่าเหล็กรูปพรรณแบบเปิด
		 เหล็กรูปตัวไอ
6. โครงสร้ า งอาคารที ่ ใ ช้ โอกาสที ่ ฝ ุ ่ น จะติ ด
		 น้อยกว่าเนื่องจากไม่มีซอกหรือมุมเหมือน
		 โครงสร้างแบบเปิด (H-Beam)

ประโยชน์อื่นๆ ของโครงสร้างเหล็ก
1.
		
		
		
		
		
		
		
		

การกระจายการผลิ ต และงานประกอบ
ล่ ว งหน้ า ช่ ว ยกระจายรายได้ ข องแรงงาน
เนื ่ อ งจากสามารถนำท่ อ เหล็ ก ไปทำการ
ประกอบล่วงหน้าก่อนเคลื่อนย้ายมาทำการ
ติดตั้ง ทำให้แรงงานมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
และช่ ว ยให้ ผู ้ ป ระกอบการมี ร ายได้ เ พิ ่ ม
มากขึ้น เนื่องจากลดการสูญเสียของเสีย
ระหว่างการดำเนินการที่หน้างาน และช่วย
ให้งานเสร็จอย่างรวดเร็ว

2. การลงทุนในขั้นแรกจะใช้เงินลงทุนสูง แต่
		 ต้นทุนจะลดลงเรื่อยๆ
3.
		
		
		

006

โครงสร้างเหล็กสามารถรื้อถอนได้โดยง่าย
นอกจากนี้เศษเหล็กก็ยังขายหรือนำไปใช้
ต่ อ ไปได้ อี กด้ วย ต่ างจากกรณีโ ครงสร้ าง
คอนกรีต ซึ่งนอกจากรื้อถอน นอกจากนี้
อาจจะเกิดปัญหาเรือ่ งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
ในระหว่างการรื้อถอนด้วย

การใช้ท่อเหล็กในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่
คุณนันทวัฒน์  สถิรไชยวิทย์

จะเห็นได้ว่าการก่อสร้างในปัจจุบันนั้น ได้มีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากข้อได้เปรียบทางด้าน
การประหยัดเวลาและความยืดหยุ่นในการก่อสร้ า ง
การก่อสร้างในยุคนี้จะเน้นการเปลือยโครงสร้างให้เห็น
ชัดเจนขึ้น ซึ่งเป็นข้อดีของเหล็กรูปพรรณประเภทท่อ
เหล็กเนื่องจากมีรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงาม เมื่อ
เปรียบเทียบกับเหล็กโครงสร้างรูปพรรณอื่น

ตัวอย่างการใช้ท่อเหล็กในงานโครงสร้าง

สถานที่ : กอง บก. สูงสุด
พื้นที่ : 60,000 ตร.ม. (Steel Fabrication 54 M Bht)
ผลิตภัณฑ์ : TIS 107

สถานที่ : กอง บก. สูงสุด
พื้นที่ : 60,000 ตร.ม. (Steel Fabrication 54 M Bht)
ผลิตภัณฑ์ : TIS 107

C.K Cartons Factory - Lumpoon, Area 8,000 Sq.m.
Factory and Office, Value 40,000,000 baht

Truck Terminal Budthamonthon, Area 160,000 sq.m.
Steel Febrication Subcontractor, Value 42,000,000 baht

อะไรคือเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง (Hollow Structure Steel)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง เป็นเหล็กที่ทำ
จากการม้วนและเชื่อมให้ติดกัน (welded pipe) หรือ
การให้ความร้อนที่แท่งเหล็กให้ร้อนแดงแล้วเอาลูกรีด
ทะลวงผ่ า น (Seamless pipe) เพื ่ อ นำไปใช้ ส ำหรั บ
งานโครงสร้าง หรืองานระบบต่างๆ เหล็กโครงสร้าง

รูปพรรณกลวงนี้มีศักยภาพในการประยุกต์สูง ไม่เพียง
เฉพาะสามารถทดแทนโครงสร้างดั่งเดิมจำพวกคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก หรื อ แม้ ก ระทั ่ ง สามารถทดแทนเหล็ ก
โครงสร้างหน้าตัดผนังบางชนิดเปิด (Open Sections)
เช่น ตัว I - Beam, H- Beam
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ด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าทั้งในด้านความแข็งแกร่ง (Stiffness) และการมีรูปทรงหน้าตัดที่มีเสถียรภาพ
(Stability) และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบคุณสมบัติเชิงกล (Mechanical properties) และรูปทรงเรขาคณิต
(Geometrical properties) ของเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง และหน้าตัดเปิดจะเห็น ได้ถงึ การลดปริมาณวัสดุภาย
ใต้สภาวะแรงกระทำในหลาย ๆ ลักษณะ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ใช้อ้างอิงในการผลิต

การผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงมีการผลิตและควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานสากลและภายใน
ประเทศไทยดังนี้
มาตรฐานประเทศไทย มอก.107-2533, มอก.276 -2532 และ มอก. 277-2532 etc.
มาตรฐานประเทศอเมริกา ASTM - A53, etc.
มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น JIS G3444-1994, JIS G3466-1988, JIS G3452-1997 etc.
มาตรฐานประเทศเยอรมัน DIN 2439, DIN 2440, DIN 2441, DIN 2395 etc.
มาตรฐานประเทศอังกฤษ BS 1387-1985, BS 6363, BS 1139 etc.
มาตรฐานประเทศออสเตรเลีย AS 1163, AS1074 etc.
มาตรฐานยุโรป EN 10219 etc.

กรรมวิธีการผลิตท่อเหล็กกล้า (Steel Pipe Manufacturing Process)
แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้ 2 กลุ่มใหญ่ๆ
1. ท่อเชื่อมตะเข็บ(welded pipe)
2. ท่อไร้ตะเข็บ(seamless pipe)
1. ท่อเชื่อมตะเข็บ (welded pipe) ท่อชนิดนี้ผลิตโดย
การนำเหล็กแผ่นมาม้วนและเชื่อม วิธีการม้วนทำได้
ทั้งม้วนตามแนวยาวหรือม้วนแบบ Spiral
ท่อตะเข็บแบ่งประเภทตามวิธีการเชื่อมตะเข็บดังต่อไปนี้
1.1 Electric Resistance Welding (ERW) 
เป็นการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัด (pressing) ใน
ขณะที่ตะเข็บหลอมละลาย ด้วยความร้อนที่เกิดจาก
กระแสไฟฟ้า กรรมวิธีการผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็ก
ออกจากคอยล์ จากนั้นจะค่อยๆ ม้วนเหล็กแผ่นให้เป็น
รูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง ผ่านลูกรีดหลายแท่นโดย
ไม่ใช้ความร้อน (cold forming) แล้วทำการผ่านกระแส
ตกคร่ อ มระหว่ า งขอบทั ้ ง สองของตะเข็ บ ด้ ว ยความ
ต้านทานของกระแสไฟฟ้าจะทำให้ขอบของเหล็กร้อน
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แดงและหลอมละลายที่อุณหภูมิระหว่าง 1,200°°C ถึง
1,400°°C (2,200°°F ถึง 2,600°°F) แล้วจึงทำการกดอัด
ตะเข็บติดกัน ท่อทีผ่ ลิตด้วยวิธนี จ้ี ะมีตะเข็บตรง (longitudinal
welded seam)

1.2 Butt Welding (BW) หรือ Continuous
Butt Welding (CBW)
เป็นการเชื่อมโดยอาศัยแรงอัด (Pressing) ใน
ขณะที ่ ต ะเข็ บ ร้ อ นแดงด้ ว ยความร้ อ นจากเตาเผา
กรรมวิธีการผลิตเริ่มต้นด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจาก
คอยล์ จากนั้นป้อนแผ่นเหล็กผ่านเตาเพื่อทำการให้
ความร้อนโดยแผ่นเหล็กจะได้รับความร้อนทั่วทั้งแผ่น
แต่ด้วยเทคนิคการจัดเรียงหัวเผาในเตาจัดให้บริเวณ
ขอบแผ่นเหล็กร้อนที่สุด จากนั้นค่อยๆ ม้วนเหล็กแผ่น
ให้เป็นรูปทรงกระบอกอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านลูกรีด
หลายแท่ น (hot forming) แล้ ว จึ ง กดอั ด ให้ ต ะเข็ บ
ติดกัน ท่อที่ผลิตด้วยวิธีนี้จะมีตะเข็บตรง (longitudinal
welded seam)
1.3 Electric Fusion Welding (EFW)
เป็ น การเชื ่ อ มที ่ ใ ช้ ก ระแสไฟฟ้ า ในการอาร์ ค
บริเวณแนวเชื่อมให้หลอมละลายติดกัน โดยอาจใช้
ลวดเชือ่ ม (filler metal) หรือไม่ใช้กไ็ ด้ กระบวนการเชือ่ ม
Fusion Welding มีด้วยกันหลายวิธีเช่น Submerge Arc
Welding (SAW), Double Submerge Arc Welding
(DSAW) ซึ่งเหมือนกับ SAW แต่เป็นการเชื่อมตะเข็บ
ทั้งด้านนอกและด้านใน, Gas Tungsten Arc Welding
(GTAW หรือ TIG)และ Gas Metal Arc Welding (GMAW
หรือ MIG) เป็นต้น

1.3.3 ท่ อ เชื ่ อ มตะเข็ บ Spiral ขึ ้ น รู ป อย่ า ง
		
ต่อเนื่องด้วยการคลี่เหล็กแผ่นออกจาก
		
คอยล์ แล้วม้วนเป็น Spiral แนวเชื่อมจะมี
ลักษณะวนคล้ายขดสปริง ซึง่ บางทีเรียกว่า
		
Helical ท่อที่ผลิตด้วยวิธีนี้เรียกว่า Spiral
		
Pipe

2. ท่อไร้ตะเข็บ (Seamless pipe) ผลิตจากแท่งเหล็ก

(Steel billet) ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้แท่งเหล็กหน้าตัดกลม
วิธีการผลิตเริ่มจากการให้ความร้อนแท่งเหล็กที่อุณหภูมิ
ประมาณ 1,230°°C (2,250°°F) จากนั้นแท่งเหล็กที่ร้อน
แดงจะถูกหมุนและดึงด้วยลูกรีดผ่านแท่งทะลวง (piercing
rod หรือ mandrel) ลูกรีดจะดึงให้เนื้อโลหะไหลผ่านแท่ง
ทะลวงทำให้เกิดเปลือกท่อกลวง (hollow pipe shell) ขึน้
หลังจากนั้นจะให้ความร้อนอีกครั้งแล้วจึงรีดท่อโดยมี
Support Bar อยู่ด้านใน เผื่อปรับให้ได้ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางและความหนาของผนังท่อที่ต้องการ

การผลิ ต ท่ อ ด้ ว ยกระบวนการเชื ่ อ ม Fusion
Welding มีทั้งแบบตะเข็บตรง (longitudinal welded
seam) และตะเข็บแบบ Spiral welded seam)
1.3.1
		
1.3.2
		
		
		
		

ท่ อ เชื ่ อ มตะเข็ บ ตรง ขึ ้ น รู ป ต่ อ เนื ่ อ ง
ขั้นตอนการขึ้นรูปคล้ายกับวิธี ERW
ท่อเชื่อมตะเข็บตรง ขึ้นรูปแบบ U - O
ใช้วิธีการกดแผ่นเหล็กแต่ละชิ้นให้เป็น
รูปตัว “U” จากนั้นจึงกดต่อให้เป็นรูปตัว
“O” แล้วจึงทำการเชื่อม ท่อที่ผลิตด้วย
วิธีนี้เรียกว่า UO Pipe หรือ UOE
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เกรดหรือชั้นคุณภาพ

เกรดของเหล็กแผ่นม้วนที่นำมาตัดซอยตาม
ขนาดเพื่อนำมารีดท่อโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น
เป็นตัวระบุความแข็งแรงของเนื้อเหล็ก เหล็กที่ใช้
งานโครงสร้างมีความต้านแรงดึง (Tensile Strength)
และ (Yield Strength) ในแต่ละระดับตามชั้นและ
คุณภาพของท่อแต่ละมาตรฐาน และคุณสมบัติที่
จะนำไปใช้งานเป็นไปตามคุณสมบัติทางเคมีและ
คุณสมบัติทางกล เช่น ค่าความต้านทานแรงดึง
(Tensile Strength) ระดับมากกว่า 400 MPa (หรือ
N/mm2) ใช้เหล็กเกรด ASTM A36, JIS G 3101 /
TIS 1479, DIN 17100 เป็นต้น
วิศวกรบางท่านอาจคุ้นเคยกับเหล็ก ASTM
A36 (Tensile Strength 400 - 550 MPa) เนื่องจาก
มี ใ นตำราออกแบบที ่ ม ี พ ื ้ น ฐานจากต่ า งประเทศ
แต่ไม่สามารถหาได้ในท้องตลาดจึงมักเกิดปัญหา
ในการใช้งาน ดังนั้นการออกแบบในปัจจุบันจึงต้อง
ใช้เหล็กตามมาตรฐาน TIS 1479 (SS400) หรือ JIS
G 3101 (SS400) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กับเหล็กที่มี
จำหน่ายในประเทศไทย
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ผู้ใช้สามารถทราบคุณสมบัติของเหล็กที่นำ
มาใช้งานได้จากเอกสาร Mill Certificate ที่ออก
โดยผู้ผลิต ชั้นคุณภาพของเหล็กที่นำมาผลิตนั้น
สามารถเลือกค่าคุณสมบัตทิ างกล (Tensile Strength)
และคุ ณ สมบั ต ิ ท างเคมี เพื ่ อ นำมาผลิ ต เป็ น ท่ อ
โครงสร้างหรือท่อที่ใช้ในงานระบบตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์และประเภทการใช้งาน
ชั้นคุณภาพของท่อโครงสร้างที่ต้องการลด
น้ำหนักของโครงสร้างเพื่อความสะดวกในระหว่าง
การก่อสร้างและเพิ่มพื้นที่การใช้อาคาร จะใช้เกรด
สูงหรือ High-Strength ความต้านแรงดึงตั้งแต่ 490
MPa. เช่น ASTM A572, JIS G 3101 (SS490), JIS
G 3106 (SM 490 A, B, C), TIS 1479 (SS490) ,TIS
1499 SM 490 A, B, C เป็นต้น
ชั้นคุณภาพของท่อที่ใช้ในงานระบบต่างๆ
ทนแรงดั น สู ง ทนความร้ อ น ทนการกั ด กร่ อ น
สามารถเลื อ กเหล็ ก ที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ท างกล และ
ค่าทางเคมีที่เหมาะสมมาผลิตได้

Specification เหล็กแผ่นม้วน
Characteristics and Application

Designation

Classification

Hot-rolled steel for general uses
This steel is widely used in general fabrication
purposes, drawing, general pipes, structural pipes
galvanized steel pipes, and cold rolled steel.

TIS 528
JIS G3131
DIN 1614
SAE J403
AISI
ASTM
BS 1449
EN 10111
AS/NZS 1594

:  HR1, HR2, HR3, HR4
:  SPHC, SPHD, SPHE
:  St22, St23, St24
:  SAE 1006-1012
:  AISI 1006-1012
:  A1011CS, A1011DS
:  HR1, HR2, HR3, HR4, HR14, HR15
:  DD11, DD12, DD13, DD14
:  HA1, HA3, HA4N, HA1006, HA1010

Hot-rolled steel for structural uses
General structural steel and welding structural steel TIS 1479
are used in the constructions of steel structures, TIS 1499
bridges, ships, and automobiles.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

JIS G3101
JIS G3106

DIN 17100
EN 10025-2
BS 4360

ASTM

SAE J403
AISI
AS/NZS1594

:  SS330, SS400, SS490, SS540
:  SM400A, B, C
   SM490 A, B, C
   SM490YA, YB
   SM520B, C
   SM570
:  SS330, SS400, SS490, SS540
:  SM400A, B, C
   SM490A, B, C  
   SM490YA, YB
   SM520B, C
   SM570
:  St33, St37-2, St37-3, RSt37-2, St44-2,St44-3,
   St50-2, St50-3
:  S235JR, S235J2, S275JR, S275J2, S355JR,
   S355J2, S185, E295
:  Gr40A, B, C, D
   Gr43A, B, C, D
   Gr50A, B, C, D
:  A36, A1011SS, A1018SS
   A283 Gr A, B, C, D  
   A588 Gr A, B, C, K  
:  SAE1015-1022
:  AISI1015-1022
:  HA200, HA250, HA300, HA350
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Characteristics and Application

Designation

Classification

Hot-rolled steel for pipe and tube products
This steel, excellent in weldability and formability,
is widely used in general pipes, structural pipes,
and special pipes.

TIS 1735
JIS G3132

:  SPHT-1, 2, 3, 4
:  SPHT-1, 2, 3, 4

TIS 1999
TIS 1884
JIS G3113
JIS G3134

:  SAPH310, 370, 400, 440  
:  SPFH490, 540, 590, 540Y, 590Y
:  SAPH310, 370, 400, 440
:  SPFH490, 540, 590, 540Y, 590Y

TIS 1501
JIS G4051
SAE

:  S10 C - S 58 C
:  S10 C - S 58 C
:  SAE1010 - SAE1055

TIS 2011
JIS G3125

:  SPA-H
:  SPA-H

TIS 2060
JIS G3116
ASTM

:  Class1, 2, 3
:  SG255, SG295, SG325, SG365
:  A285 Gr A, B, C
   A414 Gr A, B, C, D, E, F. G

Hot-rolled steel for automotive structural uses
The high-strength steel has good weldability and is
used in automobile frames, members and wheels.

Hot-rolled steel for machine structures  and
special applications
Carbon tool and spring steel are produced for such  
special applications as saws and springs that require  
workability and fatigue resistance.

Atmospheric corrosion resistant steel
This type of steel with enhanced corrosion and  
atmosphere corrosion resistant properties through the  
addition of such special element as Cu, P and Cr is  
used in the manufacturing of containers, special  
automobiles and construction structures.

Hot-rolled steel for gas cylinders
This steel, which has high-strength qualities and good  
formability, is used in high-pressure gas containers,  
with less than a 500 litres inner capacity, used for  
holding LPG, acetylene, and other high-pressure gases.
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คุณสมบัติทางกลของเหล็กแผ่นม้วน

Classification

JIS G3101

SS400
SS490
SS540

JIS G3106

SM400A
SM400B
SM490A
SM490B
SM490YA
SM490YB

JIS G3136

SN400A
SN400B
SN490B

JIS G3116

SG295

JIS G3131
EN10025
ASTM

DIN 17100

เกรดหรือชั้นคุณภาพทางกล
Mechanical Properties
Yield Point N/mm2 (min.)
Yield Ratio
Elongation % (min.)
Tensile
% (max.)
Strength
Thickness
Thickness
Thickness
N/mm2
t ≤ 16
16 ≤ t ≤ 40
t ≥ 12
t≤5
5 < t ≤ 16
t > 16
400 - 510
245
235
21
17
21
490 - 610
285
275
19
15
19
400
390
540 min
16
13
17
245
245
325
325
365
365

400 - 510
400 - 510
490 - 610
490 - 610
490 - 610
490 - 610

-

23
23
22
22
19
19

18
18
17
17
15
15

22
22
21
21
19
19

235
235
235 - 355G 235 - 355
325 - 445G 325 - 445

400 - 510
400 - 510
490 - 610

80H
80H

17
18
17

17
18
17

21
22
21

295

440 min

-

SPHC
S275JR
S355JR
A36
A572 Gr42
A572 Gr50
A992
A283C

275
355

St33
St37-2
St44-2
St50-2
St52-3

185
235
275
295
355

235
235
315
315
355
355

265
345

270 min
410 - 560
490 - 630
400 - 550
415 min
450 minE
450 min
380 - 515

85D
-

175
225
265
285
345

290
340 - 470
410 - 540
470 - 610
490 - 630

-

250
290
345
345 - 450
205

t ≤ 1.6
27
22
22

26
1.6 < t ≤ 3.2
29
22
22
20
20
18
18
22

t > 3.2
31
22
22

16
24
20
18
20
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คุณสมบัติทางเคมีของเหล็กแผ่นม้วน
Chemical Compositions
Classification

C (max.)
0.30

Si (max.)
-

Mn
1.6 max.

P (max.)
0.050
0.050
0.040

S (max.)
0.050
0.050
0.040

JIS G3101

SS400
SS490
SS540

JIS G3106

SM400A SM400B
SM490A SM490B
SM490YA
SM490YB

0.23
0.20
0.20
0.18
0.20
0.20

0.35
0.55
0.55
0.55
0.55

2.5 x C min.
0.60 - 1.40
1.6 max.
1.6 max.
1.6 max.
1.6 max.

0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035

0.035
0.035
0.035
0.035
0.035
0.035

JIS G3136

SN400A SN400B
SN490B

0.24
0.20
0.18

0.35
0.55

0.60 - 1.40
1.6 max.

0.050
0.030
0.030

0.050
0.015
0.015

JIS G3116
JIS G3131
EN10025

SG295
SPHC
S275JR S355JR

0.20
0.21
0.24

0.35
0.55

1.00 max.
1.5 max.
1.6 max.

0.040
0.050
0.045
0.045

0.040
0.050
0.045
0.045

ASTM

A36
A572 Gr42
A572 Gr50
A992
A283C

0.26
0.21
0.23
0.23
0.24 - 0.29

0.40
0.40
0.40
0.10 - 0.40
0.15 - 0.30

F
1.35   max.
F
1.35   max.
0.50 - 1.50
0.90

0.040
0.040
0.040
0.035
0.035

0.050
0.050
0.050
0.045
0.040

DIN 17100

St33
St37-2
St44-2
St50-2
St52-3

0.17
0.21
0.20

-

-

0.050
0.050
0.050
0.040

0.050
0.050
0.050
0.040
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การระบุ Specification ของเหล็กโครงสร้างรีดเย็น
เมื่อเปรียบเทียบในรายละเอียด จะเห็นชัดเจน
ว่ า ส่ ว นประกอบทางเคมี ข องเกรด SS400 ควบคุ ม
เพียงค่า P (Phosphorus), และ S (Sulfur) ซึ่งหากมี
ปริมาณมากทำให้เหล็กเปราะและเกรดนี้ไม่ได้ควบคุม
ค่า Carbon ซึ่งเป็นธาตุที่เพิ่มความแข็งแรงของเหล็ก
แต่หากมีมากเกินไปทำให้เหล็กมีความเปราะเพิ่มขึ้น
ในขณะที ่ SM400 หรื อ SM490 ควบคุ ม ปริ ม าณ
Carbon, Silicon, Manganese ในระดับที่เหมาะสมและ
มีธาตุ Phosphorus, Sulfur ในระดับต่ำ ทำให้เหล็ก
มี ค วามเปราะต่ ำ มี ค วามเหนี ย วเพิ ่ ม ขึ ้ น ส่ ง ผลให้
คุ ณ สมบั ต ิ ท างกลด้ า นความยื ด (Elongation) และ
ความทนต่อแรงกระแทก (Impact) ดีขึ้น ดังนั้นเกรด
SS400 จึงใช้ในงานโครงสร้างทั่วไปที่มีการตัด เจาะรู
ขันน็อต และเชื่อมได้ แต่ควรควบคุมการให้ความร้อน
ก่อนและหลังการเชื่อม ส่วนเกรด SM400, SM490
มีคุณสมบัติต่างๆ ดีขึ้น โอกาสแตกร้าวจากรอยเชื่อม
ต่ำลง มีความเหนียว และมีคุณสมบัติทนทานต่อแรง
กระแทกที่ดีกว่า และเป็นเกรดที่เหมาะกับงานเชื่อม
รวมถึงงานดัดโค้ง ซึ่งโครงการส่วนใหญ่สามารถนำไป
ใช้งานได้เป็นอย่างดี

วิศวกรสามารถกำหนดท่อประเภทต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมในการใช้งาน โดยอ้างอิงจากมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ (Specification of pipe) ซึ่งท่อเหล็กกล้า
แต่ละมาตรฐานมีข้อกำหนดการใช้งานแตกต่างกันตาม
ประเภทของภาระที่กระทำต่อท่อ เนื่องจากเหล็กม้วน
(Hot roll steel) ที่นำมาผลิตเป็นท่อมีคุณสมบัติทางกล
และทางเคมีที่แตกต่างกันตามตารางที่แสดงดังเช่น
ต้ อ งการท่ อ เหล็ ก โครงสร้ า งรู ป พรรณกลวง มอก.
107-HS41, หรื อ JIS G3444 - STK400, JIS
G3466 - STKR400 ต้องใช้เหล็กม้วน (Hot roll steel)
JIS G3101Grade SS400, หรื อ JIS G3106 Grade
SM400A, TIS 1479 Grade SS400, TIS 1499 Grade
SM400A เป็ น ต้ น มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
Designation Classification ของเหล็ ก ม้ ว นมี ค วาม
หลากหลายมาก วิศวกร หรือผู้ออกแบบสามารถเข้าไป
ปรึกษากับโรงงานผู้ผลิตเพือ่ ขอคำแนะนำทางด้านต่างๆ
เพื่อตอบสนองให้ผู้ใช้งานได้ประโยชน์สูงสุด

PIPE & TUBE MILLS OF THE WORLD
LINE PIPE
ó

		
		
		
		

Is used for transportation of oil, gas, or water
generally in a pipeline of utility distribution
system. It is produced to API (American
Petroleum Institute) and AWWA (American
Water Works Association) Specifications.

MECHANICAL TUBING
ó

		
		
		
		
		
		

Is used to convey fluids at elevated tempera
tures or pressures, or both, and is suitable to
be subjected to heat applications. It is
produced to exact O.D. and decimal or metric
wall thickness in sizes 1/2 inch to 6 inches
O.D. inclusive, usually to standard
specifications such as ASTM.
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STRUCTURAL PIPE AND TUBING
ó

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

016

Is welded or seamless pipe and tubing
generally used for structural or load-bearing
purposes above ground by the construction
industry, as well as for structural members
in ships, trucks, trailers, farm equipment,
and other similar uses. It is produced in
nominal wall thicknesses and sizes to ASTM
Specifications in round, square, rectangular or
other cross-sectional shapes. Also included is
pipe originally produced for other use that has
been diverted to this category if meeting
structural specifications and sold for structural
purposes. Include in this category rejected
pipe under 6 5/8 inches O.D. not meeting
structural pipe and tubing specifications and
for which the use may not be known.
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CONDUIT
ó

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Tubular Steel, used for protection and routing
of electrical conductors and cables; Rigid
(GRC) - Galvanized O.D. / I.D., U.S.
Specifications UL 6/ANSI C80.1, Canada - CSA
Standard C22.2 No. 45 (Rigid) ; Intermediate
Metal Conduit (IMC) - Galvanized O.D. /
Corrosion Resistant Organic Coated I.D.,
U.S. Specifications UL 1242/ANSI C80.6;
Electrical Metallic Tubing (EMT) - Galvanized
O.D. / corrosion Resistant Organic Coated I.D.,
U.S. Specifications UL 797/ANSI C80.3,
Canada - CSA Standard 22.2 No. 83, Hard
Metric IEC 981/423/423A.

