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มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรม 

เหลก็กลาทรงแบนรดีเยน็ 

เคลอืบสงักะสีโดยกรรมวธิจีุมรอน  
1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุม 

1.1.1 เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน ทําโดยนําเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นไปเคลือบ 
ดวยสารท่ีมีองคประกอบหลักเปนสังกะสี เพ่ือปรับปรุงสมบัติการปองกันสนิม และอาจนําไปผานกรรมวิธี
ทางเคมี การเคลือบน้ํามัน เพ่ือใหมีความเหมาะสมในการนําไปใชงานมากข้ึน มีท้ังท่ีสงมอบเปนแผน เปนมวน 
และเปนแผนลูกฟูก 

1.1.2 เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน ท่ีมีความหนาระบุไมเกิน 3.20 mm  

1.1.3 เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอนแผนลูกฟูก ท่ีมีความหนาไมนอยกวา 0.11 mm 
ชนิดแผนลูกฟูกลอนใหญ ท่ีมีระยะระหวางลอน 76 mm ความสูงของลอน 18 mm และชนิดแผนลูกฟูก
ลอนเล็ก ท่ีมีระยะระหวางลอน 32 mm ความสูงของลอน 9 mm 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุม 

1.2.1 เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน และอบเพ่ือใหเกิดชั้นเคลือบท่ีเปนโลหะเจือ
ของสังกะสีและเหล็ก (GALVANNEAL) 

1.2.2 เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน สําหรับงานรถยนต ท่ีไดกําหนดเปนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว 

1.2.3 เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีผสมโลหะอ่ืน ท่ีไดกําหนดเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แลว เชน เหล็กกลาทรงแบนเคลือบสังกะสี ผสมอะลูมิเนียม 5% ถึง 13% และแมกนีเซียม 2% ถึง 4% 
โดยกรรมวิธีจุมรอน 

2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้  มีดังตอไปนี้ 

2.1 เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน (hot-dip zinc-coated cold reduced flat 
steel) ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “เหล็กแผนเคลือบสังกะสี” หมายถึง เหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นท่ี
นํามาเคลือบพ้ืนผิวดวยสังกะสีโดยกรรมวิธีจุมรอน 

2.2 เหล็กกลาแผนมวนรีดเย็นเคลือบสังกะสี ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “เหล็กแผนมวน” หมายถึง เหล็ก
แผนเคลือบสังกะสีท่ีทําเปนมวน ลักษณะขอบเปนไดท้ังขอบรีดและขอบตัด 
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2.3 เหล็กกลาแผนตัดรีดเย็นเคลือบสังกะสี ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “เหล็กแผนตัด” หมายถึง เหล็ก
แผนเคลือบสังกะสีท่ีสงมอบเปนแผนเรียบ ลักษณะขอบเปนไดท้ังขอบรีดและขอบตัด 

2.4 เหล็กกลาแผนลูกฟูกเคลือบสังกะสี ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “เหล็กแผนลูกฟูก” หมายถึงเหล็กแผน
ตัดท่ีนํามาข้ึนรูปเปนลอน 

2.5 มวลเคลือบ (coating mass) หมายถึง มวลเปนกรัมของสังกะสีท่ีเคลือบท้ังสองดานตอพ้ืนท่ี 1 m2 

2.6 ความหนาระบุ (nominal thickness) หมายถึง ความหนาของเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นกอนนํามาเคลือบ
สังกะสี และระบุไวท่ีฉลาก 

2.7 ความหนาผลิตภัณฑ (product thickness) หมายถึง ความหนาของเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นรวมกับความ
หนาของมวลเคลือบ 

2.8 ลายดอก (spangle) หมายถึง โครงสรางผลึกท่ีเกิดข้ึนบนผิวเคลือบ เม่ือโลหะหลอมเหลวแข็งตัว 

หมายเหต ุ สมบัติเชิงสุนทรียภาพของผลึกโลหะท่ีเกิดข้ึนขณะแข็งตัวในช้ันเคลือบ มีลักษณะเปนลายคลายดอกไมปรากฏ
บนผิวเคลือบมองเห็นไดดวยตาเปลา อาจเห็นเปนรูปเกล็ดหิมะหรือรูปดาวหกแฉก รูปรางและขนาดของลาย
ดอกข้ึนกับองคประกอบตาง ๆ เชน สวนประกอบทางเคมีของโลหะหลอมเหลวในบอเคลือบ อัตราการเย็นตัว 
ความเรียบของโลหะพ้ืน (base metal หรือ substrate) โลหะเจือท่ีเติม สิ่งเจือปน 

ลายดอกอาจจําแนกเปน ลายดอกปกต ิ(regular spangle) ลายดอกนอยท่ีสุด (minimized spangle) และ
ไมมีลายดอก (zero spangle หรือ spangle-free)  อยางไรก็ตาม การจําแนกดังกลาวเปนการจําแนกเชิง
คุณภาพ (qualitative) 

2.8.1 ลายดอกปกติ หมายถึง ผิวเคลือบสําเร็จท่ีเกิดข้ึนบนเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ซ่ึงสามารถมองเห็น
โครงสรางผลึกสังกะสีไดดวยตาเปลา 

หมายเหต ุ โดยท่ัวไป ผิวเคลือบสําเร็จน้ีเกิดจากการแข็งตัวของช้ันเคลือบท่ีไมมีการควบคุม ทําใหมีขนาดเกรนท่ีไม
สม่ําเสมอและไมมีขีดจํากัดของขนาด 

2.8.2 ลายดอกนอยท่ีสุด หมายถึง ผิวเคลือบสําเร็จท่ีเกิดข้ึนบนเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ซ่ึงสามารถมองเห็น
ลวดลายของเกรนไดดวยตาเปลา โดยท่ัวไป มีขนาดเกรนเล็กกวาและชัดเจนนอยกวาลวดลายท่ีเห็นของ
ลายดอกปกติ 

หมายเหต ุ ผิวเคลือบสําเร็จน้ีเกิดโดยวิธีหน่ึงวิธีใดตอไปน้ี (1) การจํากัดการโตของผลึกสังกะสีท่ีเริ่มข้ึนแลวดวย
เทคนิคการผลิตพิเศษระหวางการแข็งตัวของโลหะสังกะสี หรือ (2) การยับยั้งการโตของผลึกสังกะสี
ดวยการผสมผสานของการควบคุมสวนประกอบทางเคมีของโลหะหลอมเหลวในบอเคลือบรวมกับการ
ทําใหเย็นตัวระหวางการแข็งตัว 

2.8.3 ไมมีลายดอก หมายถึง ผิวเคลือบสําเร็จท่ีสมํ่าเสมอของเกรนขนาดเล็กซ่ึงมีขนาดเทา ๆ กันในทุกแกน 
(equiaxed) ท่ีเกิดข้ึนบนเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ทําใหยากท่ีจะแยกแยะลวดลายของเกรนใหเห็น
ชัดเจนดวยตาเปลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง รูปแบบของผิวท่ีเกิดจากการกอตัวของโครงสรางผลึก 

2.9 ขอบรีด (mill edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีทําจากเหล็กแผนรีดเย็นขอบเดิมหรือ   
ขอบรีด และไมมีการตัดแตงขอบหลังการเคลือบสังกะส ี
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2.10 ขอบตัด (cut edge) หมายถึง ขอบของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีทําจากเหล็กแผนรีดเย็นขอบตัด ท่ีไมมีการ
ตกแตงขอบหลังการเคลือบสังกะสี หรือขอบของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีมีการตัดแตงหลังการเคลือบ
สังกะสี  

หมายเหต ุ ขอบตัดอาจเรียกวา trimmed edge หรือ slit edge หรือ sheared edge ก็ได 

2.11 การรีดปรับสภาพผิว (skin pass) หมายถึง เหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีผานการรีดเพ่ือปรับความเรียบของผิว
สําเร็จ หรือยับยั้งการเกิดริ้วคราก 

3.  ชนดิ ชัน้คุณภาพ สญัลกัษณมวลเคลือบ ผวิเคลอืบสาํเรจ็  
กรรมวธิีทางเคมี และการเคลือบน้ํามนั 

3.1 เหล็กแผนเคลือบสังกะสี แบงเปนชนิด ชั้นคุณภาพ และสัญลักษณมวลเคลือบ ตามตารางท่ี 1 

ตารางที ่1 ชนดิ ชัน้คณุภาพ และสญัลักษณมวลเคลือบ 

(ขอ 3.1) 

ชนิด ชั้นคุณภาพ สัญลักษณมวลเคลือบ 

เหล็กแผนมวน 
เหล็กแผนตัด 

เหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ 
เหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก 

SGCC 
SGCH 
SGC340 
SGC400 
SGC440 
SGC490 
SGC570 

Z060  Z080  Z100  Z120  Z140  
Z180  Z200  Z220  Z250  Z275  
Z350  Z370  Z450  Z600 

SGCD1 
SGCD2 
SGCD3 
SGCD4 

Z060  Z080  Z100  Z120  Z140  
Z180  Z200  Z220  Z250  Z275 

3.2 ผิวเคลือบสําเร็จ 

 สญัลักษณผิวเคลือบสําเร็จ เปนดังนี้ 

3.2.1 ลายดอก  

 ใหใชสัญลักษณตามตารางท่ี 2 

-3- 
 

ใช้สํ
าห
รับ
กา
รรับ

ฟัง
คว
าม
คิด
เห็น

เท่า
นั้น



มอก. 50-2565 
 

ตารางที ่2 ประเภทและสญัลกัษณของผวิเคลอืบสาํเรจ็ 

(ขอ 3.2.1) 

ลายดอก สัญลักษณ 

ลายดอกปกติ R 

ลายดอกนอยท่ีสุด/ไมมีลายดอก Z 

หมายเหตุ  กรณีไมมีลายดอก อาจใชสัญลักษณ E ได 

3.2.2 การรีดปรับสภาพผิว  

  เม่ือมีขอตกลงระหวางผูซ้ือกับผูทําใหรีดปรับสภาพผิว ใหแสดงสัญลักษณ S 

3.3 กรรมวิธีทางเคมี 

ใหใชสัญลักษณตามตารางท่ี 3  

ตารางที ่3 สญัลักษณกรรมวธิทีางเคม ี

(ขอ 3.3) 

กรรมวิธีทางเคมี สัญลักษณ 

กรรมวิธีท่ีปราศจากโครเมต 1) 2) 

กรรมวิธีโครเมต C 

กรรมวิธีฟอสเฟต 3) P 

ไมผานกรรมวิธีทางเคมี M 

หมายเหต ุ 1) กรรมวิธีท่ีปราศจากโครเมต หมายรวมท้ังกรรมวิธีท่ีปราศจากโครเมตและกรรมวิธีฟอสเฟตท่ีปราศจากโครเมต  
คําวา “ท่ีปราศจากโครเมต” ใชเพ่ือแสดงวา ช้ันเคลือบเกิดจากกรรมวิธีท่ีปราศจากโครเมียมเฮกซาวาเลนท 

 2) สัญลักษณของกรรมวิธีท่ีปราศจากโครเมต ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซื้อกับผูทํา ท้ังน้ี อาจใชสัญลักษณ NC 
และ NP สําหรับกรรมวิธีท่ีปราศจากโครเมตและกรรมวิธีฟอสเฟตท่ีปราศจากโครเมตตามลําดับ 

 3) ในการทํากรรมวิธีฟอสเฟต โดยท่ัวไปจะทํากรรมวิธีโครเมตบนผิวท่ีผานกรรมวิธีฟอสเฟต เพ่ือปรับปรุงสมบัติตาน
การกัดกรอน 

3.4 การเคลือบน้ํามัน 

ใหใชสัญลักษณตามตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 ประเภทและสญัลกัษณของการเคลือบน้าํมนั 

(ขอ 3.4) 

ประเภท สัญลักษณ 

เคลือบน้ํามัน 1) 
ไมเคลือบน้ํามัน 

  O 2) 
X 
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หมายเหต ุ 1) การเคลอืบนํ้ามันเพ่ือปองกัน หรือลดการเกิดสนิมจากการเก็บในท่ีเปยกช้ืนสูง หรือเพ่ือใหเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชงาน 

 2) อาจใชสัญลักษณอ่ืนแทนสัญลักษณ O ได เชน N 

4.  มติิ และเกณฑความคลาดเคลือ่น 

4.1 เหล็กแผนมวน และเหล็กแผนตัด 

4.1.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา 

ใหเปนไปตามตารางท่ี 5  

ความหนาผลิตภัณฑซ่ึงใชเปนฐานของเกณฑความคลาดเคลื่อน คือ ความหนาระบุบวกดวยความหนา
เทียบเทาของมวลเคลือบตามตารางท่ี 6 โดยแสดงผลบวกถึงคาทศนิยม 3 ตําแหนง จากนั้น ปดเศษใหมี
ความละเอียดถึง 0.01  การปดเศษ ใหปฏิบัติตามภาคผนวก ฉ. 

ตารางที ่ 5 เกณฑความคลาดเคลือ่นของความหนาเหล็กแผนมวน เหลก็แผนตดั   
เหล็กแผนลูกฟกูลอนใหญ และเหล็กแผนลูกฟูกลอนเลก็ 

(ขอ 4.1.1 และขอ 4.2.2) 

  หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนาระบุ 

เกณฑความคลาดเคลื่อน 

ความกวาง 
<600 

ความกวาง 
600 

ถึง<1 000 

ความกวาง 
1 000 

ถึง<1 250 

ความกวาง  
1 250 

ถึง<1 600 

ความกวาง 
 ≥1 600  

<0.25 + 0.04 + 0.04 + 0.04 - - 
0.25 ถึง<0.40 + 0.05 + 0.05 + 0.05 + 0.06 - 
0.40 ถึง<0.60 + 0.06 + 0.06 + 0.06 + 0.07 + 0.08 
0.60 ถึง<0.80 + 0.07 + 0.07 + 0.07 + 0.07 + 0.08 
0.80 ถึง<1.00 + 0.07 + 0.07 + 0.08 + 0.09 + 0.10 
1.00 ถึง<1.25 + 0.08 + 0.08 + 0.09 + 0.10 + 0.12 
1.25 ถึง<1.60 + 0.09 + 0.10 + 0.11 + 0.12 + 0.14 
1.60 ถึง<2.00 + 0.11 + 0.12 + 0.13 + 0.14 + 0.16 
2.00 ถึง<2.50 + 0.13 + 0.14 + 0.15 + 0.16 + 0.18 
2.50 ถึง<3.15 + 0.15 + 0.16 + 0.17 + 0.18 + 0.21 
3.15 ถึง 3.20 + 0.17 + 0.18 + 0.20 + 0.21 - 
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ตารางที ่6  ความหนาเทยีบเทาของมวลเคลือบ 

(ขอ 4.1.1) 

หนวยเปนมิลลิเมตร 
สัญลักษณ
มวลเคลือบ 

Z060 Z080 Z100 Z120 Z140 Z180 Z200 Z220 Z250 Z275 Z350 Z370 Z450 Z600 

ความหนา
เทียบเทา 

0.013 0.017 0.021 0.026 0.029 0.034 0.040 0.043 0.049 0.054 0.064 0.067 0.080 0.102 

4.1.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง 

(1) เหล็กแผนมวนและเหล็กแผนตัดท่ีมีความกวาง 600 mm ข้ึนไป ใหเปนไปตามตารางท่ี 7 

(2) เหล็กแผนมวนและเหล็กแผนตัดท่ีมีความกวางนอยกวา 600 mm ใหเปนไปตามตารางท่ี 8 

(3) เหล็กแผนมวนและเหล็กแผนตัดท่ีมีความกวางนอยกวา 600 mm ท่ีระบุวาตองการเกณฑความ
คลาดเคลื่อนของความกวางแบบเขมงวด แนะนําใหเปนไปตามตารางท่ี ก.1 ในภาคผนวก ก. 

ตารางที ่ 7 เกณฑความคลาดเคลือ่นของความกวาง 
ของเหลก็แผนมวนและเหลก็แผนตดัที่มคีวามกวาง 600 mm ขึ้นไป 

(ขอ 4.1.2(1)) 

         หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง เกณฑความคลาดเคลื่อน 

600 ถึง <1 250 + 7 
   0 

≥1 250 + 10 
    0 

ตารางที ่8 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง 
ของเหลก็แผนมวนและเหลก็แผนตดัทีม่คีวามกวางนอยกวา 600 mm 

(ขอ 4.1.2(2)) 

            หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง เกณฑความคลาดเคลื่อน 

นอยกวา 600 
+ 3 
   0 

4.1.3 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะเหล็กแผนตัด) 

ใหเปนไปตามตารางท่ี 9 
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ตารางที ่9 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความยาว 

(ขอ 4.1.3 และขอ 4.2.4) 

เกณฑความคลาดเคลื่อน  mm 

+ 15 
     0 

4.1.4 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความไมไดฉาก (เฉพาะเหล็กแผนตัด) 

 ตองไมเกิน 1.0% ของความกวางท่ีวัดไดเม่ือใชวิธีแบบตั้งฉาก หรือตองไมเกิน 0.7% ของความกวางท่ีวัด
ไดเม่ือใชวิธีแบบเสนทแยงมุม กรณีท่ีมีขอโตแยงใหใชวิธีแบบตั้งฉาก 

4.1.5 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงท่ีดานเวา (เฉพาะเหล็กแผนมวนขอบตัด และเหล็กแผนตัดขอบตัด)  
(เปนขอตกลงระหวางผูซ้ือกับผูทํา)   

 ใหเปนไปตามตารางท่ี 10 

ตารางที ่10 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงทีด่านเวา 

(ขอ 4.1.5) 

     หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง 
ระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงท่ีดานเวาสูงสุด (a) 

เหล็กแผนตัดขอบตัด 
ความยาว <2 000 

เหล็กแผนตัดขอบตัด 
ความยาว ≥2 000 เหล็กแผนมวนขอบตัด 

<600 4 4 ตอทุก ๆ ความยาว 2 000 

≥600  2 2 ตอทุก ๆ ความยาว 2 000 

4.1.6 ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็กแผนตัด) 

4.1.6.1 ระยะเบี่ยงเบนของความราบ จําแนกเปน แผนโกง (bow) คลื่น (wave) ขอบเปนคลื่น (edge wave) 
และคลื่นกลางแผน (centre buckle) ใหเปนไปตามตารางท่ี 11 

หมายเหต ุ 1. แผนโกง คือ ความโคงของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท้ังแผนท่ีเบ่ียงเบนไปจากระนาบราบ ท้ังทิศทาง
ตามแนวการรีดหรือตั้งฉากกับแนวการรีด 

 2. คลื่น คือ ลอนคลื่นท่ีเกิดข้ึนตามทิศทางการรีดของแผน ในบริเวณอ่ืนท่ีไมใชแนวกลางหรือขอบขาง
ของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 

 3. ขอบเปนคลื่น คือ ลอนคลื่นท่ีเกิดข้ึนบริเวณขอบขางของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 
 4. คลื่นกลางแผน คือ ลอนคลื่นท่ีเกิดข้ึนแนวกลางแผนของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี 

 5. ระยะเบ่ียงเบนของความราบสําหรับเหล็กแผนมวนไมรวมถึงแผนโกง และการวัดระยะเบ่ียงเบนของ
ความราบจะไมรวมสวนปลายมวนท่ีไมสมบูรณ 
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ตารางที ่ 11 ระยะเบีย่งเบนของความราบ 

(ขอ 4.1.6.1) 

     หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความกวาง 
ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สูงสุด 

แผนโกงและคลื่น ขอบเปนคลื่น คลื่นกลางแผน 
<1 000 12 8 6 

1 000 ถึง <1 250 15 9 8 
1 250 ถึง <1 600 15 11 8 

≥1 600  20 13 9 

4.1.6.2 ใชเครื่องวัดระยะท่ีอานไดละเอียดอยางนอย 0.5 mm เทเปอรเกจท่ีอานไดความละเอียดอยางนอย 
0.5 mm และเครื่องมือท่ีมีแนวตรง เชน บรรทัดเหล็ก 

4.1.6.3 วางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีบนพ้ืนราบ ดังรูปท่ี 1 แลวทําการวัดเปน 4 กรณีดังตอไปนี้ 

(1) สําหรับลักษณะแผนโกง วัดระยะสูงสุด (H) ของแผนโกงท่ีเกิดข้ึน เม่ือเทียบกับแนวเสนตรง
อางอิงท่ีลากจากขอบดานซายของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีไปยังขอบดานขวาของเหล็กแผน
เคลือบสังกะสี 

(2) สําหรับลักษณะคลื่น ใชเครื่องมือท่ีมีแนวตรงวางทาบใหปลายท้ังสองของเครื่องมืออยูบนยอด
ของคลื่นสูงสุดท่ีเกิดข้ึน 2 คลื่น แลววัดระยะสูงสุด (H) ของคลื่นท่ีเกิดข้ึน 

(3) สําหรับลักษณะเปนคลื่นกลางแผน ใชเครื่องมือท่ีมีแนวตรงวางทาบใหปลายท้ังสองของ
เครื่องมืออยูบนยอดของคลื่นกลางแผนสูงสุดท่ีเกิดข้ึน 2 คลื่น แลววัดระยะสูงสุด (H) ของ
คลื่นท่ีเกิดข้ึน 

(4) สําหรับลักษณะขอบเปนคลื่น ใชเทเปอรเกจวัดระยะสูงสุด (H) ของคลื่นท่ีเกิดตรงขอบของ
เหล็กแผนเคลือบสังกะสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่1 การวดัระยะเบีย่งเบนของความราบ 

(ขอ 4.1.6.3) 
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4.1.7 การทดสอบรูปรางและมิติ 

การวัดความหนา ความกวาง ความยาว ความไมไดฉาก และระยะเบี่ยงเบนของขอบโคงท่ีดานเวาของ
เหล็กแผนมวนและเหล็กแผนตัด สําหรับการตรวจสอบเพ่ือการอนุญาตและการติดตามผล ใหปฏิบัติตาม 
มอก. 2914 หรือ JIS G 3193 

4.2 เหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญและเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก 

4.2.1 ความหนาระบุ ความกวางกอนข้ึนลอน ความกวางหลังข้ึนลอน และความยาวของเหล็กแผนลูกฟูกลอน
ใหญและเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก แนะนําใหเปนไปตามภาคผนวก ข. ตารางท่ี ข.1  

4.2.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความหนา 

 ใหเปนไปตามตารางท่ี 5  ความหนาผลิตภัณฑซ่ึงใชเปนฐานของเกณฑความคลาดเคลื่อน คือ ความหนา
ระบุบวกดวยความหนาเทียบเทาของมวลเคลือบตามตารางท่ี 6 โดยแสดงผลบวกถึงคาทศนิยม  
3 ตําแหนง จากนั้น ปดเศษใหมีความละเอียดถึง 0.01  การปดเศษ ใหปฏิบัติตามภาคผนวก ฉ. 

 การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.1 

4.2.3 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวาง (หลังข้ึนลอน) 

 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวางของเหล็กแผนลอนลูกฟูกลอนใหญ และเหล็กแผนลูกฟูกลอน
เล็ก หลังข้ึนลอน ใหเปนไปตามตารางท่ี 12 

 การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.2 

ตารางที ่ 12  เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวางของเหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ 
และเหล็กแผนลูกฟกูลอนเล็ก หลงัขึน้ลอน 

(ขอ 4.2.3) 

 เกณฑความคลาดเคลื่อน   mm 

+25 
 -10 

4.2.4 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความยาว 

 ใหเปนไปตามตารางท่ี 9   

 การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.3 

4.2.5 เกณฑความคลาดเคลื่อนของระยะระหวางลอน และความสูงของลอน 

 ใหเปนไปตามตารางท่ี 13   

 การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.1.4 
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ตารางที ่13 เกณฑความคลาดเคลื่อนของระยะระหวางลอน และความสงูของลอน 

(ขอ 4.2.5) 

    หนวยเปนมิลลิเมตร 

ชนิด ระยะระหวางลอน ความสูงของลอน 

เหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ 76 ± 2 18 + 1.5 

เหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก 32 ± 2   9 + 1.5 

 

5.  สวนประกอบทางเคม ี

5.1 สวนประกอบทางเคมีของเหล็กกลาทรงแบนรีดเย็นท่ีนํามาทําเหล็กแผนเคลือบสังกะสี กรณีวิเคราะหจากเบา 
(heat analysis) ใหเปนไปตามตารางท่ี 14 กรณีวิเคราะหจากผลิตภัณฑ (product analysis) ใหเปนไปตาม
ตารางท่ี 15 

ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับการวิเคราะหสวนประกอบทางเคมี และวิธีการชักตัวอยาง ใหปฏิบัติตาม JIS G 0404  
กรณีเม่ือวิเคราะหจากผลิตภัณฑ ใหเตรียมชิ้นทดสอบจากตําแหนงท่ีใกลเคียงกับตําแหนงของชิ้นทดสอบแรงดึง 
และทําใหม่ันใจวา ผลการทดสอบไมไดรับผลกระทบจากชั้นเคลือบ 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม JIS G 0320 โดยเลือกวิธีทดสอบจากวิธีท่ีระบุในมาตรฐานดังกลาว 

ตารางที ่14 สวนประกอบทางเคมขีองเหล็กกลาทรงแบนรดีเยน็ เมื่อวเิคราะหจากเบา 

(ขอ 5.1) 

       หนวยเปนรอยละ  

ชั้นคุณภาพ 
สวนประกอบทางเคมี 

คารบอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กํามะถัน 

SGCC ≤0.15  ≤0.80 ≤0.05 ≤0.05 

SGCH ≤0.18 ≤1.20 ≤0.08 ≤0.05 

SGCD1 ≤0.12 ≤0.60 ≤0.04 ≤0.04 

SGCD2 ≤0.10 ≤0.45 ≤0.03 ≤0.03 

SGCD3 ≤0.08 ≤0.45 ≤0.03 ≤0.03 

SGCD4 ≤0.06 ≤0.45 ≤0.03 ≤0.03 

SGC340 ≤0.25 ≤1.70 ≤0.20 ≤0.05 

SGC400 ≤0.25 ≤1.70 ≤0.20 ≤0.05 

SGC440 ≤0.25 ≤2.00 ≤0.20 ≤0.05 

SGC490 ≤0.30 ≤2.00 ≤0.20 ≤0.05 

SGC570 ≤0.30 ≤2.50 ≤0.20 ≤0.05 
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ตารางที ่15 สวนประกอบทางเคมขีองเหล็กกลาทรงแบนรดีเยน็ เมื่อวเิคราะหจากผลติภณัฑ 

(ขอ 5.1) 

       หนวยเปนรอยละ  

ชั้นคุณภาพ 
สวนประกอบทางเคมี 

คารบอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส กํามะถัน 

SGCC ≤0.18  ≤0.84 ≤0.06 ≤0.06 

SGCH ≤0.22 ≤1.25 ≤0.09 ≤0.06 

SGCD1 ≤0.15 ≤0.63 ≤0.05 ≤0.05 

SGCD2 ≤0.13 ≤0.48 ≤0.04 ≤0.04 

SGCD3 ≤0.11 ≤0.48 ≤0.04 ≤0.04 

SGCD4 ≤0.09 ≤0.48 ≤0.04 ≤0.04 

SGC340 ≤0.29 ≤1.74 ≤0.21 ≤0.06 

SGC400 ≤0.29 ≤1.74 ≤0.21 ≤0.06 

SGC440 ≤0.29 ≤2.04 ≤0.21 ≤0.06 

SGC490 ≤0.34 ≤2.04 ≤0.21 ≤0.06 

SGC570 ≤0.34 ≤2.54 ≤0.21 ≤0.06 

 

6.  คณุลักษณะทีต่องการ 

6.1 ลักษณะท่ัวไป 

6.1.1 เหล็กแผนเคลือบสังกะสีตองปราศจากตําหนิท่ีเปนผลเสียตอการใชงาน อยางไรก็ตาม เหล็กแผนมวน
อาจจะมีขอบกพรองไดบาง เนื่องจากการตรวจสอบโดยตลอดท้ังมวน และการกําจัดสวนท่ีมีขอบกพรอง
ของเหล็กแผนมวน โดยท่ัวไปทําไมไดแตหากจําเปนจะตองกําจัดสวนบกพรองขางตน วิธีการในการ
กําจัดขอบกพรอง ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูซ้ือและผูทํา  

6.1.2 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอ่ืน ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับขอบกพรองท่ีเปนผลเสียของเหล็กแผนมวน และ
เหล็กแผนตัดท่ีตัดจากเหล็กแผนมวน ใหใชกับผิวดานนอกของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี และใหใชกับผิว
ดานบนของเหล็กแผนตัดท่ีตัดจากเหล็กแผนมวน 

6.1.3 ตําหนิ ไดแก รู (hole) แยกชั้น (laminated) ตําหนิท่ีผิว (surface flaw) 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ กรณีการควบคุมคุณภาพของโรงงานอาจใชวิธีอ่ืนท่ีใหผลเทียบเทา 
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6.2 ความเคนครากบน ReH หรือความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก 0.2% Rp0.2   ความตานแรงดึง Rm 
และความยืด A 

ตองเปนไปตามตารางท่ี 16 

การทดสอบ ใหปฏิบัติตาม มอก. 2172 เลม 1 หรือ JIS Z 2241 โดยใชชิ้นทดสอบหมายเลข 5 แนวทิศทาง
การรีด การเตรียมชิ้นทดสอบตองทําใหศูนยกลางของชิ้นทดสอบอยูท่ีตําแหนง 1/4 ของความกวางของเหล็ก
แผนเคลือบสังกะสี (w/4) จากขอบขาง  กรณีท่ีความกวางของผลิตภัณฑไมเพียงพอท่ีจะทําใหศูนยกลางของ
ชิ้นทดสอบอยูท่ีตําแหนง w/4 ได ใหเตรียมชิ้นทดสอบในลักษณะท่ีศูนยกลางของชิ้นทดสอบอยูใกลกับ
ตําแหนง w/4 ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับการทดสอบแรงดึง การประเมินผล 
และการทดสอบซํ้า ใหปฏิบัติตาม JIS G 0404 

กรณีเหล็กแผนลูกฟูก ใหเตรียมชิ้นทดสอบจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีกอนข้ึนลอน 

ความหนาท่ีใชสําหรับการคํานวณหาคาความเคนครากบน ReH หรือความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวง
พลาสติก 0.2% Rp0.2  และความตานแรงดึง Rm  ใหใชคาใดคาหนึ่งตอไปนี้ 

• ความหนาท่ีวัดไดจริงหลังการลอกชั้นเคลือบ 

• ความหนาท่ีไดจากการลบความหนาผลิตภัณฑท่ีวัดไดจริงดวยความหนาเทียบเทาของมวลเคลือบ 

• ความหนาท่ีไดจากการลบความหนาผลิตภัณฑท่ีวัดไดจริงดวยความหนาคํานวณของมวลเคลือบ (หาคา
โดยหารมวลเคลือบท่ีวัดไดจริงดวยความหนาแนน 7.14 g/cm3  แปลงหนวยเปนมิลลิเมตรแลวปดเศษ
ใหมีความละเอียดถึง 0.001  การปดเศษ ใหปฏิบัติตามภาคผนวก ฉ.) 
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ตารางที ่16 ความเคนครากบน ReH หรือความเคนพสิจูนสาํหรับการยดืชวงพลาสติก 0.2% Rp0.2  

  ความตานแรงดงึ Rm และความยดื A 

(ขอ 6.2) 

ชั้นคุณภาพ 
ReH หรือ 

Rp0.2 

MPa 

Rm 

MPa 

A   % 
ความหนาระบุ  mm 

0.25 
ถึง 

<0.40 

0.40 
ถึง 

<0.60 

 0.60 
ถึง 

<1.00 

1.00 
ถึง 

<1.60 

1.60 
ถึง  

<2.50 

2.50 
ถึง 

3.20 
SGCC (≥205) (≥270) - - - - - - 
SGCH - - - - - - - - 
SGCD1 - ≥270 ≥32 ≥34 ≥36 ≥37 ≥38 - 
SGCD2 - ≥270 - ≥36 ≥38 ≥39 ≥40 - 
SGCD3 - ≥270 - - ≥40 ≥41 ≥42 - 
SGCD41) - ≥270 - - ≥42 ≥43 ≥44 - 
SGC340 ≥245 ≥340 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 
SGC400 ≥295 ≥400 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 
SGC440 ≥335 ≥440 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 ≥18 
SGC490 ≥365 ≥490 ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 ≥16 
SGC570 ≥560 ≥570 - - - - - - 

หมายเหต ุ 1. คาความเคนครากต่ําสุดและความตานแรงดึงต่ําสุดท่ีอยูในวงเล็บ อาจกําหนดเปนคาอ่ืนไดตามขอ ตกลงระหวาง
ผูซื้อและผูทํา 

 2. 1)กรณเีหล็กแผนเคลือบสังกะสีช้ันคุณภาพ SGCD4 เมื่อทําการข้ึนรูปผลิตภณัฑภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีทํา 
ตองไมเกิดริ้วคราก (stretcher strain) 

 3. สําหรับเหล็กแผนเคลือบสังกะสีความหนาระบุนอยกวา 0.25 mm ไมตองทดสอบความเคนคราก ความตานแรง
ดึง และความยืด 

6.3 ความแข็ง (เฉพาะเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชั้นคุณภาพ SGCH) 

สําหรับเหล็กแผนเคลือบสังกะสีชั้นคุณภาพ SGCH หากวัดเปนความแข็งวิกเกอรส ตองไมนอยกวา 170 หรือ
ความแข็งรอกเวลลท่ีสเกล B ตองไมนอยกวา 85 อยางใดอยางหนึ่ง   

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 2169 เลม 1 หรือ มอก. 2171 เลม 1 หรือ JIS Z 2244 หรือ JIS Z 2245 
แลวแตกรณี 
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6.4 มวลเคลือบ 

คาเฉลี่ยและคานอยท่ีสุดของมวลเคลือบ ตองไมนอยกวาคาท่ีกําหนดไวในตารางท่ี 17 และมวลเคลือบแตละ
ดาน (ท้ัง 6 คา) ตองไมนอยกวา 40% ของมวลเคลือบนอยท่ีสุดในตารางท่ี 17 

เตรียมชิ้นทดสอบจํานวน 3 ชิ้นจากตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีเดียวกัน โดยกรณีตัวอยางเหล็กแผน
เคลือบสังกะสีท่ีทําโดยกรรมวิธีจุมรอนแบบตอเนื่อง ใหเตรียมชิ้นทดสอบ 1 ชิ้น จากแตละตําแหนง จํานวน 
3 ตําแหนง ดังรูปท่ี 2 หรือตําแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได  กรณีตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสี
ท่ี ทํ า โ ด ย ก า ร เ ค ลื อ บ ที ล ะ แ ผ น  ใ ห เ ต รี ย ม ชิ้ น ท ด ส อ บ  1  ชิ้ น จ า ก แ ต ล ะ ตํ า แ ห น ง  จํ า น ว น  
3 ตําแหนง ดังรูปท่ี 3 หรือตําแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได    

การทดสอบใหปฏิบัติตามภาคผนวก ง. หรือภาคผนวก จ. หรือวิธีอ่ืนท่ีใหผลเทียบเทา เชน การทดสอบความ
หนาแบบแมเหล็กไฟฟา (electromagnetic thickness test) แลวแปลงคาเปนมวลเคลือบ (กําหนดคาความ
หนาแนนของชั้นเคลือบเทากับ 7.14 g/cm3) กรณีท่ีมีขอโตแยง ใหใชวิธีตามภาคผนวก จ. เปนเกณฑในการ
ตัดสิน 

กรณีเหล็กแผนลูกฟูก ใหเตรียมชิ้นทดสอบจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีกอนข้ึนลอน 

หมายเหต ุ สัญลักษณมวลเคลือบของเหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ และเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก สําหรับแตละชวงความ
หนาระบุ แนะนําใหเปนไปตามตารางท่ี ข.2 

          หนวยเปนมิลลิเมตร 

     
 

รปูที ่2  ตาํแหนงชิน้ทดสอบมวลเคลือบ (กรณทีําโดยกรรมวธิจีุมรอนแบบตอเนื่อง) 

(ขอ 6.4 ขอ ง.5.2 และขอ จ.3.2) 

ทิศทางการเคลือบ 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

                
รปูที ่3  ตาํแหนงชิน้ทดสอบมวลเคลือบ (กรณทีําโดยการเคลือบทลีะแผน) 

(ขอ 6.4 ขอ ง.5.2 และขอ จ.3.2) 

ตารางที ่17 มวลเคลือบ  

(ขอ 6.4) 

หนวยเปนกรัมตอตารางเมตร 

สัญลักษณมวลเคลือบ มวลเคลือบเฉลี่ย มวลเคลือบนอยท่ีสุด 

Z060 60 51 
Z080 80 68 
Z100 100 85 
Z120 120 102 
Z140 140 119 
Z180 180 153 
Z200 200 170 
Z220 220 187 
Z250 250 213 
Z275 275 234 
Z350 350 298 
Z370 370 315 
Z450 450 383 
Z600 600 510 

หมายเหต ุ สัญลักษณมวลเคลือบ Z350 Z370 Z450 และ Z600 จะไมใชในช้ันคุณภาพ SGCD1 SGCD2 SGCD3 และ 
SGCD4 
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6.5 การติดแนนของผิวเคลือบโดยการดัดโคง (ยกเวนชั้นคุณภาพ SGCH และ SGC570) 

เม่ือทดสอบตามขอ 9.2 แลว เนื้อเหล็กตองไมเกิดรอยราว ยกเวนบริเวณท่ีหางจากขอบดานยาวขางละ  
7 mm ท่ีผิวเคลือบตรงสวนโคงดานนอกของชิ้นทดสอบตองไมลอก ไมหลุดลอน 

กรณีเหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ และเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก ใหทดสอบการติดแนนของผิวเคลือบโดยการ
ดัดโคงจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสีกอนข้ึนลอน 

6.6 ความชัน (steepness) (เฉพาะเหล็กแผนมวน และเหล็กแผนตัด) 

 ใหไวเปนขอแนะนํา ซ่ึงเปนขอตกลงพิเศษระหวางผูซ้ือกับผูทํา รายละเอียดเกณฑกําหนดและการทดสอบ ดัง
ขอ ช.1 ในภาคผนวก ช. 

6.7 การติดแนนของผิวเคลือบหลังการข้ึนรูป (lock forming) (ยกเวนชั้นคุณภาพ SGCH และชั้นคุณภาพ 
SGC570) 

 ใหไวเปนขอแนะนํา ซ่ึงเปนขอตกลงพิเศษระหวางผูซ้ือกับผูทํา รายละเอียดเกณฑกําหนดและการทดสอบ ดัง
ขอ ช.2 ในภาคผนวก ช. 

7.  เครือ่งหมายและฉลาก 

7.1 ท่ีมวนของเหล็กแผนมวนทุกมวน และท่ีมัดของเหล็กแผนตัดหรือเหล็กแผนลูกฟูกทุกมัด อยางนอยตองมีเลข
อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน และไมลบเลือน หรือหลุดลอกงาย 
(1) ชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพ สัญลักษณผิวเคลือบสําเร็จ สัญลักษณกรรมวิธีทางเคมี สัญลักษณการ

เคลือบน้ํามัน และสัญลักษณมวลเคลือบหรือมวลเคลือบเฉลี่ย ตัวอยางเชน เหล็กแผนมวนขอบตัด SGCC 
Z S NC O Z120 

(2)  รหัสรุน หรือวันเดือนปท่ีทํา  
(3) การแสดงมิติ 

• มิติของเหล็กแผนมวน ใหแสดงดวยความหนาระบุและความกวาง หนวยเปนมิลลิเมตร 
• มิติของเหล็กแผนตัดและเหล็กแผนลูกฟูก ใหแสดงดวยความหนาระบุ ความกวาง  และความยาว 

หนวยเปนมิลลิเมตร (กรณีเหล็กแผนลูกฟูก ใหแสดงความกวางท้ังกอนข้ึนลอนและหลังข้ึนลอน)  
(4) จํานวนแผนในมัด (กรณีเหล็กแผนตัดและเหล็กแผนลูกฟูก) หรือมวลเปนกิโลกรัม (กรณีเหล็กแผนมวน) 
(5)  ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทําหรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน และชื่อผูไดรับใบอนุญาต หรือเครื่องหมาย

การคาท่ีจดทะเบียน 
(6) ประเทศท่ีทํา 
หมายเหต ุ 1. กรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

 2. กรณีช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทําหรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน และช่ือผูไดรับใบอนุญาต หรือ 
เครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียนเปนช่ือเดียวกัน ใหแสดงเพียงช่ือเดียวหรือเครื่องหมายเดียว 

8.  การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ 

8.1  แนะนําใหเปนไปตามภาคผนวก ค. 
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สําหรับระบบควบคุมคุณภาพ อาจกําหนดการชักตัวอยางและเกณฑตัดสินแตกตางจากท่ีกําหนดไวใน
ภาคผนวก ค. ได แตตองทําใหม่ันใจวาผลิตภัณฑมีคุณภาพสอดคลองกับขอกําหนดในมาตรฐานฉบับนี้ 

9.  การทดสอบ 

9.1 มิติของเหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญและเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก 

9.1.1 ความหนา 

 วัดความหนาของเหล็กแผนลอนลูกฟูกอยางนอย 3 จุด ท่ียอดลอนละ 1 จุด บันทึกคาท่ีอานได แลว
รายงานคาต่ําสุดและคาสูงสุด 

9.1.2 ความกวาง  

 วางเหล็กแผนลอนลูกฟูกตัวอยางบนพ้ืนราบหรือโตะ ซ่ึงมีขนาดใหญกวาขนาดของแผนตัวอยาง  อาจ
จําเปนตองใชกอนน้ําหนักทับ เพ่ือใหแผนตัวอยางแนบพ้ืนราบเทาท่ีจะเปนไปได วัดท้ัง 2 ปลายท่ี
ตําแหนงหางจากปลายประมาณ 100 mm แลวรายงานผลท้ังสองคา 

9.1.3 ความยาว  

 วัดความยาวระหวางปลายท้ังสองขางของเหล็กแผนลอนลูกฟูกตัวอยาง ท่ีตําแหนงบริเวณขอบท้ังสอง
ขางของแผน แลวรายงานผลท้ังสองคา 

9.1.4 ระยะระหวางลอนและความสูงของลอน 

9.1.4.1 เครื่องมือ 

(1) บรรทัดโลหะหรือเครื่องวัดท่ีอานไดละเอียดอยางนอย 0.5 mm สําหรับวัดความกวางของลอน 

(2) เครื่องวัดความลึก  (Vernier depth gauge)     หรือเครื่องวัดอ่ืนท่ีอานไดละเอียดอยางนอย  
0.05 mm  สําหรับวัดความลึกของลอน 

9.1.4.2 วิธีวัด 

(1) ระยะระหวางลอน 

วางเหล็กแผนลอนลูกฟูกตัวอยางตามลักษณะท่ีกําหนดในขอ  9.1.2.2  วัดระยะระหวางลอน  
4 ลอนรวมกัน ดังแสดงในรูปท่ี 4 แลวหาคาเฉลี่ย 

(2) ความสูงของลอน 

วัดความสูงของแตละลอน 4 ลอน ดังแสดงในรูปท่ี 4 แลวหาคาเฉลี่ย 
 

-17- 
 

ใช้สํ
าห
รับ
กา
รรับ

ฟัง
คว
าม
คิด
เห็น

เท่า
นั้น



มอก. 50-2565 
 

                         
รปูที ่4 การวดัระยะระหวางลอนและความสงูของลอน 

(ขอ 9.1.4.2) 

9.2 การติดแนนของผิวเคลือบโดยการดัดโคง (ยกเวนชั้นคุณภาพ SGCH และ SGC570)  

ตัดตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสี เปนชิ้นทดสอบขนาด 75 mm x 150 mm  โดยใหดานยาวขนานกับ
แนวการรีด (rolling direction) ดัดโคงมุม 180° และปลายท้ังสองขนานกันโดยมีระยะหางภายในของชิ้น
ทดสอบตามท่ีกําหนดในตารางท่ี 18 และดังแสดงในรูปท่ี 5 

ตารางที ่18 การตดิแนนของผวิเคลือบโดยการดดัโคง 

(ขอ 9.2) 

ช้ัน
คุณภาพ 

ระยะหางภายในของการดดัโคง 

ความหนาระบุของช้ินทดสอบ mm  
นอยกวา 1.60 1.60 ถึงนอยกวา 3.00 3.00 ถึง 3.20 

สัญลักษณมวลเคลือบ สัญลักษณมวลเคลือบ สัญลักษณมวลเคลือบ 

Z060 
ถึง Z275  

Z350 
Z370 

Z450  
Z600 

Z060 
ถึง Z275  

Z350 
Z370 

Z450  
Z600 

Z060 
ถึง Z275  

Z350 
Z370 

Z450  
Z600 

SGCC 1a 1a 2a 1a 2a 2a 2a 2a 2a 

SGCD1 1a - - 1a - - - - - 

SGCD2 0 - - 0 - - - - - 

SGCD3 
 

0 
 

- 
 

- 
 

0 
 

- 
 

- 
 

- - - 

SGC340 1a 1a 2a 1a 1a 2a 2a 2a 3a 

SGC400 2a 2a 2a 2a 2a 2a 3a 3a 3a 

SGC440 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 

SGC490 3a    3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 3a 
 

หมายเหต ุ 1.  a หมายถึง ความหนาระบุช้ินทดสอบ 
 2.  0 หมายถึง  พับแนบติดกัน 
 3.   –     หมายถึง ไมตองทดสอบ 
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รปูที ่5 การตดิแนนของผวิเคลือบโดยการดดัโคง 
(ขอ 9.2) 
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ภาคผนวก ก. 

(ขอแนะนํา) 

มติแิละเกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวางแบบเขมงวด 
ของเหลก็แผนมวนและเหลก็แผนตดัทีม่คีวามกวางนอยกวา 600 mm 

(ขอ 4.1.2(3)) 

(นอกจากมิติและเกณฑความคลาดเคลื่อนท่ีกําหนดในขอ 4.  มิติและเกณฑความคลาดเคลื่อนเพ่ิมเติมท่ีอยูใน
ภาคผนวก ก. เปนขอตกลงพิเศษระหวางผูซ้ือกับผูทํา) 

ก.1 ความกวางของเหล็กแผนมวนและเหล็กแผนตัดท่ีมีความกวางนอยกวา 600 mm  

 เกณฑความคลาดเคลื่อนแบบเขมงวด แนะนําใหเปนไปตามตารางท่ี ก.1 

ตารางที ่ก.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนของความกวางแบบเขมงวด 
ของเหลก็แผนมวนและเหลก็แผนตดัที่มคีวามกวางนอยกวา 600 mm  

(ขอ 4.1.2(3) และขอ ก.1) 

     หนวยเปนมิลลิเมตร 

ความหนาระบุ 
เกณฑความคลาดเคลื่อน 

ความกวาง <160 
ความกวาง 160 

ถึง <250 
ความกวาง 250 

ถึง <400 
ความกวาง 400 

ถึง <600 
<0.60  ±0.15 ±0.20 ±0.25 ±0.30 

0.60 ถึง <1.00 ±0.20 ±0.25 ±0.25 ±0.30 
1.00 ถึง <1.60 ±0.20 ±0.30 ±0.30 ±0.40 
1.60 ถึง <2.50 ±0.25 ±0.35 ±0.40 ±0.50 
2.50 ถึง <3.20 ±0.30 ±0.40 ±0.45 ±0.50 

3.20 ±0.50 ±0.50 ±0.50 ±0.50 
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ภาคผนวก ข. 

(ขอแนะนํา) 

ความหนาระบ ุความกวางกอนขึน้ลอน ความกวางหลงัขึน้ลอน ความยาว  
และสญัลักษณมวลเคลือบของเหลก็แผนลกูฟูกลอนใหญ และเหลก็แผนลกูฟูกลอนเลก็  

(ขอ 4.2.1 และขอ 6.4) 

ข.1 ความหนาระบุ ความกวางกอนข้ึนลอน ความกวางหลังข้ึนลอน และความยาวแนะนําของเหล็กแผนลูกฟูก
ลอนใหญ และเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก แนะนําใหเปนตามตารางท่ี ข.1 

ตารางที ่ข. 1 ความหนาระบ ุความกวางกอนขึน้ลอน ความกวางหลงัขึน้ลอน ความยาว 

สาํหรับเหลก็แผนลกูฟูกลอนใหญและเหลก็แผนลกูฟูกลอนเล็ก 

(ขอ 4.2.1 ขอ 6.4 และขอ ข.1) 

ความหนา
ระบุ 
mm 

แผนลูกฟูกลอนใหญ แผนลูกฟูกลอนเล็ก 

สัญลักษณ 
มวลเคลือบ 

ความกวาง mm (นิ้ว) ความกวาง mm (นิ้ว) 
665 หลังข้ึนลอน 800 หลังข้ึนลอน 634 หลังข้ึนลอน 

762 (30) กอนข้ึนลอน 914 (36) กอนข้ึนลอน 762 (30) กอนข้ึนลอน 
ความยาว mm (นิ้ว) ความยาว mm (นิ้ว) 

0.15 

1 524 (60) - 1 524 (60)  
 
 

Z120 

1 829 (72) - 1 829 (72) 
2 134 (84) - 2 134 (84) 
2 438 (96) 2 438 (96) 2 438 (96) 
2 743 (108) - 2 743 (108) 
3 048 (120) - 3 048 (120) 
3 353 (132) - 3 353 (132) 
3 658 (144) - 3 658 (144) 

0.20 

1 524 (60) - 1 524 (60)  
 
 

Z120 

1 829 (72) - 1 829 (72) 
2 134 (84) - 2 134 (84) 
2 438 (96) 2 438 (96) 2 438 (96) 
2 743 (108) - 2 743 (108) 
3 048 (120) - 3 048 (120) 
3 353 (132) - 3 353 (132) 
3 658 (144) - 3 658 (144) 

 
0.30 

1 829 (72) - 1 829 (72) Z120 Z180 
Z220 Z250 

Z275 
2 134 (84) - 2 134 (84) 
2 438 (96) - 2 438 (96) 
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ข.2 สัญลักษณมวลเคลือบของเหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ และเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก สําหรับแตละชวงความ
หนาระบุ แนะนําใหเปนไปตามตารางท่ี ข.2 

ตารางที ่ข.2 สัญลกัษณมวลเคลือบของเหล็กแผนลูกฟกูลอนใหญ และเหล็กแผนลูกฟกูลอนเล็ก 

(ขอ 6.4 และขอ ข.2) 

ความหนาระบุ  mm สัญลักษณมวลเคลือบ 
0.11 ถึง <0.16 

Z120 0.16 ถึง <0.27 

0.27 ถึง 0.30 
Z180  Z220  Z250  Z275 

มากกวา 0.30 ถึง 0.50 Z180  Z220  Z250  Z275 
มากกวา 0.50 ถึง 1.0 Z220  Z250  Z275 
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ภาคผนวก ค. 

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ 

(ขอ 8.1) 

ค.1 รุนในท่ีนี้ หมายถึง เหล็กแผนเคลือบสังกะสีชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพ ความหนาระบุ สัญลักษณผิว
เคลือบสําเร็จ สัญลักษณกรรมวิธีทางเคมี สัญลักษณการเคลือบน้ํามัน และสัญลักษณมวลเคลือบอยาง
เดียวกัน ท่ีทําหรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ค.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้  หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอ่ืนเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

ค.2.1 เหล็กแผนมวน สําหรับการทดสอบความหนา ความกวาง ระยะเบี่ยงเบนของความราบ สวนประกอบ
ทางเคมี ลักษณะท่ัวไป ความเคนครากบนหรือความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก ความตาน
แรงดึงและความยืด ความแข็ง มวลเคลือบ การติดแนนของผิวเคลือบโดยการดัดโคง และเครื่องหมาย
และฉลาก 

(1)  ชักตัวอยางโดยวิธีสุมจํานวน 1 มวนจากทุก 50 ตัน จํานวนท่ีนอยกวา 50 ตัน ใหถือเปน 50 ตัน 

(2) ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.1.1 ขอ 4.1.2 ขอ 4.1.6 ขอ 5.1 ขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3 
ขอ 6.4 ขอ 6.5 และขอ 7.1 จึงจะถือวาเหล็กแผนมวนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ค.2.2 เหล็กแผนตัด สําหรับการทดสอบความหนา ความกวาง ความยาว ความไมไดฉาก ระยะเบี่ยงเบนของ
ความราบ สวนประกอบทางเคมี ลักษณะท่ัวไป ความเคนครากบนหรือความเคนพิสูจนสําหรับการยืด
ชวงพลาสติก ความตานแรงดึงและความยืด ความแข็ง มวลเคลือบ การติดแนนของผิวเคลือบโดยการดัด
โคง และเครื่องหมายและฉลาก 

(1) ชักตัวอยางโดยวิธีสุมจํานวน 1 แผนจากทุก 3 000 แผน  จํานวนท่ีนอยกวา 3 000 แผน  ใหถือ
เปน 3 000 แผน 

(2) ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.1.1 ขอ 4.1.2 ขอ 4.1.3  ขอ 4.1.4  ขอ 4.1.6 ขอ 5.1  
ขอ 6.1 ขอ 6.2 ขอ 6.3 ขอ 6.4 ขอ 6.5 และขอ 7.1 จึงจะถือวาเหล็กแผนตัดรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

ค.2.3 เหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ หรือเหล็กแผนลูกฟูกลอนเล็ก สําหรับการทดสอบความหนา ความกวางของ
เหล็กแผนหลังข้ึนลอน ความยาว ระยะระหวางลอนและความสูงของลอน สวนประกอบทางเคมี 
ลักษณะท่ัวไป ความเคนครากบนหรือความเคนพิสูจนสําหรับการยืดชวงพลาสติก ความตานแรงดึงและ
ความยืด ความแข็ง มวลเคลือบ การติดแนนของผิวเคลือบโดยการดัดโคง และเครื่องหมายและฉลาก 

 (1) ชักตัวอยางโดยวิธีสุมจํานวน 1 แผนจากทุก 3 000 แผน   จํานวนท่ีนอยกวา 3 000 แผน  ใหถือ
เปน 3 000 แผน 

 (2) ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.2.2 ขอ 4.2.3 ขอ 4.2.4 ขอ 4.2.5 ขอ 5.1 ขอ 6.1  
ขอ 6.2 ขอ 6.3 ขอ 6.4 ขอ 6.5 และขอ 7.1 จึงจะถือวาเหล็กแผนลูกฟูกลอนใหญ หรือเหล็กแผน
ลูกฟูกลอนเล็กรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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ค.2.1.4 เกณฑตัดสิน 

 ตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีตองเปนไปตามขอ ค.2.1(2) หรือขอ ค.2.2(2) หรือขอ ค.2.3(2) 
อยางใดอยางหนึ่งแลวแตกรณี จึงจะถือวาเหล็กแผนเคลือบสังกะสีรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
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ภาคผนวก ง. 

การหาคามวลเคลือบของเหลก็แผนเคลอืบสงักะส ี
ดวยวธิีเอกซเรยฟลอูอเรสเซนตแบบออฟไลน 

(ขอ 6.4) 

ง.1 สรุปความ 

การหาคามวลเคลือบของชิ้นทดสอบโดยใชเครื่องทดสอบเอกซเรยฟลูออเรสเซนตแบบออฟไลน 

ง.2 หลักการวัด 

การหาคามวลเคลือบทําโดยการวัดความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนตท่ีเปลงออกมาจากชั้นเคลือบเม่ือ
ฉายเอกซเรยบนสิ่งตัวอยาง แลวเปรียบเทียบความเขมนี้กับความเขมท่ีวัดไดจากชิ้นทดสอบท่ีทราบคามวล
เคลือบ 

ง.3 เครื่องทดสอบ 

ใหเปนไปตาม JIS K 0119 ขอ 5. 

ง.4 เอกซเรยฟลูออเรสเซนตท่ีใหวัดคา 

ใหวัดเอกซเรยฟลูออเรสเซนตท่ีเปนรังสีปฐมภูมิของ ZnKα (ความยาวคลื่น 0.143 5 nm) 

ง.5 ชิ้นทดสอบ 

ง.5.1 ขนาดของชิ้นทดสอบ 

ชิ้นทดสอบตองมีขนาดท่ีสามารถใสเขาไปในหองตัวอยาง (sample chamber) ของเครื่องทดสอบ
เอกซเรยฟลูออเรสเซนต และตองมีพ้ืนท่ีรับการฉายรังสีอยางนอย 314 mm2 

ง.5.2 ตําแหนงและจํานวนของชิ้นทดสอบ 

กรณีตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีทําโดยกรรมวิธีจุมรอนแบบตอเนื่อง ใหเตรียมชิ้นทดสอบ 1 ชิ้น 
จากแตละตําแหนง จํานวน 3 ตําแหนง ดังรูปท่ี 2 หรือตําแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

กรณีตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีทําโดยการเคลือบทีละแผน ใหเตรียมชิ้นทดสอบ 1 ชิ้นจากแตละ
ตําแหนง จํานวน 3 ตําแหนง ดังรูปท่ี 3 หรือตําแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
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ง.6 การเตรียมและคาแกของเสนโคงการสอบเทียบ (calibration curve)  

ง.6.1 วิธีการเตรียมเสนโคงการสอบเทียบ 

ง.6.1.1 ท่ัวไป 

ใหเตรียมเสนโคงการสอบเทียบโดยวิธี 3-ชิ้นทดสอบ หรือวิธี 2-ชิ้นทดสอบ 

ง.6.1.2 วิธี 3-ชิ้นทดสอบ 

การเตรียมเสนโคงการสอบเทียบโดยวิธี 3-ชิ้นทดสอบ ใหเปนดังนี้ 

1) ชิ้นทดสอบ 

สุมชิ้นทดสอบ 1 ชิ้น สําหรับการวัดเอกซเรยฟลูออเรสเซนต (ซ่ึงตอไปจะเรียกวา ชิ้นทดสอบ
เอ) และชิ้นทดสอบ 2 ชิ้น สําหรับหาคามวลเคลือบ (ซ่ึงตอไปจะเรียกวา ชิ้นทดสอบบี) 

ใหเตรียมชิ้นทดสอบแตละชิ้นจากตัวอยางเหล็กแผนตัดหรือเหล็กแผนมวนประเภทการเคลือบ
เดียวกับสิ่งท่ีจะวัด  โดยใหชิ้นทดสอบเอ มีขนาดเหมาะสมกับหองตัวอยางของเครื่องทดสอบ 
และใหเตรียมชิ้นทดสอบบี 2 ชิ้น ขนาดอยางนอย 1 200 mm2 จากแตละดานของชิ้นทดสอบ
เอ 

2) การวัดความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนต 

เลือกผิวดานหนึ่งของชิ้นทดสอบเอสําหรับการฉายเอกซเรยเปนผิวการวัด  ฉายเอกซเรยบนผิว
การวัดของชิ้นทดสอบเอ ภายใตสภาวะท่ีระบุไวในขอ ง.7 1) และวัดความเขมของเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนต 

3) การวัดมวลเคลือบ 

เตรียมชิ้นทดสอบบี เพ่ือปองกันการชะลางชั้นเคลือบจากผิวดานอ่ืนนอกจากผิวการวัด  การ
ปองกันการชะลางชั้นเคลือบท่ีดานหลังของผิวการวัด ทําโดยทาแลกเกอรแลวทําใหแหงหรือ
ปดทับดวยเทปกวาง  จากนั้นวัดมวลเคลือบบนผิวการวัดของชิ้นทดสอบบีท้ัง 2 ชิ้น ตาม
ภาคผนวก จ. หาคามวลเคลือบเฉลี่ยของชิ้นทดสอบบี 2 ชิ้น เพ่ือใชเปนมวลเคลือบบนผิวการ
วัดของชิ้นทดสอบเอ 

4) การเตรียมเสนโคงการสอบเทียบ 

ทําซํ้าขอ 1) ถึงขอ 3) โดยใชชิ้นทดสอบท่ีมีมวลเคลือบแตกตางกัน อยางนอยสามระดับ แลว
เตรียมเสนโคงการสอบเทียบตามความสัมพันธระหวางความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนต
กับมวลเคลือบ 
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ง.6.1.3 วิธี 2-ชิ้นทดสอบ 

การเตรียมเสนโคงการสอบเทียบโดยวิธี 2-ชิ้นทดสอบ ใหเปนดังนี้ 

1) ชิ้นทดสอบ 

สุมชิ้นทดสอบ 2 ชิ้น ขนาดอยางนอย 1 200 mm2 จากตัวอยางเหล็กแผนตัดหรือเหล็กแผน
มวนประเภทการเคลือบเดียวกับสิ่งท่ีจะวัด สําหรับการเตรียมเสนโคงการสอบเทียบ 

2) การวัดความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนต 

เลือกผิวดานหนึ่งของชิ้นทดสอบชิ้นแรกสําหรับการฉายเอกซเรยเปนผิวการวัด  ฉายเอกซเรย
บนผิวการวัดของชิ้นทดสอบ ภายใตสภาวะท่ีระบุไวในขอ ง.7 1) และวัดความเขมของ
เอกซเรยฟลูออเรสเซนต 

วัดความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนตของชิ้นทดสอบอีกชิ้นท่ีเหลือบนผิวดานเดียวกับชิ้น
ทดสอบแรกในลักษณะเดียวกัน  หาคาความเขมเฉลี่ยของเอกซเรยฟลูออเรสเซนตของชิ้น
ทดสอบท้ังสอง เพ่ือใชเปนความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนตของผิวการวัด 

3) การวัดมวลเคลือบ 

เตรียมชิ้นทดสอบ เพ่ือปองกันการชะลางชั้นเคลือบจากผิวดานอ่ืนนอกจากผิวการวัด  การ
ปองกันการชะลางชั้นเคลือบท่ีดานหลังของผิวการวัด ทําโดยทาแลกเกอรแลวทําใหแหงหรือ
ปดทับดวยเทปกวาง จากนั้นวัดมวลเคลือบบนผิวการวัดของชิ้นทดสอบท้ัง 2 ชิ้น ตาม
ภาคผนวก จ. หาคามวลเคลือบเฉลี่ยของชิ้นทดสอบท้ัง 2 ชิ้น เพ่ือใชเปนมวลเคลือบบนผิวการ
วัด 

4) การเตรียมเสนโคงการสอบเทียบ 

ทําซํ้าขอ 1) ถึงขอ 3) โดยใชชิ้นทดสอบท่ีมีมวลเคลือบแตกตางกัน อยางนอยสามระดับ แลว
เตรียมเสนโคงการสอบเทียบตามความสัมพันธระหวางความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนต
กับมวลเคลือบ 

ง.6.2 คาแกของเสนโคงการสอบเทียบ 

ใสชิ้นทดสอบการสอบเทียบ (calibration test piece) ในเครื่องทดสอบ  วัดความเขมของเอกซเรย
ฟลูออเรสเซนตหรือคาท่ีแปลงเปนมวลเคลือบตามชวงระยะเวลาท่ีกําหนด เชน ทุก 8 h หรือ 24 h  แลว
แกคาเสนโคงการสอบเทียบ 

ง.7 วิธีดําเนินการวัด 

วิธีดําเนินการวัด ใหเปนดังนี้ 

1) ใสชิ้นทดสอบท่ีมีสัญลักษณมวลเคลือบต่ําสุดของคามวลเคลือบท้ังหมดท่ีจะวัดในเครื่องทดสอบ ตั้ง
สภาวะเครื่องทดสอบท่ีทําใหสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ (relative standard deviation: 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) 
หลังการวัดติดตอกัน 10 ครั้ง มีคาไมเกิน 1% และสามารถอานคามวลเคลือบใหละเอียดถึง 0.1 g/m2  
การวัดซํ้าไมจําเปนตองทํา หากความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนต ไดจากการนับ 10 000 ครั้งข้ึนไป 
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หมายเหต ุ คํานวณหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 คิดเปนรอยละ จากสมการ 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =
𝑠𝑠
�̅�𝑥

× 100%  

เมื่อ 

𝑠𝑠  คือ  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

�̅�𝑥  คือ  คาเฉลี่ย 

เม่ือวัดมวลเคลือบท่ีนอยกวาสัญลักษณมวลเคลือบท่ีใชในการต้ังสภาวะเครื่องทดสอบ ใหใชชิ้นทดสอบ
ท่ีมีสัญลักษณมวลเคลือบท่ีสัมพันธกับมวลเคลือบท่ีตองการวัดนั้น ยืนยันสภาวะเครื่องทดสอบวา ยังให
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 และอานคาไดตามท่ีตองการขางตนหรือไม หากสภาวะเครื่อง
ทดสอบท่ีตั้งไวไมสามารถใหผลเปนท่ีพอใจ ใหตั้งสภาวะเครื่องทดสอบใหม 

2) ใสชิ้นทดสอบในหองตัวอยาง 

3) ฉายเอกซเรยบนผิวชิ้นทดสอบภายใตสภาวะท่ีระบุไว และวัดความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนต 

4) แปลงคาความเขมของเอกซเรยฟลูออเรสเซนตเปนมวลเคลือบตอตารางเมตร (หนึ่งดาน, g/m2) โดยใช
เสนโคงการสอบเทียบ 

5) ทําซํ้าขอ 2) ถึงขอ 4) เพ่ือหามวลเคลือบบนผิวดานหลังของชิ้นทดสอบ หาผลรวมของมวลเคลือบบนผิว
ดานหนาและผิวดานหลัง เพ่ือใชเปนมวลเคลือบของชิ้นทดสอบ (สองดาน, g/m2) 

ง.8 การตรวจสอบเครื่องทดสอบ 

เครื่องทดสอบตองไดรับการตรวจสอบอยางเพียงพอตามรายการท่ีกําหนดไวในขอ 15 ของ JIS K 0119  
นอกจากนี้ ใหเปรียบเทียบผลของมวลเคลือบท่ีวัดไดกับท่ีหาคาตามภาคผนวก จ. เพ่ือยืนยันวา ผลการวัดท่ี
ไดจากการใชเครื่องทดสอบไมแสดงความผิดปกติ 
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ภาคผนวก จ. 

การหาคามวลเคลือบของเหลก็แผนเคลอืบสงักะสโีดยวธิกีราวเิมตรกิ 

(ขอ 6.4) 

จ.1 สรุปความ 

ชั่งชิ้นทดสอบ ละลายชั้นเคลือบในสารละลายทดสอบ ชั่งชิ้นทดสอบอีกครั้ง หาผลตางของมวลท้ังสอง แลว
คํานวณหาคามวลเคลือบ 

จ.2 สารละลายทดสอบ 

 เตรียมสารละลายตามขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

จ.2.1  ละลายเฮกซะเมทิลีนเตตรามีน (hexamethylenetetramine) 3.5 g ในกรดไฮโดรคลอริก ความ
หนาแนน ไมนอยกวา 1.18 g/cm3 [35% โดยมวล] ปริมาตร 500 cm3  เจือจางสารละลายดวยน้ําจนมี
ปริมาตร 1 000 cm3 เพ่ือใชเปนสารละลายทดสอบ 

จ.2.2 ละลายแอนทิโมนี(III) คลอไรด 32 g หรือแอนทิโมนี(III) ออกไซด 20 g ในกรดไฮโดรคลอริก ความ
หนาแนนไมนอยกวา 1.18 g/cm3 ในปริมาณ 1 000 cm3  แลวเติมสารละลายดังกลาว จํานวน 5 cm3 
ลงในกรดไฮโดรคลอริก ความหนาแนนไมนอยกวา 1.18 g/cm3 ในปริมาณ 100 cm3 และใหเตรียม
ทันทีกอนจะเริ่มทําการทดสอบ 

จ.3 ชิ้นทดสอบ 

จ.3.1 ขนาดของชิ้นทดสอบ 

ชิ้นทดสอบตองมีขนาดอยางนอย 1 200 mm2 ข้ึนไป 

จ.3.2 ตําแหนงและจํานวนของชิ้นทดสอบ 

กรณีตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีทําโดยกรรมวิธีจุมรอนแบบตอเนื่อง ใหเตรียมชิ้นทดสอบ 1 ชิ้น 
จากแตละตําแหนง จํานวน 3 ตําแหนง ดังรูปท่ี 2 หรือตําแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

 กรณีตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสีท่ีทําโดยการเคลือบทีละแผน ใหเตรียมชิ้นทดสอบ 1 ชิ้นจากแตละ
ตําแหนง จํานวน 3 ตําแหนง ดังรูปท่ี 3 หรือตําแหนงท่ีใกลเคียงท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

จ.3.3 การทําความสะอาดชิ้นทดสอบ 

เตรียมชิ้นทดสอบ ใหลางคราบน้ํามันออกจากชิ้นทดสอบตามความจําเปน ดวยตัวทําละลายอินทรียแลว
ทําใหแหง ตัวทําละลายอินทรียท่ีใชตองไมเปนอันตรายตอชั้นเคลือบ 
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จ.4 วิธีดําเนินการทดสอบ 

วิธีดําเนินการทดสอบ ใหเปนดังนี้ 

1) วัดมวลของชิ้นทดสอบกอนละลายชั้นเคลือบ โดยมีความแมน (accuracy) ไมเกิน ±1% ของมวลเคลือบ
โดยประมาณ (มวลเคลือบท่ีคาดหวัง) 

2) เลือกปริมาตรของสารละลายทดสอบ โดยใชสารละลายอยางนอย 10 ml ตอพ้ืนท่ีผิวเคลือบ (หนึ่งดาน) 
ของชิ้นทดสอบ 100 mm2  สารละลายทดสอบสามารถใชซํ้าไดตราบเทาท่ียังสามารถกําจัดชั้นเคลือบ
ไดโดยงาย 

3) แชชิ้นทดสอบใหจมท้ังชิ้นในสารละลายทดสอบท่ีอุณหภูมิปกติ ท้ิงไวจนชั้นเคลือบละลายออกหมด การ
ยุติของการเกิดฟองไฮโดรเจนในสารละลายทดสอบท่ีเกิดข้ึนรวดเร็วในตอนแรก เปนการชี้บงวา การ
ละลายชั้นเคลือบเสร็จสมบูรณ  ลางชิ้นทดสอบในน้ําไหล เช็ดและทําใหแหง หรือแชชิ้นทดสอบใน
แอลกอฮอลและทําใหแหงอยางรวดเร็ว ชั่งหามวลอีกครั้ง โดยมีความแมน ไมเกิน ±1% ของมวลเคลือบ
โดยประมาณ (มวลเคลือบท่ีคาดหวัง) 

4) หาคาพ้ืนท่ีผิวเคลือบ (หนึ่งดาน) ของชิ้นทดสอบ 𝑅𝑅 หนวยเปนตารางมิลลิเมตร โดยมีความแมนไมเกิน 
±1% 

จ.5 การคํานวณคามวลเคลือบ 

ใหคํานวณหามวลเคลือบ 𝑀𝑀 จากสมการดานลางถึงทศนิยมหนึ่งตําแหนง จากนั้นปดเศษเปนจํานวนเต็ม การ
ปดเศษ ใหปฏิบัติตามภาคผนวก ฉ. 

𝑀𝑀 =
(𝑊𝑊1 −𝑊𝑊2)

𝑅𝑅
× 106 

เม่ือ 

𝑀𝑀 คือ มวลเคลือบ หนวยเปนกรัมตอตารางเมตร 

𝑊𝑊1 คือ มวลของชิ้นทดสอบกอนลอกชั้นเคลือบ หนวยเปนกรัม 

𝑊𝑊2 คือ มวลของชิ้นทดสอบหลังลอกชั้นเคลือบ หนวยเปนกรัม 

𝑅𝑅 คือ พ้ืนท่ีผิวเคลือบ (หนึ่งดาน) ของชิ้นทดสอบ หนวยเปนตารางมิลลเิมตร 
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ภาคผนวก ฉ. 

การปดเศษของตวัเลข 

(ขอ 4.1.1 ขอ 4.2.2 ขอ 6.2 และขอ จ.5) 

ฉ.1 การปดเศษของตัวเลข (rounding of numbers) ซ่ึงตอไปจะเรียกวา “การปดเศษ” หมายถึง การแทนท่ี
ขนาดของตัวเลขท่ีใหมา (given number) ดวยตัวเลขท่ีเรียกวา คาท่ีปดเศษแลว (rounded number) ซ่ึง
เลือกจากลําดับของผลคูณระหวางจํานวนเต็ม (integral multiples) กับความละเอียดของการปดเศษ 
(rounding interval) ท่ีตองการ 

ตัวอยาง 1 ความละเอียดของการปดเศษ: 0.1 
ลําดับของผลคูณฯ: 12.1,   12.2,   12.3,   12.4,  … 

ตัวอยาง 2 ความละเอียดของการปดเศษ: 10 
ลําดับของผลคูณฯ: 1 210,   1 220,   1 230,   1 240,  … 

ฉ.2 วิธีการปดเศษตอไปนี้สอดคลองกับ JIS Z 8401 Rule A 

(1) หากมีผลคูณของจํานวนเต็มท่ีใกลท่ีสุดกับตัวเลขท่ีใหมาเพียงคาเดียว  ใหเลือกผลคูณคานั้นเปน 
คาท่ีปดเศษแลว 
ตัวอยาง 1 ความละเอียดของการปดเศษ: 0.1 

ตัวเลขท่ีใหมา คาท่ีปดเศษแลว 
12.223 12.2 
12.251 12.3 
12.275 12.3 

ตัวอยาง 2 ความละเอียดของการปดเศษ: 10 
ตัวเลขท่ีใหมา คาท่ีปดเศษแลว 

1 222.3 1 220 
1 225.1 1 230 
1 227.5 1 230 

(2) หากมีผลคูณของจํานวนเต็มท่ีตอเนื่องกัน 2 จํานวนอยูใกลกับตัวเลขท่ีใหมาเทากัน ใหเลือกผลคูณ
ระหวางจํานวนเต็มท่ีเปนเลขคูกับความละเอียดของการปดเศษท่ีตองการเปนคาท่ีปดเศษแลว 
ตัวอยาง 1 ความละเอียดของการปดเศษ: 0.1 
ตัวเลขท่ีใหมา ผลคูณท่ีอยูใกลเทากัน คาท่ีปดเศษแลว 

12.25 (122 x 0.1) กับ (123 x 0.1) 12.2 
12.35 (123 x 0.1) กับ (124 x 0.1) 12.4 

ตัวอยาง 2 ความละเอียดของการปดเศษ: 10 
ตัวเลขท่ีใหมา ผลคูณท่ีอยูใกลเทากัน คาท่ีปดเศษแลว 

1 225.0 (122 x 10) กับ (123 x 10) 1 220 
1 235.0 (123 x 10) กับ (124 x 10) 1 240 
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ภาคผนวก ช. 

(ใหไวเปนขอแนะนํา ซ่ึงเปนขอตกลงพิเศษระหวางผูซ้ือกับผูทํา) 

ความชัน และการขึน้รูป 

(ขอ 6.6 และขอ 6.7) 

ช.1  ความชัน (เฉพาะเหล็กแผนมวน และเหล็กแผนตัด) 

วางตัวอยางเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ท่ีมีความยาวตามแนวการรีด อยางนอย 800 mm และความกวาง
เทากับความกวางเดิมของเหล็กแผนเคลือบสังกะสีบนพ้ืนราบ แลวใชเครื่องวัดระยะท่ีมีแนวตรง วัดระยะ
ระหวางความสูงของยอดคลื่นกับระยะระหวางยอดคลื่นท่ีเกิดข้ึน ดังรูปท่ี ช.1 หรือรูปท่ี ช.2 แลวแตกรณี  
ความชัน (S) ท่ีวัดไดตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนดในตารางท่ี ช.1 

               

รปูที ่ช.1 

(ขอ ช.1) 

 

 

รปู ช.2 

(ขอ ช.1) 

 

       𝑅𝑅 =  
𝐻𝐻
𝐿𝐿  × 100                

 
 เม่ือ     
   S   คือ ความชันของเหล็กแผน  เปนรอยละ 
   H   คือ ความสูงของยอดคลื่น เปนมิลลิเมตร 

L   คือ ระยะระหวางยอดคลื่น เปนมิลลิเมตร 
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ตารางที ่ช.1 ความชนั 

(ขอ ช.1) 

ความหนาระบุ  mm ความชันสูงสุด  % 

≤1.70 1.2 

>1.70 ถึง 1.80 1.5 
หมายเหต ุ กรณีระยะระหวางยอดคลื่น (จุดท่ีวัดสัมผัส) นอยกวา 1 000 mm ความชันสูงสุดเทากับ 1.0% 

ช.2 การติดแนนของผิวเคลือบหลังการข้ึนรูป (ยกเวนชั้นคุณภาพ SGCH และชั้นคุณภาพ SGC570) 

ช.2.1 เครื่องมือทดสอบ lock former Pittsburgh lock หมายเลข 16 หรือเทียบเทา 

ช.2.2  การเตรียมชิ้นทดสอบ 

ตัดชิ้นทดสอบจากเหล็กแผนเคลือบสังกะสี ขนาดยาว 250 mm โดยความกวางของมวนเหล็ก ดังแสดง
ในรูปท่ี ช.3 

 

            

รปู ช.3 ชิน้ทดสอบสาํหรบัการทดสอบการขึน้รูป 

(ขอ ช.2.2) 

ช.2.3  วิธีทดสอบ 

ปอนชิ้นทดสอบเขาเครื่องท่ีไดปรับตามความหนาแผนตามคูมือเครื่อง ซ่ึงจะมีลูกกลิ้งรีดเหล็กแผนเคลือบ
สังกะสีใหเขารูปแบบ Pittsburgh Lock ดังรูปท่ี ช.4 โดยการทดสอบใหทําท้ังสองดานของชิ้นทดสอบ
แลวตรวจสอบตําแหนงตามรูปรายงานผลการหลุดลอนของสังกะสีท่ีติดบนแถบกาวเซลโลเฟน ตาม 
มอก. 228 
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รปูที ่ช.4 ชิน้ทดสอบทีผ่านการทดสอบการขึน้รูป 

(ขอ ช.2.3) 

หมายเหต ุ ระยะคาตาง ๆ เปนคาโดยประมาณข้ึนกับผูผลิตเครื่อง เพ่ือใหผลิตภัณฑดังกลาวนํามาสอดเสียบใหล็อคกัน
ได (T คือ ความหนาของเหล็กแผนเคลือบสังกะสี) 

ช.2.4 เกณฑตัดสิน  เม่ือทดสอบแลวผิวเคลือบของชิ้นทดสอบจุดท่ีขอบพับตองไมหลุดลอน 
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	ตารางที่ 4 ประเภทและสัญลักษณ์ของการเคลือบน้ำมัน


	4.  มิติ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
	4.1 เหล็กแผ่นม้วน และเหล็กแผ่นตัด
	4.1.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนา
	ตารางที่  5 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาเหล็กแผ่นม้วน เหล็กแผ่นตัด   เหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก
	ตารางที่ 6  ความหนาเทียบเท่าของมวลเคลือบ

	4.1.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง
	ตารางที่  7 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง ของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นตัดที่มีความกว้าง 600 mm ขึ้นไป
	ตารางที่ 8 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง ของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นตัดที่มีความกว้างน้อยกว่า 600 mm

	4.1.3 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาว (เฉพาะเหล็กแผ่นตัด)
	ตารางที่ 9 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาว

	4.1.4 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความไม่ได้ฉาก (เฉพาะเหล็กแผ่นตัด)
	ต้องไม่เกิน 1.0% ของความกว้างที่วัดได้เมื่อใช้วิธีแบบตั้งฉาก หรือต้องไม่เกิน 0.7% ของความกว้างที่วัดได้เมื่อใช้วิธีแบบเส้นทแยงมุม กรณีที่มีข้อโต้แย้งให้ใช้วิธีแบบตั้งฉาก
	4.1.5  ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า (เฉพาะเหล็กแผ่นม้วนขอบตัด และเหล็กแผ่นตัดขอบตัด)  (เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ทำ)
	ให้เป็นไปตามตารางที่ 10
	ตารางที่ 10 ระยะเบี่ยงเบนของขอบโค้งที่ด้านเว้า
	(ข้อ 4.1.5)

	4.1.6 ระยะเบี่ยงเบนของความราบ (เฉพาะเหล็กแผ่นตัด)
	ตารางที่  11 ระยะเบี่ยงเบนของความราบ

	4.1.7 การทดสอบรูปร่างและมิติ

	4.2 เหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก
	4.2.1 ความหนาระบุ ความกว้างก่อนขึ้นลอน ความกว้างหลังขึ้นลอน และความยาวของเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก แนะนำให้เป็นไปตามภาคผนวก ข. ตารางที่ ข.1
	4.2.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนา
	ให้เป็นไปตามตารางที่ 5  ความหนาผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้เป็นฐานของเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน คือ ความหนาระบุบวกด้วยความหนาเทียบเท่าของมวลเคลือบตามตารางที่ 6 โดยแสดงผลบวกถึงค่าทศนิยม  3 ตำแหน่ง จากนั้น ปัดเศษให้มีความละเอียดถึง 0.01  การปัดเศษ ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ฉ.
	การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1.1
	4.2.3 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้าง (หลังขึ้นลอน)
	เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างของเหล็กแผ่นลอนลูกฟูกลอนใหญ่ และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก หลังขึ้นลอน ให้เป็นไปตามตารางที่ 12
	การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1.2
	ตารางที่  12  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างของเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก หลังขึ้นลอน

	4.2.4 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความยาว
	ให้เป็นไปตามตารางที่ 9
	การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1.3
	4.2.5 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของระยะระหว่างลอน และความสูงของลอน
	ให้เป็นไปตามตารางที่ 13
	การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.1.4
	ตารางที่ 13 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของระยะระหว่างลอน และความสูงของลอน
	หน่วยเป็นมิลลิเมตร



	5.  ส่วนประกอบทางเคมี
	5.1 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นที่นำมาทำเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี กรณีวิเคราะห์จากเบ้า (heat analysis) ให้เป็นไปตามตารางที่ 14 กรณีวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์ (product analysis) ให้เป็นไปตามตารางที่ 15
	ตารางที่ 14 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เมื่อวิเคราะห์จากเบ้า
	ตารางที่ 15 ส่วนประกอบทางเคมีของเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เมื่อวิเคราะห์จากผลิตภัณฑ์


	6.  คุณลักษณะที่ต้องการ
	6.1 ลักษณะทั่วไป
	6.1.1 เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีต้องปราศจากตำหนิที่เป็นผลเสียต่อการใช้งาน อย่างไรก็ตาม เหล็กแผ่นม้วนอาจจะมีข้อบกพร่องได้บ้าง เนื่องจากการตรวจสอบโดยตลอดทั้งม้วน และการกำจัดส่วนที่มีข้อบกพร่องของเหล็กแผ่นม้วน โดยทั่วไปทำไม่ได้แต่หากจำเป็นจะต้องกำจัดส่วนบกพร...
	6.1.2 หากมิได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่เป็นผลเสียของเหล็กแผ่นม้วน และเหล็กแผ่นตัดที่ตัดจากเหล็กแผ่นม้วน ให้ใช้กับผิวด้านนอกของเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และให้ใช้กับผิวด้านบนของเหล็กแผ่นตัดที่ตัดจากเหล็กแผ่นม้วน
	6.1.3 ตำหนิ ได้แก่ รู (hole) แยกชั้น (laminated) ตำหนิที่ผิว (surface flaw)

	6.2 ความเค้นครากบน ReH หรือความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2% Rp0.2   ความต้านแรงดึง Rm และความยืด A
	ตารางที่ 16 ความเค้นครากบน ReH หรือความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก 0.2% Rp0.2    ความต้านแรงดึง Rm และความยืด A

	6.3 ความแข็ง (เฉพาะเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชั้นคุณภาพ SGCH)
	สำหรับเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชั้นคุณภาพ SGCH หากวัดเป็นความแข็งวิกเกอร์ส ต้องไม่น้อยกว่า 170 หรือความแข็งรอกเวลล์ที่สเกล B ต้องไม่น้อยกว่า 85 อย่างใดอย่างหนึ่ง
	การทดสอบให้ปฏิบัติตาม มอก. 2169 เล่ม 1 หรือ มอก. 2171 เล่ม 1 หรือ JIS Z 2244 หรือ JIS Z 2245 แล้วแต่กรณี
	6.4 มวลเคลือบ
	ตารางที่ 17 มวลเคลือบ

	6.5 การติดแน่นของผิวเคลือบโดยการดัดโค้ง (ยกเว้นชั้นคุณภาพ SGCH และ SGC570)
	6.6 ความชัน (steepness) (เฉพาะเหล็กแผ่นม้วน และเหล็กแผ่นตัด)
	ให้ไว้เป็นข้อแนะนำ ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษระหว่างผู้ซื้อกับผู้ทำ รายละเอียดเกณฑ์กำหนดและการทดสอบ ดังข้อ ช.1 ในภาคผนวก ช.
	6.7 การติดแน่นของผิวเคลือบหลังการขึ้นรูป (lock forming) (ยกเว้นชั้นคุณภาพ SGCH และชั้นคุณภาพ SGC570)
	ให้ไว้เป็นข้อแนะนำ ซึ่งเป็นข้อตกลงพิเศษระหว่างผู้ซื้อกับผู้ทำ รายละเอียดเกณฑ์กำหนดและการทดสอบ ดังข้อ ช.2 ในภาคผนวก ช.

	7.  เครื่องหมายและฉลาก
	8.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
	8.1  แนะนำให้เป็นไปตามภาคผนวก ค.

	9.  การทดสอบ
	9.1 มิติของเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก
	9.1.1 ความหนา
	วัดความหนาของเหล็กแผ่นลอนลูกฟูกอย่างน้อย 3 จุด ที่ยอดลอนละ 1 จุด บันทึกค่าที่อ่านได้ แล้วรายงานค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด
	9.1.2 ความกว้าง
	วางเหล็กแผ่นลอนลูกฟูกตัวอย่างบนพื้นราบหรือโต๊ะ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าขนาดของแผ่นตัวอย่าง  อาจจำเป็นต้องใช้ก้อนน้ำหนักทับ เพื่อให้แผ่นตัวอย่างแนบพื้นราบเท่าที่จะเป็นไปได้ วัดทั้ง 2 ปลายที่ตำแหน่งห่างจากปลายประมาณ 100 mm แล้วรายงานผลทั้งสองค่า
	9.1.3 ความยาว
	วัดความยาวระหว่างปลายทั้งสองข้างของเหล็กแผ่นลอนลูกฟูกตัวอย่าง ที่ตำแหน่งบริเวณขอบทั้งสองข้างของแผ่น แล้วรายงานผลทั้งสองค่า
	9.1.4 ระยะระหว่างลอนและความสูงของลอน

	9.2 การติดแน่นของผิวเคลือบโดยการดัดโค้ง (ยกเว้นชั้นคุณภาพ SGCH และ SGC570)
	ตารางที่ 18 การติดแน่นของผิวเคลือบโดยการดัดโค้ง
	รูปที่ 5 การติดแน่นของผิวเคลือบโดยการดัดโค้ง


	ภาคผนวก ก.
	(ข้อแนะนำ) มิติและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างแบบเข้มงวด ของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นตัดที่มีความกว้างน้อยกว่า 600 mm
	ตารางที่ ก.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความกว้างแบบเข้มงวด ของเหล็กแผ่นม้วนและเหล็กแผ่นตัดที่มีความกว้างน้อยกว่า 600 mm

	ภาคผนวก ข.
	ความหนาระบุ ความกว้างก่อนขึ้นลอน ความกว้างหลังขึ้นลอน ความยาว  และสัญลักษณ์มวลเคลือบของเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก
	ข.1 ความหนาระบุ ความกว้างก่อนขึ้นลอน ความกว้างหลังขึ้นลอน และความยาวแนะนำของเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก แนะนำให้เป็นตามตารางที่ ข.1
	ตารางที่ ข. 1 ความหนาระบุ ความกว้างก่อนขึ้นลอน ความกว้างหลังขึ้นลอน ความยาว
	สำหรับเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก

	ข.2 สัญลักษณ์มวลเคลือบของเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก สำหรับแต่ละช่วงความหนาระบุ แนะนำให้เป็นไปตามตารางที่ ข.2
	ตารางที่ ข.2 สัญลักษณ์มวลเคลือบของเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนใหญ่ และเหล็กแผ่นลูกฟูกลอนเล็ก


	ภาคผนวก ค.
	ค.1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีชนิด ลักษณะขอบ ชั้นคุณภาพ ความหนาระบุ สัญลักษณ์ผิวเคลือบสำเร็จ สัญลักษณ์กรรมวิธีทางเคมี สัญลักษณ์การเคลือบน้ำมัน และสัญลักษณ์มวลเคลือบอย่างเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
	ค.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้  หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นเทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
	ค.2.1 เหล็กแผ่นม้วน สำหรับการทดสอบความหนา ความกว้าง ระยะเบี่ยงเบนของความราบ ส่วนประกอบทางเคมี ลักษณะทั่วไป ความเค้นครากบนหรือความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก ความต้านแรงดึงและความยืด ความแข็ง มวลเคลือบ การติดแน่นของผิวเคลือบโดยการดัดโค้ง และเครื...
	ค.2.2 เหล็กแผ่นตัด สำหรับการทดสอบความหนา ความกว้าง ความยาว ความไม่ได้ฉาก ระยะเบี่ยงเบนของความราบ ส่วนประกอบทางเคมี ลักษณะทั่วไป ความเค้นครากบนหรือความเค้นพิสูจน์สำหรับการยืดช่วงพลาสติก ความต้านแรงดึงและความยืด ความแข็ง มวลเคลือบ การติดแน่นของผิวเคลือบ...
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