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ระดับคำ�มัน
์ ช็อปที่ดีท่ีสุดด้วย
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การรับประกันความหนาของ HARDOX®
การรับประกันความหนาของ HARDOX® - เหล็กแผ่นหนา
ช่วงความคลาดเคลื่ อนของความหนาเป็ นไปตามการรับประกั นความหนาของ SSAB และช่วงดั งกล่ าว
จะแคบกว่าที่ ระบุ ใน EN 10029 ยกเว้นความหนาที่ เกิ นกว่า 80 มม. ซึ่ งช่วงความคลาดเคลื่ อนจะเป็ นไป
ตามมาตรฐาน

ความหนา Nominal
(มม.)

ระยะเผื่อของความหนา (มม.)
ต่ำ�สุด

สูงสุด

ภายในแผ่น

3.2 ≤ t < 5.0

-0.3

+0.3

0.4

5.0 ≤ t < 8.0

-0.3

+0.4

0.5

8.0 ≤ t < 15.0

-0.5

+0.4

0.6

15.0 ≤ t < 25.0

-0.6

+0.4

0.6

25.0 ≤ t < 40.0

-0.7

+0.8

0.7

40.0 ≤ t < 80.0

-0.9

+1.4

1.2

80.0 ≤ t ≤ 160.0

-1.1

+2.1

1.5

ช่วงระยะเผื่ ออื่ น ๆ สามารถจัดหาให้ได้ ตามข้ อตกลงพิ เศษ โปรดติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของ
คุ ณเพื่ อขอข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม

การรับประกันความหนาของ Hardox® - เหล็กแผ่นรีดร้อนตัดตามความยาว
ช่วงระยะเผื่ อ (tolerance) ของความหนาเป็ นไปตามการรับประกั นความหนาของ SSAB ซึ่ งช่วงดั ง
กล่ าวจะแคบกว่าที่ ระบุ ใน EN 10051 สำ�หรับผลิ ตภั ณฑ์ เหล็ กแผ่ นบาง (sheet) ที่ ตั ดตามความยาว ค่ า
ทั้ งหมดในตารางเป็ นไปตามมาตรฐาน 1/2 EN Category D

ความหนา Nominal
(มม.)

ระยะเผื่อของความหนาสำ�หรับความกว้างที่ระบุ w (มม.)
w ≤ 1200

1200 < w ≤ 1500

1500 < w ≤ 1800

t ≤ 2.00

± 0.12

± 0.13

± 0.14

2.00 < t ≤ 2.50

± 0.12

± 0.14

± 0.16

2.50 < t ≤ 3.00

± 0.14

± 0.15

± 0.17

3.00 < t ≤ 4.00

± 0.15

± 0.17

± 0.18

4.00 < t ≤ 5.00

± 0.17

± 0.18

± 0.19

5.00 < t ≤ 6.00

± 0.18

± 0.19

± 0.20

6.00 < t ≤ 8.00

± 0.20

± 0.21

± 0.21

8.00 < t ≤ 10.00

± 0.22

± 0.23

± 0.24

10.00 < t ≤ 12.50

± 0.24

± 0.25

± 0.26

12.50 < t ≤ 15.00

± 0.26

± 0.26

± 0.28

ช่วงระยะเผื่ ออื่ น ๆ สามารถจัดหาให้ได้ ตามข้ อตกลงพิ เศษ โปรดติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของ
คุ ณเพื่ อขอข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม
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การรับประกันความหนาของ Hardox® - เหล็กแผ่นรีดเย็นตัดตามความยาว
ช่วงระยะเผื่ อของความหนาเป็ นไปตามการรับประกั นความหนาของ SSAB ซึ่ งสอดคล้ องกั บค่ า
ความคลาดเคลื่ อนปกติ ของ 1/3 EN 10131 สำ�หรับผลิ ตภั ณฑ์ เหล็ กแผ่ นรีดเย็นตั ดตามความยาว

ความหนา Nominal
(มม.)

ระยะเผื่อของความหนาสำ�หรับความกว้างที่ระบุ w (มม.)
w ≤ 1200

1200 < w ≤ 1500

0.70 ≤ t ≤ 0.80

± 0.04

± 0.06

0.80 < t ≤ 1.00

± 0.06

± 0.07

1.00 < t ≤ 1.20

± 0.07

± 0.08

1.20 < t ≤ 1.60

± 0.09

± 0.10

1.60 < t ≤ 2.00

± 0.12

± 0.12

2.00 < t ≤ 2.10

± 0.14

± 0.12

ช่วงระยะเผื่ ออื่ น ๆ สามารถจัดหาให้ได้ ตามข้ อตกลงพิ เศษ โปรดติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของ
คุ ณเพื่ อขอข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม
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การรับประกันความยาวและความกว้างของ HARDOX®
การรับประกันความยาวและความกว้างของ Hardox® - เหล็กแผ่นหนา
ช่วงระยะเผื่อของความยาวและความกว้างเป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ใน EN 10029 ตามมาตรฐาน EN 10029 ความยาวของ
เหล็กแผ่นหนา คือความยาวของขอบด้านที่สั้นกว่าของขอบด้านยาวทั้งสองข้าง ควรวัดความกว้างในแนวตั้ งฉากกับแกน
หลักของเหล็กแผ่นหนา
ระยะเผื่อของความยาว (มม.)

ความยาวที่ระบุ
(มม.)

ต่ำ�สุด

สูงสุด

l < 4000

0

+ 20

4000 ≤ l < 6000

0

+ 30

6000 ≤ l < 8000

0

+ 40

8000 ≤ l < 10000

0

+ 50

10000 ≤ l < 15000

0

+ 75

15000 ≤ l ≤ 18000

0

+ 100

ระยะเผื่อของความกว้าง (มม.)

ความหนา Nominal
(มม.)

ต่ำ�สุด

สูงสุด

0

+ 20

40 ≤ t < 150

0

+ 25

150 ≤ t ≤ 160

0

+ 30

t < 40

ระยะเผื่ อขอบรีด (Mill edge) มี ให้บริการตามคำ �ขอ โปรดติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของคุณเพื่ อขอข้อมู ลเพิ่ มเติ ม

การรับประกันความยาวและความกว้างของ Hardox® - เหล็กแผ่นรีดร้อนและรีดเย็นตัดตามความยาว
ช่วงระยะเผื่ อเป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ใน EN 10051 สำ�หรับเหล็ กแผ่ นบาง และ EN 10131 สำ�หรับเหล็ กแผ่ นรีดเย็น ความยาว
ของเหล็ กแผ่ นบางที่ ตั ดตามความยาว คื อความยาวของขอบด้ านที่ สั้ นกว่าของขอบด้ านยาวทั้ งสองข้าง ควรวัดความ
กว้างที่ มุ มฉากกั บแกนตามยาวของผลิ ตภั ณฑ์

ความยาวและความกว้างเป็ นไปตามมาตรฐาน
EN 10051
ความยาวที่ระบุ
(มม.)

ระยะเผื่อของความยาว (มม.)
ค่าล่าง

ค่าบน

0

+ 10

2000 ≤ l < 8000

0

+ 0.005 x l

l ≥ 8000

0

+ 40

l < 2000

ความกว้างที่ระบุ
(มม.)

ระยะเผื่อของความกว้าง (มม.)
ขอบรีด

ขอบตัด

ค่าล่าง

ค่าบน

ค่าล่าง

ค่าบน

w ≤ 1200

0

+ 20

0

+3

1200 < w ≤ 1850

0

+ 20

0

+5

ความยาวและความกว้างเป็ นไปตามมาตรฐาน
EN 10131
ความยาวที่ระบุ
(มม.)

ระยะเผื่อของความยาว (มม.)
ต่ำ�กว่า

สูงกว่า

l < 2000

0

+6

l ≥ 2000

0

0.3% ของความยาว

ความกว้างที่ระบุ
(มม.)

ระยะเผื่อของความกว้าง (มม.)
ต่ำ�กว่า

สูงกว่า

0

+4

1200 < w ≤ 1500

0

+5

w > 1500

0

+6

w ≤ 1200
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การรับประกันความเรียบของ HARDOX®
SSAB มี ช่วงระยะเผื่ อของความเรียบสำ�หรับ Hardox® อยู่ 5 classes ด้ วยกั น ขึ้ นอยู่ กั บประเภทของ
ผลิ ตภั ณฑ์ และความแข็ ง Class ทั้ งหมดเป็ นไปตามข้ อกำ �หนดในมาตรฐานที่ เกี่ ยวข้องหรือดี กว่า ระยะ
เผื่ อของความเรียบสำ�หรับ class C, D และ E เป็ นไปตามข้อกำ �หนดใน EN 10029 คลาส A เป็ นไปตาม
ข้ อกำ �หนดใน EN 10051 และคลาส B เป็ นไปตามข้ อกำ �หนดใน EN 10051 และ EN 10131

Class

ผลิตภัณฑ์

ความหนา Nominal
(มม.)

ความเรียบ
(ไม้บรรทัด มม./1 ม.)
ความเรียบของเหล็ก

A

Hardox® 400 แผ่นบาง
Hardox® 450 แผ่นบาง
Hardox® 500 แผ่นบาง
Hardox® 500 Tuf แผ่นบาง

1.5 ≤ t ≤ 8.0

3

B

Hardox® 450 CR แผ่นบาง
Hardox® 600 แผ่นบาง

0.7 ≤ t ≤ 6.0

6

C

Hardox® HiTuf

40.0 ≤ t ≤ 160.0

3

3.2 ≤ t < 4.0

15

4.0 ≤ t < 5.0

7

D

Hardox® 400 แผ่นหนา
Hardox® 450 แผ่นหนา
Hardox® 500 แผ่นหนา
Hardox® 500 Tuf แผ่นหนา
Hardox® HiTemp แผ่นหนา
Hardox® HiAce แผ่นหนา

5.0 ≤ t < 6.0

5

6.0 ≤ t < 20.0

4

20.0 ≤ t ≤ 130.0

3

4.0 ≤ t ≤ 5.0

12

5.0 ≤ t ≤ 8.0

11

8.0 ≤ t ≤ 25.0

10

25.0 ≤ t ≤ 40.0

9

40.0 ≤ t ≤ 65.0

8

E

Hardox® 550 แผ่นหนา
Hardox® 600 แผ่นหนา
Hardox® Extreme แผ่นหนา

Class A แคบกว่า EN 10051
Class B แคบกว่า class ช่วงระยะเผื่ อพิ เศษของ EN 10131
คลาส C และ D แคบกว่าเหล็ กประเภท L ของ EN 10029 ยกเว้นสำ�หรับช่วงความหนา 3.2-4 มม. Class
E เป็ นไปตามมาตรฐานเหล็ กประเภท H ของ EN 10029
คลื่ นสั้ น (300 - 1,000 มม.) ตามมาตรฐาน EN 10029 ในกรณี ที่ มีความขัดแย้งกั น จะใช้ class ตามที่
ระบุ ไว้ในเวอร์ชันภาษาอั งกฤษเป็ นหลั ก

6

การรับประกันการดัดโค้งของ HARDOX®
SSAB มี การรับประกั นการดั ดโค้ งสำ�หรับเหล็ กแผ่ นหนาและผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ตั ดตามความยาว 7 classes
ด้ วยกั น ตามตารางด้ านล่ าง การรับประกั นการดั ดโค้ งสำ�หรับเหล็ กแผ่ นกั นสึก Hardox® ขึ้ นอยู่ กั บร่อง
พั บที่ มี การรีดและแรงเสียดทานปกติ (ไม่ มี การหล่ อลื่ น) การรับประกั นการดั ดโค้ งเหล่ านี้ อ้ างอิ งจากการ
ทดสอบการดั ดโค้ งที ละขั้ นไปจนถึ ง 90° หลั งจากการอั นโหลด

การรับประกั นการดั ดโค้ งเป็ นไปตามข้ อกำ �หนดใน EN ISO 7438 และดี กว่า

Class

ผลิตภัณฑ์

║2)
4.0

4≤t≤8

3.0

3.5

2≤t<4

3.0

4.0

4≤t≤8

3.0

3.5

Hardox® 450 CR แผ่นบาง

0.7 ≤ t < 3

4.03)

4.03)

Hardox® 500 แผ่นบาง

2 ≤ t ≤ 7.0

3.5

4.0

t<8

2.5

3.0

8 ≤ t < 15

3.0

4.0

15 ≤ t < 20

3.0

4.0

20 ≤ t < 50

4.0

5.0

t<8

3.0

3.5

8 ≤ t < 15

3.5

4.5

15 ≤ t < 20

3.5

4.5

t ≥ 20

4.5

5.0

t<8

3.5

4.5

8 ≤ t < 15

4.0

4.5

15 ≤ t < 20

4.5

5.0

B

Hardox® 450 แผ่นบาง
Hardox® 500 Tuf แผ่นบาง

C
D

G

ทิศทางการรีด

3.0

เหล็กแผ่นบาง Hardox®
400

F

┴2)

2≤t<4

A

E

ความหนาที่ระบุ
(มม.)

R/t ที่ต่ำ�สุดของรัศมีการพันช์ 1)

Hardox® 400 แผ่นหนา

Hardox® 450 แผ่นหนา
Hardox® 500 Tuf แผ่น
หนา
Hardox® HiTemp แผ่นหนา
Hardox® HiAce แผ่นหนา

Hardox® 500 แผ่นหนา

t ≥ 20
5.5
6.0
R/t ย่อมาจากรัศมีการพันช์ (R) หารด้วยความหนา (t)
2)
ทิศทางการรีด
3)
การรับประกันการดัดโค้งสำ�หรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดเย็น (CR) ขึ้นอยูก
่ บ
ั ขอบร่องพับที่คงที่และแรงเสียดทานระดับ
ปกติ
1)

ค่ าการดั ดโค้ งที่ รับประกั นใช้ได้ ภายใต้ เงื่ อนไขที่ ให้ไว้ในโบรชัวร์เรื่องการดั ดโค้ งเหล็ กกล้ ากำ �ลั งสูง ในกรณี
ที่ มี ความขั ดแย้งกั น จะใช้ class ตามที่ ระบุ ไว้ในเวอร์ชันภาษาอั งกฤษเป็ นหลั ก
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่
ความเรียบ ระยะเบียงเบนของขอบโค้
งที่ด้านเว้า และความไม่ได้ฉาก
ข้ อมู ลด้ านล่ างเป็ นการนำ �เสนอวิ ธีการตรวจสอบการส่ งมอบ SSAB ของคุ ณโดยใช้การรับประกั นผลิ ตภั ณฑ์
ข้ อมู ลนี้ เป็ นไปตามมาตรฐาน EN 10029 สำ �หรับเหล็ กแผ่ นหนา EN 10051 สำ �หรับเหล็ กแผ่ นบางที่ ตั ดตามความ
ยาว และ EN 10131 สำ �หรับเหล็ กรีดเย็ น สำ �หรับข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่ อตั วแทนจำ �หน่ ายในพื้ นที่ ของคุ ณ หรือ
ฝ่ ายสนั บสนุ นด้ านเทคนิ คที่ techsupport@ssab.com

การวัดความเรียบ

A
Straight edge

่
เพื่อวัดค่าความเบียงเบนของความเรี
ยบในระหว่างการผลิต ทัง้ เหล็กแผ่น
หนา/เหล็กแผ่นบางจะถูกวัดแบบแมนนวลด้วยเลเซอร์ การวัดค่าเป็ นไป
้ ตอนระเบียบประฎิบต
ตามขัน
ั ต
ิ ามมาตรฐาน EN 10029 และ EN 10051
การวัดความเรียบของเหล็กแผ่นหนาเป็ นไปตามมาตรฐาน EN 10029

B

เหล็กแผ่นหนาจะถูกวัดอย่างน้อย 25 มม. จากด้านยาวของแผ่นเหล็ก
้
และอย่างน้อย 200 มม. จากด้านสัน

Deviation
from flatness
Straight edge

่ ทสุ
้ จะถูกปั ดเศษให้เป็ นค่ามิลลิเมตรทีใกล้
ความสูงในแนวตัง
ี่ ด
ดูรป
ู A และ B
่ ดตามความยาวเป็ นไปตาม
การวัดความเรียบของเหล็กแผ่นบางทีตั
่
มาตรฐาน EN 10051 ความเบียงเบนของความเรี
ยบสำ�หรับเหล็ก
่
แผ่นบางจะถูกวัดค่าโดยใช้การวัดความเบียงเบนของระยะห่
างระหว่าง
่
ผลิตภัณฑ์กบ
ั พื้นผิวแนวนอนด้านเรียบทีวางแผ่
นเหล็กลง
่ ทสุ
้ จะถูกปั ดเศษให้เป็ นค่ามิลลิเมตรทีใกล้
ความสูงในแนวตัง
ี่ ด
ดูรป
ู C

C

Straight edge

่
ระยะเบียงเบนของขอบโค้
งที่ด้านเว้า และเหล็กแผ่นหนา
ที่ไม่ได้ฉาก

่
ระยะเบียงเบนของขอบโค้
งที่ด้านเว้า และเหล็กแผ่นบาง
ที่ไม่ได้ฉาก

ตามมาตรฐาน EN 10029 ต้ องสามารถสลั กรู ปสี่ เหลี่ ยมผื นผ้ าที่ มี
ขนาดของเหล็ กแผ่ นหนาที่ สั่ งซื้ อภายในเหล็ กแผ่ นหนาจัดส่งมาได้ ดู
รู ป D

ตามมาตรฐาน EN 10051 ระยะเบี่ ยงเบนของขอบโค้ งที่ ด้ านเว้า คื อ
ค่ าเบี่ ยงเบนสู งสุดของขอบตามแนวยาวจากฐานการวัดขอบตรงที่
ใช้ ระยะเบี่ ยงเบนของขอบโค้ งเป็ นการวัดที่ ขอบด้ านเว้า ดูรู ป E

D
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E

เหล็กเส้นกลม ท่อกลวง และท่อทรงกระบอกของ HARDOX®
SSAB เป็ นผู้ ผลิ ตเหล็ กเส้ นกลม ท่ อกลวง และท่ อทรงกระบอก Hardox® คุ ณภาพสู ง เราทำ �งาน
อย่ างต่ อเนื่ องเพื่ อพั ฒนาและปรับปรุ งผลิ ตภั ณฑ์ และการนำ �เสนอของเรา สำ �หรับข้ อมู ลเพิ่ มเติ มเกี่ ยว
กั บขนาด ความยาว และข้ อกำ �หนดอื่ น ๆ โปรดดู ท่ี เอกสารข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้ อง โปรดติ ดต่ อตั วแทน
จำ �หน่ ายในพื้ นที่ ของคุ ณหรือติ ดต่ อฝ่ ายสนั บสนุ นด้ านเทคนิ คที่ techsupport@ssab.com

ท่อกลวงและท่อทรงกระบอก Hardox®
ระยะเผื่อของท่อกลวงและท่อทรงกระบอก Hardox® เป็ นไป
ตามข้อกำ�หนดของ EN 10210 ท่อกลวงและท่อทรงกระบอก
มีความแข็งและเหนียวพอ ๆ กับผลิตภัณฑ์ Hardox® แบบ
แผ่น และถึงแม้จะมีความแข็งมากก็ตามท่อกลวงและท่อทรง
กระบอก Hardox® ก็สามารถเชื่อม ตัด กลึง และเจาะได้โดยใช้
เครื่องมือเวิรก
์ ช็อปมาตรฐานทั่ วไป

ท่อกลวงและท่อทรงกระบอก Hardox® จะจัดส่งในสภาพที่
ผ่านการอบแข็งและชุ บแข็งแล้ว ข้อมู ลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาด
และระยะเผื่อต่าง ๆ สำ�หรับท่อกลวงและท่อทรงกระบอก Hardox® ได้อธิบายไว้ในเอกสารข้อมู ลที่เกี่ยวข้องแล้ว

เหล็กเส้นกลม Hardox®
ระยะเผื่ อของเหล็ กเส้นกลม Hardox® เป็ นไปตามมาตรฐาน
EN 10060 เหล็ กเส้นกลม Hardox® จะจัดส่งแบบผ่ านการ
อบแข็ งและชุ บแข็ งแล้ วโดยมี ความต้ านทานแรงดึ งสู ง เหล็ ก
เส้นกลม Hardox® พร้อมใช้งานอย่างอเนกประสงค์ ได้ มี
คุ ณสมบั ติ ทนต่ อการสึกหรอซึ่ งรวมเอาคุ ณสมบั ติ ที่ มี ความ
แกร่งสู ง มี ความสามารถในการดั ดโค้ งและการเชื่ อมได้ ดี เข้า
กั บความแข็ งและคุ ณสมบั ติ อ่ ื น ๆ ที่ เรารับประกั นในระดั บ
เดี ยวกั นกั บเหล็ กแผ่ นกั นสึก Hardox®

เหล็ กเส้นกลม Hardox® จะจัดส่งในสภาพสีดำ � ผิ วแบบ
peeled มี ให้บริการเมื่ อร้องขอ ความยาวสู งสุ ดที่ มี ให้
บริการจะขึ้ นอยู่ กั บเส้นผ่ านศู นย์กลางของผลิ ตภั ณฑ์ โปรด
ติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของคุ ณเพื่ อขอข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม
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การทดสอบเหล็กแผ่นทนสึก HARDOX®
การตรวจสอบและการทดสอบจะมี การดำ �เนิ นการและรายงานผลให้ทราบตามที่ ระบุ
ไว้ในมาตรฐานวัสดุ ที่ เกี่ ยวข้ องหรือในเอกสารข้ อมู ลของเรา เว้ นแต่ จะตกลงกั นไว้
เป็ นอย่ างอื่ น เมื่ อทำ �การสั ่งซื้ อ ให้ระบุ เสมอว่ าวั สดุ จำ �เป็ นต้ องมี การตรวจสอบพิ เศษ
หรือไม่ รวมถึ งขอบเขตของการตรวจสอบดั งกล่ าว และประเภทของเอกสารการ
ตรวจสอบที่ ต้ องการ
การทดสอบเชิงกล
จะมี การทดสอบแรงกระแทกตามมาตรฐาน ISO 148-1 หรือ ASTM ที่ เหมาะสม หรือตามมาตรฐาน
ระดั บประเทศ
จะมี การทดสอบความแข็ งตามมาตรฐาน EN ISO 6506-1, 6507-1, 6508-1 หรือ ASTM ที่ เหมาะสม
หรือตามมาตรฐานระดั บประเทศ

การทดสอบ Ultrasonic
จะมี การทดสอบ Ultrasonic ตามข้ อตกลงร่วมกั น ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐาน EN 10160 หรือตาม
มาตรฐานระดั บประเทศที่ เที ยบเท่ า SSAB รับประกั นความแข็งแรงภายในที่ เป็ นไปตามมาตรฐาน EN
10160 class E1, S1 สำ�หรับเหล็ กแผ่ นหนาที่ มี ความหนาไม่ เกิ น 100 มม. สำ�หรับเหล็ กแผ่ นหนาที่ มีความ
หนามากกว่า 100 มม. SSAB จะรับประกั นความแข็ งแรงภายในตามมาตรฐาน EN 10160 คลาส E0, S0
เว้นแต่ จะตกลงกั นไว้เป็ นอย่างอื่ น สำ�หรับข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม โปรดติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของคุณ
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การเผยแพร่เอกสารการตรวจสภาพ
SSAB มี ระบบใบรับรองที่ มี การจั ดทำ � เผยแพร่ และบั นทึ กเอกสารการตรวจสอบทุ ก
ประเภททางอิ เล็ กทรอนิ กส์ เอกสารจะถู กจั ดส่ งเป็ นไฟล์ PDF ระบบใบรับรองเป็ น
ทางเลื อกที่ ยอดเยี่ ยมในการจั ดการกั บเอกสารการตรวจสอบได้ อย่ างง่ ายดายและ
สมเหตุ สมผล

เอกสารการตรวจสอบ
ใบรับรองจะออกเป็ นภาษาอั งกฤษตามมาตรฐาน SS-EN 10204:2004 เว้นแต่ จะตกลงกั นไว้เป็ นอย่าง
อื่ น ใบรับรองจะครอบคลุมถึ งรายละเอี ยดที่ ระบุ ในมาตรฐานวัสดุ ซึ่ งมักจะรวมถึ ง:

»
»
»
»
»
»
»
»

ชื่ อผู้ ผลิ ต
การอ้ างอิ งถึ งข้ อตกลงในการซื้ อและแบตช์การส่งมอบที่ ชัดเจน
คำ �ระบุ ประเภทวัสดุ ตามข้ อตกลงในการซื้ อ
รายละเอี ยดของผลิ ตภั ณฑ์
ขนาดที่ ระบุ
จำ�นวน
ผลการตรวจสอบ
วันที่ ออกเอกสารง

มีประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:
ใบรับรองการตรวจสอบ 3.1
ใบรับรองการตรวจสอบจะระบุ ว่าผลิ ตภั ณฑ์ ที่ จัดส่งเป็ นไปตามข้อกำ �หนดของข้อตกลงในการซื้ อ จะมี
การแสดงผลการทดสอบสำ�หรับผลิ ตภั ณฑ์ ท่ี จะจัดส่ง หรือในแบตช์การตรวจสอบที่ ประกอบด้ วยบาง
ส่วนของผลิ ตภั ณฑ์ ที่ จะจัดส่ง เอกสารได้ ร บ
ั การตรวจสอบยืนยันโดยตั วแทนตรวจสอบที่ ได้ ร บ
ั อนุ ญาต
่
จากผู้ ผลิ ตและไม่มี ส่วนเกี ยวข้ องกั บฝ่ ายผลิ ต

ใบรับรองการตรวจสอบ 3.2
ใบรับรองการตรวจสอบจะระบุ ว่าผลิ ตภั ณฑ์ ที่ จัดส่งเป็ นไปตามข้อกำ �หนดของข้อตกลงในการซื้ อ จะมี
การแสดงผลการทดสอบสำ�หรับผลิ ตภั ณฑ์ ท่ี จะจัดส่ง หรือในแบตช์การตรวจสอบที่ ประกอบด้ วยบาง
ส่วนของผลิ ตภั ณฑ์ ที่ จะจัดส่ง
จะมี การออกเอกสารให้โดยตั วแทนตรวจสอบที่ ได้ ร บ
ั อนุ ญาตจากผู้ ผลิ ต และโดยตั วแทนตรวจสอบที่ ได้
รับอนุ ญาตจากลูกค้ า หรือโดยผู้ ตรวจสอบที่ ได้ ร บ
ั การแต่ งตั้ งตามระเบียบข้อบั งคั บของทางราชการ
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การทำ�เครื่องหมายเหล็กแผ่นกันสึก HARDOX®
ผลิ ตภั ณฑ์ ทั้ งหมดมี การทำ �เครื่องหมายไว้ อย่ างชัดเจนสำ �หรับการจั ดส่ ง เกรดของเหล็ กและข้ อมู ล
ประจำ �ตั วของผลิ ตภั ณฑ์ จะถู กปั ๊ มลงไป เว้ นแต่ ว่ ามาตรฐานที่ เกี่ ยวข้ องระบุ ว่ าไม่ ต้ องมี การปั๊ มหรือ
เป็ นไปตามข้ อตกลงพิ เศษอื่ น สำ �หรับเหล็ กที่ มี ความหนา 5 มม. หรือน้ อยกว่ านี้ และหากไม่ มี การปั ๊ ม
ด้ วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ ตาม จะต้ องมี การทำ �เครื่องหมายด้ วยหมึ กหรือสี ขาวแทนการปั๊ ม

ข้อมูลประจำ�ตัวของผลิตภัณฑ์
ระบบการผลิ ตทั้ งหมด (งาน โรงงาน สถานที่ ) ภายในกลุ่ ม SSAB จะมีระบบข้อมู ลประจำ�ตั วการผลิ ตและรหัสประจำ�ตั วเฉพาะ
ของตนเอง รหัสข้ อมู ลประจำ�ตั วของผลิ ตภั ณฑ์ ประกอบด้ วยตั วเลข ตั วอั กษร และสัญลั กษณ์ ข้ อความ string เดี ยว จำ�นวน
อั กขระสู งสุ ดคื อ 25 ตั ว ข้ อมู ลประจำ�ตั วของผลิ ตภั ณฑ์ จะไม่ซำ ้ �กั นและประกอบด้ วยอั กขระสองกลุ่ มหรือสามกลุ่ ม โดยแต่ ละ
กลุ่ มมี อั กขระไม่ เกิ นหกหรือเจ็ดตั วตามลำ �ดั บ กลุ่ มอั กขระเหล่ านี้ ทำ �ให้ผลิ ตภั ณฑ์ ทุกชิ้ นมีข้ อมู ลประจำ�ตั วที่ ไม่ซำ ้ �กั น ตั วอย่าง
ข้ อมู ลประจำ�ตั วของผลิ ตภั ณฑ์ จาก SSAB มี การแสดงไว้ด้ านล่ าง สำ�หรับโรงงานผลิ ตบางแห่ง ตำ �แหน่ งของการปั๊ ม
เครื่องหมายอาจแสดงด้ วยจุ ดสีขาวสองจุ ด โปรดติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของคุณเพื่ อขอรายละเอี ยดเพิ่ มเติ ม

หมายเลขความร้อน (6) - หมายเลขซีเรียล (6 หรือ 7) = 13 - 14 อั กขระ
ตั วอย่าง: 095150 - 555621
หมายเลขความร้อน (6) - หมายเลขซีเรียล (6 หรือ 7) - หมายเลขรายการในสต็ อก (4) = 18 - 19 อั กขระ
ตั วอย่าง: 097495 - 7569850 - 4910.
หมายเลขความร้อน (6) - หมายเลขสแลบ-หมายเลขเพลต - หมายเลขมัด
ตั วอย่าง: A19123 - ABC12 - A12 - 1234567
ID ผลิ ตภั ณฑ์ (6 - 3 - 3) = 14 อั กขระ
ตั วอย่าง: W7C123 - A05 - A01
ID ผลิ ตภั ณฑ์ (X - X - X) = X อั กขระ
ตั วอย่าง: 095150 - 555621 - 001
หมายเลขม้ วน (5 - 7) - หมายเลขมั ด (1 - 3) = 9 - 11 อั กขระ
ตั วอย่าง: C89613 - 10 (หรือ HC89613 - 10 ในฉลากแบบ Odette)

การทำ�เครื่องหมายและการปั ๊ ม
เกรดของเหล็ กและข้ อมู ลประจำ�ตั วของเหล็ กแผ่ นนั้ นจะมี การปั๊ มด้ วยแรงกดต่ำ �ในแนวตั้ งฉากกั บทิ ศทางการรีดเสมอ
สำ�หรับผลิ ตภั ณฑ์ ท่ี ไม่ มี การปั๊ ม เกรดของเหล็ กและข้ อมู ลประจำ�ตั วของผลิ ตภั ณฑ์ จะถูกทำ �เครื่องหมายไว้ และทิ ศทางการรีด
จะถู กทำ �เครื่องหมายด้ วยหมึ กโดยมี ลูกศรกำ �กั บไว้ การทำ �เครื่องหมายด้ วยสีสามารถทำ �ได้ ในทิ ศทางของการรีด
เครื่องหมายของลูกค้ า ขนาดความยาว ความกว้างและความหนาของผลิ ตภั ณฑ์ ข้อมู ลประจำ�ตั วของผลิ ตภั ณฑ์ และ
หมายเลขกองสำ�หรับใช้ภายในจะถู กทำ �เครื่องหมายไว้บนผลิ ตภั ณฑ์ การทำ �เครื่องหมายสามารถทำ �ได้ ด้ วยการพิ มพ์ แบบ
dot-matrix โดยใช้สีขาว หรือการทำ �เครื่องหมายโดยใช้อิ งค์ เจ็ทสีดำ � บางครั้งตำ �แหน่ งของการปั๊ มจะมีจุ ดสีขาวสองจุ ดระบุ
ไว้

การทำ�เครื่องหมาย brand
เว้นแต่ จะตกลงกั นไว้เป็ นอย่างอื่ น ผลิ ตภั ณฑ์ ต่ าง ๆ ของ SSAB จะมีการทำ �เครื่องหมายเพื่ อให้สามารถตรวจสอบย้อน
กลั บวัสดุที่ ปลายทางได้ ดั งต่ อไปนี้ : โดยปกติ ผลิ ตภั ณฑ์ ที่ พ่ นสีจะถูกทำ �เครื่องหมายเป็ นหลายแถวทั่ วพื้ นผิ วด้ านบนของ
ผลิ ตภั ณฑ์ จะมี การพ่ นสีคำ �ระบุ เกรดเหล็ กแบบง่ ายและ SSAB เว้นแต่ จะตกลงกั นไว้เป็ นอย่างอื่ น นอกจากนี้ ข้อมู ลประจำ�ตั ว
ของผลิ ตภั ณฑ์ ยังสามารถทำ �เครื่องหมายเป็ นแถวบนผิ วของผลิ ตภั ณฑ์ ได้ ด้ วย
โปรดทราบว่าการระบุ เกรดเหล็ กโดยสมบู รณ์ ตามมาตรฐาน/เอกสารข้อมู ล หรือตามข้ อกำ �หนด จะถูกปั๊ มหรือรวมอยู่ ในการ
ทำ �เครื่องหมายด้ วยสีแล้ ว
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การเคลือบสีกันสนิมเหล็กแผ่นกันสึก HARDOX®
เหล็ กแผ่ นที่ ไม่ มี การเคลื อบป้ องกั นจะเป็ นสนิ มได้ ดั งนั ้ น SSAB จึ งให้บริการเหล็ กแผ่ น
หนาที่ มี การเคลื อบกั นสนิ มอย่ างมี ประสิ ทธิภาพหรือที่ เรียกว่ า shop pimer ซึ่ งจะช่วย
ปกป้ องผลิ ตภั ณฑ์ ในระหว่ างการขนส่ ง
ประเภทของ primer ที่ เราใช้ได้ ร บ
ั การทดสอบโดยสถาบั นต่ าง ๆ เพื่ อให้มั่ นใจว่าเหล็ กจะอยู่ ในสภาพการ
่
ทำ �งานที ดี สำ�หรับผู้ ใช้ปลายทาง หากมี การระบายอากาศที่ ดี สภาพของเหล็ กจะไม่เกิ นค่ าขีดจำ�กั ดด้ านสุข
อนามั ย ร่วมถึ งการเชื่ อม การตั ด หรือการเจียร
ลั กษณะภายนอกและความสะอาดของพื้ นผิ วเหล็ กก่ อนการปรับปรุ งจะมีผลต่ อประสิทธิภาพของการเคลื อบ
กั นสนิ มไม่ ว่าจะใช้วิธีการเคลื อบกั นสนิ มแบบใดก็ ตาม เราจึงทำ �การขัดผิ วโลหะแบบพ่ นยิง (shot-blast) และ
หลั งจากนั้ นก็ ทาสีป้ องกั นสนิ มทั นที Primer ที่ ใช้ส่วนใหญ่ เป็ นซิลิ เกตแบบมีสังกะสีต่ำ �
เหล็ กแผ่ นหนาที่ เราเก็ บสต็ อกไว้นั้ นจะทาสีด้ วย primer ซิลิ เกตแบบมีสังกะสีต่ำ � เนื่ องจากไม่จำ�เป็ นต้ องลอก
ออกก่ อนทำ �การเชื่ อมตามปกติ เพื่ อให้เห็นความแตกต่ างได้ ด้ วยตาเปล่ า เกรดเหล็ กของเราจึงถูกพ่ นด้ วยสีที่
แตกต่ างกั น
Hardox® จะถู กรองพื้ นด้ วยสีแดงเว้นแต่ จะตกลงกั นไว้เป็ นอย่างอื่ น ก่ อนทำ �การเลื อกระบบสีขั้ นสุดท้ าย ควร
ปรึกษาผู้ จำ�หน่ ายสีที่ เกี่ ยวข้ องก่ อน

Shop primers
ประเภท
สังกะสีต่ำ�
ระดับการพ่นยิง SA 2.5 ตามมาตรฐาน ISO 8501-1

สี

ระยะเวลาการปกป้ อง

สีแดง

6 เดือน
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การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กแผ่นรีดเย็น HARDOX®
SSAB นำ �เสนอการปรับปรุ งพื้ นผิ วด้ วยการเคลื อบน้ำ �มั นประเภทต่ าง ๆ และด้ วยระดั บ
การเคลื อบน้ำ �มั นที่ แตกต่ างกั น สำ �หรับเหล็ กแผ่ นรีดเย็ นแบบตั ดตามความยาวของ
Hardox® วัตถุ ประสงค์ ของน้ำ �มั นคื อเพื่ อปกป้ องหล็ กในระหว่ างการขนส่ ง
SSAB มี ให้บริการทั้ งแบบพื้ นผิ วที่ ไม่ เคลื อบและแบบที่ เคลื อบน้ำ �มัน สำ�หรับเหล็ กแผ่ นบางแบบรีดเย็นที่ ตั ด
ตามความยาว Hardox® 450 น้ำ �มั นมาตรฐานสำ�หรับการเคลื อบรักษาพื้ นผิ วคื อน้ำ �มันป้ องกั นสนิ ม โปรด
ติ ดต่ อตั วแทนจำ�หน่ ายในพื้ นที่ ของคุ ณเพื่ อขอรับความช่วยเหลื อในการพิ จารณาหาวิธีการรักษาพื้ นผิ วที่
เหมาะสมที่ สุ ด
สำ�หรับเหล็ กแผ่ นบางชนิ ดรีดเย็นที่ ตั ดตามความยาว Hardox® 450 มีการเคลื อบน้ำ �มันหลายระดั บ:
เคลื อบน้ำ �มั นบาง ๆ เคลื อบน้ำ �มั นระดั บปกติ และเคลื อบน้ำ �มันระดั บสูง การเคลื อบน้ำ �มันระดั บต่ าง ๆ ให้
ผลลั พธ์ดั งต่ อไปนี้ :

ไม่มก
ี ารเคลือบ
คราบน้ำ �มั นอาจเกิ ดขึ้ นในระหว่างการจัดส่งวัสดุ ที่ ไม่ ผ่ านกระบวนการรักษาพื้ นผิ ว ในกรณี นี้ ลูกค้ าต้ องได้
รับแจ้งว่ามี ความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดสนิ มสู ง และลูกค้ าต้ องรับผิ ดชอบต่ อความเสียหายใด ๆ อั นเนื่ องมาจากการ
เกิ ดสนิ ม

เคลือบน้ำ �มันบาง ๆ
มี การป้ องกั นสนิ มได้ บางส่วนและจะมี นำ ้ �มั นบางส่วนบริเวณที่ ทาบซ้อนกั นด้ านนอกและด้ านใน บางครั้งจะ
มี คราบแห้งเกิ ดขึ้ น

เคลือบน้ำ �มันระดับปกติ
มี การเคลื อบน้ำ �มั นที่ ครอบคลุมทั่ ว มีนำ ้ �มั นส่วนเกิ นที่ ปลาย

เคลือบน้ำ �มันระดับสูง
มี การเคลื อบน้ำ �มั นที่ ครอบคลุมทั่ ว โดยมี นำ ้ �มั นส่วนเกิ นนิ ดหน่ อยทั่ วทั้ งแถบเหล็ ก
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แนวทางการห่อหุม
้ สำ�หรับเหล็ก HARDOX® แผ่นบาง
SSAB ขอเสนอตั วเลื อกการห่อหุ้ มแบบต่ าง ๆ สำ �หรับเหล็ กแผ่ นบางที่ ตั ดตามความ
ยาว Hardox®แผ่ นบาง มี การผลิ ตและห่อหุ่ มในสถานที่ ต่ าง ๆ จึ งอาจมี ทางเลื อกใน
การห่อหุ่ มแตกต่ างกั นได้ เมื่ อทำ �การสั่งซื้ อ ให้ระบุ เสมอว่าต้ องมี การห่อหุ้ มวั สดุ ภายใต้
ข้ อตกลงพิ เศษหรือไม่
SSAB มี ทางเลื อกในการห่อหุ้ มที่ แตกต่ างกั นสามแบบสำ�หรับเหล็ กแผ่ นบางที่ ตั ดตามความยาว: แบบพื้ น
ฐาน แบบน้ำ �หนั กเบา และแบบสำ�หรับส่งออก หน้ าที่ พื้ นฐานของการห่อหุ้ มคื อการปกป้ องแผ่ นเหล็ กใน
ระหว่างการขนส่ง การห่อหุ้ มไม่ ได้ ร บ
ั ประกั นการป้ องกั นการเกิ ดสนิ มหรือความเสียหายจากการจัดส่ง
มี ตั วเลื อกการห่อหุ้ มหลายแบบและประเภทการห่อหุ้ มแบบต่ าง ๆ การห่อหุ้ มจะมีการวางแผนร่วมกั บฝ่ าย
สนั บสนุ นการขาย เพื่ อกำ �หนดแนวทางปฏิ บั ติ ที่ เหมาะสมที่ สุด

ปริมาณต่อแพ็กเกจสำ�หรับเหล็ก Hardox®แผ่นบาง
น้ำ �หนักแพ็กเกจ
(กก.)

ผลิตภัณฑ์

ความสูงแพ็กเกจ
(มม.)

ต่ำ�สุด

สูงสุด

ต่ำ�สุด

สูงสุด

เหล็กแผ่นบางรีดร้อน
Hardox®

600

16 000

30

600

เหล็กแผ่นบางรีดเย็น
Hardox®

1200

7800

30

380

ประเภทแพ็กเกจที่มีให้บริการ
»
»
»
»
»
»
»
»

ฟิ ล์ มยืดปิ ดส่วนหน้ าของมั ดสำ�หรับติ ดป้ ายกำ �กั บ
ฟอยล์ พลาสติ ก
ฟอยล์ กระดาษ
ฟิ ล์ มยืดคลุมทั้ งมั ด
โปรไฟล์ สำ�หรับป้ องกั นขอบที่ ครอบคลุมขอบตามแนวยาวด้ านบน
สายรัดแบบไขว้พร้อมสายรัดระหว่างชั้ น
พาเลท ตอกตะปูู หรือติ ดกาว
ป้ ายกำ �กั บข้ อมู ลประจำ�ตั วบนด้ านที่ สั้ นและด้ านที่ ยาว
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การจัดเรียงบนพาเลทของเหล็กแผ่นหนา HARDOX®
มาตรฐานการจั ดส่ งของเรานำ �เสนอกฎเกณฑ์ และ
แนวทางปฏิ บั ติ สำ �หรับการจั ดเรียงบนพาเลทเพื่ อการ
ขนส่ ง โปรดทราบว่าเหล็ กแผ่ นหนา Hardox® ผลิ ตและ
จั ดส่ งมาจากสถานที่ ต่ าง ๆ ดั งนั ้ นตั วเลื อกการจั ดเรียง
บนพาเลทอาจแตกต่ างกั นได้ เมื่ อทำ �การสั่งซื้ อ ให้ระบุ
เสมอว่าต้ องมี การห่อหุ้ มวัสดุ ภายใต้ ข้ อตกลงพิ เศษ
หรือไม่
เป้ าหมายของมาตรฐานคื อการจัดเรียงวัสดุ บนพาเลทในลั กษณะที่
ป้ องกั นความเสียหายที่ เกิ ดจากการจัดส่งให้มากที่ สุ ดเท่ าที่ จะเป็ นไป
ได้ โดยให้มี ปริมาณจัดส่งที่ คุ้ มค่ าและจัดการได้
สำ�หรับการส่งมอบที่ SSAB รับผิ ดชอบในการโหลดเอง สินค้ าจะ
ได้ ร บ
ั การคุ้ มครองตามกฎหมายและระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ บั งคั บใช้
ในขณะนั้ นเสมอ ในการควบคุ มว่าใครจะเป็ นผู้ จ่ายค่ าขนส่งและค่ า
ประกั นภั ย เราใช้เงื่ อนไขการจัดส่ง CIP หรือ CIF 2020

กฎทัว่ ไปของการใช้พาเลท
»
»
»
»
»

»
»

น้ำ �หนั กพาเลทสูงสุดคื อ 12 ตั น
เหล็ กแผ่ นหนาและแผ่ นบางจะไม่โหลดบนพาเลทเดี ยวกั น เมื่ อมี
การสั่ งซื้ อจากสต็ อก
ห้ามโหลดเหล็ กแผ่ นบางที่ ทาสีแล้ วและที่ ไม่ได้ ทาสีลงบนพาเลท
เดี ยวกั น
เหล็ กแผ่ นบางที่ กว้างที่ สุดจะอยู่ ด้ านล่ างของพาเลทเสมอ
ใช้วิธีการโหลดแบบเพิ่ มความกว้างที ละน้ อย (เหล็ กแผ่ นที่ กว้าง
ที่ สุดอยู่ บนพาเลท แล้ วค่ อย ๆ ลดขนาดลงจนเหล็ กแผ่ นที่ แคบ
ที่ สุดอยู่ ที่ ด้ านบน) สำ�หรับเหล็ กแผ่ นที่ มีความหนาของแผ่ น <
30.1 มม.
ใช้วิธีการโหลดความยาวแบบสุ่ ม (โหลดเหล็ กแผ่ นที่ มีความยาว
ต่ างกั นในลำ �ดั บแบบสุ่ ม)
เหล็ กแผ่ นบางบางประเภทอาจต้ องมีการรัด

ตัวเลือก
คำ�จำ�กัดความ

»

พาเลท 		แพลตฟอร์มที่ ใช้โหลดแพ็ กเกจ พาเลทจะมีการ
คั่ นด้ วยไม้ กั้ นขนาด 63 x 90 มม.

»
»
»
»
»

กอง 		โหลดบางส่วนที่ อยู่ บนพาเลท กองจะถูกคั่ น
ระหว่างกั นด้ วยไม้ กั้ นขนาด 32 x 32 มม.
ป้ ายกำ �กั บพาเลท 	ป้ ายกำ �กั บที่ ติ ดอยู่ บนเหล็ กแผ่ นด้ านบนสุ ด
บนพาเลท ซึ่ งประกอบด้ วยข้ อมู ลที่ พิ มพ์ ออก
มาดั งนี้ หมายเลขพาเลท บาร์โค้ ด รหัสสีที่ ทา
ปริมาณ น้ำ �หนั ก และข้ อมู ลประจำ�ตั วของเหล็ ก
แผ่ นด้ านบน
การเข้ ารหัสสี	การเข้ ารหัสสีที่ ทาบนด้ านสั้ นและ/หรือด้ านยาว
ของเหล็ กแผ่ นสำ�หรับการจัดส่งทางทะเล
เหล็ กแผ่ นสั้ น
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เหล็ กแผ่ นที่ มี ความยาว < 6100 มม.

 ารรัดด้ วยสายรัดเหล็ กรอบพาเลทและกอง ความยาวเหล็ ก
ก
แผ่ นบางสูงสุด 6099 มม.
น้ำ �หนั กกองตามที่ ตกลงกั นไว้
น้ำ �หนั กพาเลทตามที่ ตกลงกั นไว้
การเข้ารหัสสีพิ เศษ
รหัสการจัดส่งนอกมาตรฐาน
ข้อกำ �หนดอื่ น ๆ เกี่ ยวกั บการแยกขนาด

การทำ�เครื่องหมายเสริม
»

»

บนเหล็ กแผ่ นด้ านบน บนพาเลท หรือบนกอง สูงสุด 3 บรรทั ด
โดยมีอั กขระ 21 ตั ว (การทำ �เครื่องหมายแบบแมนนวล)*
สูงสุด 3 บรรทั ด
ติ ดป้ ายกำ �กั บขอบบนพื้ นผิ วด้ านหนาของด้ านที่ สั้ น มีให้
เลื อกสามแบบพร้อมข้อมู ลเกี่ ยวกั บเหล็ กแผ่ นที่ แตกต่ างกั น
สามารถติ ดป้ ายกำ �กั บขอบได้ หนากว่า 8 มม.
* ดำ �เนิ นการให้โดยไม่มีค่ าใช้จ่าย หากต้ องการ

การจัดเรียงบนพาเลทของเหล็กแผ่นบาง HARDOX®
มาตรฐานการจั ดส่ งของเรานำ �เสนอกฎเกณฑ์ และทาง
เลื อกสำ �หรับการมั ดและการจั ดเรียงบนพาเลทเพื่ อการ
ขนส่ ง โปรดทราบว่ าเหล็ กแผ่ นบางแบบตั ดตามความ
ยาว Hardox® ผลิ ตและจั ดส่ งมาจากสถานที่ ต่ าง ๆ ดั ง
นั้นตั วเลื อกการจั ดเรียงบนพาเลทอาจแตกต่ างกั นได้
เมื่ อทำ �การสั่งซื้ อ ให้ระบุ เสมอว่ าต้ องมี การห่อหุ้ มวั สดุ
ภายใต้ ข้ อตกลงพิ เศษหรือไม่
เป้ าหมายของมาตรฐานคื อการจัดเรียงวัสดุ บนพาเลทในลั กษณะที่
หลี กเลี่ ยงความเสียหายที่ เกิ ดจากการจัดส่ง โดยให้มีปริมาณจัดส่ง
ที่ คุ้ มค่ าและจัดการได้
สำ�หรับการส่งมอบที่ SSAB รับผิ ดชอบในการโหลดเอง สินค้ าจะ
ได้ ร บ
ั การคุ้ มครองตามกฎหมายและระเบี ยบข้ อบั งคั บที่ บั งคั บใช้
ในขณะนั้ นเสมอ ในการควบคุ มว่าใครจะเป็ นผู้ จ่ายค่ าขนส่งและค่ า
ประกั นภั ย เราใช้เงื่ อนไขการจัดส่ง CIP หรือ CIF 2020 อาจมีข้อ
ยกเว้นได้ สำ�หรับเงื่ อนไขบางประการ

คำ�จำ�กัดความ
พาเลท		แพลตฟอร์มที่ ใช้โหลดแพ็ กเกจ พาเลทจะมีการ
คั่ นด้ วยไม้ ก้ั นขนาด 72 x 72 มม. หรือ 90 x
90 มม.

กฎทัว่ ไปของการใช้พาเลท
»
»
»
»
»

ความยาวพาเลทสู งสุดคื อ 16 000 มม.
เหล็ กแผ่ นบางทั้ งหมดในพาเลทเดี ยวกั นมีขนาดเท่ ากั น
ห้ามโหลดเหล็ กแผ่ นบางที่ มีขนาดสั้ นและยาวลงบนพาเลท
เดี ยวกั น
เหล็ กแผ่ นบางทั้ งหมดสามารถวางซ้อนกั นได้
ใช้มัดไม้ให้แน่ น

คำ�แนะนำ�การจัดเก็บ
»

สภาพแวดล้ อมที่ แห้ง

ตัวเลือก
»
»
»
»
»

น้ำ �หนั กกองตามที่ ตกลงกั นไว้
น้ำ �หนั กพาเลทตามที่ ตกลงกั นไว้
การเข้ารหัสสี/การห่อหุ้ มพิ เศษ
รหัสการจัดส่งนอกมาตรฐาน
ข้อกำ �หนดอื่ น ๆ เกี่ ยวกั บการแยกขนาด

กอง 		โหลดบางส่วนที่ อยู่ บนพาเลท กองจะถูกคั่ น
ระหว่างกั นด้ วยไม้ กั้ นขนาด 32 x 32 มม.
มั ด		

แผ่ นเหล็ กบางแบรนด์ เดี ยวที่ มั ดเข้ าด้ วยกั น

ป้ ายกำ �กั บพาเลท
ที่ ยาว

ป้ ายกำ �กั บข้ อมู ลประจำ�ตั วบนด้ านที่ สั้ นและด้ าน

การป้ องกั นขอบ	โปรไฟล์ สำ�หรับป้ องกั นขอบที่ ครอบคลุมขอบ
ตามแนวยาวด้ านบน
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การจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีความละเอียดอ่อน
เหล็ กแผ่ นกั นสึ ก Hardox® เป็ นเหล็ กกล้ าที่ ทนต่ อการสึ กหรอและสามารถใช้ได้ กั บส่ วน
ประกอบและโครงสร้างที่ ต้ องการความแข็ งแรงทนทานหลายแบบ SSAB นำ �เสนอ
ผลิ ตภั ณฑ์ Hardox® คุ ณภาพสู งที่ มี วั ตถุ ประสงค์ การใช้งานหลากหลายและมี คุ ณสมบั ติ
ที่ แตกต่ างกั น คำ �แนะนำ �ด้ านล่ างนี้ เหมาะสำ �หรับผลิ ตภั ณฑ์ Hardox® ทั ้ งหมด แต่ มี
ความสำ �คั ญเป็ นพิ เศษเมื่ อมี การจั ดส่ ง Hardox® 600 และ Hardox® Extreme
Hardox® Extreme และ Hardox® 600 ผลิ ตขึ้ นมาเพื่ อใช้ในสภาวะที่ ต้ องการทนต่ อการสึกหรอที่ รุ นแรง โดย
มี คุ ณสมบั ติ ท่ี เป็ นเลิ ศสำ�หรับใช้งานตามวัตถุ ประสงค์ เหล่ านั้ น ทั้ งนี้ ต้ องมีการดูแลเหล็ กแผ่ นเหล่ านี้ อย่าง
ระมัดระวังในระหว่างการจัดส่ง การจัดเก็ บ และการแปรรู ป เพื่ อหลี กเลี่ ยงการแตกร้าว โปรดอ่ านคำ �แนะนำ �ต่ อ
ไปนี้ อย่างละเอี ยด

เมื่อยก
»
»
»

หลี กเลี่ ยงการ ”ดั ดงอสามจุ ด”
เมื่ อใช้เครน ให้ยกเหล็ กแผ่ นด้ วยจุ ดยึดที่ กระจายอย่างสม่ำ �เสมอ
เมื่ อใช้รถบรรทุก ให้ปรับงายกตามความยาวของวัสดุ เพื่ อการกระ
จายน้ำ �หนั กที่ สม่ำ �เสมอ

เมื่อจัดเก็บ
»
»
»
»

จัดเก็ บเหล็ กแผ่ นไว้ในที่ ร่ม
หลี กเลี่ ยงการเกิ ดสนิ ม
วางกองพร้อมกั บไม้ ที่ มี การไหลเวียนของอากาศระหว่างเหล็ ก
แผ่ นและไม้
ควรวางไม้ ในแนวตั้ งให้ตรงกั นเพื่ อหลี กเลี่ ยงการดั ดงอสามจุ ด
ตัวอย่างการยกแบบสามจุดที่ทำ�ให้เกิดรอยแตก

เมื่อแปรรูป
»
»
»
»

ต้ องใช้มาตรการป้ องกั นด้ านสุ ขภาพและความปลอดภั ยที่ เหมาะ
สม
ปฏิ บั ติ ตามคำ �แนะนำ �ในการแปรรู ปของ SSAB
ก่ อนแปรรู ป ปล่ อยให้เหล็ กแผ่ นปรับตั วให้เข้ ากั บอุ ณหภูมิห้อง
ปล่ อยให้วัสดุ ได้ พั กในอุ ณหภู มิ ห้องหลั งจากผ่ านกระบวนการ
แปรรู ปแล้ ว
ตัวอย่างแรงกดสามจุดในระหว่างการจัดเก็บ
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บริการและการสนับสนุน
SSAB ให้บริการและการสนั บสนุ นที่ ครอบคลุมแก่ ลูกค้ า เรามีวัฒนธรรม
องค์ กรที่ ยาวนานในการช่วยเหลื อลูกค้ าในการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ์ เหล็ กและ
กระบวนการผลิ ตโดยอาศั ยความรู ้เฉพาะทางของเรา SSAB ต่ างจากโรงงาน
ผลิ ตเหล็ กอื่ น ๆ ที่ ให้บริการในสองรู ปแบบ คื อ การสนั บสนุ นด้ านเทคนิ คและ
ศู นย์บริการความรู ้ เราให้การสนั บสนุ นด้ านเทคนิ คและด้ านนวัตกรรม ตลอด
จนการฝึ กอบรมด้ านเทคนิ ค มี คู่ มือและเครื่องมือที่ จะช่วยให้คุณทำ �งานได้
อย่างมี ประสิทธิผลมากขึ้ น
SSAB นำ �เสนอโซลูชันด้ านลอจิสติ กส์ขั้ นสู ง ซึ่ งรวมถึ งบริการจัดเก็ บสต็
อกทั่ วโลก การส่งมอบตรงจากโรงงาน การแปรรู ป และโซลูชันการจัดกา
รด้ านลอจิสติ กส์

ข้อมูลติดต่อ
www.hardox.com
techsupport@ssab.com
contact@ssab.com
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สำ�รวจโลกของเหล็กแผ่นกัน
สึก Hardox®

SSAB

SE-613 80 Oxelösund
Sweden
โทรศัพท์ +46 155 25 40 00
แฟกซ์ +46 155 25 40 73
contact@ssab.com

www.hardox.com

Hardox® เป็ นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท SSAB สงวนลิขสิทธิ์

155 -uk- Hardox Guarantees-v2-2020. ในกรณีท่ี มีความขัดแย้งกัน จะใช้เอกสารฉบับภาษาอั งกฤษแบบสหราชอาณาจักรเป็ นหลัก ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของเอกสารนี้ได้ทางอินเทอร์เน็ต: www.ssab.com

SSAB เป็ นบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กกล้าซึ่งมีฐานผลิตอยูใ่ นภูมภ
ิ าคสแกน
่ คุณค่า ซึ่ง
ดิเนเวียและสหรัฐอเมริกา SSAB นำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ผ่านการเพิม
้
่
่
พัฒนาขึนจากการร่วมมืออย่างใกล้ชด
ิ กับลูกค้า เพือสร้างสรรค์โลกทีแข็งแกร่ง บางเบา
่ ขึ้น SSAB มีพนักงานประจำ�อยูใ่ นสถานที่ต่าง ๆ มากกว่า 50 ประเทศ
และยัง่ ยืนยิง
SSAB มีศูนย์การผลิตในสวีเดน ฟิ นแลนด์ และสหรัฐอเมริกา SSAB จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq ที่สต็อกโฮล์ม และจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ
ใน Nasdaq ที่เฮลซิงกิ www.ssab.com

